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جرأت مندی در محتوای کتب درسی دورهی ابتدایی
"بررسی میزان توجه به مؤلفه های آموزش جرأت مندی در محتوای کتب درسی دورهی ابتدایی"

4

صباح عبدی*  ، 9امیر علیزاده
1

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دبیر آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب.
 2کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دبیر آموزش و پرورش شهرستان ارومیه.

چکیده
مقدمه :هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتب درسی دورهی ابتدا یی از نظر میزان توجه به آموزش جرأت مندی در
سال تحصیلی  89- 89میباشد .روش :پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی با به کار گیری روش آنتروپی شانون
میباشد .جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی کتب درسی دوره ی ابتدایی می باشد که از این میان با نظر اساتید و
متخصصان با روش نمونه گیری هدفمند کتابهای فارسی خوانداری و تعلیمات اجتماعی به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار
جمع آوری اطالعات سیاهه تحلیل محتوا می باشد که بر اساس مبانی نظری ،تعاریف و نظر متخصصان تعلیم و تربیت تهیه و
تدوین شده است .یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که مؤلفهی رد درخواست غیر منطقی دیگران دارای کمترین بار
اطالعاتی و ضریب اهمیت و مؤلفهی آغاز و ادامه ی تعامالت اجتماعی دارای بیشترین بار اطالعاتی و ضریب اهمیت در زمینهی
آموزش مؤلفه های جرأت مندی می باشند .همچنین از میان کتب درسی دورهی ابتدایی ،فارسی خوانداری دوم دارای بیشترین
ضریب اهمیت و فارسی اول ابتدایی دارای کمترین ضریب اهمیت در زمینهی آموزش مؤلفه های جرأت مندی می باشند و در
مجموع کتب فارسی دورهی ابتدایی نسبت به کتب تعلیمات اجتماعی دورهی ابتدایی در زمینهی آموزش جرأت مندی عملکرد
مطلوب تری داشته اند .بحث و نتیجهگیری :پژوهش حاضر حاکی از توجه اند ک و نامتوازن کتابهای درسی پایههای مختلف
در ،انعکاس مؤلفههای جرأت مندی می باشد.
واژههای کلیدی :تحلیل محتوا ،جرأت مندی ،تعلیمات اجتماعی ،فارسی ،دورهی ابتدایی
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مقدمه:
آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم هر کشوری می باشد که شناخت جنبه های روانشناختی دانش آموزان و واکنشهای
آنان در شرایط خاص می تواند همانند یک ابزار کمک آموزشی قدرتمند به این هدف عمل کند .یکی از جنبه های روانشاختی
مهم که از طریق برنامه های آموزشی می تواند به دا نش آموزان انتقال داد ،بحث مهارتهای اجتماعی است ،مهارتهای
اجتماعی مجموعهای از تواناییهـای آموخته شدهای است کـه فرد را قادر می سازد ت ا با قابلیت و شکل مناسبی در یک زمینه
اجتماعی تعامل کند ،پوپ  1معتقد است کودک بـه منظور ا ینکه احساس مﺜبتی در مورد خودش داشته باشد باید دارای
مهارتهای ضروری برای همراهی بـا د یگران باشـد (پوپ ،مک هیل و کریهد  ،1986 ،2ص  .) 151جرأت مندی  ،9از مهمترین و
اساسی ترین مهارت های اجتماعی است که بخشی از مفهوم گسترده مهارت های بین فردی و رفتاری را تشکیل می دهد
(گیست و باوتا  ،2005 ، 4ص  .) 999انچوا  ) 2010 ( 5پس از مطالعات ارز یابی تعریفهای اریه شده بیان کرد که جرأت ورزی
سازه پیچیدهی شخصیتی است ،و به معنی دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات به شیوه مستقیم ،صادقانه و مناسب
است (انچوا ،2010 ،ص .) 999
6

