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 چکيده
مهارت های زندگی از جمله دانش ها و مهارت هایی هستند که انسان امروزی برای داشتن 

زندگی موفق در جامعه باید آن ها را به کار گیرد. ضرورت به کار گیری این مهارت ها در 

زش ابتدایی جنبه های مختلف زندگی، مدارس را مجاب می سازد که در همان  دوره های آمو

به آموزش این مهارت ها به فراگیران بپردازند. پژوهش حاضر در پی آن است که میزان توجه 

به مهارت های زندگی را در کتب دوره ابتدایی بسنجد. بنابر ماهیت موضوع پژوهش از میان 

روش های کیفی، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.  مولفه های اصلی و زیر مولفه 

ر اسناد و مدارک علمی استخراج و جمع آوری شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری ها د

کتاب مطالعات دوره ابتدایی )پایه سوم تا ششم( به روش نمونه گیری هدفمند  4هدفمند 

زیر مولفه از حیث وجود یا عدم وجود مورد تحلیل قرار   24مولفه اصلی و 10انتخاب شده و 

ه دست آمده در جدول های فراوانی مرتب و دسته بندی شده اند. یافته گرفته و داده های ب

های پژوهش حاکی از آن است که میزان توجه به مهارت های زندگی در کتب مطالعات 

 اجتماعی دوره ابتدایی در حد متوسط  بوده و این میزان توجه باید افزایش یابد.

نی، مطالعات اجتماعی، آموزش و پرورش، سازمان بهداشت جها :واژگان کليدي

مهارت های زندگی
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 مقدمه

آموزش و پرورش عبارت است از شیوه عمل و اعمال روش در سوادآموزی، فرهنگ آموزی، گسترش علوم و فنون و تخصص با برنامه 

 .(61: 1380های از پیش اندیشیده شده در چهارچوب سازمان های منطبق با نیاز های اقتصادی و اجتماعی )گلشن فومنی،

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق در فرهنگ و شیوه های زندگی بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های 

بنابراین با . مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و

اعتیاد و خشونت الزم است به موضوع بهداشت  ،به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانند خودکشی و دارک و شواهد علمیتوجه به م

 ؛های مهارت های زندگی هستنداز آنجا که عوامل فرهنگی و اجتماعی تعیین کننده ماهیت دقیق برنامه. روانی و اهمیت آن بیشتر توجه شود

های زندگی  با این وضعیت برنامه مهارت. نظر اهداف و محتوای آموزشی در کشور ها و نواحی مختلف متفاوت باشدآموزش ها ممکن است از 

ی نوین در نوجوانان و فلسفه بر رشد اساسا رسد یک برنامه جامع بین فرهنگی باشد کهدر کشورهای مختلف اجرا شده است و به نظر می

(. سازمان بهداشت جهانی 2: 1386)رادفر، حمیدی ،  کند تا مسئولیت اعمالشان را بر عهده بگیرندجوانان تاکید دارد و آنان را تشویق می

مهارت های زندگی را با عناوین ده گانه زیر مشخص نموده است که برخورداری از هریک از این مهارت ها مستلزم دانستن، تمرین و به کار 

 (.4: 1386حمیدی ،  گیری هرچه بیشتر در زندگی روز مره است )رادفر،
 

 انواع مهارت هاي زندگی
( مهارت 6( مهارت تصمیم گیری موثر 5( مهارت همدلی 4 حل مساله( مهارت 3( مهارت مدیریت هیجان 2مهارت خود اگاهی ( 1

 ( مهارت مقابله با استرس 10ارتباط میان فرد( 9 مهارت تفکر انتقادی( 8( مهارت تفکر خالق  7روابط موثر اجتماعی 

 مهارت خود اگاهی  -1

هر چه بیش تر خودتان  .قوت و خواسته ها و ترس ها و بیزاری است توانایی شناخت و اگاهی از خصوصیات نقاط ضعف و دآگاهی،خو

 .(12: 1387)جزایری و رحیمی،  هستید بپذیرید و یا تغییر دهید هنچه را کآرا بشناسید بهتر می توانید 

 مهارت مدیریت هيجان  -2
ذهنی هستند و باعث می شوند تا به شیوه خاصی   -یها پدیده هایی چند وجهی اند. هیجان ها تا اندازه ای حالت های عاطف هیجان

 .(10: 1387)جزایری و رحیمی،  ماده می سازندآبرای سازگاری  خ فیزیولوژیکی هستند که بدن راساحساس کنیم هیجان ها نوعی پا

تواند سالمت جسمی  یم ،نکه روابط اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرارمی دهدآوه بر الورت عدم مدیریت صحیح هیجان ها عرض

 (.10: 1387د )جزایری و رحیمی، ها بینجامن آن وانی دررروانیشان را متحول ساخته و به شکل گیری رفتارهای ناهنجار و اختالل های 

 (.2: 1389)سلیقه دار، ها محسوب می شود نآتوانایی شناخت هیجان ها مهم ترین مرحله در کنترل و مدیریت 

 حل مسالهمهارت  -3

زیادی را پیدا کند و سپس فرد باید در رویارویی با مشکلی که در حال حاضر ایجاد شده است بتواند راه حل های، در فرایند حل مساله

 ،ن ها را برای رفع مشکل حاضر بکار بندد. بر این اساسآیند تصمیم گیری و با در نظر گرفتن پیامدهای هر یک از این راه حل ها بهترین رآف با

 .(15: 1387)جزایری و رحیمی، ن را یاد بگیرند آو نه فقط چرایی  که چگونگی تفکرد افراد نیازمندن

 مهارت همدلی -4

یگران واکنش هایی های عاطفی دبه این معنا که فرد از طریق درک واکنش .همدلی نوع خاصی از توجه داشتن به دیدگاه دیگری است

 (.2: 1388) امامی نایینی،  گوینددهد که به آن همدلی میاز خود نشان می

 مهارت تصميم گيري موثر  -5

تصمیم گیری موثر مهارتی است که در موقعیت های مختلف می توان از آن استفاده کرد. مهارت های الزم برای تصمیم گیری موثر 

 عبارت اند از:

ه، مهارت جمع آوری اطالعات، مهارت ارزیابی مهارت ها، مهارت های تفکر خالق و انتقادی، مهارت ارزشیابی مهارت های حل مسال

 (.10: 1382اطالعات، مهارت تجزیه و تحلیل برای بررسی خطرات احتمالی )محمد خانی،

 مهارت روابط موثر اجتماعی  -6

اعی موثر و موفق بدون ارتباط های صمیمی و دوستانه غیر ممکن و بعید شود و رفتار اجتمآدمی با رفتار معاشرت و تعامل تعریف می

رد )خنیفر و پور رفتارهای اجتماعی تاثیر بسزایی دا و در بهداشت و روان افراد ،حفظ ارتباطات انسانی قدرت برقراری و .به نظر می رسد

 (.122: 1391، حسینی
 

http://www.rassjournal.ir/


 1 -17، ص 1396، تابستان 10ره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شما
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مهارت تفکر خالق -7

 ،قدرت تفکر آفریننده و خالق .حل مسئله را تلفیق کنیم به ویژگی تفکر خالق دست می یابیم هرگاه قدرت تصمیم گیری و مهارت

فکر خالق در همگان وجود دارد و . های خود را کشف کند و در نتیجه از بن بست های زندگی خارج شودسازد تا استعدادنوجوان را قادر می

 گیردهای زندگی قرار میدر زمره مهارت به همین دلیل تفکرخالق آموختنی است و .یفیتفاوت افراد در این زمینه بدون تردید کمی است نه ک

 .(118: 1391،)خنیفر و پور حسینی تفکر خالق عامل مهمی در یافتن راه ها و در نتیجه بهداشت روان است

