
موسسه تتا
19تجهیز توسعه آموزش مدارس ایران

مهارت های 

اجتماعی

هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا

1  آیـا تـا بـه حـال بـه افزایـش اعتیـاد، افسـردگی، خودکشـی، پرخاشـگری و سـایر آسـیب های 
اجتماـعی در میـان دانش آمـوزان توجـه کرده ایـد؟

2  چرا اکثر دانش آموزان مشکات خود را به جای خانواده با دوستانشان مطرح می کنند؟
3  چرا میزان رفتارهای پر خطر و خشم باال در میان دانش آموزان به باالی 20 درصد رسیده است؟

۴  آیا می دانید پدیده های نوظهوری مثل خون بازی و آسیب های ناشی از فضای مجازی، 
آینده فرزندان ما را به خطر انداخته است؟

5  چرا اکثر دانش آموزان انگیزه ای برای تحصیل ندارند؟

موسسـه تتـا بـا توجـه بـه رسـالت خـود در خصـوص دغدغـه ی خانواده هـا بـرای تربیـت 
فرزنـدان توانمنـد و بـا تمرکـز بـر شـناخت آسـیب های اجتماـعی و راه هـای بـرون رفـت از 
آن بـا اسـتفاده از ابزارهـای متنـوع و بـه روز آموزشـی، اقـدام بـه تولیـد »بسـته  آموزشـی 
مهارت های اجتماـعی« نمـوده اسـت. ایـن دوره هـا بـرای مقاطـع ابتدایـی، متوسـطه 1 و 2 در 
24 هفته آموزشـی با موضوعات آداب معاشـرت، مهارت های ارتباطی و عاطفی به همراه 
ارائه محتوا در قالب کتب کار در کاس، کار در منزل، مولتی مدیا و آموزش مربیان برگزار 

شـده و در پایـان دوره بـه دانش آمـوزان گواهینامـه اعطـا می گـردد.

مهارت های
اجتماعی

ساعت 
درسی 
مصوب

کل مدت 
دوره 9ماه

 24
هفته

هر هفته
 1 جلسه

اعطای 
گواهینامه

یک سال 
تحصیلی

آداب معاشرت 
مهارت های ارتباطی 
مهارت های عاطفی

]آموزش

مهارت های اجتماعی
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انواع سواد
سواد عاطفی:

توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و 
دوستان به نحو مطلوب

سواد ارتباطی:
توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی  اعضای جامعه؛

)آداب معاشرت و روابط اجتماعی(

سواد مالی:
توانایی مدیریت اقتصادی درآمد؛ 

)چگونگی پس انداز، سرمایه گذاری و مدیریت هزینه ها(

سواد رسانه ای:
اینکه بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام  نامعتبر است؛ 

)توانایی تشخیص وثوق اخبار و دیگر پیام های رسانه ای(

سواد تربیتی:
توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته

سواد رایانه ای:
توانایی استفاده از مهارت های هفت گانه رایانه؛ 

)ICDL ،مفاهیم پایه فناوری اطالعات و ارتباطات، 
استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها و واژه پردازی(

1
2
3
۴
5
۶

تعریـف کالسـیک سـواد ، مهـارت و  توانایـی خواندن و نوشـتن اسـت. اما 
امـروزه در قـرن بیسـت و یکـم با نـگاه یاد شـده توانایی خواندن و نوشـتن 
تنهـا بخش کوچکـی از تعریف سـواد و مهارت هـای مورد نیاز افرادی اسـت 
که آینده کشـور را به دسـت خواهند گرفت و حتی داشـتن مـدارک و مدارج 
عالیـه دانشـگاهی نیـز دلیلی کافـی بـرای توانمندی افـراد جامعه نیسـت.  

شـخص باسـواد فردی اسـت که تمام پارامترهـای فوق را داراسـت.
عـالوه بـر شـش محـور یـاد شـده ، توجـه بـه اهمیـت محیـط زیسـت و 
نقـش آن در توسـعه پایـدار می بایسـت در خـالل آموزش هـا بـه فراگیران 
منتقـل گـردد. چرا که توسـعه پایـدار تنها و در سـایه توازن و حفظ مسـائل 

زیسـت محیطی قابل دسـتیابی اسـت.

