
 سنجی پژوهشی روان -فصلنامه علمی     52/2/52: تاريخ دريافت مقاله

 9952، زمستان 95دورة پنجم، شمارة  55/8/52: تاريخ پذيرش مقاله

 59 -49: صفحات

 

آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان براساس  های اجتماعی دانش یابی پرسشنامه مهارت طراحی و عامل

 های اسالمی آموزه

 
Construct and finding factors of social skills questionnaire in primary school students in 

the viewpoint of teachers based on Islamic teachings 
 

 *5، سیده منصوره میربابا9زاده زهره موسی

 

 چکیده

ياابی پرسشانامه   ساخت و عامل هدف پژوهش حاضر :هدف

-پاياه ) آموزان مقطا  ابتادايی  های اجتماعی در دانشمهارت

از ديادااه مللماان منتنای بار     ( های چهارم، پنجم و ششام 

  .اسالمی بود هایآموزه

هاای چهاارم،   نفر از مللمان پاياه  951 :مواد و روش

در ساا    پنجم و ششم مقط  ابتدايی شهرساتان دماوناد  

. ایری در دساتر  انتاااش شادند   به روش نمونه 9954

پرسشنامه مهارت های اجتماعی منتنای بار آماوزه هاای     

اسالمی بر اسا  مولفاه هاای  ارتنااا باا خادا، انديشاه       

مت حا  محوراناه، مهاارت هاای ارتنااا ی،     ورزی، اساتقا 

. مقابله مذهنی، کنتر  نفس و تلامل با محیط ساخته شد

 .شرکت کننده پرسشنامه مذکور را تکمیل کردند 951

بر اسا  تحلیل عاملی اکتشافی با چارخش   :هایافته

های اصلی، چهار عامال  واريماکس و با روش تحلیل مولفه

، (سؤا  91)ن سلوک، حس(سؤا  92)های ارتنا یمهارت

 6)، و تاالش بارای تیییار شارايط    (ساؤا   5)ورزیانديشه

سااهم هاار يااا از عاماال هااای  .، شناسااايی شااد(سااؤا 

شناسايی شده در تنیین واريانس کل به ترتیا  برابار باا    

همسانی درونی . بود 455/6و  925/5، 582/95، 691/99

 باه  مولفه های ماذکور باا روش ضاري  آلفاای کرونناا      

به دست  599/1و  859/1، 824/1، 595/1اد  ترتی  مل

آمااد کااه بیااانار همسااانی دروناای مطلااوش عاماال هااای  

 . استاراج شده است

نتايج حاصل از اين پاژوهش نشاان داد   : گیرینتیجه

 Abstract 
Aim: The purpose of this study was to 

construct and finding factors of social skills 
questionnaire in primary school students in 

the viewpoint of teachers based on Islamic 
teachings.  

Methodology:  120 teachers of elementary 

schools from fourth to sixth grade, in 
Damavand city in 1394 were selected via the 

available sampling. Social skills questionnaire  
based on Islamic teachings was made on these 

categories: communication with god, 
thoughtfulness, persistence in rightful centric 

, communicative skills, religious coping, self-
control, interaction with environment. 

 Participants completed the questionnaire of 
social skills. 

 Results: Exploratory factor analysis with 
varimax rotation based on principal 

components analysis, identified four factors: 
the communication skills (15 items), good 

manners (with 10 items), thoughtfulness (9 
items), and trying to change the conditions (6 

items). The contribution of each factor 

identified in the total variance, was 31.630, 
12.785, 7.157, 6.499, respectively. The 

components of internal consistency with 
Cronbach's alpha coefficient were equal to 

0.932, 0.854, 0.873, 0.711, respectively, 
which represents an desirable internal 

consistency of extracted factors.  
Conclusion: The results of this research 

indicate that the social skills questionnaire 
demonstrates desirable characteristics to be 

used as social skills in primary school 
students.   
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 مقدمه

هاا و  و اکتسااش واوانین و ارزش   آماوزش در پرتاو اجتمااع و    اوسات کاه   شادن  یاجتمااع های مهم رشد انسان، فرايناد  يکی از جننه

اناد کاه    مطاللات ماتلفای نشاان داده  . کندو شاصیت انسانی کس  می شده ليتندهنجارهای اجتماعی، انسان به موجودی اجتماعی 

ژاپان،  )هاای آموزشای کشاورهای پیشارفته     جاننه کودکان برخوردار بوده و در نظاميی در رشد همههای اجتماعی از اهمیت باالمهارت

های آموزشی و درسای مادار  ماورد توجاه وارار      های اجتماعی، در برنامهآموزی به ويژه مهارت، اهمیت مهارت(فنالند، سوئد، فرانسه

  (.9989جملی از نويسنداان، )است ود اختصاص دادههای آموزشی و کما آموزشی متنوعی را به خارفته و فلالیت

عامل نیااز باه زناداج اجتمااعج      چند هراز ديدااه اسالم  .کندفطری اجتماعی ملرفی می  ور بهخداوند در ورآن انسان را 

 یثنتا ولج اجتماعج زنداج کردن و در رابطه با ماردم باودن، امارى اختیاارى باوده و از ارزش اخالواج م       ;امرى تکوينج است

 آماوزش در سند ملی (. 511/عمرانآ  ;99/حجرات)شده است   اشارهدر آيات متلددی به اين امر مهم  رو نيا از، برخوردار است

عمال   ،اجتمااعی  تربیات  اساساً فرد، اهمیت نقش به توجه ضمنو  ورارارفته دیتأکنیز، حیثیت اجتماعی تربیت مورد  پرورش و

 و مربیاان  باین  تلااملی  هرابطا  برواراری   ريا   از جامله افراد همه هدايت برای سازیمینهز آن در که شودمی تلقی هدفمندی

های در نظر ارفته شده، سااحت تربیات اجتمااعی و سیاسای     يکی از ساحت و پذيرد می صورت اجتماعی نظام متربیان، توسط

 (.558و  944، ص 9951از نويسنداان،  جملی)کند می نشان خا ررا  تربیت فرايند اهمیت جننه اجتماعی که اين امر است،

 داشاته  متقابال  روابط ديار افراد با تا سازندمی وادر را افراد که هستند شدهفراارفته انطناوی رفتارهای اجتماعی هایمهارت

 تارهاايی رف اجتمااعی،  هاای مهارت .ورزند اجتناش دارد، منفی پیامدهای که از رفتارهايی و دهند بروز مثنت هایواکنش باشند،

، به نقل از نظری نژاد، 9میلنرن و کارتلج)شوند می شامل را اتکايیدخو و خويشتنداری همدلی، پذيری،مسئولیت همکاری، مانند

9982.)  

