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مقدمه

در عصر سیطره فناور ها بر زنهدیی مها ،ایهر چه فنهاور هها باعه

یسهترش ارتباطهات مجهاز

شده اند ،اما روابط فیزنکی و تعامالت اجتماعی یا تی یا را به شهدت تحهت تهلییر قهرار دادهانهد
( .(Beates, 2009در ان میان ،نقش آمیزشها رسمی در برقرار و آمهیزش روابهط اجتمهاعی
دانشآمیزان امر ضرور مینماند و بانستی در کتا ها درسی بیشتر و بیشتر میرد تیجه قهرار
ییرد .امروزه ،اهمیت آمیزش و پرورشی ک متناسب با نیازها فرد و جامع باشد ،بهیش از همیشه
احساس میشید .زنرا دنیانی ک با اطالعات ب هم پییند خیرده است ،متقاضی نیرو کهار اسهت
ک بفهمد چگین از فناور ب عنیان ابزار برا افزانش بهرهور و خالقیت استفاده کنهد .چنهی
مهارتی ،مهارت استدالل کردن بهر مبنها اطالعهات اسهت .به همهی ترتیهب ،رونکردهها سهنتی
نادییر و تدرنس با ظهیر فناور ها نین مانند چندرسان ا ها ،8فرارسان ا ها و ارتبها از راه
دور دچار تغییر و تحیل اساسی شده است .با ورود فناور ها کمکی ب ونژه فنهاور اطالعهات و
ارتباطات در نظا آمیزشی ،در کلیه دورههها و سهطی تحصهیلی شهاهد تحهیالت چشهمگیر در
کشیرها تیسع نافت بیدهانم .ان تحیالت با ورود اننترنت ب عنیان شبک بی اتمللهی اطالعهات و
ارتباطات مضاع

شده است و فرآنند نهادییر و تهدرنس را عمیقها تحهت تهلییر خهید قهرار داده

اسهت ( .)Zarei & Momenirad, 2013سهینکالنر و همکهاران ) ،(Sinclair et al., 2006بیهان
میکنند با ورود فناور ها نین ب محهیط هها آمهیزش رسهمی ،نهادییر از اتگیهها بسهت به
سمت اتگیها باز و پینا در حال تغییر است و بسیار از فرآنندها نادییر بر مبنا انه محهیط
بانستی تغییر داده شیند و نا بازنگر یردند.
از طرفی ،نظا آمیزشی فعلی کشیر ،نک نظها متمرکهز و برنامه هها درسهی آن منحصهر به
کتا درسی است ک در کل کشیر استفاده میشید ( .)Mashayekh, 1998انه در حهاتی اسهت
ک با تیج ب وسعت کشیر ،تنیع و تعدد اقیا و یین ها جمعیتی و مشهکالت ناشهی از آن (مثهل
دو زبان بیدن شایردان) ،رشهد سهرنع علهی و تکنیتهیی  ،تغییهر سهرنع در هنجارهها و ارزشهها
اجتماعی ،ضرورت دارد ک کتا ها درسی با دقت کافی و تا حد امکهان ،عهار از ههر عیهب و
نق

و مطابق با اهداف تعیی شده و اصهیل علمهی و مبتنهی بهر فنهاور هها به روز تهلتی

یهردد

1. Multimedia
2. Hypermedia
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( .)Yarmohamadyan, 1997در ان میرد ،بررسی محتیا کتا ها درسی میتیاند ب روشه
شدن مسلت کمک کند و نقا قیت و ضع

احتماتی کتا هها درسهی را بهرا اصهال و تغییهر

محتیا متناسب با اهداف تعیی شده در سند تحیل بنیادن و ب صهیرت روشه تهر در برنامه درسهی
ملی و اصیل علمی در اختیار مدنران و برنام رنزان و مؤتفان کتا ها درسی قرار دهد.
در ادام و با تلکید بر مطلب باال ،بانهد یفهت که علیهرغم پیشهرفت هها فهراوان در عرصه علهم و
فناور ها آمیزشی ،هنیز کتا ب عنیان مهمترن رسان آمیزشی در آمیزشگاهها نقهش مهؤیر
در فرآنند آمهیزش هها رسهمی را انفها مهیکنهد .محتهیا کتها هها درسهی (وایههها ،کلمهات،
جمالت ،اشکال و تصاونر) دوره متیسط اول از مهمترن وسانل شناخت و آمیزش رفتارهها بهرا
دانشآمیزان هستند.
در تبیی نقش و جانگاه کتا در نظا آمیزشی کشیر میتیان یفت:
 هست اصلی تالش ها و فعاتیهت هها برنامه رنهزان درسهی معطهیف به تهیه و تیتیهد محتهیاکتا ها درسی است.
 در نظا ها متمرکهز ماننهد کشهیر مها ،جههت دهنهده تمها فعاتیهت هها آمیزشهی (معلمهان،دانشآمیزان و متصدنان) کتا درسی است.
 بیش از نید درصد زمان آمیزش در کالس ها درس اختصاص به آمهیزش محتهیا کتهادرسی دارد.
 کتا درسی مهمترن ابزار تحقق رساتتها نظا آمیزشی است. تسلط بر محتیا کتا ها تنها معیار قضاوت در میرد کیفیت بروندادها آمیزشی است. -امتحان و ارزشیابی ،محدود ب محتیا کتا ها درسهی اسهت (Marofi & Yosefzadeh,

