
 

 

میزان  ازلحاظمحتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان  تحلیل

 های زبانیتوجه به مهارت
 3مجد، زهرا کاظمی2یاصغر شهباز، دکتر 1مهدی قنبری

 

 چکیده

پانجم دبساتان    یمطالعاات اجتمااع   یادالتاًلیف کتااب جد  یمحتاوا  یلتحل باهدفپژوهش حاضر 

و روش آن  یفیتوصا  یاق، . ناوع تحق گرفتاه اسات  انجاام  یزباان  یهاتوجه به مهارت یزانم ازلحاظ

 پنجم دبستان باوده  یهپا یمطالعات اجتماع یشامل کتاب درس یآمار یمحتوا بود. جامعه یلتحل

 یفتصان  یاک نموناه از تکن  یات از کفا یناان اطم یو بارا  یااز روش چندمرحله گیریهنمون یو برا

درس اول آن  13صورت که ابتادا کال کتااب انتخااب شاد، در مرحلاه بعاد         ین. به ااستفاده شد

منظاور  جماالت کتااب بسانده شاد. باه      یال درس تنها به تحل 13 ینشدند و سپس در ا یدهبرگز

مؤلفاه   یفهرست مشتمل بر تعاداد  یناستفاده شد. ا محقق ساخته یاز فهرست وارس یاندوزداده

 یاایی و پا ییدنفر کارشناس تاً 4 ازنظرابزار  یی. رواوده استب یزبان یهامربوط به هرکدام از مهارت

 یال تحل یو درصاد بارا   یفراوانا  یهاا برآورد شد. از شااخص  ییو بازنما یهمساز یهاآن از روش

مهاارت نوشاتن    یینهدرزم. 1آن است که:  یانگرپژوهش ب یجنتا ترین. عمدهیدها استفاده گردداده

جملاه موضاوع؛    یبا اجازا  ییآشنا ی؛به نوشتار ییآوا یهانشانه یلتبد ییتوانا یتوسعه یهامؤلفه

هاا  مؤلفاه  یرنسابت باه ساا    ییبااال  یازان باه م  یفیبدنه و بند توصا  یبندها یتی،با بند روا ییآشنا

 موردتوجاه کاالً   یاا  یسای و انشانو گیرییجهبا بند نت ییآشنا یهاقرار گرفتند؛ اما مؤلفه موردتوجه

مهاارت خوانادن    یهاا . در ماورد مؤلفاه  2. شده اسات ها توجه به آن یکم انیزبه م یا قرار نگرفته

و  یبا حروف ربط تقاابل  ییتوجه به آشنا ینو کمتر یبا حروف ربط عطف ییتوجه به آشنا یشترینب

و  وگاو گفتبحث و  یهامهارت گوش دادن، به شاخص یهامؤلفه یینهدرزم. 3. شده است یسبب

 یزانبه م یبا توجه به متن شنیدار استنباطبه  یدنو رس یدر مورد مطالب متن شنیدار اظهارنظر

شاده  پرداختاه  یینیدر سطح پا یافزایش تمرکز بر لحن کالم در متون شنیدار و به شاخص ییباال

به شاخص سخن گفتن متناساب باا بافات و     ییمهارت سخن گفتن توجه باال یینهدرزم. 0. است

 دور ماندند. ازنظر ییگوقصهمختلف زبان و  یهاگونه یریکارگبه یهامؤلفه یمخاطب شده ول

 محتوا. یلتحل ی،زبان یهامهارت ی،مطالعات اجتماع :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 ییلهوسبهو افکار را  است که بیان و ادراک حاالت عاطفی، مفاهیم اییچیدهپزبان کنش 

نمادهایی  ییافتهسازمان، زبان از نظام یگردعبارتبه ؛سازدیمعالئم صوتی یا تصویری مسیر 

و مستلزم یک نظام  برندیمبرای بیان و دریافت معنا به کار  هاانساناست که  شدهیلتشک

(. 1352رفتارهای عینی گفتاری و نوشتاری است )دادستان،  صورتبهقواعد و تبلور این نظام 

)مفیدی  شدهعنوانانسان  در رشد اصلی یهاجنبه از یکی زبان روانشناسان، رشد در مطالعات

گیری شخصیت ( و برخی از پژوهشگران زبان در کودکان را از عوامل مهم شکل1388و سبزه، 

 (.1385آوردند )جلیزی،  حساببهآنان 

گفتار )در جایگاه یک مهارت  طریق از زبان و مصادیق آن کارکردهای گوناگونی دارند. بشر،

 منتقل را خود یهاخواسته و افکار و فهمدیم را دیگران احساسات افکار ،هاخواسته زبانی(،