 مهارت تفکر انتقادي  -8

گیری در مورد آنچه باید عقیده داشت و یا است از تصمیمهدفش عبارت  .روند داوری است»فیسونه معتقد است که تفکر انتقادی 

و در ارتباط با شواهد و مدارک قابل دسترس با استفاده از مفهوم پردازی ها و روش های مناسب و مبتنی بر ض ی مفروآنچه باید در زمینه

 (.37: 1393)قاضی مرادی، « معیارهای مناسب ارزشیابی کرد

تصمیم گیری راجع به این می داند که چه چیز باید انجام شود و یا چه چیز باید باور شود که با  همچنین انیس تفکر انتقادی را

 (.2: 1390استفاده از تفکر تعمق آمیز و استدالل پردازی انجام می گیرد )یوسفی و گردان شکن،

یل می کند چرا که متکی بر معیار هایی ( تفکر انتقادی را تفکری ماهرانه و مسئوالنه می داند که قضاوت خوب را تسه1987لیپمن )

 (.1: 1987است، خود اصالح و به زمینه حساس است )لیپمن، 

 ارتباط ميان فردي -9

از طریق پیام های کالمی و غیرکالمی با دیگران در میان  معانی و احساسات را، ارتباط میان فردی فرآیندی است که طی آن اطالعات

 (.1: 1389)موسی زاده،  گذاریممی

 مهارت مقابله با استرس  -10

هنگامی که فرد در محیط کار یا زندگی با شرایطی روبه رو می شود که این شرایط با ظرفیت ها و امکانات کنونی وی هماهنگی ندارد، 

ود در زندگی می گویند. به چگونگی مقابله فرد با استرس موج« استرس»دچار عدم تعادل، تعارض و کشکمش های درونی می شود که به آن 

 (.12:  1385شیوه )مهارت( مقابله با استرس می گویند )خدایاری فرد، 
 

 فواید و کاربرد مهارت هاي زندگی 

 مهم ترین فواید و کاربردهای مهارت های زندگی عبارت اند از: 

 نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده و جامعه -1

 ط دفع فشارهای روانی از طرف محی -2

 تقویت اعتماد به نفس  -3

 تقویت مهارت های ارتباطی  -4

 .(8:  1391خود شکوفایی، بالندگی و شادابی )دوره آموزش غیرحضوری مهارت های زندگی،  -5

 

 پيشينه تحقيق
جه به تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم از منظر تو»تحت عنوان  (1394) طبق پژوهشی که قاسمی فرد و همکاران

های وضعیت مطلوب در کتاب مطالعات اجتماعی ششم از منظر توجه به مهارت یافته های پژوهش حاکی از .انجام داده اند «های زندگی مهارت

 .زندگی است

تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی از منظر پرورش » در پژوهشی به بررسی( 1394) اسرمی و همکاران

 .امتیاز را کسب کرده است 59، نتایج بدست آمده نشان داد که کتاب در پنج فرضیه که مورد تحلیل قرار گرفته .پرداختند« مهارتهای زندگی

(  نتایج نشان دادند اهداف مهارت های زندگی در محور های: تفکر خالق، تصمیم گیری، ارتباط 1393پژوهش جوادی پور و همکاران)

هی، همدلی، ارتباط بین فردی ، حل مسئله، مقابله با هیجان و مقابله با استرس در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان اجتماعی، خود آگا

 های تهران تحقق یافته است. 

این نتیجه به آموزان پایه اول متوسطه دانش در های زندگیتعیین سطح مهارت به منظور( 1392) کریمی و فکریدر همین راستا، 

تفکر انتقادی و برقراری روابط بین فردی در ، حل مسئله، تصمیم گیری های که میزان برخورداری دانش آموزان پایه اول در مهارت رسیدند
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ترین میزان باالترین میزان برخورداری دانش آموزان در مهارت تفکر انتقادی و پایین. ها کمتر از حد متوسط استحد متوسط و در بقیه مهارت

 .ز مهارت تفکر خالق بوده استبرخورداری ا

مولفه های مهارت های  های بخوانیم و بنویسیم چهارم و پنجم ابتدایی براساس تحلیل محتوای کتاب» در ( 1389) حسینیمحمد ال

خالق را به های بخوانیم و بنویسیم این دو پایه توانسته است مهارت های ارتباطی خودآگاهی و تفکر  که کتاببه این نتیجه رسید « زندگی

 .طور مطلوبی در دانش آموزان تقویت کند

، «تحلیل محتوای کتب درسی دوره راهنمایی براساس مولفه های مهارت های زندگی» تحت عنوان( 1388)یزیدی زاده  در پژوهش

آموزش به  صورت ناقصبه میزان اندک و به  1387یافته ها حاکی از آن است که در کتب درسی دوره ی راهنمایی مربوط به سال تحصیلی 

کتابی را که دانش آموزان در دوره راهنمایی فرا می گیرند، مهارت های مورد  9% از حجم محتوای  20. حدود های زندگی پرداخته اندمهارت

 نظر تشکیل داده است.

اکی از آن است که میزان نتایج بدست آمده ح( در مورد کتاب های مطالعات اجتماعی انجام داد، 1388) دهقانیدر آسیب شناسی که 

 .در حد متوسط و متوسط به پایین است های تعلیمات اجتماعی مجموعاً مهارتهای اجتماعی در کتاب

بیانگر نتایج به دست آمده . پرداخت «میزان دستیابی نوجوانان ایرانی به مهارت های زندگی» به بررسی ( 1385)ادیب که  پژوهشی

به جز دو مورد در دست یابی  قرار دارد و%  50تر از شاخص متوسط ان به مهارت های زندگی در سطح پایینمیزان دستیابی نوجوانآن بود که 

توان نتیجه گرفت که نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف می و پسرتفاوتی وجود ندارد ور به بقیه مهارت های زندگی بین نوجوانان دخت

 .تآموزش مهارت های زندگی موفق نبوده اس

( نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی  موجب تحت تاثیر قرار دادن احساس یادگیرنده در 2005پژوهش اسمیت و گری )

 خود و دیگران می شود و نیز در ابراز وجود دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.

دگی موجب افزایش نقش فعال در زندگی، (،  آموزش مهارت های زن2004طبق نتایج به دست آمده از پژوهش البرتین و همکاران)

 مسئولیت پذیری در محیط شغلی، برنامه ریزی  برای آینده و توانایی تفکر انتقادی می شود.

 ( میزان  دستیابی دانش آموزان به مهارت های زندگی در سطح متوسطی است.1998طبق پژوهش)زیمان و اشنایدر ،
 

 تاریخچه 

رای نخستین بار برنامه آموزش مهارت های زندگی را طراحی کرد. هدف اصلی این برنامه پیشگیری ( ب1997پروفسور ژیلبرت بوتوین )

از مصرف سیگار توسط جوانان بود. در واقع خاستگاه اصلی این برنامه دیدگاه وی نسبت به آسیب شناسی مصرف سیگار و مواد مخدر توسط 

از این برنامه می توان برای پیشگیری از مصرف الکل و مواد دیگر، خشونت، بیماری  کودکان و نوجوانان بود. مطالعات دیگر او نشان داد که

را « سازمان بهداشت جهانی»ایدز و ... استفاده کرد. اثربخشی باالی ارزیابی های به عمل آمده از این برنامه سازمان های بین المللی مانند 

 (.1:  1386آسیب های اجتماعی در کشور های دیگر معرفی کند )رحمت زاده، مجاب ساخت تا آن را به عنوان برنامه جامع پیشگیری از 
 

 ضرورت و اهميت پژوهش  

آماده سازی افراد به منظور رویارویی با موقعیت های ، با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی

های اجتماعی آموزش مهارت های روانی و ناهنجاریوانشناسان برای پیشگیری از بیماریبه همین دلیل ر. دشوار امری ضروری به نظر می رسد