).2008
اهمیت و ونژیی مهم کتا ها درسی باع شده است ک محققهان بها حساسهیت ونهژه ا به
تحلیل محتیا آنهها از منظهر اههداف یینهایین آمیزشهی بپردازنهد .پهژوهش خهدانار و خزانهی
( )Khodayari & Khazaei, 2013ک با روش تحلیهل محتهیا انجها شهد ،نشهان داد که از میهان
مؤتف ها میرد تیج در تدون کتا درسهی مطاتعهات پانه هفهتم ،ضهرنب اهمیهت مؤتفه درک
نقش خید دارا باالترن رتب و پس از آن ب ترتیب آمیزش تعامل بها جامعه درک ونژیهیهها
تمدن و فرهنگ انرانی ،پرورش روحی ،مسانل اجتماعی و در نهانهت ،ارتقها شانسهتگیهها بهرا
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اصال دن مداران دارا بیشترن تیج در ان کتا ها بیدهاند .در پژوهش دنگر  ،رجهبزاده و
همکاران ( ،)Rajabzadeh et al., 2015بیان مینمانند ک میزان تیج ب مهارتها اجتماعی در
کتا ها تعلیمات اجتماعی مجمیعا در حد متیسهط و متیسهط به پهانی بهیده و تعهداد و درصهد
مقیت ها مهارتها اجتماعی در کتا پان ششهم بیشهتر از کتها پانه چههار و در کتها پانه
چهار بیشتر از کتا پان پنجم میباشد.
در ان ک آمیزش نک فرآنند پیچیده حاصل از پردازش ها ذهنهی نادییرنهده از اطالعهات و
ارتبا ها روانی و فیزنکی و با محیط و همنیعان میباشد تردند وجید ندارد و ان ک استفاده
از فناور ها نین میتیانند بر ان فرآنند تلییریکار باشند .هرچند که از نظهر تهلییر فنهاور هها و
رسان ها آمیزشی بر ذه نادییرنده نظرات متفاوتی وجید دارند .دست ا از محققان حیزه تعلهیم
و تربیهت ماننههد جیناسه ( ،)Janssen, 1997آندرسههین ) ،(Anderson, 1986کههالرک و مهانر
) (Clark & Mayer, 2004و نظرن پردازان انرانهی ماننهد فهردانش ) ،(Fardanesh, 2008معتقدنهد
ک فناور خنثی است و ب مثاب ابهزار تیسهط آدمهی به کهار مهیرود و دسهت ا دنگهر ماننهد مهک
تیهان ،8چندتر و پستم  ،معتقدند فناور خنثی نیست و در درون خید فلسهف و انهدئیتیی هها
نهفت دارد .اما همگی بر ان نکت معتقدند ک فناور ها میتیانند جرنان آمهیزش را تسههیل نماننهد
).(cited in Eskandari, 2012
در بررسههی نگههرش معلمههان ب ه فنههاور در امههر آمههیزش ،ذاکههر و زمههانیمههنش & (Zakeri

) Zamanimanesh, 2011در پژوهشی نتیجه یرفتنهد که بهی متغیرهها محهل تحصهیل ،سهابق
تدرنس و نگرش معلمان ب کهاربرد فنهاور در تهدرنس رابطه معنهادار وجهید دارد .امها در بهی
متغیرها جنسیتی و میزان تحصیالت با کاربرد فناور در تدرنس رابط معنادار وجید ندارد.
در تحقیقاتی ک تاکنین بررسی شد ،مشص

است ک هرکدا سهعی نمهیدهانهد که جنبه ههانی از

کتب درسی را بر اساس مطاتعات کیفی میرد پژوهش قرار دهند و در پانان نتانج پهژوهش خهید را
ب صیرت کمی یزارش نمیده اند .در تحلیل محتیا کتا درسی باند ب دو جنب مههم واحهدها
تحلیل مت و واحد تحلیل ضبط در بیرون کشیدن معنا از محتیا کتا تیج نمید ک ان مههم در
تحقیقات اشاره شده رعانت نشده و محققان تنها ب مشص

نمیدن واحدها مت اکتفا نمهیدهانهد.
1. McLuhan
2. Chandler
3. Postman
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واحد ضبط در واقع ،معنا نهفت ا است ک محقق میتیاند از درون مت و نها از تفسهیر تصهاونر و
عبارات درون مت مشص

نماند ).(Miller & Mei-Yan, 2003

پژوهش حاضر بها در نظهر یهرفت انه نکته مههم و به ههدف بررسهی میهزان تیجه به اسهتفاده از
فناور ها نین آمیزشی در محتیا کتب درسی علی اجتماعی متیسط دوره اول و میزان نمهید
اهداف  7 ،4و  8سند تحیل بنیادن و برنام درسی ملهی کشهیر -که در ههر سه انه اههداف به
صراحت ب تزو ب کارییر فناور ها نین آمیزشی در آمیزشها رسمی کشیر اشهاره شهده
است -در تلتی

