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 چکیده

ای برخوردار است. هدف  اه ویژهویژه در کودکان از جایگ هوش هیجانی به دلیل کاربرد فراوان آن به

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی بر اساس توجه  از این پژوهش، بررسی

به مهارت هوش هیجانی طب  الگوی ویلیام رومی بود. پژوهش  اضر از نوع توصیفی و ازنظر هدف 

طالعات اجتماعی پایۀ سوم کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام محتوای کتاب م

نظر و  گیری صرف ابتدایی بود که با توجه به ماهیت موضوع و محدود بودن جامعۀ آماری، از نمونه

ها تکنیک تحلیل محتوای ویلیام  عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده کل جامعۀ آماری به

فت و پایایی آن نیز با استفاده از رومی بود که روایی محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گر

های شاخص درگیری  های پژوهش با استفاده از فرمول به دست آمد. داده 67/1آزمایی  روش باز

نشان داد طب  الگوی ویلیام رومی، محتوای  وتحلیل قرار گرفت. نتایج ویلیام رومی مورد تجزیه

وش هیجانی بوده و سب  تقویت این های ه کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی شامل مؤلفه

شود، چراکه بر اساس محاسبۀ ضری  درگیری یادگیرنده، متن، تصاویر  آموزان می مهارت در دانش

 های این کتاب توانسته فرد را درگیر یادگیری و مبا ث را به شیوۀ فعال ارائه کند. و فعالیت

 ی، هوش هیجانیتحلیل محتوا، مطالعات اجتماعی، سوم ابتدای واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کودکان و نوجوانان هستند که سازندۀ فردای آن جامعه هستند. طب   ای جامعهدر هر  

صورت گرفته، کودکان و نوجوانان نسل  اضر نسبت به نسل گذشته با  های پژوهش

ارتباطی و اجتماعی، افت تحصیلی و  های مهارتکمبود  ازجملهمشکالت عاطفی بیشتری 

اساسی کودکان و  نیازهایگفت یکی از  توان میستند. بر همین اساس اعتیاد مواجه ه

و آموزش منظم این  ها آناجتماعی و عاطفی  نیازهاینوجوانان در جامعۀ امروز، توجه به 

بخش بزرگ این امر بر عهدۀ   .(5 :0595)عبدی و بابایی، به آنان است نیازها

ها  عنوان مبنا و اصل همۀ آموزش به ازآنجاکه آموزش دورۀ ابتداییاست.  وپرورش آموزش

آید، توجه اساسی به این  شود و درواقع سنگ زیربنای نظام آموزشی به شمار می مطرح می

در نظام آموزشی ایران، یکی از  درسیطرفی کتاب دوره از اهمیت خاصی برخوردار است. از 

 تا شده استموج   رود. وجود نظام آموزشی متمرکز، ترین منابع یادگیری به شمار می مهم

 (.430: 0594بیدسکان،  های آموزشی باشد )زارعی کتاب درسی محور فعالیت

مهم یادگیری است که از انسان و تعامالت او  های  وزه وزۀ مطالعات اجتماعی یکی از  

. هدف نهایی کند میگوناگون این تعامل بحث  های جنبهگوناگون و  های محیطبا 

در زندگی فردی و  ...افرادی خودآگاه، توانمند، همدل ومطالعات اجتماعی، تربیت 

گفت کت  درسی مطالعات اجتماعی با توجه به ماهیت موضوع و  توان میاجتماعی است. 

، ارتباط شناسی روانو  شناسی جامعهمختلف علمی نظیر  های رشتهاز  گیری بهره

 (.59 :0596)پور شکری و همکاران،  تنگاتنگی با هوش هیجانی دارد

قطعی سازگاری هیجانی،  های مؤلفهیکی از  عنوان بهسال گذشته  53هوش هیجانی در 

مختلف زندگی  های زمینهسالمت شخصی، موفقیت در زندگی و روابط میان فردی در 

که بار  شود میشناخته شده است. این نوع هوش موج  پردازش مناس  اطالعاتی 

و  مسئلهشناختی مانند  ل  های فعالیتت برای هدای ها آنهیجانی دارند و استفاده از 

توانایی در  و  عنوان بههیجانی  هوشالزم، ضرورت دارد.  رفتارهایتمرکز انرژی بر روی 

 دهی سازمانشناخت ا ساسات خود، همدلی با دیگران و غنی ساختن زندگی از طری  

 (.5 :0595)عبدی و بابایی،  ا ساسات، تعریف شده است

صورت گرفته است  اجتماعیتحلیل محتوای کتاب مطالعات  مورد درفراوانی  های پژوهش

 در زیر آورده شده است: ها آناز  هایی نمونهکه 
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تحلیل محتوای کت  مطالعات "با عنوان  ای مقالهدر  (0596) کیا و همکارانر یمی