تعریف سواد از دیدگاه بین المللی
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پایه چهارم

پایه پنجم

پایه دوم

پایه ششم

پایه سوم

پیش دبستان و پایه اول

فصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

قانون های خانه ماامانتگذشت و مهربانیپاکیزگیاحترام متقابل

فصل ششمفصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

سالمتیغذاهامعرفی کردنبهداشتپاکیزگیسالم کردن

فصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

سالم و 
مدرسه ی ما خانواده ی ما ادب و نزاکت معرفی کردناحوالپرسی

فصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

سالم و 
درخواست دوست یابیمعرفی کردناحوالپرسی

قدردانیمودبانه 

فصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

آداب غذا خوردن آداب پذیرایی آداب مهمانی هدیه گرفتن هدیه دادن 

فصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

آراستگیخشونتمسخره کردن راست گویی نظم و ترتیب 

دوره دوم ابتدایی

دوره اول ابتدایی

سرفصل های حیطه محتوایی بسته  آموزشی مهارت های اجتماعی
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پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

فصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

انـواع روش های برقراری ارتباط
کالمی

هنـر خوب 
شنیدن

مهـارت های  
کالمی

مهـارت های  
غیرکالمی

فصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

خانواده اسالمیکار تیمیاستقالل مالیخشــمشادی و نشاط

فصل پنجمفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

حل مسألهاعتمادبه نفسظاهر آراستهبرنامه ریزیمدیریت زمان

فصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول

توسعه روابط اجتماعیفضای مجازیتصمیم گیریانواع هوش

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه
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مدارس
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افزا

برگزاری ارزشیابی 
آغازین

ارسال گزارش فعالیت ها
 توسط مدرسین

ارائه  فعالیت های
 کار در منزل

ارائه تمرین بیشتر 
برای منزل 

جلسه توجیهی  اولیا 
و نحوه مشارکت
آن ها در منزل

ثبت گزارش هنگام 
تمرین و فعالیت 
به صورت انفرادی 

برگزاری ارزشیابی 
نهایی

ارائه گزارش تحلیلی از 
وضعیت دانش آموزان به 
اولیاء و مسئولین مدارس

ارائه فعالیت های
 کار در کالس و
 ثبت گزارش

1

7

4

6

2

5

89

3

اينفوگراف شيوه  اجرای بسته  آموزشی مهارت های اجتماعی
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 های اجتماعی بسته مهارت –خالصه وضعیت وگزارش مدیریتی 
 ای اجتماعی ه میزان مطلوبیت مهارت (Pre-test)نتایج سنجش وضعیت فعلی و پیش آزمون – 96آبان 

 آموزش و پرورش استان تهران 14منطقه ،  صیانتدولتی دخترانه غیر متوسطه دبیرستان  اولدر دانش آموزان دوره 

 چکیده نتایج :
پرسشنامه  پاسخ نامه جمع آوری گردیده است. 76دانش آموز طرف قرارداد دربسته آموزشی مهارت های اجتماعی ، تعداد  79از مجموع تعداد    

Pretest  سازی وضعیت توصیفی مهارت های اجتماعی دانش آموزان مورد استفاده قرار ی سوال با طیف لیکرت می باشد که برای کمّ 30شامل
 سطح مهارت های اجتماعی دانش آموزان را به طور کلی نمایش می دهد. 1شکل  بر طبق نتایج حاصل شده ، گرفت.

