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 چکیده

زندگی، بسیاری از افراد در  هایشیوهايجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در  رغمعلیامروزه 

الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجه  هایتوانايیرويارويی با مسائل زندگی فاقد 

زندگی،  هایمهارتنموده است.  پذيرآسیببا مسائل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن 

و  شوندمیاجتماعی افراد آموزش داده  –روانی  هایتوانايیهستند که برای افزايش  هايیمهارت

هدف .دشو روروبهزندگی  هایکشمکشمقتضیات و با  مؤثر طوربهکه  سازندمیفرد را قادر 

های پژوهش حاضر نیز بررسی میزان توجه کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدايی به مؤلفه

شان برای تحلیل محتوای کتاب مهارت زندگی هست.از روش تحلیل محتوای کمی آنتروپی

ای  مهارت زندگی در کتاب هتمامی مؤلفهاستفاده گرديده است. نتايج پژوهش نشان داد که به

ترين مقدار مربوط به مهارت ها ،بیشتعلیمات اجتماعی توجه گرديده است .از بین اين مؤلفه

ترين مقدار مربوط به مهارت و کم0.504درصد( و با ضريب اهمیت  17.7تفکر خالق )

ی جهت باشد. بنابراين الزم است تدابیرمی0.052درصد (  و ضريب اهمیت 404گیری )تصمیم

 هايی با فراوانی پايین در دانش آموزان انديشه شود. پرورش مؤلفه
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 مقدمه 

ی و ، سیاسی، اقتصادیمختلف اجتماع هایعرصهامروز با توجه به آهنگ سريع تحوالت در 

پديد آورد.  اشزندگی یعرصهدر  یبشر نیاز دارد تا بر اساس شرايط موجود، تغییرات یفرهنگ

 یاز افراد را در روياروي ی، بسیاریزندگ هایشیوهو تغییر  یايجاد تغییرات عمیق فرهنگ چراکه

و همین امر آنان را در  دهدمی نشان یالزم اساس یفاقد تواناي یو مشکالت زندگ هاچالشبا 

بشر امروز بیش از . (1381زاده، یکرده است ) ول پذيرآسیببا مشکالت روزمره مواجهه 

 روروبهعلمی و صنعتی با ابهام و سردرگمی  درپیپیت والو تح هاپیشرفتدر کنار  هرزمانی

ی نیرومند را در مواجهه با الحت عظیمی، سالقرار گرفتن در قلب چنین تحو شکبیاست و 

 هایمهارتزندگی و هنر زندگی کردن نیست.  هایمهارتکه آن نیز چیزی جز  طلبدمیآنان 

که برای شادمانی و  شدهتعريفو رفتارهايی  هانگرش، هادانش، هاتوانايی عنوانبه زندگی

مسلط  هاآنزندگی سازگار و بر  هایموفقیتتا فرد را قادر سازند با  شوندمیموفقیت آموخته 

روانی،  هایمهارتزندگی به گروه بزرگی از  هایمهارتاصطالح (.1382،اديب و فردانش)شود 

به افراد کمک کند تا تصمیمات خود را با  تواندمیو  شودمیفردی اطالق  اجتماعی و بین

و مديريت شخصی  ایمقابله هایمهارتمؤثر ارتباط برقرار کنند،  طوربهآگاهی اتخاذ نمايند، 

 (.1385سالم و باروری داشته باشند ) سپاه منصور،  وزندگیخود را گسترش دهند 

و ارزيابی  گیریتصمیم، حل مشکالت، گراواقعزندگی شامل توانايی تنظیم اهداف  هایمهارت

مناسب هستند، کسب اين مجموعه از  و بین فردی درون فردی هایمهارتپیامدهای آن، ارتقاء 

امور شخصی، کنترل دهی سازماندگی مثل زن هـرروزههای ها برای پرداختن به چالشمهارت

 هایتعاملآموزشی، تفريحی و درگیری در  ای ،های حرفهفعالیتمراقبت بهداشتی، تعقیـب 

بوتوين و  (.2007 ،1هیلیو  اجتماعی مثبت ضروری هستند ) کینگنورث

های گری و مهارتنظاره های خودی مهارتهای زندگی رابه دو مقوله(،مهارت2007)2کانتور

 کنند. اجتماعی تقسیم می
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، نظريه خودمختاری استهای زندگی برای بررسی توسعه مهارت نويدبخشکه  يکی ازنظراتی

اين نظريه های کلیدی يکی از جنبه قرار دارد.ری توسعه انسانی ئواست که در هسته اصلی آن ت

گذارد توسعه دانش آموزان اثر می سطح حمايت از استقالل معلمان است که بر يادگیری و

 باهم، تشويق برای کار مسئلهها، تشويق استفاده از ابتکار و حل فراهم کردن انتخاب در فعالیت.