 (.1: 1389)رحمان پور،  های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز کرده اند

به بحران های  های زندگی به معنی برخورداری از توانایی های الزم در حل مشکالت و جلوگیری از تبدیل شدن آنها آموزش مهارت

مهارت های زندگی از طریق آموزش و تجربه قابل استفاده می باشند و فرایندی است که موجب ثبات در شخصیت و  .باشد فرسایشی می

 (.8: 1388)علی قورچی،  موجب رضایت و مقبولیت و موفقیت در زندگی می شود و بخشدتوسعه فرهنگ فردی را سامان می ،هویت گردیده

های روانی اجتماعی است که فرد را برای مقابله موثر و پرداختن به کشمکش ها و ن گروه تواناییآهای زندگی  هارتمنظور از م

محیط خود مثبت و  فرهنگ و ،جامعه ،سازد تا در رابطه با سایر انسان هااین توانایی ها فرد را قادر می. های زندگی یاری می بخشد موقعیت

 (.3: 1391)سازمان بهداشت جهانی، نقل شده در ابراهیمی، روانی خود را تأمین نمایدت سازگارانه عمل کنند و سالم

به همین جهت با توجه به اهمیت موضوع سازمان بهداشت جهانی به منظور افزایش سطح بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب های 

د( مطرح نمود. صندوق کودکان سازمان ملل متح)یونیسف  به وهای زندگی تدارک دیده روانی اجتماعی برنامه ای تحت عنوان آموزش مهارت

تا در سال های اخیر به مباحث سالمت و بهداشت روان توجه  ،از آن زمان به بعد این برنامه در بسیاری از کشورها مورد اجرا قرار گرفته است

 (.16: 1389، محمدالحسینی) های آموزش قرار گیردهای مربوط به ارتقاء سالمت و بهداشت روان جزء برنامهشود و برنامهروز افزونی
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 روش شناسی  

. تحلیل محتوا، گونه ای پژوهشی است که محتوای کیفی در این مطالعه از روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا استفاده شده است

ا به داده های کیفی تبدیل می نماید )فتوحی، مشاهدات، تحقیقات تاریخی و اسناد متنی را با روشی کمی بررسی می کند و داده های آماری ر

بر این اساس مولفه های مهارت های زندگی در اسناد و مدارک علمی استخراج شده و میزان توجه به هر یک از این مولفه ها  (.149: 1393

ثبت و سپس با هم مقایسه شده  در کتاب های مطالعات اجتماعی پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم بررسی شده و نتایج در جداول مربوط

 اند.
 

 جامعه و نمونه آماري  

در این پژوهش کتب دوره ابتدایی، جامعه آماری را تشکیل داده و کتب مطالعات اجتماعی پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم به 

 صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
 

  ابزار جمع آوري داده ها 

ده ها اسناد و مدارک علمی بوده است که با بررسی آن ها مولفه ها و زیرمولفه های مهارت های زندگی استخراج ابزار جمع آوری دا

 شده و مورد تحلیل قرار گرفتند.

در اسناد و مدارک علمی ای که مورد بررسی قرارگرفت مولفه های زیر استخراج شد، که با توجه به هم پوشانی زیرمولفه ها با همدیگر 

 این شد که زیر مولفه هایی که با هم، هم پوشانی دارند در یک دسته قرار گیرند و فراوانی آن ها محاسبه گردد. سعی بر

 

   روش تجزیه و تحليل

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کمی و کیفی به صورت تلفیقی استفاده شده است. در بخش کمی فراوانی هر کدام از مولفه 

ها در کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی محاسبه شده است و در بخش کیفی با توجه به فراوانی های به دست آمده با روش ها و زیر مولفه 

 .تحلیل تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند

 فراوانی زیر مولفه ها در اسناد و مدارک علمی 1جدول

 درصد کل لفروانی ک درصد فروانی زیر مولفه ها مولفه هاي اصلی

 گاهیآمهارت خود

 57.143 8 آگاهی از خصلت ها و استعداد های خود -1

 28.572 4 شناخت افکار، باور ها و ارزش هایمان -2 100 14

 14.285 2 آگاهی از باور ها و ارزش های خود -3

 مهارت مدیریت هيجان
 75 3 پیش بینی واکنش مناسب برابر هیجانات مختلف -1

4 100 
 15 1 نام گذاری احساسات دیگران -2

 حل مسالهمهارت 

 25.926 7 تعریف مشکل -1

27 100 
 25.926 7 بارش فکری راه حل ها -2

 33.333 9 انتخاب راه حل مناسب -3

 14.815 4 اجراء راه حل انتخاب شده -4

 مهارت همدلی
 50 5 درک و فهم عقاید، باور ها و احساس دیگران -1

10 100 
 50 5 فراهم کردن شرایط برای بروز احساسات -2

 مهارت تصميم گيري موثر

 36.842 7 انتخاب هدف -1

 26.316 5 جمع آوری اطالعات تشخیص راه حل های مرتبط -2 100 19

 36.842 7 اجرای تصمیم و ارزیابی آن -3

 مهارت روابط موثر اجتماعی
 60 9 دیگرانتشخیص حقوق و منافع خود و  -1

15 100 
 40 6 داشتن قصد واقعی یرای برقراری ارتباط کار آمد -2

 100 9 33.333 3 هدایت فکر به سوی ایده های نو و تازه -1
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 66.667 6 گاه همه جانبه به تجاربن -2 مهارت تفکر خالق

 مهارت تفکر انتقادي
 29.412 5 غلبه بر خود محوری -1

17 100 
 70.588 12 داوری همه جانبهقضاوت و  -2

 ارتباط ميان فردي
 45.455 10 استفاه از مهارت های کالمی -1

22 100 
 54.545 12 استفاده از مهارت های غیر کالمی -2

 مهارت مقابله با استرس
 90.909 10 شناخت راه های اثرگذاری فشار های روانی -1

11 100 
 9.091 1 شناسایی منبع استرس -2

 

فراوانی هر کدام از زیر مولفه های مهارت های زندگی را در مولفه های اصلی نشان می دهد که در اسناد و مدارک علمی  1جدول 

 استخراج شده اند. فراوانی هر کدام از زیر مولفه ها در مولفه اصلی به صورت جداگانه محاسبه شده است.

 علمی فراوانی مولفه هاي اصلی در اسناد و مدارک 2جدول 

 مولفه هاي اصلی زیرمولفه ها نویسنده فروانی کل درصد

9.459 14 

1391خنیفر،   آگاهی از خصلت ها و استعدادهای خود -1 

1391آموزش غیرحضوری،  مهارت خود اگاهی  شناخت افکار، باور ها و ارزش هایمان -2 

1387جزایری،   آگاهی از باورها و ارزش های خود -3 

2.704 

 
4 

1391آموزش غیرحضوری،   پیش بینی واکنش مناسب برابر هیجانات مختلف -1 
 مهارت مدیریت هيجان

1391آموزش غیرحضوری،   نام گذاری احساسات دیگران -2 

18.243 27 

1387جزایری،   تعریف مشکل -1 

 

 مهارت حل مساله
1387جزایری،   بارش فکری راه حل ها -2 

1391خنیفر،   راه حل مناسبانتخاب  -3 

1385جمعیت هالل احمر،  اجراء راه حل انتخاب شده -4 

6.757 10 
1391خنیفر،   مهارت همدلی درک و فهم عقاید، باور ها و احساس دیگران -1 

1391آموزش غیرحضوری،    فراهم کردن شرایط برای بروز احساسات -2 

12.838 19 

1385جمعیت هالل احمر،  انتخاب هدف -1 

1383محمد خانی،  رت تصميم گيري موثرمها  جمع آوری اطالعات تشخیص راه حل های مرتبط -2 