به این نتیجه دست  "هوش هیجانی های مؤلفهاجتماعی پنجم و ششم ابتدایی بر اساس 

هوش هیجانی در متن کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ  های مؤلفهکه میزان توجه به  یافتند

از: خود مدیریتی، مهارت اجتماعی، خودآگاهی، آگاهی  اند عبارتششم به ترتی  

مهارت  های مؤلفهاجتماعی و انگیزش و در کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ پنجم دبستان 

جهان و . باشد میاجتماعی و انگیزش  اجتماعی، خود مدیریتی، خودآگاهی، آگاهی

مطالعات اجتماعی دورۀ  های کتابتحلیل محتوای "( در تحقیقی با عنوان 0598سلیمی )

هوش  های مؤلفهنشان دادند که از بین " هوش هیجانی های مؤلفهابتدایی بر اساس 

ه دیگر ب های مؤلفه بعدازآنهیجانی به مولفۀ خودانگیختگی بیشتر توجه شده است و 

خودآگاهی و شناخت ا ساسات در دیگران  ترتی  به اداره کردن روابط، خودکنترلی،

تحلیل محتوای  "( با عنوان 0595ی  اکبری و مهرام )نتیجۀ تحق توجه شده است.

نشان داد که " توجه به ابعاد هوش هیجانی ازلحاظدرسی پایۀ سوم راهنمایی  های کتاب

هوش هیجانی شده و در برخی از آنان از  های فهمؤلمذکور توجه کمی به  های کتابدر 

( با 0595پژوهشی که عبدی و بابایی ) توجه به پرورش هوش هیجانی غفلت شده است.

درسی مطالعات اجتماعی و علوم تجربی دورۀ  های کتابتحلیل محتوای "عنوان 

 رینت متداولانجام دادند، نشان داد که  "هوش هیجانی های مؤلفهراهنمایی بر اساس 

مولفۀ آگاهی اجتماعی، در  ،هوش هیجانی در متن کتاب مطالعات اجتماعی مؤلفۀ

آن مولفۀ مهارت اجتماعی و در  تصویرهایاین کتاب مولفۀ خودتنظیمی، در  های تمرین

 های مؤلفهبه  طورکلی به. باشد میمولفۀ خود مدیریتی  ،کتاب علوم های تمرینو  ها متن

در  ها مؤلفهبه این  که در الیاجتماعی توجه شده است  هوش هیجانی در کتاب مطالعات

( در پژوهشی به 0595هاشمی و چمنی ) کتاب علوم، توجه بسیار کمی شده است.

هوش  های مؤلفهدرسی دورۀ راهنمایی تحصیلی بر اساس  های کتابتحلیل محتوای "

ن توجه پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که میزا "هیجانی الگوی مایر و سالووی

که ادرا  و  ای گونه بههوش هیجانی متفاوت است  های مؤلفهبه هر یک از  ها کتاب

 است. قرارگرفته موردتوجه ها هیجانبیشتر از در ، کاربرد و مدیریت  ها هیجانشناسایی 

درسی سال اول  های کتابهوش هیجانی را در  های مؤلفه( 0569) خشچیان و همکاران

 های مؤلفهنتایج  اصل از این پژوهش نشان داد که به  دبیرستان بررسی نمودند.
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ادبیات  های کتابو قاطعیت به ترتی  در  پذیری مسئولیت، مسئلهخودآگاهی،  ل 

 فارسی، مطالعات اجتماعی و دین و زندگی بیشتر توجه شده است.

و ارزشی که محتوای   ال با توجه به اهمیت مقولۀ هوش هیجانی در دانش آموزان 

منبع دارند، برای ارزیابی وضع موجود، هدف تحقی   ترین مهم عنوان بهدرسی  ایه کتاب

 اضر آن است تا از طری  تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی، 

قرار دهد که در این راستا  مورد بررسیمیزان توجه به مهارت هوش هیجانی را 

 زیر مطرح شد: های فرضیه

رومی متون نوشتاری کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ک ویلیام بر اساس تکنی .0 

. بر اساس تکنیک 5 .شود میآموزان ابتدایی موج  تقویت مهارت هوش هیجانی در دانش

ویلیام رومی شکل و تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی موج  تقویت 

 .شود میآموزان مهارت هوش هیجانی در دانش

کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی  های فعالیتس تکنیک ویلیام رومی . بر اسا5