سازمان  (.1،2020تواند در اين امر مؤثر افتد)کرونینمی منطقی برای کارهاراهکار، و ارائه 

است که  زيـر مشخص نموده هگاندهزندگی را بـا عنـاوين  هایمهارتبهداشت جهانی 

 در بیشترهر چه  کارگیریبهمستلزم دانستن ، تمرين ، و  هامهارتبرخورداری از هر يک از اين 

مهارت  ،مهارت روابط بین فردی ،مهارت همدلی ،مهارت خودآگاهی . زندگی روزمره است

مهارت ،ل مسئله مهارت ح ،مهارت مديريت برهیجان ها ،مهارت مقابله با استرس ،ارتباط مؤثر

 (.1387فر، )رادمهارت تفکر نقادانه،مهارت تفکر خالق  گیری،تصمیم

شده است ازجمله : حجت پناه و های زندگی توسط افراد مختلفی بررسیلزوم آموزش مهارت

 زندگی در مدارس هایمهارتتبیین ضرورت آموزش ( در پژوهشی با عنوان 1390گلچین نیا )

. در برخورد با شويممیو مشکالتی مواجه  هاچالشهمه ما گاهی در زندگی با بیان نمودند که 

تا به بهترين  کنندمیکه به ما کمک  هايیمهارت، در اختیار داشتن منابع و هادشواریاين 

است. انتقاد مهم به تعلیم و  بخشتسلی برآيیم،حل مشکالت خود  یعهدهشکل ممکن از 

و ابزاری و تنها بر بعد شناختی تمرکز  ایحرفه هایمهارتبرخی تربیت رسمی اين است که به 

کرده است و به ديگر ابعاد فکری و روانی و اجتماعی توجهی ندارد. ضرورت ياری افراد جهت 

تلقی  وپرورشآموزشاز اهداف مهم  رفتهرفتهزندگی و معیشت خود،  هایمهارترشد بهتر 

های  ٔ  درزمینهی آموزش خواندن و نوشتن بايد . مدرسه عالوه بر کارکردهای رسمشودمی

بر اطالعات و  ازحدبیشزندگی به دانش آموزان نیز ايفای نقش کند. تأکید  هایمهارتآموزش 

. آموزش سازندمیضروری زندگی محروم  هایمهارتدانش نظری، دانش آموزان را از يادگیری 

ربیتی است  اما چه راهکارهايی ت –زندگی هدف اصلی دستگاه آموزشی  هایمهارتاخالق و 

ی دانش وزندگی از ی خالقیت دانش آموزان بارور شود و بر عرصهبرای آن مدنظر است تا قوه

و  هاانسانر جوامع بشری برای بهبود وضعیت زندگی وپرورش دمند شوند. آموزشآن بهره

عمومی  هایمهارتر در کنا آنکهحال، کندمیتربیت نیروی انسانی مؤثر در رشد جامعه تالش 

)خواندن و نوشتن و...(، رسیدن فراگیران به تفکر منطقی از اهداف اصلی فرآيند تعلیم و تربیت 
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صرف اين هزينه با  درواقع کنند.میبرای آن از منابع عمومی کشور هزينه  هادولتاست که 

 .ستا بخشنتیجهبسیار موفق و  گذاریسرمايهتأثیر چندين برابر در رشد جوامع، 

 زندگی هایمهارت بنابراين ، است اخالقی رشد و سازیشخصیت برای ويژگی ترينمهم آموزش

 است هايیمهارت زندگی هایمهارت. کندمی بازی سازیشخصیت و شخصیت در مهمی نقش

 داليلی مانند. دهدياری می زندگی پیشبرد و در روزمره شرايط با مواجهه در را کودکان که

 عدم ، جمعیت انفجار ، فقر ، خانوادگی هایارزش فقدان فشار، افزايش و اخالقی حمايتعدم

 ، مخدر مواد سوءمصرف ، الکلی مشروبات ، دخانیات استعمال ، خودکشی ، روانی فشار ، شغل

. شودمی جسمی ، عاطفی ، روانی ، اجتماعی رشد در اختالل به منجر ضداجتماعی هایفعالیت

 و اجتماعی ، باهوش شهروندان عنوانبه را فرزندان تواندمی که است ابزاری تنها وپرورشآموزش

 (.1،2020به بار آورد)راگامايی جامعه در شدهتنظیم خوبیبه

های زندگی در برنامه درسی مقطع مهارت( پژوهشی با عنوان 1395براهويی،عارفی و چابکی )