 فاردی  میان روابط در افراد که داند،ای میشده آموخته و ملین رفتارهای از اجتماعی را متشکل های، مهارت(9585) 5کلی

های اجتمااعی  مهارت ،(9559)و همکاران  9متسون .دهندمی انجام هاآن حفظ يا محیطی هایتقويت آوردنتدس به برای خود،

ایری تلريف کردند که استقال ، وابلیت پذيرش، و کیفیات مطلاوش زنادای را     را به عنوان رفتارهای وابل مشاهده و وابل اندازه

هاای اجتمااعی باه  اور     ارکرد بهنجار مهم هستند و نارسايی در مهارتها برای سازش يافتای و کاين مهارت. باشدبهنود می

 . نزديکی با اختالالت روانی و مشکالت رفتاری مرتنط هستند

اند، که شامل ارتناا، ارفته ها در نظرای از مهارتی پیچیدههای اجتماعی را مجموعه، مهارت(5118) 4النیس و فروسینی

، در ( 5112) 9الیاوت و ارشاام  . شاود خود مديريتی مای  هرزی، تلامالت با همساالن و اروایری، جرأت وحل مسئله و تصمیم

ورزی، هاای اجتمااعی را شناساايی کردناد کاه شاامل جرئات        های اجتماعی، پنج دسته کلای مهاارت   راهنمای مداخله مهارت

های اجتماعی را در والا    بندی مهارت ،  نقه(9555) 6کالدارال و مريل. اردد پذيری، همدلی، مهار خود، همکاری می مسئولیت

هاای ا اعات و پیاروی،     هاای تحصایلی، مهاارت    های خاود ماديريتی، مهاارت    های مربوا به روابط با همساالن، مهارت مهارت

  .ورزی ملرفی نمودندهای جرئت مهارت
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( ارتناا ی، ش  هاای  هاارت م (الاف  اجتماعی را در هفت مقوله شامل های اصلی در حیطه مهارت های ، مقوله(9988)دهقانی 

 و اجتماعی درک (خوداردان، ث (دوستی، ت نوع مسئولیت پذيری و و همکاری حس پرورش به مهارت مربوا( ورزی، پ جرئت

ای  نقه بندی  مقابله های مهارت( خدمات، چ از استفاده و اجتماعی ووانین با آشنايی به مربوا های مهارت (ج ها، ارزش شناسايی

  .است، تقسیم شده(زيرمقوله 942 در مجموع)ها به تلدادی زيرمقوله مقوله از يا کرده است که هر

هاای اجتمااعی مرباوا باه محایط       های اجتماعی را در نُه مقوله کلی شامل مهارت ، مهارت(9955)حسین خانزاده و همکاران 

هاای خاود ماديريتی     مهاارت ( 49)فردی های بین  ، مهارت(55)های اجتماعی مربوا به کال  در   ، مهارت(مهارت 96)مدرسه 

های اجتمااعی   ، مهارت(51)جرئت ورزی  های مربوا به ، مهارت(99)، همکاری (92)ایری و حل مسئله  های تصمیم ، مهارت(55)

نصر اصفهانی و همکااران   .استبندی کرده نقه( 99)های اجتماعی مرتنط به جامله  و مهارت( 95)مربوا به عوا ف و احساسات 

هاای مرباوا    مهاارت ( ورزی، پ جرئت( های ارتنا ی، ش مهارت( های اجتماعی را دروال  الف مورد از مهارت 961، حدود (9989)

هاای درک اجتمااعی شناساايی     مهاارت ( های خوداردانی، ث مهارت( دوستی، ت پذيری و نوع به پرورش حس همکاری، مسئولیت

هاای   مهاارت ( هاای اجتمااعی، چ   باا واوانین اجتمااعی و اساتفاده از سارويس      های مربوا به آشنايی مهارت( های جامله، ج ارزش

، (9985)جلیلای آبکناار   . ای ارائه کارده اسات   های مقابله مهارت( های پر کردن اووات فراغت،   مهارت( يابی و حفظ شیل، ح شیل

 باا  رواباط  هاای  دی کارده اسات کاه مهاارت    بن تقسیم بقا های مهارت تر وسی  های اروه ها يا های اجتماعی را تحت سازه هم مهارت

. ایارد ورزی را در بر مای  جرئت های پیروی، مهارتو  های ا اعت تحصیلی، مهارت های مديريتی، مهارت های خود همساالن، مهارت

ی متقابال  هاا  یوابساتا ی انساانی در شانکه   هاا  تیا فلالی زندای بشراست و بر پايه آن مجموعه حیات و اجتماعی شدن که الزمه

الاصاوص  اجتماعی است که بر پايه آن شاصیت انسان تحات تاأریر محایط علای     –، نشانار فرآيندی روانیابدي یمجتماعی جای ا

 (.9988صداوتی فرد، ) ردیا یمنهادهای تربیتی و آموزشی، خانوادای و دينی شکل 

آدمی يلنی خصالت اجتمااعی    تيا عنصر مهم در اجتماعی شدن افراد، بايد به بازسازی  نیل عنوان به پرورش و آموزش

پذير و ایرنده محض، ملرفت حاصل تلامل فارد و محایط    ديويی ذهن فلا  و جستجوار است نه فلل ازنظر. بودن او توجه کند

ها فاود ارزش تربیتی اسات  حفظ مللومات و مهارت. در جريان کس  ملرفت مهم به کار افتادن نیروی تفکر است. تربیتی است

اجتمااعی   دارد، فضاای  عهاده  بار تربیات را  ونهاادی کاه وفیفاه تللایم     عناوان  بهرو مدرسه  ازاين (.9959ناسی،و ع زاده ماهرو)

-مای  فراهم مربیان برای را باش یتلال و يابنده رشد حرکتِ ها، فرصتموولیت از یا رهیزنج  ري  از شود کهتلقی می هدفمندی

 کسا   یررسمیغ و رسمی هایيادایری  ري  از ارانيد و خود موولیت بهنود و درک برای الزم هایشايستای آن در که سازد

هاای ماتلاف باه    اش در زمیناه در دوران تحصیل در مدرسه است که انسان در  و  مراحل رشد، ابلاد وجود شاصی. شودمی

بارای کسا    هاای الزم را  هاا مهاارت  يی باا علاوم و پدياده   آشانا ایارد و ضامن   ی شده و شکل میده سازمانصورتی اونااون 

 (.96، ص 9985فرهاديان، )کند  های فردی و شکوفايی استلدادهای جملی پیدا میشايستای

 مربیاان  زندای واولی مسائل و هاچالش به نافر مدرسه در شده ی راح تربیتی تجارش و هافلالیتکند که همین امر ايجاش می

اين امار کاه در متاون تربیتای باه پیاروی از        .باشد متناس  ابلاد، همه در مربیان رشدی شرايط با مدرسه، ن تجربیاتآو در ، باشد

آماوزان و ساطد درک و فهام    بايد بر نیازهای فردی دانش آموزشاين اصل است که  کننده انیب نیلت يادایرنداان مشهور است، 

، 9951سیف،)ی شودزير یپن آموزاهای درسی بر اسا  مراحل رشد شناختی، عا فی و اجتماعی دانشها منطن  باشد و برنامهآن

 اجتمااعی  نیازهاای  باا  مطااب   اجتمااعی،  هاای  مهارت پرورش و ايجاد برای بايد رسمی سازمانی عنوان به وپرورش آموزش(. 88ص 

 مراجا   و منااب   تارين مهام  جزء درسی کتاش است، متمرکز ما کشور در آموزشی نظام از آنجاکه و. باشد داشته آموزان برنامهدانش

 (. 955، ص 9988دهقانی، )آيد می شمار به يادایری

فطری اجتماعی ملرفی   ور بهخداوند در ورآن انسان را از اين رو . باورهای مذهنی نقش بسیار مهمی در زندای افراد دارند

طاه باا   ولج اجتماعج زنداج کاردن و در راب  ;عامل نیاز به زنداج اجتماعج امرى تکوينج است هرچنداز ديدااه اسالم  .کندمی

شاده    اشارهدر آيات متلددی به اين امر مهم  رو نيازا، برخوردار است یمردم بودن، امرى اختیارى بوده و از ارزش اخالوج مثنت