 .شود میآموزان موج  تقویت مهارت هوش هیجانی در دانش

 مبانی نظری

سنتی هوش دچار تغییر و تحول  های نظریهکه  کنیم میاز زمان زندگی  ای برههما در  

. در دهۀ اخیر نظریۀ شود می ها آنمرت  جایگزین  طور بهو نظریات جدیدی  اند شده

هیجانی از  مطرح شده است. هوش "هوش عاطفی"یا  "هوش هیجانی "جدیدی به نام 

 .دو واژۀ هوش و هیجان تشکیل شده است

آن در موجودات مختلف،  های جلوهروانی است که  فرایندهای ترین جذابهوش یکی از 

که دارای  کند میرا بیان  ای دهپدی. واژۀ هوش، کیفیت شود میبه میزان متفاوت مشاهده 

 مسئلهتوانایی  ل  "هوش را  توان می طورکلی بهنیست.  رؤیت الت انتزاعی بوده و قابل 

واژۀ هیجان اصطال ی است که  (.45 :0598)نادعلی،  تعریف کرد" و سازگاری با محیط

. اند اختهپرد وجدل بحثروانشناسان و فالسفه، بیش از یک قرن دربارۀ معنای دقی  آن به 

هیجان نتیجۀ تعامل بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و ارزیابی شناختی از موقعیت است 

رد. هیجان که فرد کدام  الت هیجانی را تجربه خواهد ک کند میکه این موضوع مشخص 

 التی در جاندار، خواه خفیف و خواه شدید که در جریان تجارب با "صورت  توان به را می

اصطالح هوش  (.45 :0598 کرمی،تعریف کرد )" شود مینمایان عاطفی  های مایه
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برای اولین بار مطرح شده است. این دو روانشناس،  5و سالووی 0هیجانی توسط مایر

توانایی فرد برای کنترل هیجانات خود و دیگران، تمایز میان اثرات  "هیجانی را  هوش

ای راهنمایی فرایند تفکر و مثبت و منفی هیجانات و استفاده از اطالعات هیجانی بر

است که از چند  چندعاملیهوش هیجانی یک سازۀ  اند. کردهتعریف  "اقدامات خود

عاطفی، شخصی و اجتماعی تشکیل شده است و ما را در رویارویی  پیوسته هم بهتوانایی 

 گیری . شکل(041 :0569سی و همکاران، )بنیدهد  میبا مقتضیات زندگی روزمره یاری 

 های سالو در خالل  گیرد میاولیۀ زندگی کود  انجام  های سالجانی ابتدا در هوش هی

هیجانی که کودکان بعدها در زندگی کس   های توانایی. یابد میمدرسه نیز ادامه 

مبنای ا ساسی  ها تواناییاول قرار دارد و این  های سال های آموخته، بر پایۀ این کنند می

است که  مؤلفه 3هوش هیجانی دارای  (.56 :0598)جاللی، هاست  یادگیریتمام 

 از: اند عبارت

 خودآگاهی .0 

ترین نشانۀ انسان سالم و پخته دانست که  عنوان مهم به توان مهارت خودآگاهی را می

عنوان زیربنای هوش هیجانی در نظر  شود. این مهارت به یابی او به سعادت می سب  راه

ها مانند شناخت ا ساسات، در  چگونگی  هارتم ای از گرفته شده و مستلزم مجموعه

کارگیری این دانش برای ادارۀ مؤثر ا ساسات  تأثیر این ا ساسات بر ما و توانایی ما در به

شود که نتیجۀ آن  باشد. کس  مهارت خودشناسی سب  افزایش آگاهی هیجانی می می

 (.050: 0598نفس است )جهان و سلیمی،  ارزیابی صحیح از خود و اعتمادبه

 . خودتنظیمی2 

 خودتنظیمی به معنای. باشد هوش هیجانی، توانایی خودتنظیمی می های الزمهاز دیگر  

افرادی که توانایی توانایی کنترل عواطف، هیجانات و رفتارهای صادقانه و درست است. 