)حمیدی و  رودیم شمار به انسان برای اجتماعی عامل ارتباط یک زبان روینازا .کندیم

 زبان، یلهوسبه فرد یک ،یشناسزبان علم پردازانیهنظر هاییافته اساس (. بر1352همکاران، 

برخی از  .(1384، زاده یدوست) آفریندیم را هاآن بلکه ،کشدیم تصویر به را واقعیات تنهانه

اقوام درون یک کشور  همة وحدت و پیوستگی عامل و ملی هویت حامالن دانش زبان را اساس

 پیوند آینده و حال به را گذشته که است ارزشمندی دانسته و تاًکید داشتند زبان گنجینة

( نیز زبان را 1384مقدم و همکاران ) قاسم پور (.1385 طوسی، دانای و دوست )قادری دهدیم

های متعدد را، فارغ از زمان و مکان به یکدیگر پیوند دهد، عنوان ابزاری که توانسته نسلبه

ها و نیازها و ای برای ابراز خواستهوسیله عنوانبه( زبان را 1385معرفی کردند. جلیزی )

عالوه بر موارد یادشده، کارکردهای دیگری چون کمک به چنین درک دیگران معرفی کرد. هم

 (.1353، 1باشد )ماسن و همکاراناستدالل و درک جامعه و فرهنگ متوجه زبان می

ها عبارت از بندی گشتند. این مهارتهای زبانی دستهکارکردهای زبان در قالب مهارت

( اظهار داشت تمام 1353)باشند. حقانی می نوشتن خواندن و کردن، صحبت گوش دادن،

معتقدند برای  نیز 2سالوس و باشند. فالدهای زبانی بیانگر این چهار مهارت اصلی میکنش

                                                      
1. Massen & et al 
2. Flood & Salus 
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 طریق تحصیلی باید بر این چهار مهارت از مختلف هایدوره آموزان دانش به زبان آموزش

 اربستک چگونگی و رمزگذاری ،(دیِداری) خطی و( شنیداری) آوایی نمادهای از رمزگشایی

. در پایه پنجم دبستان هر یک (1385 طوسی، دانای دوست، قادری از نقل به)شود  تأکید هاآن

شود )گروه زبان و ادب فارسی دفتر تاًلیف از این چهار مهارت در قالب اهداف زیر دنبال می

 (:1350های درسی، کتاب

 گوش دادن: .1

 شنیداری متون در کالم لحن بر تمرکز افزایش 

 شنیداری متن اطّالعان تفسیر و تلفیق 

 شنیداری متن به توجه با استنباط به رسیدن 

 بافت با متناسب کالم لحن به توجه تقویت 

 شنیداری متن صریح اطّالعان درک 

 شنیداری متن مطالب مورد در اظهارنظر و گفتگو و بحث و تفکر 

 :گفتن سخن .2

 مناسب آهنگ و لحن از استفاده 

 زبان مختلف هایگونه یریکارگبه 

 پیام رساندن در انتظام و انسجام 

 مخاطب و بافت با متناسب گفتن سخن 

 جمع مقابل در گفتن سخن 

 آن درباره گفتن سخن و دیداری پیام درک 

 جمع مقابل در یشعرخوانو  ییگوقصه 

 :خواندن .3

 آن محتوای با متناسب متن خواندن توانایی 

 مناسب آهنگ و لحن با شعر و نثر خواندن 

 متن اطّالعان تفسیر 

 زبانی ابزارهای عنوانبه یو تقابل سببی عطفی، ربط حروف با آشنایی 

 متن انسجام
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 با هافهرست و هاروش شامل بالغی ساختار هاینشانه و عالئم با آشنایی 

 زمان بریهتک

 گفتن و سخن شنیدن دیدن، یپهنه در زبانی بادانش آشنایی 

 :نوشتن .0

 نوشتاری و آوایی هاینشانه تبدیل توانایی یتوسعه 

 نگارشی هاینشانه یریکارگبه گسترش 

 خوانانویسی و زیبا 

 دربند موضوع یجمله اجزای با آشنایی 

 نگارش موضوع عنوان انتخاب توانایی 

 انشانویسی( آن اجزای رعایت با منسجم ینوشته یک تولید توانایی( 

 تحقیق و حالشرح داستان، گزارش، خاطره، نوشتن توانایی 

 یموردبررسی مسئله ازنظرحاضر  یبامطالعهمستقیم  صورتبهای که مطالعه تاکنون

نتایج آن منتشر  تاکنون حالت ترینینانهبخوششباهت داشته باشد، انجام نگرفته و یا در 

ای از تحقیقات به تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی از منظر اما در پاره نگشت؛