1391آموزش غیرحضوری،   اجرای تصمیم و ارزیابی آن -3 

10.135 15 
1391خنیفر،  مهارت روابط موثر  تشخیص حقوق و منافع خود و دیگران -1 

1390دانش فر، اجتماعی  ی برقراری ارتباط کار آمدداشتن قصد واقعی یرا -2 

6.081 9 
1391آموزش غیرحضوری،   هدایت فکر به سوی ایده های نو و تازه -1 

 مهارت تفکر خالق
1391خنیفر،   نگاه همه جانبه به تجارب -2 

11.486 17 
2005ریچارد پل،   غلبه بر خود محوری -1 

 مهارت تفکر انتقادي
1393قاضی مرادی،  همه جانبه قضاوت و داوری -2 

14.865 22 
1394عزیز زاده مقدم،  استفاه از مهارت های کالمی -1 

 ارتباط ميان فرديمهارت 
1394عزیززاده مقدم،  استفاده از مهارت های غیر کالمی -2 

7.432 11 
1391خنیفر،   شناخت راه های اثرگذاری فشارهای روانی -1 

 مهارت مقابله با استرس
1391خنیفر،   اسایی منبع استرسشن -2 

 کل 148 100

 
فراوانی هر یک از مولفه های اصلی را در مقایسه با یکدیگر نشان می دهد که از اسناد و مدارک علمی به دست آمده اند.  بر  3جدول 

بیش  %10راوانی باالی با ف«  ارتباط میان فردو  تفکر انتقادیحل مساله، تصمیم گیری موثر، روابط موثر اجتماعی، » این اساس مهارت های
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تفکرخالق و مقابله با ، ، مدیریت هیجان، همدلیخود اگاهی »ترین تکرار را در اسناد و مدارک علمی بررسی شده دارند و سایر مهارت های 

« رت حل مسالهمها»دارند نشان از تکرار کم تر در اسناد و مدارک علمی بررسی شده دارد. در حالت کلی  %10که فراوانی کم تر از « استرس

 درصد کمترین فراوانی را دارد.   2.704با « مهارت مدیت هیجان»درصد بیش ترین فراوانی و  18.243با 

. در این بخش کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی )پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم( از نظر میزان توجه به مهارت های 

 در اسناد و مدارک علمی مورد تحلیل قرار گرفته است. زندگی براساس مولفه های به دست آمده

 

 مطالعات سوم ابتدایی

 ميزان فراوانی هر یک از مولفه هاي مهارت هاي زندگی در کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی 4جدول

 مولفه هاي اصلی زیرمولفه ها فراوانی درصد

 آگاهی از خصلت ها و استعداد های خود -1 27 13.705

 شناخت افکار، باور ها و ارزش هایمان -2 11 5.584 ت خود اگاهیمهار

 آگاهی از باور ها و ارزش های خود -3 6 7 3.04

 پیش بینی واکنش مناسب برابر هیجانات مختلف -1 9 4.569
 مهارت مدیریت هيجان

 نام گذاری احساسات دیگران -2 8 4.060

 تعریف مشکل - 1 4 2.030

 حل مسالهمهارت 
 بارش فکری راه حل ها -2 10 5.077

 انتخاب راه حل مناسب -3 3 1.522

 اجراء راه حل انتخاب شده -4 2 1.015

 درک و فهم عقاید، باورها و احساس دیگران -1 7 3.554
 مهارت همدلی

 فراهم کردن شرایط برای بروز احساسات -2 15 7.615

 انتخاب هدف -1 0 0

 جمع آوری اطالعات تشخیص راه حل های مرتبط -2 2 1.015 مهارت تصميم گيري موثر

 اجرای تصمیم و ارزیابی آن -3 8 4.060

 تشخیص حقوق و منافع خود و دیگران -1 38 19.290
 مهارت روابط موثر اجتماعی

507/0  داشتن قصد واقعی یرای برقراری ارتباط کار آمد -2 1 

 ای نو و تازههدایت فکر به سوی ایده ه -1 12 6.092
 مهارت تفکر خالق

 نگاه همه جانبه به تجارب -2 5 2.538

507/0  غلبه بر خودمحوری -1 1 
 مهارت تفکر انتقادي

 قضاوت و داوری همه جانبه -2 0 0

 استفاه از مهارت های کالمی -1 6 3.045
 ارتباط ميان فردي

 استفاده از مهارت های غیر کالمی -2 22 11.168

 شناخت راه های اثر گذاری فشار های روانی -1 0 0
 مهارت مقابله با استرس

 شناسایی منبع استرس -2 0 0

 کل 197 100

 

میزان فراوانی هر یک از مولفه های اصلی و زیرمولفه ها را در کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی نشان می دهد که بر این  4جدول

منافع خود و دیگران، ، آگاهی از خصلت ها و استعداد های خود ، استفاده از مهارت های غیر کالمی، شخیص حقوق و »اساس  زیر مولفه های 

ل شناخت افکار، باور ها و ارزش هایمان، فراهم کردن شرایط برای بروز احساسات، هدایت فکر به سوی ایده های نو و تازه و بارش فکری راه ح

آگاهی از باور ها و ارزش های خود، پیش »در حد قابل قبولی می باشد ولی سایر زیر مولفه های می باشد که  10فراوانی آن ها باالی « ها

بینی واکنش مناسب برابر هیجانات مختلف، نام گذاری احساسات دیگران، تعریف مشکل ،انتخاب راه حل مناسب، اجراء راه حل انتخاب شده، 
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دف، جمع آوری اطالعات، تشخیص راه حل های مرتبط، اجرای تصمیم و ارزیابی آن، درک و فهم عقاید، باورها و احساس دیگران، انتخاب ه

ارت داشتن قصد واقعی یرای برقراری ارتباط کار آمد، نگاه همه جانبه به تجارب، غلبه بر خودمحوری، قضاوت و داوری همه جانبه، استفاه از مه

می باشد و میزان توجه به آن 10فراوانی آن ها کمتر از  «سایی منبع استرسهای کالمی، شناخت راه های اثر گذاری فشار های روانی و شنا

%، بیشترین درصد فراوانی  19.29در مهارت روابط موثر اجتماعی با « تشخیص حقوق و منافع خود و دیگران»ها بسیار کم می باشد. زیرمولفه 

تعریف »در مهارت تفکر انتقادی و زیر مولفه « غلبه بر خود محوری»ی و زیر مولفه « مهارت مقابله با استرس»را دارد و به زیر مولفه های 

 در مهارت حل مساله اصال توجهی نشده است.« مشکل

 ميزان توجه به مولفه هاي اصلی مهارت هاي زندگی در مطالعات اجتماعی پایه سوم 5جدول

 مولفه هاي اصلی فراوانی درصد

 مهارت خود اگاهی 45 22.843

 رت مدیریت هيجانمها 17 8.629

 حل مسالهمهارت  19 9.645

 مهارت همدلی 22 11.168

 مهارت تصميم گيري موثر 10 5.076

 مهارت روابط موثر اجتماعی 38 19.289

 مهارت تفکر خالق 17 8.629

507/0  مهارت تفکر انتقادي 1 

 ارتباط ميان فردي 28 14.214

 مهارت مقابله با استرس 0 0

 کل 197 100

 

خود » که فراوانی هر کدام از مولفه های اصلی را در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم نشان می دهد، مهارت های  6بر اساس جدول 

دارند که نشان توجه مناسب به این مهارت ها می باشد، همچنین  20فراوانی باالی « ارتباط میان فردیو  روابط موثر اجتماعی، همدلی،اگاهی

تصمیم گیری » در حد مطلوب قرار دارند . اما سایر مهارت های  20با فراوانی نزدیک « مساله، مدیرت هیجان و تفکر خالق حل»مهارت های 