اجزای اصلی جرأت ورزی را مﺜبت اندیشی ،عزت نفس باال (چانگ و همکاران  ،) 2010 ،احترام به خود و احترام به د یگران
به همراه توانایی دفاع فعاالنه از منافع و مواضع خود (اسالمی ،ربیعی ،افضلی ،حمیدی زاده و مسعودی ) 2016 ،و بیان اهداف و
مقاصد به صورت کامال واضﺢ و آشکار آن هم بدون برخورد و تخطی بر منافع و حقوق د یگران تشکیل می دهد (انچوا.) 2010 ،
افرادی که قاطع نیستند ،ممکن است منفعل ( 9دارای قاطعیت کم) یا تهاجمی ( 9دارای رفتار پرخاشگرانه) باشند ( بوکت،
بهرامی ،کوالیی و حسینی ،2016 ،ص  .) 682آنها تمایل دارند از تعارض در همهی شرایط جلوگیری کنند ،این افراد نگرانی ها
را درونی میکنند تا خود را به درد سر نیندازند (هنسی  ،) 2004 ،8افراد منفعل به دیگران اجازه می دهند تا به حقوقشان تجاوز
نمایند (آوشار و آلکایا  ،2019 ،10ص .) 199
اهمیت این امر زمانی روشنتر می شود که بدانیم نقص در روابط اجتماعی و بخصوص رفتار غیر جرأت مندانه در تمامی
عمر تداوم خواهد داشت و سبب می شود فرد ،کمرویی ،عدم توانایی در دفاع از حقوق خود ،عدم توانایی ابراز احساسات و
پیامدهای نامطلوب آنها را تجربه نماید (باس و همکاران  2005 ،11؛ به نقل از نژاد سلیمانی ،1981 ،ص  .) 2اهمیت جرأت مندی
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در روابط اجتماعی به اندازهای است که می توان کم جرأتی را یک معلولیت اجتماعی دانست (افروز ،1986 ،ص  .) 1جرأت ورزی
قلب رفتار میان فردی و کلید روابط انسانی است .و در شکوفایی استعدادها و رشد خالقیت افراد نقشی موثر را ایفا میکند (لین
و همکاران 2005 ، 94؛ به نقل از نژاد سلیمانی ،1981 ،ص  .) 19اما متاسفانه برخی از کودکان رفتارهای جرأت مندانه را یاد
نگرفتهاند و به طور مﺜال قدرت "نه" گفتن را ندارند و نمیتوانند به صورت جرأت مندانه با اطرافیان خود تعامل داشته باشند.
این قبیل افراد احساس گناه ،بی اعتمادی و سلطه پذیری را در روابط اجتماعی خود با د یگران تجربه می کنند و در رفتار خود
ترس،اضطراب و افسردگی نشان می دهند(.وان گاندی  ،2002 ،ص .) 950
پس خانوادهها ،مدارس و دیگر نهادهای تعلیم و تربیت باید کودکان را شایستهی احترام بدانند و به حقوق منطقی و مشروع
آنها احترام بگذارند و به جرأت ورزی آنها بها دهند ،به آنان مهارت هایی را بیاموزند که با رعایت این حقوق رفتار کند (آلبرتی
و آمونز ،2001 ،ص  ،) 146زیرا آموزش مهارت های جرأت ورزی باعث تقویت مهارت های اجتماعی برای کودکان از جمله
مهارت های بین فردی ،راهبردهای مقابله ای اثبات آمیز  ،همدلی و حل مسئله (کلیات  ،تولولیو  ،دالیما و اراواتی ) 2015 ،19؛
جلوگیری از افسردگی (فاسپیتان ،سوسانتیب و پاتری ک ) 2019 ،14؛ موفقیت تحصیلی (رضایت و دهقان نایری ) 2014 ،15و
خودکارآمدی و عزت نفس می شود (ایلهام ،سکوت ،اوتاش اخان و باتماز .) 2016 ،16
ولپی  ) 1895 ( 97او لین دانشمندی بود که اصطالح جرات مندی را به کار برد و آموزش آن را مد نظر قرار داد او بیماران

دچاراضطراب اجتماعی را افراد بدون جرات معرفی نمود ،که توان دادن پاسخ "نه" و اصرار بر خواستهی خود ندارند (ولپی
 ،1895ص .) 1- 94
جرأت مندی یعنی مالحضهی حقوق دیگران و در عین حال گرفتن حق خود .و یژگیهای ا ین سبک عبارتند از :دادن پاسخ
های خود انگیخته با لحنی دوستانه اما قاطع ،نگاه کردن به دیگران ،ذکر مسایل مهم ،ابراز احساسات و عقاید ،بها دادن به خود،
نرنجاندن خود و دیگران  .در این سبک هدف شخص رعایت عدالت برای تمام طرفهای رابطه است(.کاسبان ،حاجی مطلق و
فالح ،1999 ،ص .) 19
راکوس  ) 1898 ( 98پیشنهاد کند که در تعریف و مفهوم سازی جرأت مندی باید در کنار مطرح کردن احقاق حق از الزامات
و وﻇایف و تکالیف متقابل نیز نام برده شود چراکه این تکالیف و الزامات ،جرأت مندی را از پاسخ های پرخاشگرا یانه که در
ارتباط مستمر با هم هستند ،متمایز می کند ( راکوس  ،1898ص .) 969
جرأت مندی به توانایی فرد در بیان و دفاع از عقاید ،عالقمندی و احساسات خود به نحوی شایـسته و بـدون اضطراب اتالق
میشود (لیزاریچ ،یوگاریت ،گرادل ،ایریارت و باکیو ادانو  ،2009 ،91ص .) 425