 از آن به شرح زير آورده شده است. ایانجام نمودند که خالصه دبستان: ضرورت و بايست ها

موفقیت شناخته  کنندهتعیینيکی از عوامل  عنوانبههای زندگی و توانايی استفاده از آن مهارت

اخیر به يکی از اجزای ضروری در آموزش  هایسال در. به همین دلیل اين مسئله مهم شودمی

 که هستندهايی گی، مهارتهای زنداست. مهارت شدهتبديلکالس درس، زندگی و اجتماع 

که  سازندمیو فرد را قادر  شوندمیاجتماعی افراد آموزش داده _روانی هایتوانايیبرای افزايش 

و  هاضرورتهدف از اين مطالعه، تبیین  روازاينبا مقتضیات زندگی روبرو شوند. مؤثر طوربه

های زندگی در برنامه درسی مقطع دبستان، برای درک بهتر توجه به آن در بايست های مهارت

تحلیلی است که به همین  _در اين مقاله، توصیفی  شدهاستفادهکالس درس است. روش 

و با توجه به  شدهاستفادهای و مطالعه اسنادی منظور در گردآوری اطالعات از روش کتابخانه

 دراست.  شدهپرداختهاطالعات  بندیدسته، به تلخیص و سؤاالتبه  گويیپاسخ هدف پژوهش و

رشد، تربیت و تکوين شخصیت کودکان،  ازلحاظراستا نتايج نشان داد که دوره ابتدايی  اين

. اهمیت و ضرورت گیردمیبعدی قرار  هایآموزشبسیار مهم است که پايه و اساس  ایدوره

های مهارت) هاآموزشاين مقطع به اين دلیل بوده که اگر اين  های زندگی درآموزش مهارت

بعد، میزان اثربخشی  هایسالشخصیت در  گیریشکلاز سنین نخستین آغاز نشود، با  (زندگی

های زندگی در مهارت گیریشکلسنی برای  که اين مقطع تأثیریو نفوذ آموزش کم شده و 

                                                           
1 -Ragamayi 



  /5 

 

 فصلنامه علمی ـ مطالعات کارورزی در تربیت معلم

 

 صحیح هایشیوهافرادی که  بیندرايناهد شد و خو ترکمرنگبعد  هایسالکودکان دارد، در 

های الزم در جهت تطبیق خود با خانواده و جامعه را و مهارت اندفرانگرفتهرفتار اجتماعی را 

برخی  کهدرصورتیجدی و متعدد شخصیتی روبرو خواهند شد.  هایآسیببا  اندنیاموخته

 يابدمیخشن و منفی شدت  هایواکنشباشد، بروز  گرفتهشکل هاآندر  ضداجتماعیرفتارهای 

روحی جلوه  هایناهنجاریو انحرافات و  شناختیروان هایآسیبو پیامد آن اين است که 

شده است ازجمله اين اهمیت و ضرورت در تحقیقات خارجی نیز بیان.کندمیپیدا  دوچندانی

به افزايش مهارت  تواندمیزندگی  هایمهارتنشان داده که آموزش  (1995)1ويگورسکی

و در تحقیقی ديگر کمک کند   کنندهشرکتهای خانوادگی به افراد ای در برابر استرسمقابله

تواند تأثیرات مثبتی در ارتباطات می هايی از اين قبیل (نشان داد که آموزش2002)2هاتفیلد

 کنندهشرکتدر افراد  دوستیانسانگذاشته و موجب رشد احساساتی از قبیل  جابهخانواده 

 .شود

توان رفتارهای بهنجار و باشد که با کمک آن میترين نهادهايی میازآنجاکه مدرسه از مهم

صورت ها را در کودکان نهادينه نمود و در ايران اکثر اين محتوا از طريق کتب درسی و بهمهارت

باشد ینه مؤثر میترين کتابی که در اين زمشود و مهممتمرکز به دانش آموزان آموزش داده می

کتاب تعلیمات اجتماعی است بنابراين پژوهشگر بر آن شد تا تحلیل محتوايی را در مورد کتاب 

تعلیمات اجتماعی پايه پنجم انجام دهد تا میزان انتقال اين مطالب را به دانش آموزان 

ا را ههای گوناگونی میزان توجه به اين مهارتبسنجد.هرچند برخی از پژوهشگران به روش

-های اجتماعی در کتابکه ، میزان مهارت ه استنشان داد ( ،1397اند ازجمله ايلخان)سنجیده

ها در پايه سوم بیشترين فراوانی را دارد و اين مهارت هایمقولههای مطالعات اجتماعی و درصد 