کنترل و ادارۀ ا ساسات و هیجانات خود را ندارند، دائماً دچار اضطراب و افسردگی 

که افراد دارای خودتنظیمی باال بسیار سریع خود را از افسردگی و  در الیهستند 

 (.59: 0598کنند )کرمی،  نامالیمات جدا می

 

                                                             
1. Mayer 

2. Salovey 
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 . آگاهی اجتماعی3 

و  هاست انساناجتماعی  های مهارتتوانایی فهم عواطف و ا ساسات دیگران که یکی از  

. آید می  ساب بههیجانی مهم در هوش  های مؤلفهمتکی بر خودآگاهی عاطفی است، از 

 درنتیجه، گذارد می تأثیرکه گفتار و کردارشان بر دیگران  دانند میافراد دارای این توانایی 

این امر افراد را در  که دهند میدیگران توجه بیشتری نشان  های خواستهو  نیازهابه 

هم عواطف توانایی ف .سازد می تر موف که مستلزم مراقبت از دیگران است،  هایی  رفه

تا بدانند که چه عواملی بر رفتار و ا ساس دیگران  دهد میدیگران به افراد این اجازه را 

 شود میبوده و سب   اثرگذار ها آن. این موضوع بر روابط اجتماعی گذارد می تأثیر

 تفسیر کنند درستی بهمختلفی که با این عوامل در ارتباط هستند را  های موقعیت

 (.50 :0598)خطیبی، 

 . مدیریت روابط0 

های هوش هیجانی است. مدیریت  توانایی برقراری تعامل مناس  با دیگران از دیگر مؤلفه 

روابط شامل مواردی همچون برقراری ارتباطات کالمی و غیرکالمی، تأثیرگذاری، 

توان در جهت  مساعی و کارگروهی و مدیریت و رهبری است. از این مهارت می تشریک

آمده  دست است اطالعات به اشتیاق و  ل تعارضات استفاده نمود. فقط کافیگسترش شور و 

 (.54: 0598از ا ساسات دیگران را در تعامالت و ارتباطات خود گنجاند )جاللی، 

                                                                                               . خودانگیختگی5 

-بر طب  گفتۀ روان. کند میو محر  ذاتی نیز در هوش هیجانی نقش کلیدی ایفا  انگیزه

دهد که برای رسیدن به این  شناسان، انسان سالم هیچ عملی را بدون هدف انجام نمی

آموزند که از چه  انگیزی می باشد. افراد دارای خود اهداف، خودانگیختگی شرط الزم می

ها همیشه به  اده و با اهداف گروه سازگار شوند. آنطری  بازدۀ کاری خود را افزایش د

های خود اعتماد داشته و نگاهی امیدوارانه نسبت به آینده و جهان اطراف خود  توانایی

خودآگاهی،  های مؤلفههوش هیجانی،  مؤلفۀ 3از بین (. 31: 0598دارند )نادعلی، 

آگاهی اجتماعی  های مؤلفهخودتنظیمی و خودانگیختگی مربوط به  وزۀ فردی است اما 

و بیشتر به توانایی  گردد برمیو مدیریت روابط به چگونگی برقراری رابطه با افراد و جامعه 

 .پردازند میافراد در  فظ صحیح روابط خود با دیگران 
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 روش

پژوهش  اضر، محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی بر اساس توجه به  

با استفاده از فهرست تحلیل محتوا  و 0الگوی ویلیام رومی مهارت هوش هیجانی را طب 

گفت این پژوهش از نوع توصیفی و ازلحاظ هدف کاربردی  توان میبررسی کرده است. 

. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ بوده است

عۀ آماری، از جام سوم ابتدایی بود که با توجه به ماهیت موضوع و محدود بودن

نمونه انتخاب شد. وا د تحلیل در  عنوان بهو کل جامعۀ آماری نظر  گیری صرف نمونه

کتاب در هر درس در نظر  های فعالیتپژوهش  اضر متون نوشتاری، تصاویر و اشکال و 

تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی برای بررسی  ها دادهگرفته شده است. ابزار گردآوری 

فراوانی هر یک از  توان مییر ساختن ذهن یادگیرنده است. در این روش میزان درگ

نمود و سپس بر اساس  آوری جمعرا  ها فعالیتویر و امربوط به متن، تص های مقوله

با متون، تصاویر و  کنیک، شاخص درگیری دانش آموزاندر این ت شده تعیین های فرمول

عد محتوای کتاب را در سه بُ توان میت کتاب را تعیین کرد که در این صور های فعالیت

                                                                                                                                                                                                               .قرار دادکلی زیر مورد بررسی 

                               شامل مرا ل زیر است: ها نوشتهو  ها متنتحلیل و ارزشیابی الف( 

                                                  قرار دادن جمالت کتاب در یکی از طبقات زیر:     

:a قای                                                                                                                                                   
b مؤلف: بیان اصول و نتایج توسط                                                                       

c: اریفتع                                                                                                       

:dکه بالفاصله پاسخ داده شده است. هایی رسشپ                                                   

:eگیرنده است.دکه پاسخ آن مستلزم تالش ذهنی یا هایی پرسش 

:f .مواردی که بیان نتایج از یادگیرنده خواسته شده است     

:g نتایج خواسته شده است وتحلیل تجزیهمواردی که از یادگیرنده فعالیت و. 