-Lin and et al

۱۲
۱۳

-Keliat, Tololiu, Daulima & Erawati
-Fuspitaa, Susantib & Putric

۱٤
۱٥

-Rezayat & Dehghan Nayeri

۱٦

-Ilhan, Sukut, Utaş, Akhan & Batmaz
-Wolpe
-Rakos
-Lizarage, Ugarit, Gradelle, Iriarte& Baqueadano

69

۱۷
۱۸
۱۹

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،42خرداد 9311

در زمینهی پژوهش های انجام شده در رابطه با تحلیل محتوای کتب درسی در رابطه با آموزش جرأت مندی در دورهی
ابتدایی تحقیقی در داخل و خارج کشور یافت نشد اما پژوهشهایی در زمینه جرأت مندی انجام گرفته که می توان
به آنها اشاره نمود.
دکتر ابراهیمی قوام و همکاران (  ) 1981در پژوهشی ب ا عنوان تأثیر آموزش مهارت های ابراز در افزایش جرأت ورزی و عزت
نفس دانشآموزان کم جرأت دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران دریافتند که آموزش مهارتهای ابراز وجود باعث افزایش
جرأت مندی دانشآموزان کمجرأت شده است (ابراهیمی و همکاران ،1981 ،ص ) 99- 80
در پژوهشی رشید زاده و همکاران ( ،) 1980به بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفههای مهارتهای اجتماعی دانشآموزان
دختر مقطع پیش دانشگاهی پرداختند .در این تحقیق که از نوع نیمه آزمایشی بود ،تعداد  50دانش آموز به صورت نمونه در
دسترس از یکی از مدارس شهرستان ورزقان انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه  25نفر) گمارده شدند .برای
اندازه گیری مهارتهای اجتماعی از پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون استفاده شده است .برای تحلیل داده ها از روش
تحلیل کوواری انس یک راهه استفاده شده است .تحلیل نتایج نشان می دهد که آموزش جرأت مندی ،تأثیر مﺜبت و معنی دار بر
مؤلفههای مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دارد (رشید زاده و همکاران ،1980 ،ص .) 51- 92
تحقیق زیمباردو  ) 2002 ( 40نشان داد که تقریبا  90درصد مردم در برخی از دوره های زندگی شان کمرو بوده یا هستند.
افراد گوشه گیر و کمرو ،به علت رنج ناشی از احساس ناامنی ،خود جزو ناشادترین افراد هستند که معموال پناه بردن آنها به
دنیای درون خویش ،احتماال زمینه ساز ابتال به برخی اختالالت روانی در سالهای بعدی زن دگی خواهد بود (به نقل از نژاد
سلیمانی ،1981 ،ص .) 99
الیوت و گراملینگ  49در پژوهشی به این نتیجه رسیده اند دانشآموزانی که آموزش مهارت های جرأت ورزی دریافت می
کنند ،از توانایی حمایت اجتماعی باالتری در شرایط تنش زا برخوردار هستند (الیوت و گراملینگ ،2009 ،ص .) 429
از آن جایی که در نظام های آموزشی متمرکز ،کتاب درسی محور مکتوب و مدون تعلیم و تربیت به حساب می آید و
فعالیت ها و تجربه های تربیتی دانشآموزان توسط معلم و حول محور آن سازماندهی می شود .این نقش و جایگاه کتاب درسی
در نظام آموزشی ضرورت تحلیل و بررسی آن را دو چندان می کند .این تحلیل به دست اندرکاران و مؤلفان کتابهای درسی
کمک می کند تا هنگام تهیه و تدوین و یا گزینش و انتخاب متون آموزشی کتاب درسی تصمیمهای عالمانه و عاقالنه ای را
اتخاذ کنند (نوریان ،1982 ،ص  .) 11از طرفی یافته های پژوهشی نشان دادهاند در ا غلب موارد ناسازگاری افراد و روابط معیوب
و مختل عاطفی ،اجتماعی و آموزشی آنها تا حدودی متأثر از عملکرد ناقص و معیوب جو ناسالم و نامناسب مدرسه و سایر
نهادهای درگیر با تربیت و پرورش است ،بنابراین بهتر است که پیشایندها یا عوامل تأثیر گذار بر روی مهارت جرات ورزی که
موجب روابط بین فردی و اجتماعی سالم و روان با کیفیت و به دور از تنش و در نهایت احساس سالمت و امنیت شناختی و
اجتماعی باالتر در افراد میشود را شناسایی کرد ،که اولین قدم برای شناسایی این نقص ها و رفع آن ها رجوع به کتب درسی
به خصوص در دورهی ابتدایی و میزان توان آنها را در آموزش جرأت مندی به یادگیرندگان را سنجید.
لذا باتوجه به ضرورت و اهمیت آموزش جرأت مندی در عصر حاضر به دانش آموزان و همچنین باتوجه به این که تاکنون
پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است ،ما در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به سواالت زیر میباشیم:
 .1بررسی میزان توجه کتب درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی خوانداری دورهی ابتدایی به مؤلفههای جرأت
مندی.
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 .2مقایسهی کتب درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی خوانداری دورهی ابتدایی با همدیگر از نظر میزان توجه به
آموزش مولفه های جرأت مندی.