. اندشتهدازندگی  هایمهارتپايه ششم ، چهارم و پنجم به ترتیب بیشترين تأکید را بر  ازآنپس

اند و های اجتماعی به ترتیب بیشترين فراوانی را داشتهو مهارت مسئلههای فردی ، حل ّ مهارت

پايه به ترتیب مربوط به مقابله با استرس ، مديريت هیجان و تفکّر خلّاق کمترين فراوانی در سه

هیجان در  های پنجم و ششم و مهارت مديريتبوده است . مهارت مقابله با استرس در پايه

(پژوهشی تحت 1394قاسمی فرد و همکاران ) . های چهارم و ششم اصالً به کار نرفته استپايه

های ی پنجم از منظر توجه به مهارتبررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پايهعنوان 

اهمیت کتاب ه است: ای از اين پژوهش به شرح زير آورده شداند.چکیدهانجام داده  زندگی
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https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-TSCONF01-TSCONF01_091%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.html&type=0&id=20457967
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درسی در نظام آموزشی و تأثیر آن در فرهنگ و پرورش ابعاد شخصیتی فرد بر کسی پوشیده 

ی پنجم درصدد نیست. پژوهش حاضر باهدف بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پايه

های زندگی موردنقد و بررسی قرار است تا میزان توجه محتوای کتاب ازنظر توجه به مهارت

شده است؛ و از بین کتب درسی . برای انجام اين پژوهش از روش تحلیل محتوا استفادهدهد

عنوان نمونه انتخاب کرديم. ابزار ی پنجم را بهی ابتدايی کتاب مطالعات اجتماعی پايهدوره

بود که بر اساس آن ، کار تحلیل صورت  (لیستچک)آوری اطالعات فهرست تحلیل محتوا جمع

عنوان يکی از های اين پژوهش از طريق طیف لیکرت به_وتحلیل دادهمنظور تجزيهگرفت. به

ی اين پژوهش شده است. نتیجهها استفادهی يافتهها و ارائهآوری دادههای جمعترين روشرايج

های زندگی نشان ظر توجه به مهارتوضعیت مطلوبی را در کتاب مطالعات اجتماعی پنجم از من

تحلیل محتوای برنامه ( نیز در پژوهش خود با عنوان 1394. عمومی اسرمی و همکاران)دهدمی

رت زندگی در دانش درسی مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی از منظر توجه به پرورش مها

های زندگی هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به پرورش مهارتاند که بیان کرده آموزان

و از روش توصیفی جهت  1394در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدايی در سال 

منظور بررسی برنامه تحلیل محتوا به-های مهارت زندگی و از روش مشخص نمودن مؤلفه

شده است. جامعه آماری در بخش تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات استفادهدرسی 

صورت هدفمند اجتماعی دوره ابتدايی بوده که از اين جامعه کتاب مطالعات پنجم به

آمده بیانگر اين است که کتاب در پنج فرضیه که مورد تحلیل دستشده است نتايج بهانتخاب

تر پژوهشگری به بررسی اين مهارت با کمک .اما کم ده استامتیاز را کسب کر 59قرارگرفته 

های اين توان اين ويژگی را  ازجمله نوآوریرو میشان پرداخته است . ازاينتکنیک آنتروپی

 رفتار توسعه رويکرد يا رفتار تغییر يک زندگی هایمهارت ، يونیسف گفته پژوهش دانست. طبق

 • نگرش • دانش •: است شدهیطراح حوزه سه تعادل رفع برای که است

 (.1،2017مهارت)پرجاپاتی

 می قرار لیست در های زندگی رامهارت اصلی گروه ده  يونسکو ، يونیسف مانند جهانی نهادهای

طور گانه هر يک را بههای دهتر با اين مهارتآشنايی بیش منظور(. به2017دهند )پرجاپاتی، 

 دهیم: مختصر شرح می

                                                           
1 -Prajapati 

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-epsconf03-epsconf03_105%3D%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA.html&type=0&id=20468447
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-epsconf03-epsconf03_105%3D%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA.html&type=0&id=20468447
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-epsconf03-epsconf03_105%3D%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA.html&type=0&id=20468447
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-epsconf03-epsconf03_105%3D%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA.html&type=0&id=20468447
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خودآگـاهی  توانـايی شـناخت خـود و آگـاهی از خصوصـیات ، نقـاط  :مهارت خودآگاهی