؛ غفاری مجلج و همکاران، 1386و رحمتی،  یثان یجعفرداخته شد )های دیگر پرشاخص

(. برخی دیگر 1353تاج و همکاران، ؛ زینال1353؛ معروفی، 1351؛ قلتاش و همکاران، 1353

مفیدی و سبزه  مثالعنوانبه. قراردادندهای زبانی را مورد کنکاش از تحقیقات نیز مهارت

آموزان پایه اول ابتدایی که دوره در بین دانش ( دریافتند که رشد زبان گفتاری1388)

اند بیشتر ی خود که این دوره را نگذراندهپایهآموزان هماند، از دانشرا گذرانده دبستانییشپ

نامه کارشناسی ارشد خود نیز، عالوه بر تاًیید نتیجه پژوهش ( در پایان1385است. جلیزی )

والدین تاًثیر مثبتی بر رشد زبان گفتاری ( نشان داد تحصیالت 1388) سبزه و مفیدی

 آموزان دارد.دانش

 و زباان  درس هاای کتاب ساختار ( بیان داشتند که در1385و دانای طوس ) دوست یقادر

گاوش   و ساخن گفاتن   یهاا مهارت آموزش از و شده توجهکم نوشتن مهارت ادبیات فارسی به

های گیر فعالیت( حکایت از تاًثیر چشم1351. نتیجه تحقیق پوراحمدی )شده است غفلت دادن

های خواندن و درک مطلب( در باال باردن مهاارت خوانادن دارد. ایان نتیجاه در      زبانی )تمرین
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( عاواملی  2330) 3بورچیناال  ( نیز تکارار شاد.  2331) 2( و چادکیوبکز2333) 1مطالعات الیس

زباانی کودکاان    مهارت رشد را مؤثر در هاآن با ر اجتماعیکردن با کودکان و رفتا نظیر صحبت

 گفتااار و تلویزیاون  همساااالن، خاانواده،  دریافات مدرسااه، والادین،   (2336) 0هااوف دانسات. 

 و اکانر شوند.هستند از طریق افزایش دامنه لغات، موجب رشد زبان می عواملی از کنندهمراقبت

های اجتماعی که در باازی شاکل   بازی و مهارت به این نتیجه رسیدند که (2311) 9استاگنیتی

 شود.های زبانی کودکان میگیرد، باعث بهبود مهارتمی

ی در دوره بااخخص هاای تحصایلی و   که محتوای کُتاب در تماام دوره  سو نظر به ایناز یک

هاای زباانی، ساوای از    افزا باشند، بدیهی است که توجه به پرورش مهارتبایست همدبستان می

ی دروس هام بایاد   شاود، در بقیاه  که در دروس فارسی نوشاتاری و خواناداری دنباال مای    این

واقااع گااردد. از سااوی دیگاار نیااز جدیاادالتاًلیف بااودن کتاااب مطالعااات اجتماااعی  موردتوجااه

زباانی   هاای مهاارت  باه  توجه میزان ازلحاظ این کتاب محتوای را نسبت به تحلیلپژوهشگران 

 این پژوهش در پی پاسخ به سواًل زیر برآمد: درواقعمجاب نموده و 

 هاای زباانی   در محتوای کتاب جدیدالتاًلیف مطالعات اجتماعی تا چه اندازه به مهارت

  شده استتوجه 

 شناسی پژوهشروش

 یلتحلرو از نوع تحقیقات توصیفی بوده و برای اجرای آن از روش شتحقیق پیطرح پژوهش:  .1

 وتحلیال یاه تجز( تحلیال محتاوا را روش مطالعاه و    1353) 4استفاده گردید. کرلینجر 6محتوا

کناد.  گیاری متغیرهاا تعریاف مای    دار، عینای و کمای بارای انادازه    ی نظامارتباطات، به شیوه

تکنیکای پژوهشای اسات بارای اساتنباط       محتاوا  یال تحلمعتقد است  (1350) 8کریپندروف

                                                      
1. Ellis 
2. Chodkiewicz 
3. Burchinal 
4. Hoff 
5. O’Connor & Stagnitti 
6. content analysis 
7. Kerlinger 
8. Krippendroff 
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( نیز تحلیال  1350ها. سرمد، بازرگان و حجازی )متن آن در موردها و معتبر از داده یرتکرارپذ

 های کیفی به اطالعات کمی دانستند.محتوا را تکنیکی برای تبدیل داده

باوده  طفی( در این مطالعه جمالت کتاب )اعم از ساواًلی، خباری، اماری و عاا     1واحد ثبت

شاد، یعنای طبقاات    اساتفاده  2ایهاا از روش جعباه  بندی و تعیاین شااخص  . برای مقولهاست