روش پژوهش
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتب درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی خوانداری دورهی ابتدایی از نظر میزان توجه
به آموزش جرأت مندی به دانشآموزان ابتدایی می باشد .روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی می باشد.
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی کتب درسی دورهی ابتدایی می باشد که از این میان با نظر اساتید و متخصصان با
روش نمونه گیری هدفمند کتاب های فارسی و تعلیمات اجتماعی به عنوان نمونه انتخاب شدند .واحد تحلیل؛ جمالت،
فعالیتها و تصاویر موجود در متن کتب می باشد  .از آنجایی که روش معمول برای تحلیل داده ها  ،یعنی درصد گیری از
فراوانی مقوله ها دارای مشکالت ریاضی می باشد ،بنابراین در این پژوهش از روش تحلیل آنتروپی شانون  44استفاده شد.
ابزار پژوهش
سیاهه ثبت دادهها :ساختار این سیاهه بر اساس مبانی نظری (بخصوص نظر ولپی ) 1895 ،و نظر متخضصصان تعلیم و
تربیت و بسترهای قانونی به صورت زیر تهیه و تدوین شده است.
 - 1ابراز عقیدهی خود :یعنی اینکه شهامت این را داشته باش یم در همه جا حتی در جمعی که همهی افراد آ ن با ما مخالف
هستند عقیدهی خود را بیان کنیم.
 - 2تقاضای تغییر رفتارهای نا مطلوب دیگران :اگر رفتاری را در کسی مشاهده کردید که شما را ازار میدهد با جرأت و احترام
فراوان از او بخواهید رفتارش را تغییردهد.
 - 9رد دخواست های غیر منطقی دیگران :این حق شماست که به درخواست های دیگران که شما را به درد سرمیاندازد

"نه" بگویید.
 - 4ابراز احساسات مﺜبت و منفی خود :این یکی از توانمندی های فردی است ودر بعضیها قوی و در بعضیها ضعیف است الزم
نیست در دیگران احساس ترحم را برانگیزید فقط کاری کنید بفهمند که شما چه احساسی دارید.

 - 5آغاز و ادامهی تعامالت اجتماعی :وقتی در مجلسی تنها نشستهاید منتظر کسی نباشیدکه بیاید و با شما سر حرف را باز کند
خود شما میتوانید نفر اول باشید.
 - 6پذیرش کاستی های خود :وقتی انتقادی از شما می شود سریع عصبانی نشوید و از کوره در نروید به جای عصبانی شدن
کمی فکر کنید که آیا نظر انتقاد کننده وارد است یا خیر و اگر درست بود آن کاستی را رفع کنید.
 - 9ابراز جمالت متعارف در هنگام رویارویی یاجدا شدن از دیگران :جمالت متعارف مانند :سالم و احوال پرسی و ...است.
به منظور اطمینان از ثبات اندازه گیری سیاهه ثبت داده ها پس از طرح مقدماتی این سیاهه در اختیار دو نفر ارزیاب
تحلیل محتوا قرار گرفت تا  15درصد کتاب درسی مطالعات اجتماعی و فارسی را به صورت همزمان ارزیابی نمایند .دادههای
فراهم آمده ناشی از این ارزیابی برای محاسبه ضریب توافق مورد بهره برداری قرار گرفت .کسب ضریب  %99نشان دهنده ثبات
اندازه گیری و پایایی این سیاهه بوده است.
همچنین جهت تایید روایی پژوهش از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است که توسط کارشناسان آموزش ابتدایی
مورد تایید قرار گرفت.