 کندمیو انزجارها است . رشـد خودآگـاهی به فرد کمک  هاترس،  هاخواستهضعف و قدرت ، 

و شرط ضـروری روابـط  شرطپیش معمولتا دريابد تحت استرس قرار دارد يا نـه و ايـن 

 .ر و همدالنه استاجتمـاعی و روابـط بـین فـردی مـؤث

فرد بتواند زنـدگی ديگـران راحتـی زمـانی کـه در آن  کهاينهمدلی يعنی  : مهارت همدلی

های ديگر را کنـد تـا بتوانـد انسانشرايط قرار نـدارد، درک کنـد. همـدلی بـه فـرد کمـک مـی

احتـرام گـذارد. همـدلی روابـط  هاآنها بسیار متفـاوت اسـت بپـذيرد و بـه حتی وقتی با آن

و پذيرنـده ، نسـبت بـه  کنندهحمايتو بـه ايجـاد رفتارهای  بخشدمیاجتمـاعی را بهبـود 

 . شودديگـر، منجـر می هایانسان

 هایانساناين توانايی به ايجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با  : مهارت روابط بین فردی

ی از اين موارد ، توانايی ايجاد و ابقـای روابـط دوسـتانه است که در . يک کندمیديگـر کمک 

يک منبع مهم حمايت اجتماعی و  عنوانسالمت روانی و اجتمـاعی ، روابـط گـرم خـانوادگی به

 .قطع روابط اجتمـاعی ناسـالم نقـش بسـیار مهمی دارد

و مناسـب  غیرکالمیاند کالمی يا تا بتو کندمیاين توانايی به فرد کمک  :مهارت ارتباط مؤثر 

، جامعه و موقعیت خود را بیان نمايد .بدين معنـی کـه فـرد بتوانـد نظرها ، عقايد ،  بافرهنگ

خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از ديگـران درخواسـت  هایهیجان، نیازها و  هاخواسته

نمايی از ديگران در مواقع ضروری ، کمـک و راهنمـايی نمايـد . مهـارت تقاضـای کمک و راه

 .از عوامل مهم يـک رابطـه سالم است

 هاآنمختلف زندگی و تأثیر  هایاسترساين توانايی شامل شناخت  : مهارت مقابله با استرس

سازد تا با بـر فـرد است . شناسايی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می

  .اهش دهدکخود فشار و استرس را  هایگیریموضعاعمال و 

را در خـود و  هاهیجانتـا  سازدمیايـن توانـايی فـرد را قـادر  : هاهیجانمهارت مديريت بر 

بـر رفتـار را بدانـد و بتوانـد واکـنش مناسبی  هاهیجانديگـران تشخیص دهد ، نحـوه تـأثیر 

خشم يا اضطراب درست  جانی ، مثـل غـم،مختلف نشان دهد . اگر با حاالت هی هایهیجانبه 

برخورد نشود ، اين هیجانات تأثیر منفی بر سالمت جسمی و روانی خواهند گذاشت و برای 

 .سـالمت پیامـدهای منفـی بـه دنبـال خواهند داشت
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مـؤثری مسـائل زنـدگی را حـل  طوربهتا  سازدمیاين توانايی فرد را قادر  :مهارت حل مسئله  

که  کنندمیبـاقی بماننـد ، اسـترس روانـی ايجاد  نشدهحلنمايد .مسائل مهم زندگی چنانچـه 

  گردد.میبه فشار جسمانی نیز منجر 

تا به نحو مؤثری در مورد مسائل زندگی  کندمیاين توانايی به فرد کمک  : گیریتصمیممهارت 

نمايد ، جوانب  گیریتصمیمفردی بتواند فعاالنه در مورد اعمالش نمايد .اگر  گیریتصمیم

در سطوح باالتر  مسلماًرا بررسی و پیامد هـر انتخـاب را ارزيـابی کند ،  هاانتخابمختلف 

 .بهداشت روانی قرار خواهد گرفت

مناسـب  هایگیریتصمیماين نوع تفکر هم به حل مسئله و هم به  : مهارت تفکر خالق  

مختلـف مسـئله و پیامدهای هر  هایحلراه. بـا اسـتفاده از ايـن نـوع تفکـر،  کندمیک کمـ

سازد تا مسائل را از ورای تجارب . اين مهارت فرد را قادر می شوندمیبررسی  هاآنيک از 

خاصی مطرح  گیریتصمیممستقیم خود دريابد و حتی زمـانی کـه مشـکلی وجود ندارد و 

 .ازگاری و انعطـاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازدنیست ، بـا سـ

، توانـايی تحلیـل اطالعـات و تجـارب اسـت . آمـوزش ايـن  نقادانه تفکر :مهارت تفکر نقادانه  