ان کتا  ،انجا یرفت است .در مت سند تحیل بنیادن در تشرنح اههداف کهالن

سند هدف کالن شماره  7ب ان صیرت آمده است :بهره منهد هیشهمندان از فنهاور هها نهین
آمیزشی در نظا تعلیم و تربیت رسمی و عمیمی کشیر و برنام درسی ملی بر اساس اهداف کهالن
تعلیم و تربیت و فلسف آمیزشی کشیر .در ان پژوهش سعی بر آن است ک میزان نمید ان ههدف
در کتا درسی جدنداتتلتی

دوره متیسط اول میرد بررسی قرار ییرد .بنابران  ،هدف اصلی ان

پژوهش بررسی میزان تیج ب بهره ور از فناور هها نهین آمیزشهی در محتهیا کتهب درسهی
مطاتعات اجتماعی پان نهم متیسط جهت آمیزش مهارت ها اجتماعی اسهت .یسهترش دسترسهی
ب فناور ها در محیطها رسمی و غیررسمی آمیزش میقعیهت مناسهب را بهرا دسهتانهدرکاران
آمیزشی مؤتفان کتا ها درسی فراهم نمیده اسهت تها بتیاننهد بها بههره ییهر هیشهمندان از انه
فناور ها ب آمیزش انیاع مهارت ها ضرور جامع امروز ب دانشآمیزان بپردازنهد .بنهابر همهی
اساس ،ان پژوهش ب دنبال رسیدن ب جیا مناسبی برا دو سؤال پژوهشی زنر میباشد:
 .8محتههیا کت ها درسههی جدنههد علههی اجتمههاعی دوره متیسههط اول تهها چه میههزان بههر اسههاس
بهرهییر از فناور ها آنالن جهت آمیزش مهارتها اجتماعی تدون شدهاند؟
 .محتههیا کت ها درسههی جدنههد علههی اجتمههاعی دوره متیسههط اول تهها چه میههزان بههر اسههاس
بهرهییر از فناور ها آفالن جهت آمیزش مهارتها اجتماعی تدون شدهاند؟
روش

رونکرد انجا ان پهژوهش کیفهی اسهت و از روش تحلیهل محتهیا بهرا بررسهی محتهیا کتها
استفاده شده است .زنرا ک نکی از روشها مناسهب بهرا بررسهی محتهیا کتها هها درسهی،
روش تحلیههل محتههیا اسههت .انه روش محتههیا واقعههی نههک پیهها کالمههی نهها غیرکالمههی ،عیامههل
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تعیی کننده و آیار پیا را بررسی میکند ( .)Donoghue & Punch, 2003از طرف دنگر ،مشانخ
معتقد است اصطال محتیا برنام درسی نه تنهها به قسهمتهها و قطعه هها سهازماننافته ا که
ب یین ا منظم ،نک رشت علمی را تشکیل میدهند ،اطالق میشید .بلک شامل وقانع و پدندههانی
ک ب نحهی  ،بها رشهت هها مصتله

علمهی ارتبها دارنهد نیهز مهیشهید (.)Mashayekh, 1998

همچنی  ،محتیا را میتیان دانشها ،مهارت ها ،یرانشها و ارزشهانی تیصی

کرد که بانهد نهاد

یرفت شیند .ب عبهارت دنگهر ،منظهیر از محتهیا برنامه درسهی حقهانق خهاص ،عقانهد ،اصهیل و
مسانلی است ک در نک درس خاص ینجانده میشید.
تعیین مقوله ها :مقیت ها رده هانی هستند ک هر نک از مجمیع عناصر را ک از نظر عمهق و شهکل،
ونژییها مشترکی دارند را در خید جا میدهند ( .)Khoi, 2007عناصر مهیرد تحلیهل در انه
پژوهش ،فناور ها آمیزشی هستند که در پهژوهشهها جدایانه تیسهط امیرتیمهیر

(Amir

) ،Taimori, 2010فهههردانش ) (Fardanesh, 2008و عله هیآبهههاد ) (Aliabadi, 2008در
پژوهشها جدایان  ،تقسیمبنهد هها خهید از انهیاع فنهاور هها آمیزشهی آنهها را به دودسهت
فناور ها مبتنی بر اننترنت (آنالن ) و فناور ها غیرآنالن تقسهیم مهیشهیند .ههر نهک از انه
دست ها ب زنردست ها فرعیتر تقسیم میشیند .ب طیر مثال ،فناور ها مبتنی بر اننترنهت ماننهد
سانت ها آمیزشی ،وبالگ ها آمیزشی ،آزمانشگاه ها مجاز  ،شبی ساز ها مبتنی بر شهبک
و میتیرها جست وجهییر مهی باشهد .فنهاور هها غیهرآنالن ماننهد نهر افزارهها چندرسهان ا
آمیزشی ،نر افزارها کاربرد ونندوز و شرکت مانکروسافت ماننهد پاورپیننهت ،اکسهل ،فینهت
پیج ،تصاونر ،فیلمها و انیمیش ها آمیزشی میباشد.
مبنا تعیی مقیت ها میرد تحلیل در ان پژوهش ،تقسیم بنهد انه پژوهشهگران از فنهاور هها
آمیزشی میباشد .برا اعتبارنابی مقیت ها و اطمینان از قهرار یهرفت زنرمؤتفه هها آنهها در جها
مناسب و صحیح خید و همچنی  ،اطمینان از مشاهده تمامی فناور ها استفاده شده در کتا ها
درسی میرد تحلیل ،از دو روش برا اعتبارنابی داده ها استفاده یردند .ابتدا تمامی فناور هها به
کار یرفت شده در کتب درسی ک استصراج شده بیدند ب دو ت از دبیران با سهابق تهدرنس درس
علی اجتماعی اران یردند تا ضهم تطهابق آنهها بها محتهیا کتها درسهی ،مهیارد جدنهد را که
استصراج نشدهاند ،یزارش دهند .همچنی  ،برا اطمینهان از دسهت بنهد صهحیح نافته هها ،از روش
اعتبارنابی بازآزمین استفاده شده است و پژوهشگر در فاصل زمانی پانزده روزه مجهددا کدیهکار