-Shannon Entropy Method
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روش اجرای پژوهش
در این پژوهش ابتدا مبانی جرأت مندی ،نظریه ها و تعاریف مربوط به آن بررسی و مطالعه شد .سپس با توجه به مبانی
نظری ،فهرست وارسی جرأت مندی برای تحلیل محتوا س اخته شد .این فهرست شامل  9مولفهی فرعی می باشد .پس از تعیین
واحد های تحلیل و استخراج داده ها بر اساس فهرست وارسی جرأت مندی ،برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از فرم
تحلیل محتوا از روش آنتروپی شانون استفاده شد که شامل سه مرحله به شرح زیر است:
 - 1ماتریس فرآوانی های مورد نظر باید بهنجار شود و برای این منظور از فرمول زیر استفاده می کنیم.

Fij

)(i=1, 2, 9… n; j=1, 2, 9….m

F

m

j=1 ij

 - 2بار اطالعاتی هر مقوله باید محاسبه شود وبرای این منظور از رابطهی زیر استفاده می کنیم.

∑

= Pij

= Ej = −k ∑i=1Pij Ln Pij (j= 1،2،9,……m) , K

1
L nm
- 9ضریب اهمیت هر مقوله باید محاسبه شود  .هر مقوله که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از از درجهی اهمیت بیشتری
برخوردار است .برای این منظور از رابطهی زیر استفاده می کنیم.
m

Ej
Ej

∑

n

j=1

= wj

یافته های پژوهش
سوال  - 9بررسی میزان توجه کتاب درسی فارسی و تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی به مؤلفههای جرأت مندی
توجه :به علت نبودن کتابی تحت عنوان تعلیمات اجتماعی پایهی اول و تعلیمات اجتماعی پایهی دوم در مورد آنها نمیتوان
تحلیلی انجام داد.

مقوله ها

ابراز
عقیده

تقاضای تغیی ر
رفتارهای
نامطلوب

رد درخواست های
غی ر منطقی دیگران

ابراز احساسات
مﺜبت و منفی خود

آغاز و ادامهی
تعامالت
اجتماعی

پذی رش کاستی
های خود

دیگران

ابراز جمالت متعارف
در هنگام رویارویی
یاجدا شدن از
دیگران

پاسخ گو
تعلیمات اجتماعی

6

سوم
تعلیمات اجتماعی

1

چهارم
تعلیمات اجتماعی

5
4

4

0

6

1

19
10

4
1

10
5

9

4

1

2

12

2

9

تعلیمات اجتماعی
ششم

2

5

5

6

9

9

6

فارسی خوانداری

1

2

0

5

9

1

5

فارسی خوانداری

4

9

6

6

9

6

4

پنجم

اول
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دوم
فارسی خوانداری
سوم

5

4

2

4

6

9

5

فارسی خوانداری
چهارم

9

4

9

4

9

9

5

فارسی خوانداری
پنجم

2

2

0

1

5

1

5

فارسی خوانداری
ششم

1

9

9

9

4

2

2

فراوانی کل

29

40

21

45

91

90

54

درصد

%8

%14

%9

%15

%29

%10

%19

جدول - 9توزیع فرآوانی توجه به مولفه های جرأت مندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی خوانداری

نتایج جدول  1نشان می دهد که از میان  288مورد یافت شده در ارتباط با جرأت مندی ،مولفهی آغاز و ادامهی تعامالت
اجتماعی با  91مورد (  )%29بیشترین فرآوانی و رد درخواست های غیر منطقی دیگران با  21مورد (  )%9دارای کمترین فرآوانی
در میان مولفه های جرأت مندی می باشند.
نتایج جدول  1نشان می دهد که آموزش جرأت مندی با نقایصی روبه رو است که می توان نتایج آن را در دانشآموزان
دوره ی ابتدایی و مقاطع باالتر مشاهده نمود .نتایج نشان می دهد که کتب درسی فارسی و تعلیمات اجتماعی دورهی ابتدایی در
توجه به مؤلفههای ابراز عقاید ،رد درخواست های غیر منطقی دیگران و رد درخواست های غیر منطقی بسیار ضعیف عمل
کرده اند و به مؤلفه های ابراز احساسات مﺜبت و منفی و ابراز جمالت متعارف در حد قابل قبولی توجه شده و در زمینهی آغاز و
ادامهی تعامالت اجتماعی عملکرد مطلوبی داشتهاند .اما جهت تصمیم گیری قاطعانه تر در مورد آموزش جرأت مندی در کتب
درسی از روش آنتروپی شانون استفاده خواهیم کرد.
جدول - 4داده های بهنجار شده برای هر مقوله
جدول