گروهی  هایرسانه، فشـار گـروه و  هاباارزشتـا در برخـورد  سازدمیمهارت ، فرد را قادر 

 .( 1387فر و حمیدی، )رادآن در امان بماندناشی از  هایآسیبمقاومت کند و از 
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 ريزی آموزشی(گانه)سازمان پژوهش و برنامههای دهاجزای هر يک از مهارت -1جدول 

 اجزای مهارت  نوع مهارت  رديف

آگاهی از –بینانه واقع تصوير خود –آگاهی از نقاط ضعف –آگاهی از نقاط قوت  خودآگاهی  1

 انگیزش برای شناخت.  -هاتوضیح ارزش–ها حقوق و مسئولیت

تر شدن داشتنیدوست –تحمل افراد مختلف  –عالقه داشتن به ديگران  همدلی  2

 احترام قائل شدن برای ديگران  –يابی( )دوست

غلبه بر  –وگو مذاکره و گفت -ابراز وجود -ارتباط کالمی و غیرکالمی مؤثر ارتباط مؤثر  3

 گوش دادن  –خجالت 

 -تشخیص مرزهای بین فردی مناسب–اعتماد به گروه  –همکاری و مشارکت  روابط بین فردی  4

 شروع و خاتمه ارتباطات .  –يابی دوست

 -ريزی و پذيرش مسئولیت اعمال خودبرنامه –بینانه تعیین اهداف واقع گیری تصمیم 5

بنای ارزيابی گیری بر متصمیم –گیری فعاالنه بر مبنای آگاهی از حقايق تصمیم

-ها برای انطباق با موقعیتآمادگی برای تغییر دادن تصمیم –ها دقیق موقعیت

 های جديد.

انتخاب فرضیات مختلف برای حل –تشخیص مشکالت علل و ارزيابی دقیق  حل مسئله  6

حل انتخاب راه -ها و فرضیاتترکیب ايده -آوری شواهدبررسی و جمع -مشکل

 مناسب و حل مشکل 

 تفکر خالق  7
وجوی يادگیری فعال)جست –های جديد برای مشکالت حلتشخیص راه

داشتن -گیری(های ديگر )برای تصمیمتشخیص حق انتخاب–اطالعات جديد( 

 های جديد برای مشکالتحلتشخیص راه –ابتکار و انعطاف در مسائل 

آگاهی از  -ها و رفتار،نگرشها ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش تفکر انتقادی  8

واقف شدن به اين  -طرح سؤال مناسب–ها عدالتیها و بیداورینابرابری ،پیش

آگاهی از نقش يک شهروند  -گويندمسئله که ديگران همیشه درست نمی

 آوری شواهد و داليل برای رد يا قبول يک موضوع جمع -مسئول

توانايی مقابله با  9

 هیجانات 

 -ها با احساسات ،تفکر و رفتارارتباط هیجان–ات خود و ديگران شناخت هیجان

مقابله با  –حوصلگی ،غمگینی ،ترس و اضطراب مقابله با ناکامی،خشم ،بی

 های شديد ديگران هیجان

توانايی مقابله با  10

 استرس 

ای برای های مقابلهاستراتژی -تغییر نیستندهايی که قابلمقابله با موقعیت

مقابله با مشکالت بدون توسل به مصرف -های دشوار )فقدان،طرد،انتقاد(موقعیت

 آرام ماندن در شرايط فشار  -مواد
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 پژوهش اهداف

مطالعات اجتماعی  کتاب های زندگی درمهارت هایمؤلفه به توجه میزان بررسی :اصلی هدف

 پايه پنجم 

 :فرعی اهداف

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب در خودآگاهی  به توجه میزان بررسی

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب در به همدلی توجه میزان بررسی

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب در روابط بین فردی  به توجه میزان بررسی

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب در ارتباط مؤثر  به توجه میزان بررسی

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب در گیری تصمیم به توجه میزان بررسی

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب به حل مسئله در توجه میزان بررسی

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب در تفکر خالق  به توجه میزان بررسی

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب تفکر انتقادی در به توجه میزان بررسی

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب در مقابله با هیجانات به توجه میزان بررسی

 مطالعات اجتماعی پايه پنجم ابتدايی  کتاب مقابله با استرس در به توجه میزان بررسی

 پژوهش  هایسؤال

مطالعات اجتماعی پايه پنجم در چه حد  کتاب های زندگی درمهارت هایمؤلفه به توجه میزان