 شاده یینتعو به همین دلیل به آن روش از پیش  شدهیینتعها( قبل از اجرای پژوهش )مقوله

 (.1384گویند )نوریان، نیز می

پایاه   اجتمااعی  طالعاتجامعه آماری این پژوهش شامل کتاب درسی م جامعه و نمونه آماری: .2

به  استفاده شد. 3ایگیری چندمرحلهگیری از روش نمونه. برای نمونهبوده استدبستان  پنجم

درس اول آن برگزیاده شادند و    13این صورت که ابتدا کل کتاب انتخاب شد، در مرحله بعد 

 بسنده شد. کتاب درس تنها به تحلیل جمالت 13سپس در این 

 0یفتصان مطمئن شود نمونه معارف کال جامعاه اسات از تکنیاک      که پژوهشگر برای این

 9برای این منظور نمونه باه دو بخاش مسااوی )هرکادام      (.1350استفاده کرد )کریپندروف، 

مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شاد تاا    دو بخشدرس( تقسیم شد و نتایج تحلیل در این 

 حد بسیار باالیی هر دو بخش مؤید نتایج یکسانی بودند.

آوری شدند. برای ساخت ابزار، محقاق  جمع 9ها از طریق فهرست وارسیداده گیری:ابزار اندازه .3

هاای توجاه   ها، مقاالت، کارشناسان و ...(، مصادیق و مؤلفهبپس از بررسی منابع مختلف )کتا

هاای مربوطاه در   عنوان شااخص ها را بههای زبانی را استخراج کرد. سپس این مؤلفهبه مهارت

هایی هستند که در جداول مربوط به بخش های یادشده همانست وارسی جای داد. مؤلفهفهر

هاای یادشاده در   ها آورده شدند و جهت احتراز از طوالنی شدن مطلاب، از آوردن مؤلفاه  یافته

 این قسمت خودداری شد.

 یزبان فارسا ان نفر از کارشناس 9منظور برآورد روایی، ابزار در اختیار به برازش روایی و پایایی: .0

ابزار یادشده را از جهت  خواسته شدها قرار گرفت و از آن محتوا یلتحلنفر مطلع به روش  2و 

                                                      
1. Recoding unit 
2. Procedure parboil 
3. multi stage sampling 
4. split - half 
5. check list 
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گذاری کنند. میانگین نمره هفات  نمره 13تا  3از  موردنظرمناسب بودن برای تحلیل محتوای 

 آمد. به دست 8کارشناس عدد 

راسار تغییارات در فرآیناد سانجش     هایی هستند که در سهای پایا دادهطبق تعریف، داده

 مانند )همان(. در این مطالعه از دو نوع پایایی استفاده شد:ثابت می

استفاده شد. به این صورت که  2آزمون مجدد-در این بخش از تکنیک آزمون :1همسازیالف.  

گار  ی زمانی دو هفتاه مجادداً توساط تحلیال    ، در فاصلهشدهیلتحلدرصد از کل محتوای  23

 تحلیل شد.اصلی 

 23باه ایان صاورت کاه      .استفاده شد 0آزمون –تکنیک آزمون  از بخش این در :3بازنماییب. 

 ، توسط یک تحلیل دیگر مورد تحلیل قرار گرفت.شدهیلتحلدرصد از کل محتوای 

در هردو بخش برای محاسبه میزان پایایی از فرمول هولستی استفاده شد. در این فرماول،  

مهار،  تواند رقمی بین صفر )عدم توافق( و یک )توافق کامل( باشاد )محمادی  میمیزان پایایی 

1385.) 

PAO =
2𝐴

𝑛𝐴 + 𝑛𝐵
 

باین دو   یهاا توافاق تعاداد   A، شدهمشاهدهبه معنای میزان توافق  PAOدر این فرمول 

 Bو  Aشاده از ساوی کدگاذار     به ترتیب تعداد واحادهای کدگاذاری   nBو  nAکدگذاری، 

 است.