آموزش مهارتهای اجتماعی بر مبنای استفاده از …/

مقیت ها را انجا داده است و تغییرات و بازنگر ها الز را انجا داده است .جدول  8مقیته هها
تعیی شده بر طبق دست بند ها انجا شده تیسط صاحب نظران رشت فناور را نشان میدهد.
جدول  .مقولهبندی فناوریهای نوين به کار گرفته شده در تدوين محتوای کتاب درسی علوم اجتماعی
متوسطه اول
فناوریهای مبتنی بر وب (آنالين) A

فناوریهای غيرآنالين (آفالين) B

A1

میتیرها جستوجییر

نر افزارها آمیزشی

B1

A2

وبالگها آمیزشی

نر افزارها یروه آفیس

B2

A3

سانتها آمیزشی

فیلمها آمیزشی (چندرسان ا ها)

B3

A4

صندوق پست اتکترونیکی

 PDFکتا ها درسی

B4

A5

نر افزارها مدنرنت نادییر LMS

A6

کتا ها اتکترونیکی

A7

ونکی اسپیسها

A8

فیدها نا  RSS8ها

A9

شبک ها اجتماعی

آزمانشگاه مجاز

B5

انیمیش ها

B6

تصاونر فناور ها نین و شییه
ب کارییر
شبی ساز ها

B7

B8

بر طبق جدول  ،8جدندترن دست بند فناور ها آمیزشی را مهیتهیان بهر اسهاس میهزان وابسهت
بیدن فناور ب شبک اننترنت تقسیمبند نمید .فناور ها مبتنی بر اننترنت ب علت عهد نیهاز به
نصب بر رو سیستم نادییرنده و اشغال نکردن فضا هارد دنسک و دسترسهی آسهان و سهرنع به
آنها ،روز ب روز ب میزان استفاده آنها افزوده میشید .با ان وجید هنهیز انه فنهاور هها به انهدازه
کافی در محیطها آمیزش رسمی و محتیاها آمیزشی ینجانده نشدهاند.
انتخاب واحدهاي تحلیل :پس از تدون مقیت ها ،بانهد تمهامی عناصهر محتهیا که به مقیته هها مربهی
میشیند طبق بند یردند ( )Khoi, 2007بنابران انتصا واحدها تحلیل اتزامهی اسهت .در انه
پژوهش واحدها تحلیل شامل تمامی جمالت ،تصاونر و پرسشها تدون شده در داخهل کتها
علی اجتماعی دوره متیسط اول در سال  8 54-51میباشد .بر همی مبنا ،نمینه پهژوهش ،تمهامی
جمالت مت  ،پرسشها و تصاونر کتا علی اجتماعی پان هفهتم دوره اول متیسهط مهیباشهد که
1. Rich Site Summary

 / 5فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

حاو
تا مشص

تربيتی /سال هشتم  /شماره دوم /زمستان 311

 81صفح تما رنگی و  861تصینر ،نمیدار و عکس میباشد ک میرد بررسی قرار یرفت
یردد ک در تدون کتا  ،برا تفههیم ههدف هها درسهی از چه فنهاور هها نهیننی

استفاده شده و نا دانش آمیزان و معلمان را برا انجها فرآننهد تهدرنس و نهادییر به آن تشهینق
نمیده است .با تیج ب اننک تمامی صفحات و محتیا کتا میرد بررسی و تحلیل قهرار یرفهت،
بنابران در ان پژوهش ،جامع پژوهش و نمین پژوهش نکی هستند.
یافتهها

نتانج حاصل از تحلیل محتیا کتا علی اجتماعی پان نهم (جمالت ،تصاونر و پرسشها) در دو
قسمت واحد تحلیل مت و واحد تحلیل ،ب منظیر پاسخیینی ب سهؤالهها پژوهشهی در جهدول
اران شده است .در جدول ،میارد فناور ب کار یرفت در تدون کتا علی اجتماعی از نظهر نهیع
فناور آنالن نا غیرآنالن و از نظر نیع واحد محتیا ،واحد ضبط و نها واحهد مهت مشهص