:h مؤلفن پاسخ فوری توسط ویادگیرندگان، بد توجه جل به منظور  هایی پرسش                     

از تقسیم مجموع  ها نوشتهو  ها متنبرای محاسبۀ میزان درگیری یادگیرنده در  

            .شود میاستفاده  a ،b ،c ،d های مؤلفهر مجموع ب e ،f ،g ،h های مؤلفه

                                                             
1. William Rumi 
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                                                              ب( تحلیل و ارزشیابی تصاویر 

    :a .یک موضوع را تشریح کند                                                           

     :b استه شده فعالیتی انجام دهد و یا از مفروضات استفاده کند.از یادگیرنده خو 

استفاده  a مؤلفۀبر  b مؤلفۀاز تقسیم  تصاویر دربرای محاسبۀ میزان درگیری یادگیرنده 

 .شود می

پیشنهاد شده و تعیین تعداد کل صفحات مورد  های فعالیتتعیین مقدار ج(  

 زیر: های لهمقودر یکی از  ها آنو قرار دادن  وتحلیل تجزیه

:a  پیشنهاد شده های فعالیتتعداد                                                          

n : قرار گرفته است. وتحلیل تجزیهتعداد کل صفحاتی که مورد                          

 a مؤلفۀبر  n مؤلفۀاز تقسیم  ها فعالیتبرای محاسبۀ میزان درگیری یادگیرنده در 

 .شود میاستفاده 

که فرم  صورت بدینبرای تعیین روایی این ابزار، از روایی محتوایی استفاده شده است، 

نظران این  وزه که  از صا  نفر  5اولیۀ تحلیل محتوای متناس  با موضوع در اختیار 

یک نفر از مدرسان کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم علوم تربیتی و نفر  شامل دو

شد. همچنین برای تعیین  تأییدروایی محتوایی آن  درنهایتودند، قرار گرفت و ابتدایی ب

صفحه از کتاب  51پایایی این تکنیک از روش بازآزمایی استفاده شد. در این روش 

به صورت تصادفی انتخاب شد و از یک مدرس مطالعات اجتماعی خواسته شد موردنظر 

با استفاده از تکنیک  شده مشخصصفحات تا در دو مر لۀ جداگانه، به تحلیل محتوای 

ضری  پایایی هر دو آزمون با استفاده از ضری  همبستگی  ازآن پسویلیام رومی بپردازد. 

 قرار گرفت. تأییدآن مورد  پایاییبه دست آمد و  67/1پیرسون محاسبه شد که عدد 

 

                                                                                       ها یافته

یۀ سوم فرضیۀ اول: بر اساس تکنیک ویلیام رومی، متن کتاب مطالعات اجتماعی پا

                     شود.آموزان میهوش هیجانی در دانشابتدایی موج  تقویت مهارت 
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 وتحلیل متن کتاب نتایج تجزیه -( 0جدول )                       

 a B c d e f g h شااااااخص  جمع

 درگیری

 0/09 23 1 1 0 0 3 2 4 12 0درس 

 0/93 29 2 2 1 9 2 3 3 7 5درس 

 0/06 32 0 0 0 2 2 3 6 19 5درس 

 0/20 6 0 0 1 0 0 2 0 3 4درس 

 1/20 11 1 4 1 0 1 0 0 4 3درس 

 0/28 9 0 0 1 1 0 0 4 3 8درس 

 0/18 26 4 0 0 0 0 2 10 10 7درس 

 1/22 20 1 2 0 8 0 2 3 4 6درس 

 0/12 9 0 0 0 1 0 1 6 1 9درس 

 0/83 11 3 1 0 1 0 0 2 4 01درس

 0/60 8 1 0 1 1 0 1 0 4 00درس

 0/23 21 4 0 0 0 1 0 10 6 05درس

 0/50 9 1 0 0 2 2 0 0 4 05درس

 0/25 10 1 1 0 0 1 0 0 7 04درس

 1 8 1 0 1 2 0 1 1 2 03درس

 0/14 8 0 1 0 0 1 0 4 2 08درس

 2/25 13 2 7 0 0 0 1 1 2 07درس

 0/40 7 0 0 0 2 1 0 0 4 06درس

 1 8 2 0 1 1 0 0 0 4 09درس

 3 12 2 3 0 4 0 2 0 1 51درس

 0/50 9 1 0 0 2 0 1 3 2 50درس

 0/42 10 2 0 0 1 0 0 4 3 55درس

 1/36 26 9 5 0 1 0 0 8 3 55درس

 0/51 325 38 27 7 38 14 21 69 111 جمع

وا د در  503فعال و  های وا د در مقوله 001ن کتاب مذکور، مت وا د 553ز ا

 ها نوشته. برای محاسبۀ میزان درگیری یادگیرنده در متن و های غیرفعال قرار دارند مقوله