مهارت »کم تر می باشد که نشان از توجه کم به آن ها می باشد. به طور کلی 10فراوانی آن ها از « و  مقابله با استرس تفکر انتقادیموثر، 

 توجهی نشده است. « مهارت مقابله با استرس»یش ترین درصد فراوانی را نسبت به سایر مهارت ها دارد و به ب 22.843« خود آگاهی
 

 مطالعات اجتماعی پایه چهارم

 زیر مولفه هاي مهارت هاي زندگی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی ميزان فراوانی هریک از 7جدول

 فه هاي اصلیمول زیر مولفه ها فراوانی درصد

 آگاهی از خصلت ها و استعداد های خود -1 3 2.098

 شناخت افکار ، باور ها و ارزش هایمان -2 26 18.191 مهارت خود اگاهی

 آگاهی از باورها و ارزش های خود -3 4 2.798

 پیش بینی واکنش مناسب برابر هیجانات مختلف -1 5 3.496
 مهارت مدیریت هيجان

 م گذاری احساسات دیگراننا -2 2 1.398

 تعریف مشکل - 1 6 4.197

 حل مسالهمهارت 
 بارش فکری راه حل ها -2 7 4.896

 انتخاب راه حل مناسب -3 2 1.398

 اجراء راه حل انتخاب شده -4 4 2.796
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 مهارت همدلی رک و فهم عقاید ، باور ها و احساس دیگراند -1 12 8.392
 699/0  شرایط برای بروز احساساتفراهم کردن  -2 1 

699/0  انتخاب هدف -1 1 

 جمع آوری اطالعات تشخیص راه حل های مرتبطه -2 4 2.791 مهارت تصميم گيري موثر

699/0  اجرای تصمیم و ارزیابی آن -3 1 

 تشخیص حقوق و منافع خود و دیگران -1 18 12.587
 مهارت روابط موثر اجتماعی

 اقعی یرای برقراری ارتباط کار آمدداشتن قصد و -2 2 1.398

 هدایت فکر به سوی ایده های نو وتازه -1 12 8.392
 مهارت تفکر خالق

 نگاه همه جانبه به تجارب -2 2 1.398

 غلبه بر خود محوری -1 3 2.098
 مهارت تفکر انتقادي

 قضاوت و داوری همه جانبه -2 0 0

 استفاه از مهارت های کالمی -1 8 5.594
 رتباط ميان فرديا

 استفاده از مهارت های غیر کالمی -2 9 6.293

 شناخت راه های اثر گذاری فشار های روانی -1 7 4.895
 مهارت مقابله با استرس

 شناسایی منبع استرس -2 4 2.797

 کل 143 100

 

» هارم ابتدایی نشان می دهد زیرمولفه هایکه زیرمولفه های مهارت های زندگی را کتاب مطالعات اجتماعی پایه چ 8براساس جدول 

شناخت افکار ، باور ها و ارزش هایمان، تشخیص حقوق و منافع خود و دیگران، هدایت فکر به سوی ایده های نو وتازه، درک و فهم عقاید و 

ی برخوردارند و میزان توجه به آن ها دارند که نسبت به سایر زیر مولفه ها از فراوانی بیش تر 10فراوانی باالی « باور ها و احساس دیگران

استفاده از مهارت های غیر ، شناسایی منبع استرس، شناخت راه های اثر گذاری فشار های روانی» مناسب می باشد. اما سایر زیر مولفه های

داشتن قصد واقعی یرای ،جاربنگاه همه جانبه به ت، غلبه بر خود محوری، قضاوت و داوری همه جانبه، استفاه از مهارت های کالمی، کالمی

فراهم کردن شرایط ،انتخاب هدف، اجرای تصمیم و ارزیابی آن، جمع آوری اطالعات تشخیص راه حل های مرتبطه، برقراری ارتباط کار آمد

، اسات دیگراننام گذاری احس، تعریف مشکل، بارش فکری راه حل ها، انتخاب راه حل مناسب،اجراء راه حل انتخاب شده، برای بروز احساسات

فراوانی های « آگاهی از خصلت ها و استعداد های خودو  آگاهی از باورها و ارزش های خود، پیش بینی واکنش مناسب برابر هیجانات مختلف

فت که و نزدیک به هم دارند  که نشان عدم توجه کافی به آن ها می باشد. با توجه به فراوانی کل زیر مولفه ها، می توان نتیجه گر 10زیر 

کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در حد متوسط مهارت های زندگی را مورد توجه قرار داده است، اما آنچه که حائز اهمیت است، 

 شناخت افکار،»توجه شده است.در این میان زیر مولفه  « قضاوت و داوری همه جانبه» این است که به همه زیر مولفه ها به غیر از زیر مولفه

قضاوت و داوری »بیش ترین درصد فراوانی را دارد، در حالی که به زیر مولفه ی  %18.191از مولفه اصلی خودآگاهی با« باورها و ارزش هایمان

  از مولفه اصلی تفکر انتقادی توجهی نشده است.  « همه جانبه

 پایه چهارم ابتداییميزان توجه به مولفه هاي اصلی مهارت هاي زندگی در مطالعات اجتماعی  9جدول 

 مولفه هاي اصلی فراوانی درصد

 مهارت خود اگاهی 33 23.077

 مهارت مدیریت هيجان 7 4.896

 حل مسالهمهارت  19 13.287

 مهارت همدلی 13 9.091

 مهارت تصميم گيري موثر 6 4.196

 مهارت روابط موثر اجتماعی 20 13.985

 مهارت تفکر خالق 14 9.791

 رت تفکر انتقاديمها 3 2.097
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 ارتباط ميان فردي 17 11.888

 مهارت مقابله با استرس 11 7.692

 کل 143 100

 

که میزان فراوانی مولفه های اصلی مهارت های زندگی را نشان می دهد میزان توجه به   9براساس فروانی های بدست آمده در جدول 

می باشد که نشان می دهد توجه مناسبی به این %10باالی « ارتباط میان فردیعی و ، روابط موثر اجتماحل مساله، خود اگاهی  »مهارت های

درصد فراوانی شان « مقابله با استرسو  تفکر انتقادی، مدیریت هیجان، تصمیم گیری موثر» مهارت ها شده است. اما در مقابل مهارت های

 مهارت همدلی» حد مناسب و مطلوب نبوده است. همچنین مهارت های  می باشد که نشان می  دهد توجه به این دسته از مهارت در %10زیر 

با « مهارت خود آگاهی»به نسبت، در حد مطلوبی به آن ها توجه شده است. در مجموع %10با درصد فراوانی نزدیک به « مهارت تفکر خالقو 

مهارت »کمترین فراوانی را دارد و همچنین فرراوانی  درصد 2.097با « مهارت تفکر انتقادی»درصد بیش ترین فراوانی و در مقابل  23.077

درصد می باشد، که نشان از میزان توجه کم  4.896درصد و  4.196هرکدام به ترتیب « مهارت مدیریت هیجان»و « های تصمیم گیری موثر

 به آن ها در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی می باشد. 
 