شهده

است.
جدول  .5فرم تحليل محتوای کتاب علوم اجتماعی پايه نهم دوره اول متوسطه از لحاظ ميزان بهکارگيری
فناوریهای نوين جهت آموزش مهارتهای اجتماعی

موضوع

رديف

8

تصههینر سیسههتم کههامپییتر -مههاهیاره و
میاد شیمیانی جدند تیتید شده

صفحه
8

واحد تحليل

اطالعههات جمههعآور کنیههد :ارجههاع
دادن دانش آمیز ب تعیهی میقعیهت بها

مت و تصینر

دستگاه GPS

یفتگی کنید :بر اساس نمهیدار سهاعت
جهانی

1

تصینر

اطالعههات جمههعآور کنیههد :ارجههاع
4

دادن دانهههشآمهههیز بههه میتیرهههها
جستوجییر و سانتها

81

واحد ضبط

مقوله

مضههمین :نشههان از کههاربرد

B7

عبهههههههارت :اسهههههههتفاده از

A1

واحد متن
تصینر

جمل

کد

فناور بر زندیی

قابلیتها اننترنت
سند :به کهارییر نهر افهزار

B2

عبهههههههارت :اسهههههههتفاده از

A1

اکسل

قابلیتها اننترنت

آموزش مهارتهای اجتماعی بر مبنای استفاده از …3/

ادامه جدول  .5فرم تحليل محتوای کتاب علوم اجتماعی پايه نهم دوره اول متوسطه از لحاظ ميزان بهکارگيری
فناوریهای نوين جهت آموزش مهارتهای اجتماعی

موضوع

رديف

1

تصههینر مههاهیارها از رفتههار انسههان بهها
طبیعت

صفحه
8

واحد تحليل
واحد متن
تصینر

واحد ضبط
سند :استفاده از فناور نین
تصاونر دنجیتال

کد
مقوله
B7

سهههاخت فانهههل پاورپیننهههت از ایهههر
6

یلصان ه ا و تههلییر آن بههر دمهها کههره

جمل

4

عبارت :استفاده از نر افزارها

B2

زمی
خههید را بیازمانیههد :جههیا بههر اسههاس
7

تفسههیر نمیدارههها خطههی در مههیرد

پرسش

1

تغییرات دمانی کره زمی
1
5
81

88

8

8
84
81

تهیهههه ه پاورپیننههههههت از انقههههههرا
زنستبی ها و ایر آن بر زندیی انسان
تهی نک سند با نر افزار ورد در میرد
کاهش وابستگی ب نفت خا
ایرات ب کارییر فنهاور هها نهین
در کشاورز
ارجههاع دادن دانههشآمههیزان ب ه منههابع
اننترنتی معتبر
یسترش منابع انسانی انران طی ده سال
و تهی نمیدار با نر افزار اکسل
جمعآور اطالعات در مهیرد عیامهل
مؤیر بر افزانش جمعیت شهرها
جمههههعآور اطالعههههات در مههههیرد
شاخ

ها تیسع انسانی

جمع آور اطالعات در مهیرد روابهط
اجتماعی انران با اروپا در عهد صفی

7

جمل

6

جمل

5

تصینر

مضمین :استفاده از نر افهزار
آفیس

B2

عبارت :استفاده از نر افزارها

B2

مضهههههههمین :اسهههههههتفاده از

B2

مضمین :تهلییر به کهارییر

B7

نر افزارها
فناور بر زندیی
تلکیههد نمههیدن بههر کههارانی

1

پرسش

1

پرسش

45

عبارت

7

عبارت

1

عبارت

اننترنت در کسهب اطالعهات

A1

معتبر
استفاده از کارآنی نهر افهزار
آفههیس و اکسههل در سههادهتههر

B2

نمیدن شکل اران اطالعات
اسهههههتفاده از اننترنهههههت در

A1

اسهههههتفاده از اننترنهههههت در

A1

اسهههههتفاده از اننترنهههههت در

A1

جمعآور اطالعات
جمعآور اطالعات
جمعآور اطالعات
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ادامه جدول  .5فرم تحليل محتوای کتاب علوم اجتماعی پايه نهم دوره اول متوسطه از لحاظ ميزان بهکارگيری
فناوریهای نوين جهت آموزش مهارتهای اجتماعی