عناوان   وران کريم در آيات بسیاری از اين حقیقات ساان باه میاان آورده و انساان را باه       (.511/عمران آ  ;99/حجرات)است 

سوی زنادای توحیادی باياد اجتمااعی      برای تداوم زندای و استمرار حیات  ینه و حرکت بهموجودی ملرفی کرده که ناازير 



در روايات بسیاری نیز به اين . 4(511/عمرانآ )يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ اصْنِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَقُواْ اللّهَ لَلَلَکُمْ تُفْلِحُونَ . زندای کند

 با تلامل و به اجتماع نسنت افراد ارايش به شدن یاجتماع اصل به توجه با نیز (ص)اکرم  که پیامنر، از جمله ايندهش  اشارهامر 

 هاای انسان همه به رساندن خیر و مردم با ملاشرت و ايمان، دوستی از بلد عقل، فرمايد رأ می و نموده تأکید و توصیه دياران

و  شده  اشارهپس التزام به اجتماعی زيستن امری است که در مناب  دينی به آن (. 9986 مرزووی و اناری نژاد،)است  بد و خوش

... ی، اصالح ذات النین، اعتمااد و حسان فان و    رکالمیغاصو  حاکم بر اجتماع مانند تلاون و همکاری، ارتناا کالمی و  انیب با

 .دهدما نشان می های ارتناا اجتماعی است، اهمیت اين امر را بهکه از مصادي  مهارت

-هاای اجتمااعی داناش   نامه مهارتيابی پرسشبنابراين با توجه به مسائل مطروحه، پژوهش حاضر با هدف  راحی و عامل

 .های اسالمی از ديدااه مللمان صورت ارفته استمنتنی بر آموزه( های چهارم، پنجم و ششمپايه)آموزان مقط  ابتدايی 
 

 روش اجرا
هاای پاژوهش   يابی پرسشنامه باه عناوان يکای از روش   روش عامل. له همنستای از نوع توصیفی استپژوهش حاضر يا مطال

های چهارم، پنجم و ششم مقط  ابتدايی شهرساتان  جامله پژوهش در مرحله کمی، عنارت بود از مللمان پايه. يابی است زمینه

و به منظور  ایری در دستر  بودهبه صورت نمونهایری روش نمونه. کردند می تدريس 9954-52دماوند که در سا  تحصیلی 

 998نفر بودند که بر اسا  جدو  موراان، حجم نموناه   981برآورد حجم نمونه، تلداد کل مللمان سه پايه شهرستان دماوند 

   .نفر بالغ ارديد 951نفر برآورد شده، که با بیش برآورد به 

آموزان مقط  ابتدايی از ديدااه مللمان بار اساا    های اجتماعی دانش رتمهايابی پرسشنامه هدف اين پژوهش  راحی و عامل
هاای اجتمااعی شناساايی و در    ت آزمون، ابتدا آيات و روايات مرتنط با حوزه مهارتسؤاالبه منظور  راحی . های اسالمی بودآموزه
ای باه دسات آماده ازپاژوهش کیفای، بارای       ها سپس از يافته. زيرمقوله به شیوه استقر ايی  نقه بندی شدند 69مقوله و  8وال  

 موارد حذف و اصالح ويراستاری، مرحله چند از پس. نامه محق  ساخته به منظور نظرسنجی از مللمان استفاده شدساخت پرسش
 در آزماون  هاای مااده  باه  پاسااويی نحوة .ماند باوی سؤا  92 تکراری و بررسی و اعما  نظر متاصصین در مورد محتوای آزمون،

 .بود( 4)، و خیلی زياد (9)، زياد (5)، متوسط (9)، کم (1)خیلی کم  در پنج ازينه لیکرت یف 
 

 هایافته
 منظاور  باه ی اجتماعی در دانش آموزان، تحلیل عااملی اکتشاافی و   ها مهارتی زيربنايی ها مؤلفهشناسايی  منظور به در اين پژوهش

همچناین بارای   . کار ارفتاه شاد   وابسته به tی اجتماعی آزمون ها مهارتی ها مؤلفهی تحصیلی در ها هيپاارزيابی عملکرد هريا از 
 (MANOVA)ی اجتمااعی، تحلیال وارياانس چناد متییاری      هاا  مهارتاز سیاهه  شده استاراجی ها مؤلفهمقايسه میاناین نمرات 

 . استفاده ارديد
های اجتماعی در برناماه درسای تنظایم    ه مهارتای جهت بررسی میزان پرداختن بنامهپس از تحلیل محتوای متون دينی، پرسش

هادف  . مورد تحلیال وارار ارفات   ( (PCAی اصلی ها مؤلفهو با استفاده از روش تحلیل ی  راحی ايهاو 92بدين منظور سیاهه . ارديد
هاا باود، بناابراين     د عاملدر تحلیل اولیه هدف تنها پیدا کردن تلدا. ای بود اويه 92ی زيربنايی سیاهه ها مؤلفهدر اين تحلیل پیداکردن 
 842/1برابار باا   ( KMO)اولایکن   -میر -های اصلی نشان داد که شاخص کايسر استفاده از روش تحلیل مؤلفه. نوع چرخش ملین نشد

 KMOبااور اسات کاه ارزش     نيا ا برکايسر . اين شاخص نشانار کافی بودن حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است. است
(. 5115فايلاد،  )عاالی اسات   5/1خیلی خاوش و بااالتر از    8/1-5/1خوش،  5/1-8/1متوسط، بین  2/1-5/1کافی، بین  2/1ز ا تر بزرگ

( df= 252و  951=N= ) 119/1p<،552/5555)آمااری ملناادار اسات     لحاا  به 2 همچنین نتايج نشان داد که شاخص کرويت بارتلت
2 .)(.5115فايلد، ) دهد يس همنستای متییرها، ماتريس واحدی را تشکیل میشاخص کرويت بارتلت بیانار آن است که ماتر 

ایری کرد که متییرهاا   توان چنین نتیجه ملنادار بود، بنابراين می 19/1شاخص کرويت بارتلت در سطد  که نيابا توجه به 

هاايی   تظار داشت خوشه يا خوشهتوان ان ها وجود دارد که میننوده و سطد وابل ونولی از همنستای بین آن اريهمدمستقل از 

                                                           
 صنورى کنید و استقامت ورزيد و از مرزها مراونت نمايید و از خدا پروا کنید، باشد که رستاار شويد! ايد اى کسانج که ايمان آورده. 4

5. Bartlett test of sphericity 



ی ويژه و واريانس تنیین شده توسط هر مؤلفه را نشاان  ها ارزش، واريانس تنیین شده کل، ها مؤلفهتلداد  (9)جدو  . فهور يابد

 .دهد یم

 

 ی ویژه و واریانس تبیین شدهها ارزش، واریانس تبیین شده کل، ها مؤلفهتعداد : 1جدول 

 توسط هر مؤلفه 

 واریانس تبیین شده تجمعی در تبیین واریانس کل فرد منحصربهسهم  ویژه ارزش مؤلفه

9 565/99 959/95 959/95 

5 596/4 146/95 598/44 

9 265/5 995/5 255/29 

4 946/5 999/6 591/25 

2 496/9 141/4 598/28 

6 982/9 984/9 992/62 

5 165/9 145/9 985/68 
 

 68از يا استاراج شد کاه در کال    تر بزرگ ژهيو ارزش بامؤلفه  5در تحلیل حاضر  ،دهد یمنشان ( 9)همچنان که جدو  