                                                                              . شود میاستفاده فرمول زیر از 
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باشد،  3/0الی  4/1طب  الگوی ویلیام رومی اگر ضری  درگیری یادگیرنده بین 

 که درصورتیه کرده و موردنظر محتوا را به شیوۀ فعال ارائآن است که کتاب  دهندۀ نشان

آن است که کتاب بیانگر  ،را نشان دهد 3/0و یا بیشتر از  4/1این ضری  عددی کمتر از 

. رود میضعیف به شمار  های کتابجزء  موردنظر محتوا را به شیوۀ فعال ارائه نکرده و

که متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی، دهد  ( نشان می0نتایج جدول )

ابراین   بنشود می ها آنآموزان را درگیر یادگیری کرده و سب  یادگیری فعال در دانش

بر اساس تکنیک ویلیام رومی، متن کتاب مطالعات  شود  یعنی أیید میفرضیه اول ت

 .شود میآموزان اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی موج  تقویت مهارت هوش هیجانی در دانش

بر اساس تکنیک ویلیام رومی، تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ سوم فرضیۀ دوم: 

 شود.  آموزان می هیجانی در دانش ابتدایی موج  تقویت مهارت هوش

 تصاویر کتاب وتحلیل تجزیهنتایج  –( 5جدول )

 a b شاخص درگیری جمع 

 1 5 0 5 0درس 

 73/1 7 5 4 5درس 

 05/1 9 0 6 5درس 

 31/1 5 0 5 4درس 

 81/0 6 3 5 3درس 

 1 1 1 1 8درس 

 31/1 5 0 5 7درس 

 31/0 3 5 5 6درس 

 1 5 1 5 9درس 

 51/0 7 4 5 01درس

 31/1 5 0 5 00درس

 08/1 7 0 8 05درس

 0 5 0 0 05درس

 1 0 1 0 04درس

 31/1 5 0 5 03درس

 53/1 3 0 4 08درس
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 88/1 01 4 8 07درس

 73/1 7 5 4 06درس

 5 5 5 0 09درس

 31/1 5 0 5 51درس

 31/1 5 0 5 50درس

 1 0 1 0 55درس

 0 6 4 4 55درس

 36/1 015 56 83 جمع

وا د آن در  83 های فعال و مقولهوا د در  56 یر کتاب مذکور، وا د کل تصاو 015از 

از  تصاویر در. برای محاسبۀ میزان درگیری یادگیرنده گیرند میقرار  غیرفعال های مقوله

                                      .شود میاستفاده  غیرفعال مؤلفۀفعال بر  مؤلفۀتقسیم 

   
 

 
 
  

  
      

ت که ضری  درگیری یادگیرنده با تصاویر کتاب مطالعا دهد می( نشان 5)جدول نتایج 

نتیجه  توان می. با توجه به این ضری  درگیری است 36/1اجتماعی پایه سوم ابتدایی 

آموزان را درگیر گرفت که تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی، دانش

 تأیید  بنابراین فرضیه دوم شود می ها نآیادگیری کرده و سب  یادگیری فعال در 

گفت بر اساس تکنیک ویلیام رومی، تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی  توان میو  شود می

 .شود می آموزان دانشپایۀ سوم ابتدایی موج  تقویت مهارت هوش هیجانی در 

 کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ های فعالیتبر اساس تکنیک ویلیام رومی، فرضیۀ سوم: 

 .شود میسوم ابتدایی موج  تقویت مهارت هوش هیجانی در دانش آموزان 

 کتاب های فعالیت وتحلیل تجزیهنتایج  –( 5جدول )

 N a شاخص درگیری 

 0/66 3 2 0 درس

 0/75 4 3 5 درس

 0/80 5 4 5 درس

 0/75 4 3 4 درس

 31/1 4 2 3 درس

 0 2 2 8 درس

 0 5 5 7 درس
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 31/0 2 3 6 درس

 56/1 7 2 9 درس

 88/1 3 2 01درس

 31/0 2 3 00درس

 61/1 5 4 05درس

 73/1 4 3 05درس

 88/1 3 2 04درس

 88/1 3 2 03درس

 31/0 2 3 08درس

 0 4 4 07درس

 51/0 3 4 06درس

 81/1 5 3 09درس

 5 1 2 51درس

 31/0 2 3 50درس

 0 2 2 55درس

 41/0 5 7 55درس

 67/1 61 70 جمع

برای  است. وتحلیل تجزیهصفحه مورد  71وا د فعالیت و  61امل موردنظر ش کتاب

 غیرفعال مؤلفۀفعال بر  مؤلفۀاز تقسیم  ها فعالیتمحاسبۀ میزان درگیری یادگیرنده در 

                                              .شود میاستفاده 

 