ابراز عقیده

تصمیم گیری
نرماالیز شده

تقاضای تغییر

رد درخواست

ابراز احساسات

آغاز و ادامهی

پذیرش کاستی

ابراز جمالت متعارف

رفتارهای
نامطلوب

های غیر منطقی
دی گران

مﺜبت و منفی
خود

تعامالت
اجتماعی

های خود

در هنگام رویارویی
یاجدا شدن از
دی گران

دی گران
پاسخ گو1

0721429591

07125

0

0709999998

0716048999

0719999999

0719519518

پاسخ گو2

0709591428

071

0704961805

0719999999

0712945698

0709999999

0708258258

پاسخ گو 9

0710914296

071

0704961805

0704444444

0714914915

0706666669

0712862869

پاسخ گو4

0709142959

07125

0729908524

0719999999

0708996549

071

0711111111

پاسخ گو5

0709591428

0705

0

0711111111

0708996549

0709999999

0708258258

پاسخ گو6

0714295914

07195

0729591428

0719999999

0709641895

072

0709409409

پاسخ گو9

0719959149

071

070852991

0709999998

0709409409

071

0708258258

پاسخ گو9

0710914296

071

0714295914

0709999998

0708996549

0729999999

0708258258

پاسخ گو8

0709142959

0705

0

0702222222

070619294

0709999999

0708258258

پاسخ گو10

0709591428

07095

0714295914

0715555556

0704899292

0706666669

0709909904
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جدول- 9مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت حاصل از  10کتب درسی برای مقوله های پژوهش
مقوله ها

ابراز عقیده

تقاضای

رد درخواست

ابراز

آغاز و

پذیرش

ابراز جمالت

تغییر
رفتارهای

های غیر
منطقی دی گران

احساسات
مﺜبت و

ادامهی
تعامالت

کاستی های
خود

متعارف در
هنگام رویارویی

منفی خود

اجتماعی

نامطلوب

یاجدا شدن از
دی گران

دی گران
فراوانی کل

29

40

21

45

91

90

54

بار اطالعاتی هر مقوله ( )Ej

07824

07892

07969

07859

07895

07809

07891

ضریب اهمیت هر مقوله

07142

0715

07119

07146

0715

0714

07148

( )Wj
5

رتبه هر مقوله

9

2

1

4

9

6

نتایج جدول  9نشان می دهد که آغاز و ادامهی تعامالت اجتماعی و تقاضای تغییر رفتارهای نامطلوب دیگران دارای
بیشترین بار اطالعاتی (  )./895و ضریب اهمیت (  )./150و رد درخواست های غیر منطقی دیگران دارای کمترین بار
اطالعاتی(  )./969و ضریب اهمیت (  )./119در زمینهی آموزش جرأت مندی در کتب درسی می باشند.
سوال- 4مقایسه کتب درسی فارسی و تعلیمات اجتماعی دورهی ابتدایی با همدیگر از نظر میزان توجه به
آموزش مولفه های جرأت مندی
جدول  - 2مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت کتب اجتماعی و فارسی دورهی ابتدایی در توجه به آموزش مولفههای جرأت مندی
مقوله ها