 است؟

 پژوهش روش شناسی

 صفحات تحلیل؛ شد. واحد شانون استفادهمحتوای کمی آنتروپی تحلیل روش از اين پژوهش در

جامعه آماری اين پژوهش کتاب درسی مطالعات .بود )تصاوير ها،تمرين ها،پرسش متون،(
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منظور اطمینان بیشتر نمونه آماری برابر با جامعه در باشد. بهاجتماعی پايه پنجم ابتدايی می

 شان پژوهش انجام گرفت. نظر گرفته شد.سپس طبق مراحل تحلیل محتوای آنتروپی

 

شود بدين منظور از فرمول زير آمده بايد بهنجار دستهای  بهمرحله اول : ماتريس فراوانی

 کنیم: استفاده می

 

 

 اطالعاتی هر مقوله با فرمول زير محاسبه شود:  مرحله دوم : بار

 

 

تری ای که بار اطالعاتی بیشمرحله سوم : ضريب اهمیت هر مقوله محاسبه شود . هر مقوله

تری هم خواهد داشت. بدين منظور داشته باشد ضريب اهمیت بیش

 گردد: از فرمول زير استفاده می
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 ها :یافته

 پنجم ابتدايی کتاب تعلیمات اجتماعی های زندگی درهای مهارتمیزان توجه به مؤلفه-2جدول 

 درصد فروانی  صفحات های مهارت زندگی مؤلفه

 15.5 7 2و  1برگ  ،کار7،8،9،10،11 مهارت خودآگاهی

 808 4 12،13،14،15 مهارت همدلی

 6.6 3 3،17، 2 مهارت روابط بین فردی

 8.8 4 4،5،6،1 مهارت ارتباط مؤثر

 6.6 3 2،کاربرگ10،11 مهارت مقابله با استرس

 8.8 4 2برگ  و کار7،8،9 مديريت برهیجان هامهارت 

 11.1 5 26،39،48،54،73 مهارت حل مسئله

 4.4 2 18،19 گیریتصمیممهارت 

 ،کار31،45،48،49،54،78،108 مهارت تفکر خالق

 10برگ 

8 17.7 

 11.1 5 8برگ  و کار108،44،45،47 مهارت تفکر نقادانه

 100 45 جمع
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 شانآمده از روش آنتروپیدستبهاطالعات  -3جدول 

مقدار بار  های بهنجار شدهداده های مهارت زندگی مؤلفه

 (Pijاطالعاتی )

اهمیت  ضريب

(Ej) 

 0.110 0.125 0.155 مهارت خودآگاهی

 0.082 0.093 0.088 مهارت همدلی

 0.068 0.077 0.066 مهارت روابط بین فردی

 0.082 0.093 0.088 مهارت ارتباط مؤثر

 0.068 0.077 0.066 مهارت مقابله با استرس

 0.082 0.093 0.088 مهارت مديريت برهیجان ها

 0.16 0.19 0.111 مهارت حل مسئله

 0.052 0.059 0.044 گیریتصمیممهارت 

 0.504 0.57 0.177 مهارت تفکر خالق

 0.16 0.19 0.111 مهارت تفکر نقادانه

طبق جدول باال به ترتیب مهارت تفکر خالق ،)حل مسئله ،تفکر نقادانه( ،خودآگاهی ،)همدلی 

گیری ها (، )روابط بین فردی ، مقابله با استرس( و مهارت تصمیم،ارتباط مؤثر،مديريت هیجان

 از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.  

 گیری : بحث و نتیجه

-توان گفت میزان توجه به مؤلفهآمده در اين پژوهش، میدستبهطورکلی با توجه به نتايج به

-های زندگی در کتاب تعلیمات اجتماعی پايه پنجم بسیار کم است . از بین مؤلفههای مهارت

درصد( و درجه  17.7ترين مقدار مربوط به مهارت تفکر خالق )های زندگی  ،بیشهای مهارت

درصد ( و درجه اهمیت 4.4گیری )ه مهارت تصمیمترين مقدار مربوط بو کم 0.504اهمیت 

( هم سو می باشد . 1397باشد. نتايج اين پژوهش با بخشی از پژوهش ايلخان)می0.052
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در سه کتاب تعلیمات  مسئلهحل ّ پژوهش خود اين نتیجه رسید که  ( در1397ايلخان)

دارای  س ، مديريت هیجان و مقابله با استر اجتماعی چهارم و پنجم و ششم دارای فراوانی زياد 

که يکی از اهداف کتب تعلیمات اجتماعی آماده کردن .با توجه به اينبوده استفراوانی کم 

باشد الزم است برنامه ريزان در تدوين کتب درسی آموزان برای ورود به زندگی آينده میدانش