 
 
  

  
      

کتاب  های فعالیتگیری یادگیرنده با که ضری  در دهد می( نشان 3)نتایج جدول 

 توان میاست. با توجه به این ضری  درگیری  67/1ت اجتماعی پایه سوم ابتدایی مطالعا

آموزان را کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی، دانش های فعالیتنتیجه گرفت که 

 رضیه سوم تأییدابراین ف  بنشود می ها آندرگیر یادگیری کرده و سب  یادگیری فعال در 

کتاب مطالعات  های فعالیتگفت بر اساس تکنیک ویلیام رومی،  توان میو  شود می

 .شود میآموزان اجتماعی پایۀ سوم ابتدایی موج  تقویت مهارت هوش هیجانی در دانش
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                                ها پیشنهادگیری و نتیجه

بیت، اجتماعی کردن صحیح کودکان و آموزش تعلیم و تر های نظامیکی از اهداف برتر  

تحق  یابد، موج  ایجاد سازگاری  درستی به. اگر این هدف هاست آنالزم به  های مهارت

 استعدادهایدر شکوفایی  تواند میکه این امر  گردد میو ارتباطات سالم با اطرافیان 

دست پیدا کرد، به این هدف  توان میکه  هایی راهباشد. یکی از  مؤثرکودکان بسیار 

و راهکارهایی است برای باالبردن هوش هیجانی که بخش  ها مؤلفهاستفاده درست از 

 ترین بزرگ(. 055 :0566دهقانی، باشد ) وپرورش می هدۀ نظام آموزشاعظمی از آن به ع

که چگونه با هیجانات  اند نیاموختهدر مدارس  گاه هیچمشکل ما آن است که کودکان 

و به شکل صحیح بروز دهند  بنابراین الزم است تا در  موقع بهرا  ها آنخود آشنا شوند و 

آن داشته  های مؤلفهآموزشی کودکان توجه جدی به آموزش هوش هیجانی و  های برنامه

که بر اساس تکنیک ویلیام رومی، محتوای  دهد میباشیم. نتایج تحقی   اضر نشان 

هوش هیجانی بوده و  های مؤلفهتمام  کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی شامل

بر اساس محاسبۀ ضری   چراکه. شود میسب  تقویت این مهارت در دانش آموزان 

این کتاب توانسته است فرد را درگیر  های فعالیتدرگیری یادگیرنده، متن، تصاویر و 

فت گ توان میه کند. در تبیین این موضوع ئیادگیری کرده و مبا ث را به شیوۀ فعال ارا

و اکثر  آید می  ساب بهآموزان کتاب درسی منبع مهمی برای یادگیری دانش ازآنجاکه

، شوند میدرسی سازمان داده  های کتابآموزان  ول محور معلمان و دانش های فعالیت

تحصیلی بر اساس  های دوره های کتاب تألیفاین  وزه توجه خاصی به  نظران صا  

درسی  های کتابوجهات خاص سب  شده است محتوای نیازهای فراگیران دارند. این ت

کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی دربرگیرنده مواردی همچون هوش  ازجمله

فردی، اجتماعی و تطبی  با محیط زندگی  های موفقیتهیجانی که عامل مهمی در 

و )جهان ( 0597)دهقان منشادی و همکاران،  است، باشند. نتایج این تحقی  با تحقیقات

که کتاب مطالعات  دهند می. نتایج این تحقیقات نشان باشد می( همسو 0598و سلیمی، 

هوش هیجانی توجه کرده و  ازجملهاجتماعی  های مهارتاجتماعی پایه سوم ابتدایی به 

که پژوهش بر  شود میآموزان تقویت کند. در این راستا پیشنهاد آن را در دانش تواند می

 های دورهدیگر و  تی با متغیرهای دیگر تکرار شود،  های پایهگر، دی های کتابروی 

هوش هیجانی برگزار  های مؤلفهآموزش مفاهیم و  با هدفضمن خدمت برای معلمان 
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مطالعات اجتماعی، مصادی  بیشتری در ارتباط با  های کتاب مؤلفینشود، همچنین 

ه هر به ایجاد تعادل در ارائگنجانند و درسی ب های کتابهوش هیجانی را در  های مؤلفه

 هوش هیجانی بپردازند.   مؤلفۀپنج 

                                                                                   منابع 
درسی پایۀ سوم  های کتابتحلیل محتوای (. 0595مهرام، بهروز )  اکبری بورنگ، محمد -

، 5 شماره، 08شناختی، دوره  های پژوهشمجله هوش هیجانی.  توجه به ابعاد ازلحاظراهنمایی 

45- 39. 