تعلیمات

تعلیمات

تعلیمات

تعلیمات

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

42

29

91

95

22

40

28

94

16

22

فراوانی
بار اطالعاتی Ej

07965

07949

07952

07862

07981

07899

07895

07865

07919

07822

ضریب اهمیت Wj

07086

07089

07084

07109

07099

0711

07109

07109

07081

07102

6

9

9

4

10

1

2

9

8

5

رتبه

نتایج جدول  4نشان می دهد کتاب فارسی دورهی ابتدایی در آموزش جرأت مندی با  169مورد فروا نی ،نسبت به کتاب
تعلیمات اجتماعی دورهی ابتدایی با  196مورد فراوآنی عملکرد مطلوبتری داشته است .همچنین در میان کتب درسی فارسی
خوانداری و تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی به ترتیب فارسی دوم  ،فارسی سوم و فارسی چهارم ابتدایی به ترتیب دارای
بیشترین بار اطالعات ی و ضریب اهمیت و فارسی خوانداری اول و پنجم دارای کمترین ضریب اهمیت در آموزش جرأت مندی
به دانش آموزان هستند .نکته قابل توجه ضعف کتب درسی تعلیمات اجتماعی در زمینهی آموزش جرأت مندی به دانش
آموزان می باشد که وﻇیفهی اصلی تربیت اجتماعی را در میان سایر کتب درسی بر عهده دارد.
بحث و نتیجه گیری
کتاب درسی ،یکی از مهمترین منابع و مراجع یادگیری دانشآموزان در نظام های آموزشی محسوب میشود ،در نظام
آموزشی ما نیز نقش مهمی دارد .به لحاظ این اهمیت همچنین به سبب نقش محتوای کتب درسی در برانگیختن و تأمین و نیز
تسهیل امر یادگیری دانشآموزان ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتب درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی دورهی
ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش جرأت مندی به دانشآموزان انجام پذیرفت.
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نتایج پژوهش به خوبی نشان می دهد که آموزش جرأت مندی با نقایصی روبه رو است که می توان نتایج آن را در
دانشآموزان دورهی ابتدایی و مقاطع باالتر مشاهده نمود .نتایج جدول  9نشان می دهد که در بین مؤلفههای جرأتمندی،
مؤلفهی رد درخواست های غیر منطقی دیگران دارای کمترین ضریب اهمیت (  ) ./119می باشد که با نتایج پژوهش های وان
گاندی) 2001 ( ،؛ سرگین و تایلر ) 2009 (43؛ غفاری و همکاران(  ) 1984همخوانی دارد .وان گاندی بیان میکند برخی از
کودکان رفتارهای جرأت مندانه را یاد نگرفتهاند و جسارت الزم را ندارند و قدرت "نه" را ندارند و نمی توانند به صورت جرأت