 94.2میانگین کمی حاصل از تبدیل متغیرهای توصیفی درسطح مطلوبیت فعلی 

 

              5               4.5            4             3.5         3            2.5         2           1.5           1        0.5      0 

 بحرانی             بسیار مطلوب                     مناسب                   قابل قبول                    نه چندان مطلوب               

 1شکل شماره 

را در جامعه آماری دانش آموزان بر اساس طیف  (Status)در ادامه ، به تفکیک شاخص ها، میزان مطلوبیت فعلی  1جدول شماره
 ، نشان میدهد.( 5تا  1)  لیکرتتوصیفی 

 درصد -تبدیل کمی (5-1)سطح مطلوبیت فعلی  شاخص  ردیف
 66.26 3.31  اسالمی خانواده فرهنگ با آشنایی 1
 64.63 3.23 آنها بندی طبقه و هوش انواع از شناخت 2
 63.53 3.18 خوردن عذا آداب با آشنایی 3
 63.26 3.16 زیستن شاد هنر ، بینی خوش و فردی،خودباوری های انگیزه 4
 62.87 3.14 مجازی دنیای نبایدهای و باید با آشنایی 5
 62.77 3.14 خشم مدیریت و کنترل فرآیند با آشنایی 6
 62.52 3.13 خواهی عذر مهارت 7
 61.03 3.05 سالم ارتباطات حفظ و یابی دوست در الزم مهارتهای 8
 60.84 3.04 فردی تعهد و ریزی برنامه ، زمان مدیریت اصول با آشنایی 9

 60.63 3.03 مساله حل هنر و موضوع تحلیل توان 10
 60.52 3.03 گروهی کار 11
 58.88 2.94 آن حفظ به تعهد و زیست محیط اهمیت از اطالع 12
 58.61 2.93 درستی و صداقت به اهمیت و راستگویی 13
 58.37 2.92 خود اظهار و نفس به اعتماد ، ارتباطات ، کالمی مهارتهای سطح 14
 55.46 2.77 دیگران حریم و شخصی حریم حفظ توان 15
 54.89 2.74 فردی مسایل حوزه در ریزی برنامه و گیری تصمیم توانایی 16
 52.05 2.60  مالقات و معاشرت آداب 17
 52.01 2.60 تمرکز و توجه ، شنیدن خوب هنر 18
 51.11 2.56 پذیرایی و مهمانی آداب 19
 46.95 2.35 شخصی انظباط و نظم حوزه در اگاهی و دانش 20

 58.86 2.94 سطح عمومی مهارت های اجتماعی میانگین

 صیانتدبیرستان  اولدوره  -تتا( 1396مطلوبیت آماری سطح مهارت های اجتماعی بر اساس شاخص های استاندارد ) 1جدول شماره 
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برنامه ،  هنر خوب شنیدنفضای مجازی ، آداب معاشرت اجتماعی و آداب مالقات ، یافته ها نشان میدهد که دانش آموزان در مباحث 
های اجتماعی  هستند هرچند سطح عمومی مهارتهای یادگیری  قوی تر و تمرین موقعیتنیازمند آموزش ریزی و مدیریت زمان 

رضایت بخش به نظر می رسد اما دانش آموزان در خصوص موارد مرتبط با جزییات و توجه به ظرافت ها هنوز فاصله زیادی با وضعیت 
 وضعیت دانش آموزان را در پاسخ گویی به سواالت و گویه های آزمون نشان میدهد ، 3جدول شماره مطلوب دارند.

 میانگین مطلوبیت شماره سوال میانگین مطلوبیت شماره سوال میانگین مطلوبیت شماره سوال
1 3.00 11 2.95 21 2.95 

  2 2.87 12 3.07 22 3.07 
3 2.84 13 2.92 23 2.92 
4 3.14 14 2.37 24 2.37 
5 3.13 15 3.05 25 3.05 
6 3.58 16 2.97 26 2.97 
7 2.66 17 3.01 27 3.01 
8 3.47 18 3.53 28 3.53 
9 3.61 19 2.17 29 2.17 
10 3.11 20 3.63 30 3.63 

  )گویه ها( وضعیت پاسخ گویی به سواالت آزمون -3جدول شماره 

 گزارش توصیفی : 
ما هنوز فاصله ها برخوردار هستند ا جامعه هدف از وضعیت نسبی مناسبی برای شروع آموزشمتوسطه ، در  اولبه طور کلی دانش آموزان دوره 

آرمانی دارند و انتظار میرود با طی دوره آموزشی و اندکی تمرین در موقعیتهای یادگیری و با نظارت و  ی مشهودی با نقطه و وضعیت هدفگذاری شده
 ، نزدیک شوند.این سنین مک مربیان این سطح به مرز قابل اتکا و مشاهده شده در استاندارد جهانی برایک