رابطه هوش هیجانی با (. 0569)سی، و ید بنی  آذری، قنبرعلیناز، دلفانسی، پریبنی -
علوم . 05 ل مسئله و سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  های سبک

                .038 -053 ،01 شمارهتربیتی، سال سوم، 
تحلیل محتوای (. 0596)نصراصفهانی، ا مدرضا   پورشکری، علیرضا، شریفیان، فریدون -

 میراث فرهنگی. های مؤلفه اساس برمتوسطه  درسی مطالعات اجتماعی دوره اول های کتاب

 .48-56 ،0فصلنامه مطالعات ملی، سال بیست و یکم، شماره 

 نامه پایان هوش هیجانی بر پیشگیری از بزهکاری اطفال. نقش(. 0598السادات )جاللی، مریم -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی وا د نراق.

مطالعات اجتماعی دورۀ  های کتابتحلیل محتوای (. 0598سلیمی، رسول )  جهان، جواد -
 پژوهشی در علوم اجتماعی، رویکردهایمجله علمی هوش هیجانی.  های مؤلفهابتدایی بر اساس 

 .056 -059، 0598، بهار 9شماره 
های هوش هیجانی در  مؤلفهبررسی (. 0569اکبرزاده، نسرین )  خشچیان، ژاله، مهران، گلنار -

نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و  های اندیشههای درسی سال اول دوره متوسطه.  کتاب

 .81 -55، 4 شماره، 8روانشناسی، دانشگاه الزهرا، دوره 
رابطه بین هوش هیجانی و سبک تفکر مربیان والیبال استان (. 0598، فرشته )خطیبی - 

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی شف  تنکابن. نامه پایان .مازندران

تحلیل محتوای (. 0597خبر، سیما ) سانی  دهقان منشادی، منصور، میردهقان، محمدرضا -
ششمین های اجتماعی.  ایه سوم ابتدایی بر اساس توجه به مهارتکتاب مطالعات اجتماعی پ

 همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در  وزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، تهران.

های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس  تحلیل محتوای کتاب(. 0566)دهقانی، مرضیه  -
، 50آموزشی، شماره  های نوآوریفصلنامه دیدگاه آموزگاران. های اجتماعی با توجه به  مهارت

050- 046. 



  10 پایه سوم.... اجتماعی مطالعات های کتاب محتوای تحلیل                                                                       

تحلیل محتوای کت  مطالعات (. 0596عزیزی، مهران )  کیا، کامران، بنوان،  امدر یمی -
 های پژوهشکنفرانس ملی های هوش هیجانی.  اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه

نوین در علوم تربیتی و رفتاری از نگاه  دستاوردهایرویکرد  در روانشناسی و مشاوره با ای  رفه

 معلم، میناب.
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر (. 0594زارعی بیدسکان، نرگس ) -

 .484 -449مجموعه مقاالت همایش ملی آموزش ابتدایی،  .های هوش هیجانی اساس مؤلفه

های درسی مطالعات اجتماعی و علوم  تحلیل محتوای کتاب. (0595بابایی، بهاره )  عبدی، علی -
 های پژوهشمجله علمی پژوهشی های هوش هیجانی.  تجربی دوره راهنمایی بر اساس مؤلفه

 .50-0برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دوره سوم، شماره دوم، 

بین دانش آموزان تیزهوش و  مقایسه هوش هیجانی و تفکر انتقادی در (.0598)کرمی،  سن  -
کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  نامه پایان عادی متوسطه اول شهر داراب.

 دانشگاه آزاد اسالمی وا د مرودشت.

ی رابطه هوش هیجانی و توانمندسازی کارکنان شهرداری بررس(. 0598)نادعلی، مهدی  -
 دانشگاه آزاد اسالمی. نشکده علوم انسانی،کارشناسی ارشد، دا نامه پایانمیامی. 

های درسی دورۀ راهنمایی  تحلیل محتوای کتاب(. 0595چمنی، ویدا )  هاشمی، سهیال -
آموزشی،  های نوآوریفصلنامه  های هوش هیجانی الگوی مایر و سالووی. تحصیلی بر اساس مؤلفه

 .054 – 99، 43شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