مندانه با اطرافیان خود تعامل داشته باشند (وان گاندی  ،2001ص  .) 950ا ین قبیل افراد احساس گناه ،بی اعتمادی و سلطه
پذیری را در روابط اجتماعی خود با دیگران تجربه می کنند و در رفتار خود ترس،اضطراب و افسردگی نشان می دهند.
همچنین متخصصان تعلیم و تربیت همگی معتقدن د که دانشآموزان ما در قدت نه گفتن مشکالت فراوانی دارند.
همچنین مولفه های پذیرش کاستی های خود (  )./140و ابراز عقیده (  )./142دارای ضریب اهمیت کمتری نسبت به سایر
مؤلفه های جرأت مندی هستند .مزلو  42معتقد است که انسان برای اینکه به خودشکوفایی برسد باید کاستی های خود را
بشناسد و افرادی که به خودشکوفایی می رسند به آسانی کاستی های خود را می پذیرند چون افراد خودشکوفا در قیاس با
دیگران شناخت بیشتری از خود دارند و انگیزه های هیجان ها ،استعدادها و نقاط ضعف خود را بخوبی می شناسند مسؤولیت
اعمال ،عیب ها و ضعف های خود را می پذیرند و از اعتراف به آنها نمی گریزند (شولتز و شولتز ،1986 ،45ص  .) 989همچنین
ابراز عقیده یکی از انواع حقوق اجتماعی است که برگرفته از قوه تفکر و ناشی از عقل انسان است با توجه به این که اسالم،
انسان را به تعقل و تفکر و اندیشه دعوت می کند و نمی خواهد به زور و بدون فهم عقیده ای را بپذیرد ،نقش بسیار مهمی در
زندگی انسان ها ایفا می کند.
نتایج جدول  4نشان میدهد که آموزش جرأت مندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست
که در این میان تعلیمات اجتماعی پایهی چهارم ابتدایی با فرآوانی  29و ضریب اهمیت  %089نسبت به سا یر کتب تعلیمات
اجتماعی در زمینهی آموزش جرأت مندی عملکرد ضعیف تری داشته است .سه مؤلفهى تقویت هو یت ملی ،اخالق محوری در
نظام اجتماعی و مهارتهای زندگی از موارد مهمی هستند که برنامهی درسی مطالعات اجتماعی آنها را در اهداف ،محتوا و روشها
تعقیب می نماید (فالحیان و همکاران ،1989 ،ص  ) 9که همگی دال براهمیت رشد اجتماعی و مهارت های اجتماعی در
فراگیران است .رشدی که می بایست برنامه های درسی به تحقق آن کمک نمایند لذا با توجه به اینکه برنامه درسی مطالعات
اجتماعی نسبت به سایر دروس رسالت خاص و ویژهای برای تحقق مهارتهای اجتماعی از جمله جرأت مندی دارد .بنابراین باید
قسمت اعظم آموزش آن در برنامهی درسی تعلیمات اجتماعی گنجانده شود .این در حالی است که در این زمینه تعلیمات
اجتماعی عملکرد خوبی نداشته است که باید مورد بازبینی و اصالحات قرار بگیرد .همچنین جای خالی کتبی تحت عنوان
تعلیمات اجتماعی اول و دوم ابتدایی به شدت احساس می شود.
جالبتر این که نتایج جدول  4نشان می دهد کتاب فارسی دورهی ابتدایی در آموزش جرأت مندی با  169مورد فراوانی،
نسبت به کتاب تعلیمات اجتماعی دورهی ابتدایی با  196مورد فرآوانی عملکرد مطلوبتری داشته است ،که در این میان فارسی
دورهی دوم ابتدایی با ضریب اهمیت  %110عملکرد مطلوبتری داش ته است .در مجموع در بین کتب درسی تعلیمات اجتماعی
و فارسی خوانداری دورهی ابتدایی ،فارسی خوانداری دوم دارای بیشترین بار اطالعاتی(  )./899و ضریب اهمیت(  )./110در
زمینه آموزش جرأت مندی در کتب درسی می باشد و فارسی خوانداری اول ابتدایی دارای کمترین بار اطالعاتی(  )./981و
ضریب اهمیت(  )./099در زمینه آموزش جرأت مندی در کتب درسی می باشند که با توجه به اینکه کتابی تحت عنوان
-Segrin& Taylor
-Maslow
-Schultz& Schultz
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تعلیمات اجتماعی اول وجود ندارد و ضروری است که دانش آموزان در سال های اولیه مدرسه با مهارت های اجتماعی آشنا
شوند باید کتاب خوانداری اول مورد بازنگری و اصالح قرار بگیرد.
در زمینه ی پژوهشی پیشنهاد می شود که پژوهش حاضر در مقاطع تحصیلی متوسطهی اول و دوم و سایر کتب درسی نیز
انجام شود .همچنین در کنار جرأت مندی ،سایر مه ارت های اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا سهم و نقش هر
مهارت در کتب درسی به طور دقیق معلوم شود ،در آن صورت با بینش بیشتری می توان به فرایند تغییر ،اصالح و بازبینی
کتب درسی دست زد.
در زمینهی کاربردی پیشنهاد می شود از آن جا که آموزش مهارتهای زندگی آثار فردی و اجتماعی مﺜبتی به بار می آورد
و توجه به آموزش در سنین کودکی خیلی ضروری و مهم است ،لذا مسئولین امر تعلیم و تربیت مخصوصا آموزش و پرورش
باید با تشکیل کالس های آموزش جرأت مندی و مهارت های اجتماعی از دوره ابتدایی به دانشآموزان در این امر کمک کنند.
با توجه به امکانات بالقوه در کتابهای درسی بخصوص مطالعات اجتماعی در توجه به موضوع جرأت مندی پژوهش حاضر حاکی
از توجه اند ک و نامتوازن کتابهای درسی پایههای مختلف در ،انعکاس مؤلفههای جرأت مندی می باشد برنامه ریزان با ید از
محتوای این کتاب ها بخصوص تعلیمات اجتماعی ،برای غنی کردن مهارت جرأت مندی بخصوص در مؤلفههای رد درخواست
های غیر منطقی دیگران ،ابراز عقیده و پذیرش کاستی های خود استفاده کنند .گن جاندن کتاب درسی تحت عنوان مهارتهای
اجتماعی برای کالس اول و دوم ابتدایی که جای خالی آن ها به شدت احساس میشود میتواند بسیار سودمند باشد .با توجه
به این که یادگیری مهارت های اجتماعی در دانشآموزان ابتدایی بیشتر از طریق مشاهده و الگو پذیری می باشد ،اضافه کردن
بازی های نمایشی و تصاویر شخصیت های محبوب به کتب درسی در آموزش جرأت مندی به دانشآموزان بسیار موثرخواهد
بود.
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