درصاد و ساهم    959/95سهم مؤلفه او  در تنیاین وارياانس کال    ( 9)جدو   براسا . نمود یمدرصد از واريانس کل را تنیین 

انتظار داشات   توان یمويژه،   ارزش اسا  بر شده استاراجی ها عاملبا توجه به تلداد زياد . درصد است 145/9مؤلفه هفتم تنها 

باه هماین دلیال بارای تلیاین      . چندان ملقو  نناشد ها عاملی ويژه برای تلیین تلداد ها ارزش اسا  بری تنها ریا میتصمکه 

 .مورد ارزيابی ورار ارفت( 9)، نمودار تست اسکریها مؤلفهتلداد 

 

 

 

 

 ها مؤلفهتست اسکری در تعیین تعداد : 1نمودار 

 

 

 

 
، منحنای  شود یمهمچنان که در نمودار فوق ديده 

، دچاار شکساتای   2و  4اسکری در محل باین مؤلفاه   

اساتنناا نماود کاه تسات      تاوان  یما عمی  شده و لذا 

تکرار شد و اين  ها مؤلفهبنابراين بار ديار تحلیل با تثنیت تلداد . در نظر ارفته است 4را  شده استاراجی ها مؤلفهاسکری تلداد 

ی هاا  مؤلفاه بارهای عاملی چرخش يافته در تحلیال  ( 5)جدو  . به کار ارفته شد ها مؤلفهخش واريماکس برای استاراج بارچر

 . دهد یماصلی را نشان  
 

 ی اصلیها مؤلفهبارهای عاملی چرخش یافته در تحلیل : 2جدول 

 ها اويه
 ها مؤلفه

 کامونالیتی
 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل او 

99 559/1    594/1 
92 584/1    555 



59 555/1    695/1 
6 561/1    612/1 
95 545/1    255/1 
59 546/1    255/1 
95 595/1    696/1 
55 599/1    299/1 
94 515/1 956/1   655/1 
51 651/1 915/1   695/1 
98 662/1 456/1   645/1 
5 625/1    459/1 
96 695/1    255/1 
8 655   455/1 695/1 
2 619/1  919/1-  212/1 
54 259/1 925/1   248/1 
99 212/1  955/1  459/1 
55  521/1   695/1 
58  595/1 959/1  695/1 
56  519/1  969/1 699/1 
91 919/1 686/1   258/1 
99 995/1 665/1   226/1 
52  255/1  298/1 691/1 
55  255/1   495/1 
95 968/1 251/1   299/1 

 

 

 ی اصلیها مؤلفهبارهای عاملی چرخش یافته در تحلیل : 2جدول ادامه 

 ها اويه
 ها مؤلفه

 کامونالیتی
 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل او 

91   849/1  525/1 
99   851/1  555/1 
94   529/1  649/1 
5   545/1 926/1 654/1 
92 999/1  289/1  211/1 
95   499/1  959/1 
9    568/1 696/1 
4    514/1 251/1 
9    629/1 464/1 
5    246/1 982/1 

 .اند شده ازارش 9/1از  تر بزرگبارهای عاملی : نکته
 

هاايی  اوياه ( الاف : تقسیم کرد دودستهی به عامل باربر اسا  نوع  توان یمها را ، اويهدهد یمهمچنان که جدو  فوق نشان 

 4/1از  تار  بزرگهايی که بر بیش از يا عامل بار عاملی اويه( ، شاند نمودهايجاد  4/1از  تر بزرگی عامل بارا بر يا عامل که تنه

هاا حاذف   ايجاد نموده بودند، از باین اوياه   4/1از  تر بزرگهايی که بر بیش از يا عامل بار عاملی در ادامه اويه. ايجاد نمودند

بارهاای  ( 9)جدو  . تکرار شد مانده یباواويه  95و تحلیل برای بار سوم با  شده حذف 98و  52، 8هایبدين ترتی  اويه. شدند

 . دهد یمدر سیاهه را نشان  مانده یباوهای عاملی چرخش يافته اويه
 



 18و  22، 8های ی اصلی بعد از حذف گویهها مؤلفهبارهای عاملی چرخش یافته در تحلیل : 3جدول 

 هاگویه
 ها مؤلفه

 کامونالیتی
 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول

59 585/1    661/1 
99 555/1    594/1 
92 559/1 999/1   555/1 
95 569/1    615/1 
6 565/1    612/1 
59 595/1    252/1 
95 551/1    651/1 

 …ی ها مؤلفهبارهای عاملی چرخش یافته در تحلیل : 3جدول ادامه 

 هاگویه
 ها مؤلفه

 کامونالیتی
 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول

55 595/1    294/1 
94 512/1 956/1   655/1 
51 652/1    611/1 
5 646/1    489/1 
96 696/1    219/1 
2 699/1    295/1 
54 262/1 419/1   246/1 
99 215/1  955/1  494/1 
55  565/1   625/1 
58  591/1 991/1  629/1 
91  599/1   698/1 
99  514/1   258/1 
56  659/1  928/1 695/1 
95 959/1 255/1  298/1 458/1 
55  298/1   951/1 
91   845/1  528/1 
99   859/1  555/1 
94   561/1  629/1 
5   542/1 921/1 659/1 
92 994/1  282/1  211/1 
95   456/1  594/1 
9    552/1 625/1 
4    685/1 216/1 
9    689/1 219/1 
5    615/1 428/1 

  

هايی که در تحلیل دوم بر بیش از يا مؤلفه بارهاای  اويه) 52و  98، 8های که بلد از حذف اويه دهد یمنشان ( 9)جدو 

بار بایش از ياا     4/1از  تار  بزرگی عامل بار 54و تکرار تحلیل برای بار سوم، تنها اويه ( ايجاد نموده بودند 4/1 تر بزرگعاملی 

نتیجاه نهاايی تحلیال    ( 4)جادو  . حذف و تحلیل برای بار چهارم تکرار شاد  54یل اويه به همین دل. مؤلفه ايجاد نموده است

 .دهد یمهای اصلی و چرخش واريماکس را نشان ی اجتماعی با استفاده از تحلیل مؤلفهها مهارتعاملی سیاهه 
 ی اجتماعی با استفاده از ها مهارتنتایج نهایی تحلیل عاملی سیاهه : 4جدول 

 ی اصلی و چرخش واریماکسها مؤلفهتحلیل 



 هاگویه
 ها مؤلفه

 عامل
 اول

 عامل
 دوم

 عامل چهارم عامل سوم

ی درسی در چه حدی  به دانش آماوزان صانر در مقابال    ها کتاشنظر شما محتوای . 59
 ؟دهد یممشکالت و توکل بر خداوند را آموزش 

586/1    

کاه از   ساازد  یموادر ی درسی به چه میزان دانش آموزان را ها کتاشمحتوای . 99
 ري  تدبر در  نیلت و کشاف واوانین آن باه سااخت زنادای مطلاوش هادايت        

 شوند؟
589/1    

ی درسی به چه میزان دانش آموزان را از  ري  ترسیم  ياا  ها کتاشمحتوای . 92
مانناد  تشاایص حا  و    )؟ سازد یمواولیت  نیلی به درک امور نامحسو  وادر 