ضاریب پایاایی وجاود نادارد ولای       در ماورد محتوا مالک منطقی برای قضاوت  یلدر تحل

واجارگااه و  دهام( را پذیرفتناد )فتحای    6هماان  ) درصاد  63کارشناساان ماالک    وجاود ینباا

درصاد( و در   52) 2/5(. در این مطالعه در بخاش همساازی ضاریب توافاق     1353همکاران، 

 درصد( محاسبه شد. 84) 4/8بخش بازنمایی 

                                                      
1. consistency 
2. test - retest 
3. reproducibility 
4. test - test 



 مهدی قنبری و همکاران....             تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان 

38 

 

، ماوردنظر هاای  پژوهشگر با بررسی صفحه به صافحه بخاش   ورزی:اندوزی و دادهی دادهشیوه .9

گذاری کرد. سپس مطابق روش تحلیل مقوالت را شناسایی نموده و در فهرست وارسی عالمت

های مبادرت نمود و برای این منظور از شاخص شدهیگردآورهای محتوا نسبت به تحلیل داده

 و درصد استفاده شد. 1فراوانی

 هایافته

جدول و به تفکیک مهارت نوشاتن، خوانادن، گاوش     0های مطالعه در قالب در این بخش یافته

هاا  فراوانی و درصد هریک از مؤلفاه  یادشدهدر جداول  درواقعدادن و سخن گفتن ارائه گردید. 

 آورده شد. شدهیبررسدرس  13برای 

 مهارت نوشتنهای : میزان توجه به مؤلفه1جدول 

 

                                                      
1. frequency 
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دهاد در درس اول بیشاترین فراوانای مرباوط باه      نشاان مای   1نتایج مندرج در جدول شاماره  

آشنایی با بند  مورد( و کمترین فراوانی مربوط به 4ی آشنایی با بند روایتی و بند بدنه )هامؤلفه

فراوانای باه   . در درس دوم بیشاترین و کمتارین   بوده استمورد(  3گیری و انشانویسی )نتیجه

 باا  نوشاتاری و آشانایی   به آوایی یهانشانه تبدیل توانایی یهای توسعهترتیب مربوط به مؤلفه

های سوم تا دهم باه ترتیاب بیشاترین    . در درسبوده استمورد(  3مورد و  8) گیرییجهنت بند

موضوع و  هجمل اجزای با مورد(؛ آشنایی 6توصیفی ) بند با های آشناییفراوانی مربوط به مؤلفه

 8بدناه )  بنادهای  باا  ماورد(؛ آشانایی   6نوشاتاری )  به آوایی یهانشانه تبدیل توانایی یتوسعه

ماورد(؛   8موضاوع )  جملاه  اجازای  باا  مورد(؛ آشنایی 4موضوع ) جمله اجزای با مورد(؛ آشنایی

موضاوع،   جمله اجزای با مورد(؛ آشنایی 4نوشتاری ) به آوایی یهانشانه تبدیل توانایی یتوسعه

موضاوع   جملاه  اجزای با مورد(؛ آشنایی 9روایتی ) بند با بند و آشنایی عنوان انتخاب با آشنایی

 باا  مقدماه، آشانایی   بند با های آشنایی. از طرف دیگر کمترین فراوانی را مؤلفههستمورد(  5)

 بناد  باا  یماورد(؛ آشانای   3) گیرییجهنت بند با مورد(؛ آشنایی 3) یسیانشانوو  گیرییجهنت بند

 بناد  باا  ماورد(؛ آشانایی   3) گیاری یجاه نت بناد  باا  مورد(؛ آشنایی 3) یسیانشانوو  گیرییجهنت

 1) گیاری یجاه نت بناد  باا  مقدماه و آشانایی   بند با ؛ آشنایی(مورد 3) یسیانشانو و گیرییجهنت

ماورد(   3) گیرییجهنت بند با ؛ آشنایی(مورد 3) یسیانشانو و گیرییجهنت بند با مورد(؛ آشنایی

 .به خود اختصاص دادند
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 های مهارت خواندن: میزان توجه به مؤلفه2جدول 

 

های اول تا دهام مرباوط باه    دهد بیشترین فراوانی در درسنشان می 2های جدول شماره یافته

 حاروف  نهم متوجه آشنایی با عطفی و کمترین فراوانی در درس ربط حروف با ی آشناییمؤلفه

ماورد( و در بقیاه    1) ساببی و تقاابلی   ربط حروف با مورد(؛ درس هفتم آشنایی 1سببی ) ربط

 .بوده استتقابلی  ربط حروف با ها آشناییدرس

 های مهارت گوش دادن: میزان توجه به مؤلفه3جدول 
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کمتارین فراوانای متعلاق باه      یموردبررسدر تمامی دروس  3های جدول شماره مطابق با یافته

. در درس هشاتم بیشاترین   بوده اسات شنیداری  متون در کالم لحن بر تمرکز ی افزایشمؤلفه

شانیداری و   ماتن  مطالاب  ماورد  در اظهاارنظر  و وگاو گفت و های بحثفراوانی متعلق به مؤلفه

 و ی بحاث مورد( بوده و در بقیه دروس مؤلفه 5شنیداری ) متن به توجه با استنباط به رسیدن

 شنیداری بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد. متن مطالب مورد در اظهارنظر و وگوگفت