 ابتداییمطالعات اجتماعی پایه پنجم 

 ميزان فراوانی هریک از زیر مولفه هاي مهارت هاي زندگی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی 10جدول 

 مولفه هاي اصلی زیرمولفه ها فراوانی درصد

 آگاهی از خصلت ها و استعداد های خود -1 3 1.245 

 هایمان شناخت افکار، باور ها و ارزش -2 47 19.502 مهارت خود اگاهی

 آگاهی از باورها و ارزش های خود -3 4 1.660

 پیش بینی واکنش مناسب برابر هیجانات مختلف -1 17 7.053
 مهارت مدیریت هيجان

 نام گذاری احساسات دیگران -2 22 9.128

 تعریف مشکل - 1 3 1.245

 حل مسالهمهارت 

 

 بارش فکری راه حل ها -2 3 1.245

 راه حل مناسب انتخاب -3 3 1.245

415/0  اجراء راه حل انتخاب شده -4 1 

 مهارت همدلی درک و فهم عقاید، باور ها و احساس دیگران -1 24 9.959
 فراهم کردن شرایط برای بروز احساسات -2 7 2.905 

 انتخاب هدف -1 5 2.075

 بطجمع آوری اطالعات تشخیص راه حل های مرت -2 0 0 مهارت تصميم گيري موثر

 اجرای تصمیم و ارزیابی آن -3 0 0

 تشخیص حقوق و منافع خود و دیگران -1 29 12.033
 مهارت روابط موثر اجتماعی

 داشتن قصد واقعی یرای برقراری ارتباط کار آمد -2 16 6.639

 هدایت فکر به سوی ایده های نو و تازه -1 12 4.979
 مهارت تفکر خالق

 ه تجاربنگاه همه جانبه ب -2 0 0

 غلبه بر خود محوری -1 14 5.809
 مهارت تفکر انتقادي

 قضاوت و داوری همه جانبه -2 0 0

 استفاه از مهارت های کالمی -1 8 3.320
 ارتباط ميان فردي

 استفاده از مهارت های غیرکالمی -2 9 3.734

 شناخت راه های اثرگذاری فشار های روانی -1 11 4.564
 استرس مهارت مقابله با

 شناسایی منبع استرس -2 3 1.245

 کل 241 100
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نشان دهنده میزان توجه به هریک از زیر مولفه های مهارت های زندگی در کتاب مطالعات پایه پنجم ابتدایی می باشد که  10جدول 

،درک و فهم عقاید، باور ها و احساس دیگران شناخت افکار، باور ها و ارزش هایمان، نام گذاری احساسات دیگران» بر اساس آن زیر مولفه های 

پیش بینی واکنش » از توجه مناسبی برخوردار بوده اند و زیر مولفه های  20با فراوانی باالی « و تشخیص حقوق و منافع خود و دیگران

های نو و تازه، غلبه بر خود محوری داشتن قصد واقعی یرای برقراری ارتباط کار آمد، هدایت فکر به سوی ایده ، مناسب برابر هیجانات مختلف

» در حد متوسط به آن ها توجه شده است، در حالی که زیر مولفه های 20الی10با فراوانی بین « و شناخت راه های اثرگذاری فشار های روانی

ا، انتخاب راه حل مناسب، آگاهی از باورها و ارزش های خود، تعریف مشکل، بارش فکری راه حل ه، آگاهی از خصلت ها و استعداد های خود

اجراء راه حل انتخاب شده، فراهم کردن شرایط برای بروز احساسات، انتخاب هدف، جمع آوری اطالعات تشخیص راه حل های مرتبط، اجرای 

ت های غیرکالمی تصمیم و ارزیابی آن، نگاه همه جانبه به تجارب، قضاوت و داوری همه جانبه، استفاه از مهارت های کالمی، استفاده از مهار

شناخت »نشان می دهد که توجه به این زیر مولفه ها در حد مطلوبی نبوده است. به طور کلی  10با فراوانی کم تر از « و شناسایی منبع استرس

طالعات جمع آوری ا»% بیش ترین درصد فراوانی، و زیر مولفه های  19.502از مولفه اصلی خودآگاهی با « افکار، باورها و ارزش هایمان

« نگاه همه جانبه به تجارب»از مولفه اصلی تصمیم گیری موثر و زیرمولفه ی « اجرای تصمیم و ارزیابی آن»و « تشخیص راه حل های مرتبط

 بدون فراوانی می باشند. مهارت تفکر انتقادیاز مولفه اصلی « قضاوت و داوری همه جانبه»از مولفه اصلی مهارت تفکر خالق و زیر مولفه 

 ميزان توجه به مولفه هاي اصلی مهارت هاي زندگی در مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی 11ل جدو

 مولفه هاي اصلی فراوانی درصد

 مهارت خود اگاهی 54 22.407

 مهارت مدیریت هيجان 39 16.183

 حل مسالهمهارت  10 4.149

 مهارت همدلی 31 12.863

 مهارت تصميم گيري موثر 5 2.075

67218.  مهارت روابط موثر اجتماعی 45 

 مهارت تفکر خالق 12 4.979

 مهارت تفکر انتقادي 14 5.809

 ارتباط ميان فردي 17 7.054

 مهارت مقابله با استرس 14 5.809

 کل 241 100

 

، خود اگاهی »مهارت های  نمایانگر میزان توجه به مولفه های اصلی در مطالعات پایه پنجم ابتدایی می باشد که بر اساس آن 11جدول

ارتباط  »در حد مطلوب به آن ها توجه شده است؛و مهارت های  %10با درصد فراوانی باال « مدیریت هیجان، روابط موثر اجتماعی و همدلی

است و مهارت  % میزان توجه به آن ها در حد متوسط بوده 10 -%  5با درصد فراوانی بین « و مقابله با استرس تفکر انتقادی، میان فردی

با « مهارت خود آگاهی»به میزان کمی مورد توجه قرار گرفته اند. در مجموع  %5با درصد فراوانی کم تر از « و تفکر خالق حل مساله» های

 درصد کمترین فراوانی را دارد. 2.075با « مهارت تصمیم گیری موثر»درصد بیش ترین فراوانی و  22.407
 

 شم ابتداییمطالعات اجتماعی پایه ش2-4

 ميزان فراوانی هریک اززیر مولفه هاي مهارت هاي زندگی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی 12جدول 

 مولفه هاي اصلی زیرمولفه ها فراوانی درصد

441.  آگاهی از خصلت ها و استعداد های خود -1 1 

 هایمانشناخت افکار، باور ها و ارزش  -2 48 21.145 مهارت خود اگاهی

 آگاهی از باورها و ارزش های خود -3 3 1.322

441/0  مهارت مدیریت هيجان پیش بینی واکنش مناسب برابر هیجانات مختلف -1 1 
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 ام گذاری احساسات دیگرانن -2 4 1.762

 تعریف مشکل - 1 13 5.727

 حل مسالهمهارت 

 

 بارش فکری راه حل ها -2 6 2.643

881/0  اه حل مناسبانتخاب ر -3 2 

881/0  اجراء راه حل انتخاب شده -4 2 

 مهارت همدلی درک و فهم عقاید، باور ها و احساس دیگران -1 6 2.643
 441/0  فراهم کردن شرایط برای بروز احساسات -2 1 

 انتخاب هدف -1 9 3.965

 رتبطجمع آوری اطالعات تشخیص راه حل های م -2 15 6.608 مهارت تصميم گيري موثر

 اجرای تصمیم و ارزیابی آن -3 15 6.608

 تشخیص حقوق و منافع خود و دیگران -1 10 4.405
 مهارت روابط موثر اجتماعی

 داشتن قصد واقعی یرای برقراری ارتباط کار آمد -2 0 0

 هدایت فکر به سوی ایده های نو و تازه -1 29 12.775
 مهارت تفکر خالق

 انبه به تجاربنگاه همه ج -2 6 2.643

 غلبه بر خودمحوری -1 19 8.370
 مهارت تفکر انتقادي

 قضاوت و داوری همه جانبه -2 4 1.762

 استفاه از مهارت های کالمی -1 14 6.167
 ارتباط ميان فردي

 استفاده از مهارت های غیر کالمی -2 11 4.845

 شناخت راه های اثر گذاری فشار های روانی -1 7 3.084
 رت مقابله با استرسمها

441/0  شناسایی منبع استرس -2 1 

 کل 227 100

 