 (ه آش و با ل به کف روی آشبا ل از  ري  ترسیم ح   ب
559/1 991/1   

ی ناپساند  رفتارهاا ی درسای تاا چاه حاد داناش آماوزان را از       هاا  کتااش محتوای . 95
 ؟کند یمنهی ...(ی القاش زشت، مساره کردن وریکارا به)

566/1    

ی درسی به چه میزان دانش آماوزان را باه احتارام و ا اعات      ها کتاشمحتوای . 6
 ؟کند یمشوي  نسنت به والدين ت

565/1    

ی محنات، رضاا و تسالیم و    ها یژايوی درسی تا چه حد ها کتاشدر محتوای . 59
 ؟شود یمبه دانش آموزان آموزش داده  6اخالص

556/1    

ی باه  ابيا  دسات شما مطال  درسی  در چه سطحی دانش آماوزان را در   ازنظر. 95
 ؟کند یمهدايت  5نفس مطمئنه

559/1    

رسی تا چه حدی دانش آماوزان را از  ريا  هادايت باه  تفکار در      محتوای د. 94
 ؟سازد یمامور  نیلی متوجه خال  مدبر و توانا 

594/1 945/1   

ی درسای تاا چاه میازان داناش آماوزان را باه         هاا  کتاشبه نظر شما محتوای . 55
 ؟کند یمارتناا با خداوند هدايت 

595/1    

ان را به خواندن دعا و عناادت خداوناد   مطال  درسی تا چه حدی دانش آموز. 51
 ؟کند یمترغی  

656/1 919/1   

ی درسی به چه میزان دانش آماوزان را باه احتارام و ا اعات      ها کتاشمحتوای . 5
 ؟کند یمنسنت به مللمان تشوي  

649/1 

 
   

در مواجهه  سازد یمی درسی دانش آموزان را تا چه حد وادر ها کتاشمحتوای . 96
 ، خود را حفظ و کنتر  نمايند؟(نفس اماره)ی نفسانی ها خواستهبا 

695/1    

ی درسی تا چه اندازه دانش آماوزان را باه ا اعات از خداوناد     ها کتاشمحتوای . 2

 ؟کنند یمدعوت 
618/1  911/1-  

ی درسی به چه میازان داناش آماوزان را باه تفقاه تشاوي        ها کتاشمحتوای . 99

 ؟کند یم
212/1  959/1  

 …ی اجتماعی ها مهارتنتایج نهایی تحلیل عاملی سیاهه : 4جدول  ادامه

 هاگویه
 ها مؤلفه

 عامل
 اول

 عامل
 دوم

 عامل چهارم عامل سوم

ی درسی به چه میازان داناش آماوزان را باه تفقاه تشاوي        ها کتاشمحتوای . 99
 ؟کند یم

212/1  959/1  

ناش آماوزان را واادر    ی درسای باه چاه میازان دا    هاا  کتاشبه نظر شما محتوای . 55
 نسنت به دياران ايثار و انفاق داشته باشند؟ سازد یم

 569/1   

مطال  درسی به چه میزان دانش آموزان را به اتحااد و وحادت و همکااری و    . 58
 کند یمتلاون با دياران تشوي  

 599/1 955/1  

در محتوای درسی تا چه حدی به داناش آماوزان در  وفااداری باه عهاد و      . 91
 .؟شود یمی داده دار امانتپیمان و 

 556/1   

ی درسی به چه میزان دانش آماوزان را واادر باه    ها کتاشدر  شده انیبمطال  . 99
 ؟دينما یم( بروراری آشتی و صلد بین افراد) اصالح ذات النین

 514/1   

محتوای درسی به چه میزان دانش آماوزان را واادر باه وادردانی  نسانت باه       . 56
 ؟دينما یمدياران 

 652/1  969/1 

                                                           
 .نفسانی زيغرامهار کردن نفس سرکش و رام کردن آن در مقابل . 5 .يت خداوند باشدبرای کس  رضا مانيکارها تمام. 6



نسنت به رفتاار ناپساند    سازد یممحتوای درسی به چه میزان دانش آموزان را وادر . 95
 مناس  از خود نشان دهند؟ اللمل عکسدياران 

959/1 252/1   

ی درسی دانش آموزان را تا چاه حادی باه حسان     ها کتاشبه نظر شما محتوای . 55
افهاار محنات، احتارام و تکاريم شاصایت      خوش سان افتن، سالم کردن، )سلوک

 ؟سازد یمنسنت به دياران  وادر  5و حسن فن...( دياران و
 245/1   

ی درسی به چه میازان داناش آماوزان را باه تفکار و تلقال       ها کتاشمحتوای . 91
 ؟خواند یفرام

  825/1  

ساوق   5ی درسی باه چاه میازان داناش آماوزان را باه تادبر       ها کتاشمحتوای . 99
 ؟دده یم

  891/1  

ی درسی در چه سطحی از ووای بینايی و شانوايی داناش آماوزان    ها کتاشمحتوای . 94
 ؟ردیا یمبرای درک و فهم بیشتر مطال  بهره 

  521/1  

ی درسی تا چاه حاد انديشاه ورزی را باه داناش      ها کتاشبه نظر شما محتوای . 5
 ؟دهد یمآموزان ، آموزش 

  545/1 944/1 

ی درسی داناش آماوزان باه چاه میازان باه       ها کتاشدر محتوای به نظر شما . 92

  شوند یمکس  علم و دانش سوق داده 
  255/1  

 9ی درساای بااه چااه میاازان دانااش آمااوزان را بااه تااذکر هااا کتاااشمحتااوای . 95

 ؟خواند یفرام
  456/1  

 …ی اجتماعی ها مهارتنتایج نهایی تحلیل عاملی سیاهه : 4جدول ادامه 

 هاگویه
 ها مؤلفه

 عامل

 اول

 عامل

 دوم
 عامل سوم

عامل 

 چهارم

ی درسی به  چه میزان موضوع هجرت و تالش ها کتاشبه نظر شما در محتوای . 9

 ؟شود یمبرای رف  موان  و مشکالت  به دانش آموزان آموزش داده 
   562/1 

 مهاارت  بای درسی به چه میزان دانش آموزان را ها کتاشبه نظر شما محتوای  . 9

 ؟کند یمی آشنا مند ئتجر
   651 

به نظر شما در مطال  درسی تا چه حدی باه  داناش آماوزان تحمال و تیییار      . 4

 ؟شود یمشرايط نامطلوش آموزش داده 
   689/1 

ی درسی به چه میزان کما اارفتن از ديااران را   ها کتاششما محتوای   ازنظر. 5

 ؟دهد یمبه دانش آموزان آموزش 
   655/1 

 

، مؤلفاه دوم  ارتناا ی  یهاا  مهاارت های هر مؤلفاه، مؤلفاه او    شناهت اويه اسا  بر، در ادامه ها مؤلفه   استاراج به دننا

الزم به يادآوری اسات کاه مقاادير    . نامیده شد تالش برای تیییر شرايطمؤلفه چهارم  و یورزانديشه ، مؤلفه سوم حسن سلوک

، 812/5به ترتیا    تالش برای تیییر شرايطو  انديشه ورزی، حسن سلوک، یارتنا  یها مهارتی ها مؤلفهی ويژه برای ها ارزش

ی مزبور در تنیین وارياانس کال باه ترتیا  برابار باا       ها مؤلفههر يا از  فرد منحصربهبود و نیز سهم  192/5و  595/5، 569/9