موضوع

رديف

86

صفحه

تصاونر از فرهنگها ملل مصتل

884

واحد تحليل
واحد متن
عبارت

جمع آور اطالعات از اننترنهت بهرا
87

جمههههعآور تصههههاونر و نمادههههها

11

جمل

معروف جهانی
جمههههعآور اطالعههههات در مههههیرد
81

هنجارها و ارزش ها منهاطق مصتله

11

عبارت

کشیر
85

تهی نقش مفهیمی از ارزش ها مهیرد
تلنید جامع اسالمی انرانی

81

مضمین

ارجاع دادن دانشآمهیزان به اننترنهت
1

در میرد ونژییها مهم هینت انسان

881

عبارت

با تلکید بر هینت انرانی
انتشار نک نام در اننترنت ب دوسهتان
8

خههارجی و بههر شههمردن شههاخ

ههها

8 6

هینت انرانی
اسههتفاده از چههارتههها مفهههیمی در
میرد کارکردها مصتل

خانیاده

عبارت و
تصینر

8 1

تصینر

8 4

عبارت

تحقیهق در مهیرد حقهیق شهههروند و
4

قبال همدنگر با استفاده از اننترنت

تلکیههههد بههههر اننترنههههت در

A1

تلکیههههد بههههر اننترنههههت در

A1

دسترسی ب اطالعات

دسترسی ب اطالعات
تکیههه بهههر اننترنهههت بهههرا
دستیابی ب اطالعات

A1

تفهیم ارزشها در جامع

B7

اسهههههتفاده از اننترنهههههت در

A1

جمعآور منابع اطالعاتی
اسههتفاده از اننترنههت در نشههر
اطالعات

A1

آفههیس و اکسههل در سههادهتههر

B2

نمیدن شکل اران اطالعات

شیهر
مسههؤوتیتههها فههرد و اجتمههاعی در

واحد ضبط

مقوله

استفاده از کارآنی نهر افهزار

جمههعآور اطالعههات از اننترنههت در
میرد عیامل مؤیر در ناسازیار زن و

کد

84

پارایراف

تکیههه ه بهههههر اننترنهههههت در
جمعآور اطالعات
تکیههه ه بهههههر اننترنهههههت در
جمعآور اطالعات

A1

A1

آموزش مهارتهای اجتماعی بر مبنای استفاده از …5/

ادامه جدول  .5فرم تحليل محتوای کتاب علوم اجتماعی پايه نهم دوره اول متوسطه از لحاظ ميزان بهکارگيری
فناوریهای نوين جهت آموزش مهارتهای اجتماعی

موضوع

رديف

صفحه

واحد تحليل
واحد متن

واحد ضبط

کد
مقوله

کار یروههی بهر مبنها اننترنهت بهرا
1

جمع آور اطالعات در میرد عیاقهب
تههکفرزنههد و پیههر شههدن جمعیههت

846

پارایراف

تکیههه ه بهههههر اننترنهههههت در
جمعآور اطالعات

A1

کشیر
6
7

ارجاع ب سانت و دانلید قانین اساسهی
کشیر
جمههعآور اطالعههات در مههیرد تههلییر
بهرهور بر زندیی فرد و اجتماعی

811
811

پارایراف استفاده از سانتها اننترنتی

A3

اسهههههههتفاده از وسهههههههانل و

B7

تصینر

فناور ها نین

جمعآور نمین هانی از بهرهور ها و
خالقیههتهههها افهههراد نزدنهههک و نههها
1

مهههههههیارد کههههههه در اننترنهههههههت

تکی بر ب کارییر نر افهزار
817

پارایراف اکسههههل جهههههت خالصهههه

یههزارششههدهانههد و تیضههیح در مههیرد

B2

اطالعات

آنان
اسههتفاده از چههارتههها مفهههیمی در
5

طبق بنهد و عیامهل مهؤیر بهر درسهت

استفاده از کارآنی نهر افهزار
861

تصینر

مصرف کردن و افزارش بهرهور

شکل اران اطالعات

جمههعآور اطالعههات از منههابع معتبههر
1

اننترنتهههی در مهههیرد رابطه ه اقتصهههاد و

86

پارایراف

بهرهور
8

جمههعآور اطالعههات از منههابع معتبههر
اننترنتی در میرد اقتصاد مقاومتی
خالص ه نمههیدن اطالعههات بهههرهور
سبز با نک نمیدار و چارت مفهیمی

اکسههل در سههادهتههر نمههیدن

B2

864

پارایراف

871

مضمین

تکیههه ه بهههههر اننترنهههههت در
جمعآور اطالعات
تکیههه ه بهههههر اننترنهههههت در
جمعآور اطالعات

A1

A1

اسهههتفاده از نهههر افزارهههها
آفیس در اران اطالعهات به
شکل منسجم

B2
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جههدول تمههامی واحههدههها تحلیههل را که به صههیرت مههت و نهها مضههمین نشههان از به کههارییر
فناور ها نین را در کتب درسهی علهی اجتمهاعی دارد را نشهان مهیدههد .به هرکهدا از انهیاع
فناور ها ،کدهانی اختصاص داده شده است تا تحلیل آنها در مراحل بعد با سهیتت انجا ییرد.
بعد از مشص

شدن نهیع محتهیا فناورانه به کهار یرفته شهده فراوانهی آنهها شهمارش یردنهد و

ب صیرت خالص در جدول نمانش داده شده است.
جدول  .3فراوانی مقولههای فناوریهای نوين استفاده شده در محتوای کتاب علوم اجتماعی پايه نهم متوسطه
اول در سال تحصيلی 311-15

فناوریهای مبتنی بر وب (آنالين)
A

فراوانی

فناوریهای غيرآنالين (آفالين) B

فراوانی

A1

میتیرها جستوجییر

81

B1

A2

وبالگها آمیزشی

1

B2

نر افزارها یروه آفیس

A3

سانتها آمیزشی

1

B3

فیلمها آمیزشی (چندرسان ا ها)