 های مهارت سخن گفتن: میزان توجه به مؤلفه0جدول 

 

 یموردبررسا حکایت از آن دارد که بیشاترین فراوانای در تماامی دروس     0نتایج جدول شماره 

هاای دوم، ساوم و   . در درسبوده اسات مخاطب  و بافت با متناسب گفتن ی سخنمتوجه مؤلفه

زبان اختصاص داشاته و در بقیاه    مختلف هایگونه یریکارگبهی نهم کمترین فراوانی به مؤلفه

گاویی از فراوانای پاایینی    ( داستان) زبان و قصه مختلف هایگونه یریکارگبههای دروس مؤلفه

 برخوردار هستند.
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 گیرینتیجه

هاا فاارغ از جایگااه و منزلات اجتمااعی،      ی انسانهمهعنوان نیازی که های زبانی بهمهارت

نظاام آموزشای قارار     گاذاران یاستس موردتوجه، الزم است اندمحتاجسیاسی، شغلی و ... بدان 

های آموزشی برای نیل به مقاصاد خاود ابزارهاای متناوعی در     سیستم گذاران یمشخطگیرد. 

کنناد،  های خود را دنبال میو سیاست ای که توسط آن اهدافترین وسیلهدست دارند، اما مهم

هاای درسای بازنماای مناسابی     توان ادعا کرد محتوای کتابمی درواقعهای درسی است. کتاب

 است. وپرورشآموزشریزان های آموزشی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... برنامهبرای ایده

هاای درسای از   و لزوم تبلور این مهام در کتااب   سوهای زبانی از یکاهمیت پرورش مهارت

جدیادالتاًلیف   کتااب  محتاوای  داشت کاه نسابت باه تحلیال     بر آنسوی دیگر، پژوهشگران را 

 یاار  زبانی مباادرت ورزناد.   هایمهارت به توجه میزان ازلحاظ دبستان پنجم اجتماعی مطالعات

 روشان  باه  تواناد مای  درسی هایکتاب محتوای ( بر این باور است که بررسی1352) یانمحمد

 تغییار  و اصالح برای را درسی هایکتاب احتمالی ضعف و قوت نقاط و کند کمک مسائل شدن

 و ریازان برناماه  مادیران،  اختیار در علمی اصول و شدهیینتع اهداف با متناسب محتوا، احتمالی

 دهد. قرار درسی هایکتاب مؤلفان

 یهاای توساعه  های مهارت نوشتن حاکی از آن است که مؤلفهبه مؤلفه موردتوجهنتایج در 

 بناد  باا  موضاوع؛ آشانایی   جملاه  اجزای با نوشتاری؛ آشنایی به آوایی یهانشانه تبدیل توانایی

قارار   موردتوجاه هاا  روایتی، بندهای بدنه و بند توصیفی به میزان باالیی نسبت به ساایر مؤلفاه  

یاا   قرار نگرفتاه  موردتوجهگیری و انشانویسی یا کالً ایی با بند نتیجههای آشناما مؤلفه گرفتند؛

 .شده استها توجه به میزان کمی به آن

عطفای و   رباط  حاروف  باا  های مهارت خواندن بیشترین توجه باه آشانایی  در مورد مؤلفه 

هاای  . نتاایج تحلیال داده  شاده اسات  تقاابلی و ساببی    ربط حروف با کمترین توجه به آشنایی

مهارت گوش دادن گواه آن اسات کاه در قیااس باا ساایر       یهامؤلفهدر راستای  شدهیگردآور

 شنیداری و رسایدن  متن مطالب مورد در اظهارنظر و وگوگفت و های بحثها، به شاخصمؤلفه

 کاالم  لحن بر تمرکز افزایش شنیداری به میزان باالیی و به شاخص متن به توجه با استنباط به

توجه باالیی باه   شدهیبررس. در محتوای شده استپرداختهداری در سطح پایینی شنی متون در
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 یهاا گوناه  یریکاارگ باه هاای  مخاطب شده ولی مؤلفاه  و بافت با متناسب گفتن شاخص سخن

 دور ماندند. ازنظر ییگوقصهزبان و  مختلف

، گرفتاه اسات  نانجامصورت مستقیم مرتبط با پژوهش حاضر ای بهکه مطالعهبه این با توجه

اماا   صاورت مساتقیم مقایساه کارد؛    دیگاری باه   پاژوهش توان نتایج این تحقیق را با هیو نمی

 (1385) طاوس  داناای  و دوسات  یقاادر رو با نظرات ی پیشهای مطالعهصورت ضمنی یافتهبه