جهت  1ای تکمیلیتری نمايند و معلمان از محتوهای زندگی توجه بیشهای مهارتبه مؤلفه

های ابتدايی در کودکان نهادينه ها استفاده نمايند تا اين مهارت از همان سالپرورش اين مؤلفه

زا از خود مراقبت نموده و واکنش مناسب ها و عوامل آسیبشود تا بتوانند در مقابله با موقعیت

تواند در ی مرتبط میهاوپرورش يا تدوين فیلمهای آموزشی توسط آموزشدهند. ايجاد کارگاه

 اين زمینه مؤثر واقع شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ی امیر ی آلیسون بارتل وترجمهسال با نوشته 15تا  9های زندگی به کودکان بازی برای آموزش مهارت 101معلمان می توانند از کتاب  1

 جهانیان نجف آبادی استفاده نمايند.
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 منابع 

زندگی در برنامه  هایمهارت (.1395،رضا)محمدی چابکیو  محبوبه  ،عارفی ؛ ،بهزادبراهويی 

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوين  .درسی مقطع دبستان: ضرورت و بايست ها

 خرداد. 25.قم،در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ايران

آموزان مقطع  دانش موردنیازهای زندگی مهارت(. 1382)ديب، يوسف و فردانش، هاشم ا

 .21-40 (،3)10نشريه دانشور،  ی.راهنماي

های زندگی در کتب تحلیل برنامه درسی ازنظر پرداختن به مهارت (.1397ايلخان، فاطمه )

اولین همايش ملی واولین همايش بین المللی  .مطالعات اجتماعی دوره ابتدايی

 .اجتماعی و فرهنگیروانشناسی، علوم تربیتی مطالعات 

های زندگی در تبیین ضرورت آموزش مهارت (.1390حجت پناه ،شیوا و گلچین نیا، زهرا )

 آبان.8.تهران ،1404اولین همايش ملی آموزش در ايران  .مدارس

ژوهشکده ی.تهران: پهای زندگآموزش مهارت یراهنما (.1387فر،شکوفه و حمیدی،فريده ) راد

 .جانبازان یو علوم پزشک یندسمه

پیشرفت، خود  یانگیزه بر یهای زندگ. تأثیر آموزش مهارت (1386سپاه منصور، مژگان )

 .93-85:  6اجتماعی. انديشه و رفتار، زمستان،  یو سازگار یاحترام

 .34، (5)17، یاطالعات علم ه. مجلیهای زندگآموزش مهارت(. 1381زاده، علیرضا )ی ول

کنفرانس ملی  (.1394کوهستانی،محمدقلی و عابدينی آکردی،محمد) ،احمد ؛پورقاسمی فرد

 -تهران  ،اجتماعی ايران هایآسیبکاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و  هایپژوهش

 دی. 8،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنیادين و مرکز مطالعات و تحقیقات

سومین  (.1394نورانی رودپشتی،سعید)عمومی اسرمی،احسان؛نوری چوکاليی،محمد و 

 .کنفرانس ملی توسعه پايدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تحقیقات اسالمی سروش مرتضوی. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه  -تهران 

 .دی 15  ،پايدار

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%87&queryWr=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%87&queryWr=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Papers-ESCONF01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-ESCONF01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-ESCONF01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://confpaper.com/event/178/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://confpaper.com/event/178/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://confpaper.com/event/178/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.civilica.com/Papers-INCE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1404.html
https://www.civilica.com/Papers-INCE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1404.html


 تربیت معلمفصلنامه علمی ـ مطالعات کارورزی در  / 16
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Evaluating the Content of Elementary Fifth Social Studies Book on 

Attention to Life Skills Components Based on Shannon Entropy 

Technique 

Mohaddeseh Saffarieh1 

Alimohammad Rezaei2 

Abstract: 

Today, in spite of profound cultural changes and changes in lifestyles, 

many people lack the essential skills to deal with life issues, making 

them vulnerable to the problems and problems of everyday life. Life 

skills are skills that are taught to enhance a person's psychosocial 

abilities and enable one to deal effectively with the needs and 

struggles of life. The fifth elementary social is the components of life 

skills. Their method of quantitative content analysis is used to analyze 

the content of the book. The results showed that all the components of 

life skills in the social education textbook were taken into 

consideration. Among these, the highest value was related to creative 

thinking skills (17.7%) and with significance coefficient 0.504 and 

least significant. Decision making skills (404%) and significance 

coefficient are 0.052. Therefore, it is necessary to develop measures 

for the development of low frequency components in students of 

thought. 

Keywords: Social Studies, Content Analysis, Life Skills, 

Elementary Fifth, Shannon Entropy 
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