حاصل از پراکنش جامعه آماری نشان میدهد ، دانش آموزان تصور و تصویر روشنی از خود و باید و نبایدهای محیط اطرافشان ندارند و با نوعی ابهام 
های یادگیری و تجربه های فردی مواجه هستند. بنا براین الزم است ، باید و نباید ها و هنجارهای  موقعیت عدم تشخیص فوری درست یا غلط در

مطلوب و همچنین ناهنجاری ها برایشان به درستی روشن شود و آموزش داده شود. از همین رو مقوله دانش و آگاهی در حوزه نظم و انظباط 
ه است. نکته مثبت اینکه نسبت به نرم موجود برای این سنین در آموزش و پرورش کشور ، روحیه شخصی کمترین درصد را به خود اختصاص داد

ارد. کارگروهی و انگیزه برای تعامل و یادگیری جمعی باال و کامال مشهود است و بنابراین فرصت کافی برای یادگیری از طریق کار گروهی وجود د
خوشبختانه نتایج نشان می دهد که می در دانش آموزان تا اندازه زیادی نهادینه شده باشد.همچنین به نظر می رسد ، فرهنگ و تربیت اسال

 کمترین مقدار مربوط به حوزه آشنایی بااست.از طرفی  ادراک شده به خوبی "فرهنگ و خانواده اسالمی"و مقوله ی  "ضرورتهای زیست محیطی"
در این مورد دانش آموزان نیازمند بسیار نگران از قضاوت شدن از سوی دیگران می باشند.این یعنی اینکه دانش آموزان و  استنرم های اجتماعی 

برای شروع توجه و آموزش بیشتر هستند. نوعی همگنی در داده ها وجود دارد و خوشبختانه سطح مطلوبیت دانش و مهارت اجتماعی دانش آموزان 
ه ی هدفگذاری شده داراست. مقایسه چارک های باال و پایین داده ها به خوبی نشان هر چند فاصله مشهودی با نقط مناسب استنسبتا آموزش ها 

الزم به ذکر است که پاسخ های غیر واقعی و پرت )خیلی می دهد که جو رقابتی و قضاوتی در پاسخ گویی جهت دار دانش آموزان تاثیر گذاشته است.
 ساس واریانس و ضریب تغییرات تغییر نموده یا حذف می شوند.پایین یا خیلی باال( در روند تحلیل آماری تعدیل و بر ا

  

 کارگروه مهارت های اجتماعی –با احترام 
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 در اندازه گیری سطح مطلوبیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان (Pre-test)نمودار نتایج حاصل از پیش آزمون  – 1نمودار 

 96ه آبان ماتاریخ ارزشیابی :   87.5سطح اعتبار سنجی : درصد   58.86میانگین : درصد    76نمونه :   78جامعه آماری : 

 کتاب ، نشان می دهد.آمده در به تفکیک مباحث صرفا میانگین مستقیم حاصل از داده ها را  2جدول 

 سطح مطلوبیت فعلی متوسطه دوره اول -عنوان مبحث شماره
 2.72 1 مالقات و معاشرت آداب 1

 2.54 2 مهمانی باره در چیز همه 2

 2.50 3 خوردن غذا آداب و عذرخواهی نظم 3

 3.08 4 زیست محیط ، کردن،راستگویی مسخره 4

 2.65 5 شنیدن خوب هنر 5

 3.00 6 توجه و تمرکز 6

 3.16 7 کالمی های مهارت 7

 3.40 9 زمان مدیریت 8

 3.26 10 ریزی برنامه 9

 2.88 11 نفس به اعتماد 10

 2.99 12مساله حل مهارت 11

 3.15 13مجازی فضای 12

 3.35 14آن انواع و هوش 13

 3.24 15 گیری تصمیم 14

 )عناوین( میانگین مستقیم حاصل از داده ها به تفکیک مباحث کتاب -2جدول شماره 

3.31 3.23 3.18 3.16 3.14 3.14 3.13 3.05 3.04 3.03 3.03 2.94 2.93 2.92 
2.77 2.74 

2.60 2.60 2.56 
2.35 

سطح مطلوبیت فعلی در مهارت های اجتماعی دانش آموزان

1 
 

 