نشان دهنده  فراوانی هر یک از زیر مولفه های مهارت های زندگی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم است که بر این  13جدول

دارند که  %10درصد فراوانی باالی« ه های نو و تازههدایت فکر به سوی ایدو  شناخت افکار، باور ها و ارزش هایمان» اساس زیر مولفه های

تعریف مشکل، جمع آوری اطالعات تشخیص راه حل های مرتبط، اجرای تصمیم و » نشان از توجه مطلوب به آن ها دارد، و زیرمولفه ها 

اشد در حد متوسط مورد توجه قرار می ب %10-%5که  فراوانی آن ها بین « ارزیابی آن، غلبه بر خودمحوری و استفاه از مهارت های کالمی

آگاهی از خصلت ها و استعداد های خود، آگاهی از باورها و ارزش های خود، پیش بینی واکنش مناسب برابر » گرفته اند و سایر زیر مولفه ها 

نتخاب شده، درک و فهم هیجانات مختلف، نام گذاری احساسات دیگران، بارش فکری راه حل ها، انتخاب راه حل مناسب،  اجراء راه حل ا

عقاید، باور ها و احساس دیگران، فراهم کردن شرایط برای بروز احساسات، انتخاب هدف، تشخیص حقوق و منافع خود و دیگران،  داشتن 

کالمی، شناسایی قصد واقعی یرای برقراری ارتباط کار آمد، نگاه همه جانبه به تجارب،  قضاوت و داوری همه جانبه،  استفاده از مهارت های غیر 

دارند که نشان می دهد میزان توجه به آن ها بسیار کم  %5فراوانی کم تر از « منبع استرس و شناخت راه های اثر گذاری فشار های روانی

خت شنا»بوده است. براساس فراوانی های بدست آمده از کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی در حد مطلوبی می باشد و به طور کلی 

داشتن قصد واقعی یرای »% بیش ترین فراوانی و زیر مولفه ی  21.145با فراوانی   گاهیآخوداز مولفه اصلی « افکار، باور ها و ارزش هایمان

 کمترین کم ترین میزان توجه را دارد. %0از مولفه اصلی مهارت روابط موثر اجتماعی با فراوانی « برقراری ارتباط کار آمد

 وجه به مولفه هاي اصلی مهارت هاي زندگی در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتداییميزان ت 14جدول

 مولفه هاي اصلی فراوانی درصد

 مهارت خود اگاهی 52 22.907

 مهارت مدیریت هيجان 5 2.203

 حل مسالهمهارت  23 10.132

 مهارت همدلی 7 3.084
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 مهارت تصميم گيري موثر 39 17.181

 ابط موثر اجتماعیمهارت رو 10 4.405

 مهارت تفکر خالق 35 15.419

 مهارت تفکر انتقادي 23 10.132

 ارتباط ميان فردي 25 11.013

 مهارت مقابله با استرس 8 3.524

 کل 227 100

 

، که نشان دهنده فراوانی مولفه های اصلی مهارت های زندگی در کتاب مطالعات پایه ششم ابتدایی می باشد 14براساس جدول 

بیش ترین  %10با با فراوانی باالی « ارتباط میان فردو  تفکر انتقادی، تصمیم گیری موثر، تفکر خالق، حل مساله، خود اگاهی »مهارت های 

فراوانی « همدلی، روابط موثر اجتماعی و مقابله با استرس، مدیریت هیجان» میزان توجه را به خود اختصاص داده اند و در مقابل مهارت های

%  22.907با « مهارت خودآگاهی»می باشد که گویای توجه بسیار کم به این مهارت ها است. در حالت کلی مولفه اصلی  %5ها کم تر از  آن

 %کمترین فراوانی را دارد. 2.203با « مدیریت هیجان»بیش ترین فراوانی و مولفه اصلی 

 

 سوم بخش

 ر ابتداییمقایسه کلی مهارت هاي زندگی در کتب مطالعات دو 3-1

در بخش سوم مقاله، مولفه های اصلی مهارت های زندگی در کل کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با استفاده از جدول و نمودار  

 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. 

 ماعی دوره ابتداییفراوانی  مولفه هاي اصلی در کتب مطالعات اجت 15جدول 
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 فراوانی 184 68 71 73 60 113 78 41 87 33 808

100 4.084 10.767 5.074 9.653 13.985 7.425 59.03  88.78  68.41  322.77  درصد 

 

عمل آمده 15براساس مقایسه ای که بین مولفه های اصلی مهارت های زندگی در کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی  در جدول 

مهارت های و  %کم ترین فراوانی را دارد 4.084با « مهارت مقابله با استرس»فراوانی و  % بیش ترین  22.773با  « مهارت خود آگاهی»است، 

نشان می دهد که این مهارت ها در حد مطلوبی مورد توجه قرار گرفته اند،  %10با فراوانی باالی « روابط موثر اجتماعی و روابط میان فردی »

را به خود اختصاص داده اند و نشانگر توجه کم به آن ها  %5فراوانی کم تر از « استرس تفکر انتقادی و مقابله با» در حالی که مهارت های 

قرار دارد در  %10-%5مدیریت هیجان، حل مساله، همدلی، تصمیم گیری موثر و تفکر خالق که فراوانی آن ها بین »است، و سایر مهارت ها

 حد متوسط مورد توجه قرار گرفته اند. 
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 یک از مولفه هاي مهارت هاي زندگی در کتب مطالعات دوره ابتداییسهم هر  16نمودار 

خود آگاهی، روابط موثر اجتماعی و روابط میان »مهارت های زندگی را در کنار هم نشان می دهد که مهارت  های  16نمودار ستونی  

فراوانی « گیری موثر و تفکر خالق وتفکر انتقادیمدیریت هیجان، حل مساله، همدلی، تصمیم » دارند و مهارت های 10فردی  فراوانی باالی 

 کم ترین فراوانی را دارد.  4رادارند و مهارت مقابله با استرس با فراوانی نزدیک به  5نزدیک به هم وباالی 
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 بحث و نتيجه گيري  

رت های ده گانه زندگی است که انسان برای داشتن زندگی سالم، باید دانش ها و مهارت هایی را فراگیرد از جمله این مهارت ها، مها

سازمان بهداشت جهانی در طول فرآیندی چند ساله آن ها را معرفی کرده است. لذا با توجه به ضرورت آموزش این مهارت ها در دوره های 

پایه های »دایی ابتدایی تحصیلی کودکان، این پژوهش سعی در تشخیص میزان توجه به این مهارت ها را در کتب مطالعات اجتماعی دوره ابت

 دارد.« سوم تا ششم ابتدایی

در هر پایه تحصیلی میزان فراونی مولفه های مهارت های زندگی به صورت جداگانه بررسی شده است که در مطالعات اجتماعی پایه 

ین میزان توجه را دارد. کم تر %0با « مهارت مقابله با استرس»بیش ترین میزان و  %483/22با فراوانی « مهارت خود آگاهی»سوم ابتدایی 

با فراوانی « مهارت تفکر انتقادی »بیش ترین توجه و  %077/23با فراوانی « مهارت خود آگاهی»همچنین در مطالعات پایه چهارم ابتدایی 

بیش ترین  % 047/22با فراوانی « مهارت خود آگاهی»کم ترین توجه به آن شده است. به عالوه در مطالعات اجتماعی پایه پنجم  097/2%

کم ترین اهمیت را از این حیث داشته است. در نهایت هم در مطالعات اجتماعی  %075/2با فراوانی « مهارت تصمیم گیری موثر»اهمیت و 

کم ترین میزان فراوانی   %023/2با « مهارت مدیریت هیجان»% بیشترین میزان فراوانی و  097/22با « مهارت خودآگاهی»پایه ششم ابتدایی 

 داشته است. را

کم ترین میزان توجه را در « مهارت مقابله با استرس»بیش ترین میزان توجه و « مهارت خود آگاهی»به طور کلی در همه پایه ها 