 باه  فارسای  ادبیات و زبان درس هایکتاب ساختار ها بیان داشتند درآن چراکهباشد؛ همسو می

شاده   غفلات  دادن گاوش  و گفاتن  سخن یهامهارت آموزش از و شده توجهکم نوشتن مهارت

هاای  پارورش مهاارت   ییناه درزم شاده یال تحلدر این مطالعه هم مشخص شد محتوای  .است

 هایی است.دادن دارای ضعف گوش و گفتن نوشتن، سخن

گردد. بخش نخست در قسمت پایانی این نوشتار پیشنهاداتی کاربردی در دو بخش ارائه می

صورت نیز به یشروپناظر به پیشنهاداتی است که از مطالعات دیگر استنباط شدند و در پژوهش 

صورت مستقیم به پیشنهادات برخاساته  اما بخش بعدی به ضمنی )و نه مستقیم( تاًیید گشتند؛

 ی مطالعه حاضر خواهد پرداخت.هااز یافته

در تحقیقات خود نشاان دادناد    (2331) چادکیوبکز و( 2333) ؛ الیس(1351) پوراحمدی 

 خوانادن تااًثیر   مهاارت  باردن  بااال  در( مطلاب  درک و خوانادن  هایتمرین) زبانی هایفعالیت

گنجاناده   گونه تمارین در محتوای کتااب شود اینگیری دارد. به همین دلیل پیشنهاد میچشم

 استاگنیتی و و اکانر هاآن با اجتماعی رفتار و کودکان با کردن صحبت (2330) شود. بورچینال

 هاای مهاارت  بهباود  باعاث  گیارد را می شکل بازی در که اجتماعی هایمهارت و بازی (2311)

ای تدوین شوند گونههای درسی بهالزم است محتوای کتاب رو ینهمدانستند. از  کودکان زبانی

 ها فراهم گردد.ی الزم برای انجام این فعالیتتا زمینه

و آشانایی   یسیانشاءنوهای مهارت نوشتن، مؤلفه یینهدرزمدر این مطالعه مشخص شد که 

ببی؛ سا  و تقاابلی  رباط  حاروف  باا  مهاارت خوانادن، آشانایی    ییناه درزمگیاری؛  با بند نتیجه

و نهایتااً   شانیداری  متاون  در کاالم  لحان  بار  تمرکاز  افازایش  مهارت گاوش دادن،  یینهدرزم

 یتوجهکممورد  ییگوقصه و زبان مختلف هایگونه یریکارگبهمهارت سخن گفتن،  یینهدرزم

 -ریازی کتاب درسای   خصوصاً دفتر تااًلیف و برناماه  –به مسئوالن  رو ینهم. از قرارگرفته است
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نظران و اساتفاده  گیری از نتایج این دست مطالعات، مشورت با صاحبگردد با بهرهپیشنهاد می

دار بودناد، نسابت باه تارمیم و بازساازی      را عهده موردنظراز تجارب معلمانی که تدریس کتاب 

دانناد باا   الزم مای  بر خودعنوان حُسن ختام نیز پژوهشگران محتوای یادشده مبادرت ورزند. به

سایر محققان به انجاام مطالعاه پیراماون میازان توجاه باه ساایر ضاروریات اجتمااعی،           دعوت

ی ی ابتادایی رعایات گاردد، زمیناه    بایست در محتاوای کُتاب دوره  که می ...فرهنگی، علمی و 

 شناسی و به دنبال آن بهبود محتوا را فراهم آورند.آسیب

 

 منابع و مآخذ:

(. تحلیال محتاوای میازان انطبااق کتااب      1386) .جعفری ثانی، حسین و رحمتی، ماریم  -

ریازی   برناماه ی مناابع  دهسازمانتعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و 

 .35-90شناسی، سال چهارم، صص: علوم تربیتی و روان

زباان   رشد بر دبستانییشپ یدوره یآموززبان هایفعالیت (. تأثیر1385) .جلیزی، عاشور -

تحصایلی   ساال  در( ع) شوش دانیاال  شهرستان ابتدایی اول یپایه آموزان دانش گفتاری

 ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی. کارشناسی نامهیانپا. 85-1388

 (. آموزش زبان در بستر مجازی. تهران: امیرکبیر.1353) .حقانی، نادر -

 یهاا تفااوت  بررسای  (.1352) .یاسین رستمی، و مجید دماوندی، ابراهیم فریده، حمیدی، -

 دوره هنار،  و فرهنگ در زن. ابتدایی اول پایهآموزان  دانش زبانی یهامهارت در جنسیتی

 .224-238، صص: 2 شماره پنجم،

هاای تشاخیص و باازپروری. تهاران:     های زباانی روش (. اختالل1352). رخیپر دادستان، -

 سمت.