 

 

 سمه تعالیاب

 

 های اجتماعی مهارتیج آزمون اولیه ) پیش آزمون( وضعیت و میزان مطلوبیت گزارش نتا

 جوادیسرکار خانم 

 دختران متوسطه دوره اول – صیانت مدیریت محترم دبیرستان

 با سالم

،  احتراما حسب اجرای مراحل پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای طرح ویژه بسته آموزشی مهارت های اجتماعی در سال تحصیلی جاری

به پیوست  همراه گزارش فصلی نوبت اول های اجتماعی دانش آموزان میزان مطلوبیت و سطح مهارتو  (Pre-test)نتایج پیش آزمون 

ها در دانش  هارتست با انجام این آموزشها و مساعدت آن مجموعه محترم ،در ارتقای کمی و کیفی این محضورتان ایفاد میگردد. امید ا

، موفقیت چشم گیر حاصل شود. بدیهی است پایش فصلی دانش آموزان از طریق مربیان و ناظران طرح به طور آموزان جامعه هدف

 شد.خواهد  تقدیم حضورآموزشی مهارت های اجتماعی موسسه تتا ،بسته و تقویم اجرایی مستمر انجام شده و نتایج برابر روش 

 

 با سپاس و امتنان

 موسسه تتا –گلبرگ مهارت های اجتماعی 
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 66976713تلفن :  186، خیابان لبافی نژاد ، بین فخررازی و دانشگاه شماره  موسسه تتا)تجهیز،توسعه و آموزش( تهران انقالب

 1396آبانماه  16تاریخ : 

 شماره :

  1و گزارش فصلی شماره نتایج پیش آزمونپیوست : 

نمونه گزارشات مدیریتی در آموزش مهارت های اجتماعی



موسسه تتا
25تجهیز توسعه آموزش مدارس ایران

مهارت های 

اجتماعی

هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا

۱  کتاب کار در کالس
۲  کتاب کار در منزل                                                                          

3  لوح فشرده فیلم های آموزشی                                                                             
۴  آموزش کالسی ) 24 هفته آموزشی(

5  آموزش خانواده )ویژه اولیا(

۶  طرح درس مربیان )در کتاب راهنمای معّلم(
7  آموزش مربیان 

۸  نظام ارزشیابی چند وجهی، مستندسازی نتایج
۹  جلسه توجیهی و آشنایی برای کادر مدارس )بسته به نیاز مدارس مجری طرح(

 اجزای اصلی
بسته آموزشی

 بسته آموزشی
  به همراه

بسته پشتیبان

اجزای بسته آموزشی مهارت های اجتماعی

تصویر گواهینامه صالحیت آموزشی مربیان و دانش آموران مهارت های اجتماعی



موسسه تتا
تجهیز توسعه آموزش مدارس ایران 26

مجوز کشوری بسته مهارت های اجتماعی از آموزش و پرورش



موسسه تتا
27تجهیز توسعه آموزش مدارس ایران

مهارت های 

اجتماعی

هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا

شامل کتاب های:
1. راهنمای معلم
2. کار در کالس
3. کار در منزل

دوره اول ابتدایی

نمونه کتاب کار در کالس

نمونه کتاب ها



موسسه تتا
تجهیز توسعه آموزش مدارس ایران 28

شامل کتاب های:
1. راهنمای معلم
2. کار در کالس
3. کار در منزل

دوره دوم ابتدایی

نمونه کتاب کار در کالس



موسسه تتا
29تجهیز توسعه آموزش مدارس ایران

مهارت های 

اجتماعی

هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا

شامل کتاب های:
1. راهنمای معلم
2. کار در کالس
3. کار در منزل

دوره اول متوسطه

نمونه کتاب کار در کالس



موسسه تتا
تجهیز توسعه آموزش مدارس ایران 30

شامل کتاب های:
1. راهنمای معلم
2. کار در کالس
3. کار در منزل

دوره دوم متوسطه

نمونه کتاب کار در کالس