1

A4

صندوق پست اتکترونیکی

1

B4

 PDFکتا ها درسی

1

A5

نر افزارها مدنرنت نادییر

1

B5

A6

کتا ها اتکترونیکی

1

B6

انیمیش ها

A7

ونکی اسپیسها

1

B7

تصاونر فناور ها نین و شییه

A8
A9

فیدها نا  RSSها

1

B8

شبک ها اجتماعی

1

LMS

نر افزارها آمیزشی

1
5

آزمانشگاه مجاز

ب کارییر
شبی ساز ها

1
1
6
1

جدول نتهانج حاصهل از تحلیهل محتهیا کتها درسهی مهیرد پهژوهش را از نظهر به کهارییر
فنههاور ههها نههین نشههان مههیدهههد .بهها وجههید که انه فنههاور ههها در سیسههتمههها آمیزشههی
نادییرندهمحیر کارآنی خید را نشان دادهاند و در ارتقاء کیفیت نادییر تلییریکار میباشهند ،امها
هنیز مؤتفان کتب درسهی طهر و برنامه مشصصهی بهرا شهییه اسهتفاده از انه فنهار هها را نشهان
نههدادهانههد .دادهههها حاصههل از جههدول نشههان از اسههتفاده معمههیل و تکههرار از میتیرههها
جست وجییر برا جمعآور اطالعات و نا استفاده از پاورپیننهت بهرا ارانه محتهیا مهیدههد و
دنگر فناور ها عمال در تدون محتیا کتا درسی مغفیل ماندهاند.
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بحث و نتیجهگیري

هدف ان پژوهش ،تعیی میزان ب کارییر فناور هها نهین آمیزشهی در کتها جدنهداتتلتی
علی اجتماعی پان نهم متیسط دوره اول جهت آمیزش مهارتها اجتمهاعی بهید .نتهانج تحقیهق
حاکی از آن است ک علیرغم جدند بیدن تلتی
آمیزشی در تلتی

کتا درسی ،میهزان به کهارییر فنهاور هها

آن بسیار اندک و ناکافی میباشد .ب طیر ک در فناور ها آنالنه بیشهترن

فراوانی مربی ب میتیرها جست وجی و در فناور هها غیهرآنالن بیشهترن فراوانهی مربهی به
نر افزارها یروه آفهیس و تصهاونر فنهاور هها نهین و شهییه به کهارییر بهید .در بسهیار از
زمین ها فناور از جمل چندرسان ا  ،انیمیش  ،کتها هها اتکترونیکهی ،محتهیا اتکترونیکهی،
نر افزارها آمیزشی ،سانتها آمیزشی ،آزمانشگاهها مجاز و کتابصان ها مجهاز دانشهی
اران نشده است و در محتیا تیتید شده آمیزش ها رسمی کتهب درسهی تیجه شهانانی به آنهها
نشده است .ان در حاتی است ک بشر هر روز شاهد افزانش بیش از پیش ورود فناور هها نهین
ب زندیی بشر در تمامی حیط ها و زمین هاست.
از آمیزش برا نادییر مهارتها یرفت تا بهداشت و کشاورز و مشاغل جدند و ارتباطهات
راه دور و همچنی  ،حمل و نقل در شهرها و بی کشهیرها و قهارههها و آ و ههیا ،شهاهد تغییهرات
بنیادن هستیم .ب طیر ک ان تغییرات ماهیت و نیع زندیی بشر را دچار دیریینی عظهیم نمهیده
و ان تلییر فناورها نین بیده که معنهی و مفههی مها از ههر آنچه وجهید دارد را تغییهر دادهانهد.
اننجاست ک نک دانشآمیز از طرنق فناور ها نین ب هم چیز و هر نهیع اطالعهاتی دسترسهی
دارد .با کمک ان فناور ها محتیا آمیزشی را مطاتع میکند و جلیتر از معلمان خید مطاتهب را
میتیاند ب چاتش بکشد و ناد بگیرد و در عصر یسترش و همگانی شهدن اننترنهت به تطه

وفهیر

ابزارها فناوران  ،دسترسی ب ان منبع عظیم اطالعاتی بسیار ساده و هم ییر شده است .برا نمینه
وبالگها ک ب بیان پرنسکی ( )Prensky, 2001از مهمترن دسهتاوردها آمیزشهی و  8جههت
برقرار ارتباطهات مجهاز بهی معلهم و نادییرنهدیان بها همهدنگر و بها سهانر افهراد و متصصصهان
آمیزشی هستند در تدون کتا تازه تلتی

شده هیچ یین اشاره ا ب آنها نشده است .ان نافت بها

پژوهشی ک بیان میکند فناور ها آمیزشی هنیز ب مانند دنگهر جنبه هها زنهدیی مها انسهان هها
نتیانست است در محیطها آمیزشی ما نفیذ کنند همخهیانی دارد ( .)Goodyear, 2005در بیشهتر
1. Web
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میارد نادییر میضیعات علی اجتماعی ک فناور هانی مانند کنفهرانسهها و سهات هها یه
مجاز و نا سانت ها و وبالگ ها آمیزشی میتیانند نقش مهمی را انفا نماننهد ،بها انه وجهید در
تلتی