اندارد و ضاراي  همنساتای باین    عالوه بر میاناین، انحراف اسات ( 2)در ادامه جدو  . بود 455/6و  925/5، 582/95، 691/99

 .دهد یمبا استفاده از ضري  آلفای کروننا  رانشان  ها مؤلفه، همسانی درونی هر يا از شده استاراجی ها مؤلفه

 

 شده استخراجی ها مؤلفهمیانگین، انحراف استاندارد، ضرایب همبستگی و آلفای کرونباخ : 2جدول 

 4 3 2 1 مؤلفه

    - ارتنا ی یها مهارت .9
 حسن سلوک .5

**215/1 -   

 انديشه ورزی .9
**544/1 **929/1 -  

 - 988/1* 555/1* 125/1 تالش برای تیییر شرايط .4

                                                           
 .انديشیدن در عاونت کارها و عواو  امور برای کشف حقاي  و مسائل. 5 . امان نیا و پسنديده. 5

 . یادآورپند ارفتن، ي. 9



 51/8 89/96 82/96 98/56  میاناین

 59/5 58/4 86/9 42/5 انحراف استاندارد

 599/1 859/1 824/1 595/1 ضري  الفای کروننا 

انديشاه  ، حسن سالوک ، ارتنا ی یها مهارت، ضري  الفای کروننا  چهار مؤلفه شود یممالحظه ( 2)همچنان که در جدو 

کاه بیاانار همساانی درونای      باشاد  یما  599/1و  859/1، 824/1، 595/1ترتی  برابار باا    به طيشراتالش برای تیییر  و یورز

( 2)در جدو   آمده دست بههمنستای  ی ضراي ها ارزشبه عالوه . است شده استاراجی ها مؤلفههای هر يا از اويه ونو  وابل

انديشاه  و  ارتنا ی یها مهارتی ها مؤلفه، (p،215/1=r<19/1) حسن سلوکو  ارتنا ی یها مهارتکه دو مؤلفه  دهد یمنشان 

مثنت با  صورت بهو  19/1در سطد ملناداری (p  ،929/1=r<19/1) انديشه ورزیو  حسن سلوکو ( p،544/1=r<19/1)ورزی

ضاراي   ) تاالش بارای تیییار شارايط    و  انديشاه ورزی و  انديشاه ورزی و  حسن سلوکهمچنین دو مؤلفه . اند ههمنستيکديار 

ضاراي  همنساتای    ازآنجاکاه . با يکديار همنسته هستند 12/1نیز در سطد ملناداری ( 988/1و  555/1همنستای به ترتی  

ی هاا  مؤلفاه هاای هار ياا از    ادعاا نماود کاه اوياه     تاوان  یما ، بناابراين  باشد ینم 8/1از  تر بزرگ شده استاراجی ها مؤلفهبین 

 . کند یمی ریا اندازه، عاملی مستقل را شده استاراج

 

 ها تفسیر یافته
هاای اساالمی انجاام شاده      آموزان بر اسا  آماوزه های اجتماعی دانشنامه مهارتيابی پرسشاين تحقی  با  هدف  راحی و عامل

، (ساؤا   91)، حسن سالوک  (سؤا  92)های ارتنا ی دار مهارتچهار عامل منسجم و ملنیبر اسا  تحلیل عامل اکتشافی . است

ی مزباور در  هاا  مؤلفاه هر ياا از   فرد به منحصرسهم . ، استاراج شد(سؤا  6)، و تالش برای تیییر شرايط (سؤا  5)ورزی انديشه

 یهاا  مهاارت ضاري  الفاای کرونناا  چهاار مؤلفاه      . دبو 455/6و  925/5، 582/95، 691/99تنیین واريانس کل به ترتی  برابر با 

کاه   باشاد  یم 599/1و  859/1، 824/1، 595/1ترتی  برابر با  به طيشراتالش برای تیییر  و یورزانديشه ، حسن سلوک، ارتنا ی

 .است شده  استاراجی ها مؤلفهاويههای هر يا از  ونو  وابلبیانار همسانی درونی 

، محمااد (9989)، دهقااانی(9989)، نصاار اصاافهانی و همکاااران (9955)ای حسااین خااانزادههاا هااای پااژوهش بااا يافتااه يافتااه

 .همسو است( 5112)و الیوت و ارشام( 9555)، کالدارال و مريل(9985)الحسینی

هاايی  ها در برایرنده ويژاای هايی همنسته بود که محتوای آنهای ارتنا ی با سؤا ، يلنی مهارتعامل او در اين پژوهش 
صنر در مقابل مشکالت و توکل بر خداوند، تدبر در  نیلت و کشف ووانین آن، نهای از رفتارهاای ناپساند، احتارام و      :همچون

هاای  مهاارت . باشاد مای ... ا اعت نسنت به والدين، ارتناا با خداوند، احترام و ا اعت نسنت به مللماان، ا اعات از خداوناد و    
ن روش به کارایری رفتار مناس  در شرايط، بر حس  نیازها و امکاناات اسات   های اساسی زندای است؛ هماارتنا ی از مهارت

هاا و اساتلدادهای باالقوه نشاأت     ها و داشاته ها از پنداشتهاين مهارت. ارددمیکه منجر به اداره و تنظیم صحید روابط انسانی 
تنها ديان اسات کاه    در اين زمینه  .دشومی ارفته و به وسیله خوش ديدن ، خوش شنیدن و خوش فکر کردن و آموختن بالفلل

هاای ناورانی فراوانای وجاود دارد کاه       در اسالم آماوزه از اين رو (. 9959محمدزاده،)تواند روابط انسانی أحسن را تأمین کندمی
نیکای و   ها را بهلقمان انسان 92و  94 ورآن کريم در آياتاز جمله اينکه   خواند پیروان خود را به ارتنا ی موف  و مؤرر فرا می

ها با آن سرو کاار دارناد و ياا    ی انسانهای ارتنا ی است که همهکند که يکی از حوزها اعت نسنت به  پدر و مادر سفارش می
از خضار ننای را    در راه فراارفتن دانش و بینشکهف در  بحث ا اعت از مللم و استاد تالش حضرت موسی  65تا  66در آيات 
دهد که هیچ کس نناياد   و نیز اين در  را مجيد، از فراارفتن دانش غفلت ورز ننايدنکته است که کند که  نشانار اين بیان می

 99و ياا در آياات   (. 465، ص99، ج9954 نا نايی، )تر است سر باز زند از فروتنج و خضوع در برابر کسج که از او داناتر و آااه
-در صدد بروراری امنیت کامل در جامله اسالمی است به اوناه  حجرات خداوند با بیان دستورهايی در روابط میان فردی 95و 

ای که افراد نه تنها در عمل و با دست به يکديار هجوم نکنند بلکه از نظر زبان مردم ، و از آن بااالتر از نظار انديشاه و فکار از     
-، در پژوهشی به اوياه  (9955)در اين زمینه حسین خانزاده (. 981، ص55ف ج9954مکارم شیرازی، )يکديار در امان باشند

های تشکر کردن به شیوه مناس ، اجتناش از مساره کردن دياران، واکنش مناس  به مساره کردن ديااران، باه کاار باردن     



-ذيل مهارت... های مؤدبانه به هناام افتاو، لناند زدن به هناام مواجهه با دوستان، تحسین رفتارهای مطلوش دوستان و واژه