زباانی.   یهاا مهاارت  کساب  در فرهناگ  انتقاال  (. اهمیت1384) .، محمدرضازاده یدوست -

 .64-80، صص: 06خارجی، شماره  یهازبان پژوهش

 و فرهناگ  مقولاه  (. بررسای 1353) .، حمیدهپاک مهرتاج، فرزانه؛ دهقانی، مرضیه و زینال -

 هاای ابتادایی. پاژوهش   دوره مطالعاات اجتمااعی   درسای  هاای برنامه محتوای در قومیت

 .114-133صص: ، 2 یشماره چهارم، یدورهدرسی،  یبرنامه

های تحقیق در علوم رفتااری.  (. روش1350سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ) -

 تهران: آگاه.
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 کتااب  محتاواى  (. تحلیل1353) .مجلج، محمد؛ خزائی، کامیان و ناظری، معصومه غفارى -

 یهاا مؤلفاه  از برخاوردارى ازنظر  ابتدایى پنجم دوره و چهارم هاییهپا اجتماعى تعلیمات

 .41-45، صص: 63و  95 شماره ششم فرهنگی، سال ملى. مهندسی هویت

 یدس عقیلی، و محمدرضا لورائی، غالمرضا؛ مورکانی،شمس کوروش؛ واجارگاه،فتحی -

 یدوره درسی هایکتاب در بشر حقوق هایمؤلفه تحلیل و بررسی(. 1353) .رمضان

 .4-20 صص ،05 شماره سیزدهم، سال. آموزشی هاینوآوری. ابتدایی

 آماوزش  هاای مؤلفاه  و اهداف (. مطالعة1385) .، الهام و دانای طوسی، مریمدوست یقادر -

 زباان  درسای  برناماة  در گفاتن(  و ساخن  گوش دادن خواندن، نوشتن،) زبانی یهامهارت

 .23-69، صص: 39شماره  .آموزشی هایینوآور دورة متوسطة ایران. فصلنامه فارسی

 اییساه مقا (. بررسای 1384) .حساین؛ زنادی، بهمان و بخشاش، ماریم      ،پور مقدم قاسم -

 برناماه  ی ابتادایی. مطالعاات  دوره در آمریکاا  ایاران و  ملای  زباان  آموزش درسی یبرنامه

 .1-22، صص: 8 یشماره دوم درسی، سال

 درسای  برناماه  محتوای (. تحلیل1351) .قلتاش، عباس؛ صالحی، مسلم و میرزایی، حسن -

هاای شاهروند جهاانی.    دوره ابتدایی ایران از منظار توجاه باه ویژگای     عیاجتما مطالعات

 .114-131، صص: 8ریزی درسی، سال نهم، شماره برنامه پژوهش در

پاشا  حسن ترجمه رفتاری، علوم در پژوهش مبانی(. 1353) .نیکلز فردریک کرلینجر، -

 .نور ی: آواتهرانزند.  ینجف جعفر و یفیشر

 (. تحلیل محتوا. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.1350) .کریپندروف، کلوس -

(. راهنماای معلام فارسای    1350) .درسای  هایکتاب تاًلیف دفتر فارسی ادب و زبان گروه -

 درسی. یهاکتاب یعو توز چاپ کلّ یپنجم ابتدایی. تهران: اداره

(. 1353جاان )  هنری پاول؛ کیگان، جروم؛ کارول هوستون، آلتا و جین وی کانجر، ماسن، -

 یاسایی، تهران: نشر مرکز. مهشیدترجمه  کودک. شخصیت و رشد

داناش   -(. روش تحلیل محتوا. تهران: گنجینه علوم انساانی 1385) .مهر، غالمرضامحمدی -

 نگار.

دبساتانی  یشپ دورة آموزیزبان هاییتفعال (. تأثیر1388) .بتول فرخنده و سبزه، مفیدی، -

ی درسی، شماره ابتدایی. مطالعات برنامهدوره  اول پایة آموزان دانش گفتاری بر رشد زبان

 .133-193، صص: 13
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(. تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششام ابتادایی بار    1353) .معروفی، رزگار -

ناماه  های انتخاب و سازماندهی محتوا و دیدگاه معلمان شهر سنندج. پایاان اساس شاخص

 مه طباطبایی.کارشناسی ارشد، دانشگاه عال

های درسای.  های آموزشی با تاًکید بر کتاب(. تحلیل محتوای رسانه1384) .نوریان، محمد -

 جنوب.تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

 تهران: یادواره کتاب. .ریزی درسی(. اصول برنامه1352) .، محمدحسینیانمحمد یار -
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