کتب درسی مطالعات اجتماعی داشته اند. سایر مهارت های ارتباط موثر، روابط میان فردی، تفکر خالق و مهارت همدلی از نظر فراوانی در 

قرار داشتند؛ در حالی که مهارت های حل مسئله، مدیریت هیجان، تصمیم گیری موثر،  %13-%9ل قبولی بوده اند و در بازه درصدی حد قاب

بوده اند که نشان از توجه کم به این مهارت ها در کتب مطالعات اجتماعی می باشد  %9-%4تفکر انتقادی و مقابله با استرس در بازه درصدی 

 به آن ها در حدی نیست که دانش آموز بتواند آن هارا در زندگی به کار بندد.و تکرار و توجه 

بر اساس یافته های پژوهش، می توان گفت که کتاب مطالعات اجتماعی در حد متوسطی توانسته است مهارت های زندگی را به دانش 

با با نتایج پژوهش حاضر می باشند؛ همچنین طبق ( همسو 1385( و ادیب)1388آموزان یاد دهد. در همین راستا پژوهش های دهقانی )

( که معتقدند مطالعات پایه ششم به صورت مطلوب به مهارت های زندگی اشاره نموده است، یافته 1394پژوهش قاسمی فرد و همکاران )

 حدمطلوب بوده است .های پژوهش فعلی نیز نشان می دهد که میزان توجه به مهارت های زندگی در مطالعات اجتماعی پایه ششم در 

با توجه به اینکه مهارت های زندگی در کودکان در همان سال های اولیه باید نهادینه شود باید به این مهارت ها توجه بیش تری می 

یار شد به خصوص مهارت های حل مسئله، مدیریت هیجان، تصمیم گیری موثر، تفکر انتقادی و مقابله با استرس که میزان توجه به آن ها بس

 کم بوده است و دانش آموز نمی تواند آن ها را در زندگی روزمره خود به کار گیرد.
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 مراجعمنابع و 

روهی بر افزایش باور اثر بخشی آموزش مدیریت هیجان و مهارت حل مسئله به شیوه گ (.1391) ابراهیمی، نازیال. [1]

امه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد پایان ن دخترانه ونوس.آمدی دانش آموزان دبیرستان های خود کار

 چاپ نشده. ،اسالمی مرو دشت

پژوهشی  –فصلنامه علمی  بررسی میزان دستیابی نوجوانان ایرانی به مهارت های زندگی . (.1385) یوسف.ادیب، [2]

 25-1ص ،4دوره اول، شماره  روانشناسی دانشگاه تبریز،

 انتشارات هنر آبی :همدلی .تهران (.1389امامی، نایینی.) [3]

 : انتشارات دانژه مهارت حل مساله. تهران (.1387جزایری، علیرضا و رحیمی، سیدعلی سینا.) [4]

 : انتشارات دانژه مهارت خود آگاهی. تهران (.1387) جزایری، علیرضا و رحیمی، سیدعلی سینا. [5]

 : انتشارات دانژه مهارت مدیریت هیجان. تهران (.1387) جزایری، علیرضا و رحیمی، سیدعلی سینا. [6]

 انتشارات دانشگاه تهران. استرس و روش های مقابله با آن. تهران: (.1390) اکرم. محمد و پرند، خدایاری فرد، [7]

 تهران: نشر هاجر. مهارت های زندگی. (.1391) مژده. حسین و پورحسینی، خنیفر، [8]

های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مهارت های اجتماعی  تحلیل محتوای کتب (.1388) مرضیه. دهقانی، [9]

 .148-121ص ،31شماره ،8دوره فصلنامه نوآوری های آموزشی، باتوجه به دیدگاه آموزگاران.

پژوهشکده مهندسی و  علوم پزشکی  درباره مهارت های زندگی.تهران: (.1386) فریده. شکوفه و حمیدی، رادفر، [10]

 جانبازان.

تاثیرآموزش مهارت های زندگی بر سالمت روان دانش  (.1389) مریم سا دات. سید شریفی، محمد؛ ر،رحمان پو [11]

 مجله رشد آموزان.

ص  ،6، شماره 2دوره  مشاور مدرسه، مهارت های زندگی به کجا ره می سپرند؟. (.1386) ابوالقاسم. رحمت زاده، [12]

12-15. 

دوره  پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران،مجله دانشکده پیرا سازمان بهداشت جهانی. (.1389) غالمرضا. رحیمی، [13]

 .56-53ص ،1شماره ،5

 .اساس مولفه های مهارت های زندگی تحلیل محتوای کتب درسی دوره راهنمایی بر (.1388) یزدی زاده. ،زینب [14]

 ، دانشگاه تهران، چاپ نشده.ن نامه کارشناسی ارشدعلوم تربیتیپایا

نویسیم چهارم و پنجم ابتدایی بر تحلیل محتوای کتاب های بخوانیم و ب (.1389) .فائزه سادات محمدالحسینی، [15]

 ، دانشگاه الزهرا، چاپ نشده.نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی ساس مولفه های مهارت های زندگی. پایانا

 اداره آموزش. معاونت آموزشی و پژوهشی آموزش مهارت های زندگی. (.1385) سازمان جوانان و جمعیت هالل احمر. [16]

 .37-36ص ،8شماره ،13دوره  مجله رشد، کنترل هیجان ها. (.1389) سلیقه دار، لیال. [17]

(.میزان تحقق اهداف مهارت های زندگی در دانش آموزان 1391جوادی پور، محمد؛ عزیزی،پرروین و نوروززاده، رضا.) [18]

 .128-113ص، 4،شماره 21پژوهشی دانشگاه شاهد، دوره -دوره ابتدایی.فصلنامه علمی

مجله روانشناسی  راهکاری برای رسیدن به موفقیت. آموزش مهارت های زندگی، (.1388) فوزیه. علی قورچی، [19]

 .9-8ص ،66شماره  ،6دوره  شادکامی و موفقیت،

تحلیل محتوای برنامه درسی  (.1394) سعید. ،نورانی رود پشتی و محمد نوری چوکالیی، ،احسان عمویی اسرمی، [20]

سومین کنفرانس ملی توسعه  اجتماعی پنجم ابتدایی از منظر توجه به مهارت های زندگی در دانش آموزان.مطالعات 

تحقیقات اسالمی سروش مرتضوی، مرکز  تهران، ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی در علوم تربیتی و روانشناسی، پایدار

 .راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

 پژوهشی.تهران: انتشارات سخن -نگارش مقاله علمیآیین  (.1393) محمود. فتوحی، [21]

بررسی محتوای کتاب مطالعات  (.1394) مریم. جعفری پاشاکالیی، اسماعیل و عابدینی آکردی، احمد؛ قاسمی فرد، [22]

 .24-12ص ،126شماره  ،32دوره اجتماعی پایه ششم از منظر توجه به مهارت های زندگی. فصلنامه تعلیم وتربیت،

 تهران: انتشارت اختران. (. درآمدی بر تفکر انتقادی.1393) سن.ح قاضی مرادی، [23]
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متوسطه.فصلنامه آموزش سنجش مهارت های زندگی دانش آموزان پایه اول  (.1392) ،سعیده.کریمی، فریبا؛ فکری [24]

 .85-73ص ،22، شماره 6، دوره و ارزشیابی

 نشر دوران. تهران: جامعه شناسی آموزش و پرورش. (.1380محمد رسول.) گلشن فومنی، [25]

 ترجمه: ض.برقراری ارتباط و مقابله با تعار آموزش و ارزشیابی مهارت های زندگی .روبین ،انگلیشو لینت ، النگارتی [26]

 انتشارات فاطمی. تهران: (.1390) حسین دانشفر
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