 .اره کرده استهای ارتنا ی اش
ايثاار و انفااق، وحادت و تلااون،     هايی همنسته شد که بیاانار  نامه با سؤا در اين پرسش "حسن سلوک"يلنی  عامل دوم 

ها بر سلوک انسانی توجاه دارناد و انساان را باه     اين اويه. وفای به عهد، اصالح ذات النین، ودردانی از دياران و حسن فن بود
ایاری ياا    حسن سلوک يلنی به کار بستن اموری که موجا  شاکل  . دهندط اجتماعی سوق میسمت ملاشرت نیکو در رواب
بیاانار ايان اسات کاه سالادت حقیقای و کامال جاز در پرتاو           ايان عامال  (. 9959پسانديده،  )شود ارتناا مثنت و خوش می

تحقا  روح تفااهم و صاداوت، و     خدای سنحان مردمان را به اصالح رابطه خود با جامله و. های اجتماعی میسر نیست همکاری
هاا، و همکااری در اماور خیار      هاا و دور کاردن از بادی    پیوند با يکديار و پرهیز از پراکندای، و سایر دادن يکاديار باه نیکای    

در واو  مقصد اين است که مردم در پرتو ايمان چنان با يکديار پیوند باورند که چون پیکری واحاد شاوند و باه    . خواند فرامی
تر باشد، پیوندش با بنداان او و رحمتش به خل  او بیشاتر   هر چه پیوند بنده با خال  هستی عمی . يابندتماعی دستتوحید اج

آورد، و آسايش و امنیت و هادايت   انديشد، و درد و رنج دياران او را به درد می خواهد بود تا جايی که نه به خود، به دياران می
در اين زمینه عالمه مجلسای باه عناوان ياا حاديث شانا        (. 85، ص 9956تهرانی،  دلشاد)جويد  و رستااری هماان را می

همچنین ايشان در شرح . داندبرجسته، در مرآة اللقو ، حسن سلوک را غالنا موجنات حسن ملاشرت و ارتناا نیا با مردم می
نوار ، حسن سلوک را ملاشرت زيناا  همچنین عالمه در بحاراال. 8کندحديثی، حسن سلوک را ملامله شايسته با خل  ملرفی می

، 9959پسانديده،  )  5کناد با مردم به وسیله بشاش بودن، مهرورزيدن، لطف داشتن، دلسوز بودن و تحمل کردن آزار تلريف می
 (.65ص 

-تفکر و تلقل، تدبر، سم  و بصر، انديشه هايی همنسته شد که بیانارورزی ناماذاری شد، با سؤا که انديشه عامل سوم

اين لیت در وارآن باه ملناای ناوعی مارور بار       . انديشه در لیت به ملنای فکر و تأمل است. رزی، کس  علم و دانش استو

واسام پاور دهاواانی و    )مللومات موجود در ذهن است تا شايد با مرور و در نظر اارفتن آن، مجهاوالت انساان کشاف شاود     

دعوت به تاافکری    درواو  شود، به تفکر و انديشیدن می  مووتی سان از دعوت ورآن کري(. 956،ص9988باتیارنصرآبادی، 

هايی از در آياتی چند از ورآن کريم پس از بحث های خداشناسی نمونه از حیث عرصه و جهت است نه به اصل تفکر؛  مالین

تاا شاما تلقال    : لللکام تلقلاون   "کنایم اويد ما اين آيات را بیان مینظام شافت انایز اين جهان را بیان کرده و سپس می

تاوان  ها مای اين امر نشان از اين است که، در بحث تربیت اجتماعی از اين ويژای ذاتی انسان(. 95/حديد: 545/بقره)"کنید

هايی کاه در وارآن و رواياات در    ها با تفکر و تأمل در مثلبا اين توجیه که انسان. در جهت دهی به اعما  آنان استفاده کرد

رفتار بیان شده است، به اعما  و رفتارشان در رابطه با دياران توجه بیشتری کارده و بادين ترتیا     ی اعما  و مورد نتیجه

هاسات  ورزی ذاتای انساان  نمايند، که اين نشأت ارفتاه از ويژاای انديشاه   سلی در هدايت رفتار افراد در جهت مطلوش می

 (.9985مالسلیمانی و همکاران، )

هجرت، تالش برای رف  هايی همنسته شد که بیانار يط ناماذاری شد با سؤا که تالش برای تیییر شرا عامل چهارم

زمانی که وارد نظام تالش برای تیییر شرايط . مندی، تیییر شرايط نامطلوش و کما ارفتن از دياران استموان ، جرأت

دفااع کنناد، و افکاار و     شود به اين ملناست که افراد بتوانند از حقاوق خاود در مقابال ديااران    اجتماعی و آموزشی می

ضمن اين کاه باه    .افرادی که از اين ويژای برخوردارند، منفلل نیستند. نماينداحساسات خود را صادوانه و مناس  بیان 

ها سوء استفاده کنند و به شیوه واهرانه با اذارند، اجازه نمی دهند دياران از آنها و نیازهای دياران احترام میخواسته

ایرناد،  ها وادر به تحمل و تیییر شرايط نامطلوش بوده، و در زمان نیاز از دياران کما مینمايند، آنبرورار  ارتناا هاآن

خداوند در . نمايندکنند و اار نیاز باشد اودام به هجرت و جهاد میاستفاده می از ووه تلقل خود برای انتااش بهترين راه

در راه دهد، استقامت ا دستور به استقامت و تالش برای تیییر شرايط میهود در يا فرمان کلی تمام بشريت ر 995آيه 

و خا ر  ،تنلیغ و ارشاد ، استقامت در  ري  منارزه و پیکار ، استقامت در انجام وفائف الهج و پیاده کردن تللیمات ورآن

در انجام اين وفیفه آناوناه کاه    کند که اين استقامت نه برای دياران بلکه تنها به خا ر فرمان خداوند باشد ونشان می

ای رد تقاضای ناملقو  ه در پژوهشی اويه( 9989)و همکاران در اين زمینه نصر اصفهانی. دستور داده شده عمل نمايند

                                                           
 955، ص65بحاراالنوار، ج. 5 .66، ص9مرآة اللقو ، ج .8



را در ذيل عامل تالش ...دياران، ح  ابراز عقايد و احساسات، ح  ايستادای برای احقاق حقوق خود، ح  انتقاد کردن و 

 .، ورار دادند(جرئت مندی)يط برای تیییر شرا

 

 گیرینتیجه

هاای اساالمی از اهمیات باااليی در رشاد      های اجتماعی منتنی بار آماوزه  توان نتیجه ارفت که مهارتهای پژوهش میبر اسا  يافته

. ه ورار ارفته اسات های آموزشی و درسی مدار  مورد توجهای آموزشی به ويژه در برنامه جاننه کودکان برخوردار بوده و در نظامهمه

تار ماورد بررسای وارار ارفتاه      های اسالمی خاصتاً به صورت استردهنتايج به دست آمده حاکی از آن است که مفهوم ارتناا در آموزه

عامل حسن سلوک هم که بیانار نوع سالوک  . پرداخته است( ارتناا با خدا، خود، دياران و  نیلت)است و به هر چهار حوزه ارتنا ی 

هاای اساالمی   ورزی آماوزه در حوزه انديشه. های دينی مصادي  فراوانی در آيات و روايات داردبا محیط اجتماعی است، در آموزهانسان 

داند به نحوی کاه هار ناوع کاساتی و نقاص در      افکار و شناخت را عاملی برای ايجاد رفتار مثنت و تقويت آن در تلامالت اجتماعی می