کتا درسی میرد نظر هیچیین استفادها از آنها فراهم نشده است.
مطهابق نتهانج حاصهل ،تهزو تیجه به فنهاور آمیزشهی در بعهد محتهیا عملهی و اسههتفاده از

نافت ها جدند جهت استفاده معلمان و ترغیب و تشینق آنها در ب کارییر مفاهیم آن ،عهالوه بهر
انجا تحقیقات وسیع و کاربرد  ،نیازمند تغییر نگرش مسؤوالن و دستاندرکاران آمهیزش کشهیر
نسبت ب اهمیت و ضرورت کاربرد ابعاد مصتل

فناور آمیزشی با بهره ییر از اصیل علمهیانه

رشت است .نتانج تحقیقاتی مانند ذاکر و زمهانی مهنش ) (Zakeri & Zamanimanesh, 2011و
جمشید و پاشها ( )Pasha & Jamshidi, 2003نیهز نشهان مهیدهنهد شهر اساسهی بهرا تیسهع
فناور ها نهین در فرآننهد آمهیزش رسهمی تهالش در جههت تغیهر نگهرش مسهؤوالن و مهدنران
آمیزشی در رده ها باال تصمیم ییر می باشد .بنابر نتیجه انه پهژوهش و دنگهر پهژوهش هها
اشاره شده ،شانست است با فراهمساز آمیزشها ،کتب و نشرنات ،کنفرانسها و سهانر روشهها
آمیزشی به افهزانش شهناخت معلمهان از فنهاور آمیزشهی همهت یماشهت و از سهی دنگهر ،بها
فراهم ساز زنرساخت هها میجهید از منظهر انسهانی ،مهاتی ،کاتبهد و اطالعهاتی (تجهیهز از نظهر
سصتافزار و نر افزار ) امکان کاربست فناور آمیزشی در تمامیارکان آمیزشی فهراهم نمهید
و همچنی  ،ان نتانج ما را ب انه نکته رهنمهین مهیسهازد که بها تیجه به نقهش کهاربرد مهیاد و
رسان ها آمیزشی ،طراحی منظم آمیزشی و ارزشیابی صحیح و اصهیتی تیسهط معلهم در افهزانش
میزان نادییر دانش آمیزان و تیج ب ان میضیع ک هنیز هم در عصر فناور  ،دانهانی محهیر
و عصر خرد ،فناور آمیزشی از بعد محتیانی ناشناخت است و ب بعد سصت افزار هم زناد تیجه
نشده است ،الز است تصمیم ییرندیان نظا آمیزشی ضم تجهیهز مهدارس به امکانهات الز در
آمیزش علی اجتماعی؛ آمهادییهها الز را در معلمهان از طرنهق روش هها بهدو ورود و ضهم
خدمت ،آمیزش هانی در خصهیص تیجه به مفهاهیم ،ابعهاد و کهاربرد فنهاور آمیزشهی طراحهی
آمیزشی و مراحل مصتل

آن ،رسان ها آمیزشی و ارزشیابی بر مبنا فناور انجاد نمانند.

بر پان نتانج حاصل ،پیشنهاد مییردد:
 دبیران ان درس بعضی از فعاتیت ها آمیزشی کالسی را مانند بح ها یروهی و نها نتهانج
ارزشیابی ها کالسی و نا فعاتیتها خارج از کالس یروهها کالسی را در محیط تعهاملی
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و مانند وبالگ آمیزشگاه و نا سانت همگا مدارس و نها در نهر افزارهها اجتمهاعی قهرار
دهند تا زمین بح و تحلیل بیشتر میضیعات آمیزشی را برا دانشآمیزان فراهم نمانند.
 یا اساسی دنگر ک در نفیذ فناور در کتا هها درسهی و محهیط هها آمیزشهی بسهیار
مؤیر است آمیزش نر افزارها تیتید محتیا دنجیتال ههم بهرا دانهش آمهیزان و ههم بهرا
معلمان می باشد ک ان مهم می تیاند ب وسیل تدون محتیا کتب درسی برا دانش آمهیزان
و بریزار دورهها آمیزش ضم خدمت برا دبیران فراهم یردد.
 با در نظر یرفت نفیذ فناور ها در تمها ابعهاد زنهدیی و آشهنانی دانهشآمهیزان بها ابزارهها و
نر افزارها دنجیتال پیشنهاد مییهردد که محتهیا آمهیزش رسهمی کشهیرمان محهدود به
کتا ها درسی نگردد و دانشآمیزان با نظارت و راهنمانی معلمان ب دنگر منهابع نهادییر
در محیطها دنجیتاتی و فضا مجاز راهنمانی یردند.
 همچنی  ،الز است ک در تدون کتا ها درسی ک ب عنهیان مههمتهرن منبهع و محتهیا
آمیزش در اختیار دانشآمیزان قرار دارند ،با نک دندیاه فناوران بازنگر یردد تا بتهیان از
طرنق کتا ها درسی دانش آمیزان را با فناور ها نین آمیزشی درییهر نمهید و کیفیهت
نادییر آنها را بهبید بصشید.
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