هاای اساالمی   عامال تاالش بارای تیییار شارايط در آماوزه      . شودص فرد در حوزه رفتار اجتماعی میحوزه شناخت موج  عملکرد ناو

تر به تأریراذاری بار اجتمااع   دهد، بلکه  به صورت استردههمچون دانش متلارف فقط حوزه ارتناا انسان با اجتماع را مدنظر ورار نمی

 . را مورد بررسی ورار داده است ، تیییر اجتماع، و در صورت عدم توانايی بر تیییر، هجرت

در اجارای  . اسات  اروهی يا فردی صورت به آن آسان اجرای امکان و هاسؤا  کم تلداد آزمون اين مهم هایويژای از يکی

هاا  ایری در دستر  استفاده شد، بناابراين در تلمایم يافتاه   های اجتماعی به دلیل محدوديت اجرا، از نمونهنامه مهارتپرسش

و ضالف و  ( شهرساتان دماوناد  )همچنین شرايط فرهنای و اجتماعی خاص جامله مورد تحقی  . تیاا الزم صورت ایردبايد اح

هاای  تواناد يکای دياار از محادوديت    مشکالت عمومی و آموزشی و تربیتی که اصوالً در چنین منا قی وجاود دارد، خاود مای   

 بارای  پژوهشااران  توساط  پرسشنامه اين که شودمی پیشنهاد  مقیا اين رضايتناش روايی و پايايی به توجه با .پژوهش باشد

ماورد اساتفاده    هاای اجتمااعی  ها و مقا   ماتلف تحصیلی به تقويت مهارتهای درسی ساير پايهتشایص میزان توجه برنامه

آموزشی، برای نظامتوصیه می شود که مسئوالن  .شود می توصیه نیز پژوهشی فلالیتهای در آن کارایریبه عالوه به، ورار ایرد

تاالش بارای تیییار     و یورزانديشاه  ، حسان سالوک  ، ارتناا ی  یها مهارتآموزان به تقويت های اجتماعی دانشتقويت مهارت

 .منتنی بر آموزه های اسالمی بپردازند ،شرايط

 

 منابع

  ،نوايی، تللایم و تربیات   شا  دياده آسای   آموزاندانش اجتماعی به هایمهارت ،  آموزش(9985)جلیلی آبکنار سیده، سمیه

 .914استثنايی،  شماره 

  ،ی و سنجش افکاررسان ا الع، دفتر (ايران، سوئد و فرانسه)ی کشورهای جهان آموزش، نظام 9989جملی از نويسنداان. 

  ،تربیت رسمی عماومی جمهاوری اساالمی اياران،     و، منانی نظری تحو  بنیادين در نظام تللیم9951جملی از نويسنداان

 .فرهنایشورای عالی انقالش -وزارت آموزش و پرورش-انه شورای عالی آموزش و پرورشدبیرخ

  ،های اجتماعی ماورد  ، شناسايی مهارت9955حسین خانزاده عناسللی؛ به پژوه احمد؛ افروز غالمللی؛ میرزابیای محمدعلی

 .9،  شماره5مطاللات روانشناسی،  دورههای اجتماعی، ريزی درسی مهارتآموزان عق  مانده ذهنی  برای برنامهنیاز دانش

  ،انتشارات خانه انديشه جوان،  چاپ او : ،  سیری در تربیت اسالمی،  تهران9956دلشاد تهرانی مصطفی. 

  ،هاای اجتمااعی و بررسای    ،  تحلیل محتوای کت  تللیمات اجتماعی دوره راهنمايی بر اسا  مهارت9989دهقانی مرضیه

،  پاياان ناماه   89-9985اهنمايی شهرستان ارومیه درباره محتوای کت  فوق الذکر سا  تحصیلیهای مللمان دوره رديدااه

 .کارشناسی ارشد دانشااه تنريز

  ،باه  توجاه  باا  های اجتمااعی  مهارت براسا  ابتدايی دوره اجتماعی تللیمات هایکتاش محتوای ، تحلیل9988دهقانی مرضیه 

 .، سا  هشتم99آموزشی، شماره های آموزااران،  فصلنامه نوآوری ديدااه

  ،نشر دوران: ،  روانشناسی پرورشی نوين روانشناسی يادایری و آموزش، تهران9951سیف علی اکنر. 

  ،نشر ارسناران: ، تهران(کلیات مفاهیم و پیشینه)، جامله شناسی(9988)صداوتی فرد، مجتنی. 



  ،دفتر انتشارات اساالمی جاملاه   : ور موسوی همدانی، وم، تفسیر المیزان، ترجمه محمد با(9954) نا نايی محمد حسین

 .مدرسین حوزه علمیه وم

  ،لیله سنز: ، وم(منانی،شاخصه ها، اصو  و روش ها)، مدرسه مطلوش 9985فرهاديان رضا . 

 نامه ، دوفصال اسالم تربیتی نظام در انديشیدن و انديشه جايااه، 9988، علی حسن آبادی نصر باتیار علی؛ دهاوانی پور واسم

 .5، شماره 4پژوهشی تربیت اسالمی، سا  -علمی

  ،های اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نظاری ناژاد، مشاهد   ت، آموزش مهار9982کارتلج جی و جی اف میلنرن :

 .آستان ود  رضوی

  ،تربیتای، دوره   های نوين، مدرسه زندای ماهیت و چاونای تحق  آن، مجله انديشه9959ماهروزاده  ینه؛ عناسی منصوره

 .9، شماره 8

 پاژوه،   به احمد آموزش، ترجمه و ارزيابی:کودکان اجتماعی هایمهارت ،  بهنودباشی9588توما ،  اولنديا جانی؛ متسون

 .ا العات :تهران ،9984

  ،ؤلفه، تحلیل محتوای کتاش های باوانیم و بنويسیم چهارم و پنجم ابتدايی بر اسا  م9985محمد الحسینی فائزه سادات 

 .های مهارت های زندای، پايان نامه کارشناسی ارشد دانشااه الزهرا

  ، مهارت های ارتنا ی از منظر اسالم و روان شناسی، حوزه علمیه خراسان: ،  مواجهه با مهر9959محمدزاده بتو. 

  ، تاصصای پژوهشاااه   -لمی، تربیت اجتماعی از منظر نهج النالغه، دوفصلنامه ع9986مرزووی رحمت اهلل؛ اناری نژاد عنا

 .4حوزه و دانشااه، سا  دوم، شماره 

  ،دارالکت  االسالمیه: ،  تفسیر نمونه، تهران9954مکارم شیرازی ناصر. 

 در صاحیفه  ( ع)بررسی منانی تربیت اجتماعی از ديدااه امام ساجاد  ، 9985، سلید بهشتی ؛علی وائمی ؛فرشته مالسلیمانی

 .95تربیتی، شماره  ، مجله روان شناسیسجاديه

 در آماوزان داناش  نیااز  مورد اجتماعی هایمهارت جايااه،  9989، فا مه فتحی مريم؛ زاده فاتحی رضا؛ احمد اصفهانی نصر 

 .64-45، ص5پژوهشی دانشور رفتار، شماره-، دوماهنامه علمیمتوسطه دوره عمومی درسی هایکتاش

  ، فصالنامه علمای پژوهشای علاوم     تأریر آن بر رواباط اجتمااعی   و چاونای« حسن خل »چیستی ، 9959پسنديده عنا ،

 .66، شماره95حديث، دوره
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