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Abstract 

Objective: The content analysis of elementary school textbooks is based on 

decision-making and problem-solving skills. Research shows that teaching life 

skills helps to improve the mental health of children and adolescents in different 

dimensions of life and is considered one of the most basic preventive programs at 

the primary level. The best place and situation for life skills training is the path of 

education in education, which accompanies the child from preschool age to higher 

levels of higher education. Schools transfer these skills to students through the 

content of textbooks. Evaluating the content of textbooks, in addition to helping 

to increase their efficiency and effectiveness, can lead to the desired realization of 

educational goals. Research studies have shown that many students lack the 

necessary skills and abilities to face life issues, and traditional and conventional 

education in the form of in-school learning has not been able to help them solve 

life issues. Therefore, the quality process in primary schools is important as the 

starting point for the effectiveness of the educational system, and it seems that 

teaching a number of life skills should be included in primary textbooks. 

According to the background check, a comprehensive research related to content 

analysis of all primary school books has not been done. Therefore, the present 

research, which includes all the books of the six primary education levels; It is 

also taking steps in order to solve this gap and fill the gap in the existing 

background. Therefore, this research seeks to answer the following questions: 
1 To what extent have primary school textbooks paid attention to teaching decision-

making skills? 

2 How is the importance factor and prioritization of decision-making skill indicators? 

3 To what extent have primary school textbooks paid attention to teaching problem solving 

skills? 

4 How is the importance factor and prioritization of problem solving skill indicators? 
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5. What is the level of attention paid by primary school textbooks to teaching decision-

making and problem-solving skills according to the level of education (1st to 6th grade) 

and textbooks? 

The basis of the materials used in teaching life skills is the information obtained 

from the way of learning through observing the behavior of others and its 

consequences, and it is actually based on Bandura's social learning theory (1977). 

The theory of risk and resilience explains why some people respond better to the 

pressures and problems of everyday life than others. The theory of flexibility 

refers to internal factors such as self-esteem, the source of internal control and 

external factors such as social and family support as protective factors that make 

a person resistant to the dangers of poverty, anxiety and substance abuse. The 

theory of constructivism is derived from the theories of Piaget and Vygotsky, who 

consider the comprehensive to be important in the construction and interpretation 

of knowledge. In this approach, each learner actively builds their knowledge based 

on what they know, and the teaching method is group and collaborative. Basically, 

constructivism is a theory based on observation and scientific study, about that; 

How does a person learn? This theory believes that humans build their 

understanding and knowledge through experiencing things and thinking about 

experiences. This process is necessary for learning problem solving, reasoning, 

critical thinking, active and thoughtful use of knowledge 

Method: Descriptive and content analysis. The statistical population is all the 

textbooks of the primary education course (sixth grade) of the academic year 

1399-99. Census sampling method was used and all elementary school books (41 

volumes, 4947 pages) were reviewed and analyzed. The measurement tool was a 

researcher-made content analysis checklist, the validity of which was verified 

using the opinion of experts and its reliability was verified using the method of 

intra-subject agreement between the two coders. Data were analyzed using the 

three Shannon entropy steps. 

Findings: In all pages of elementary school textbooks, the subject of decision-

making and problem-solving skills has been discussed 755 times, of which; The 

highest attention with 403 frequency (53.4%) is related to "problem solving" skill 

and the lowest attention with 352 cases (46.6%) is related to "decision making" 

skill. In elementary school textbooks, the highest coefficient of importance is 

related to "decision making" skill (0.2221) and the lowest is related to "problem 

solving" skill with a coefficient of 0.502. The first grade has 5 book titles, which 

are 64 times (8.5%) in total; Second grade with 6 titles 92 (12.2%); Third, fourth 

and fifth grades with 7 titles 118 (15.6%) respectively; 134 (17.8%) and 128 times 

(17%) and the sixth grade with 9 titles, 219 times (29%) mentioned decision-

making and problem-solving skills. The most attention to the total skills is related 

to the book "Mathematics" with 131 frequencies (17.4%) and the least attention 

to "Quran teaching" with 80 frequencies (10.6%). The book "Persian" in a total of 

six bases, 81 times; "Persian writing" 99; "Experimental Sciences" 105; "Teaching 
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the Qur'an" 80; "Mathematics" 131; "Heavenly Gifts" 108 and "Social Studies" 

have dealt with these skills 102 times in total. 

As observed, learning and familiarizing elementary school students with life skills 

is an inevitable necessity. The results show that primary school books have paid 

less attention to the teaching of "decision-making" skills; On the other hand, based 

on the results obtained by Shannon's entropy method, the skill of "decision-

making" has been recognized as important, so it is suggested to pay enough 

attention to teaching these skills along with other life skills in the reprinting of 

elementary school textbooks. The least attention is paid to the sum of decision-

making and problem-solving skills related to the book "Teaching Quran". 

Curriculum planners and authors of textbooks should review this book and 

consider issues related to life skills. According to the content analysis, in some 

books of each grade level, the least attention has been given to teaching decision-

making and problem-solving skills, it is suggested that these books should also be 

reviewed in terms of life skills. The findings of this plan will be useful for the 

Ministry of Education and the organization of writing and compiling elementary 

school textbooks and all teachers and curriculum planners. One of the problems 

of this research was the wideness of the statistical population and examples of life 

skills. Considering that 41 textbooks and nearly 5 thousand pages were analyzed. 

This work was a time-consuming process that was analyzed page by page by 

several trained teams, and the problem of the scope and time-consuming nature of 

the work was well managed. 

Keywords: Content Analysis Textbooks Elementary, Life Skills, Decision Making, 

Problem Solving 
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میزان توجه به آموزش  نظر از یهای درسی دوره ابتدایتحلیل و ارزیابی کتاب

گیری و حل مسئلهتصمیم هایمهارت  

 1*ابوبکر کریمی  

 

 چکیده
 است. گیری و حل مسئلههای تصمیمهای درسی دوره ابتدایی، بر اساس مهارتتحلیل محتوای کتاب هدف:

های دوره آموزش ابتدایی )شش پایه( سال توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری، همه کتاب روش:

جلد کتاب،  41های دوره ابتدایی )گیری سرشماری استفاده و همه کتاببود. از روش نمونه 1222-22تحصیلی 

ه ست تحلیل محتوای محقق ساختلیگیری، چکاست. ابزار اندازه قرارگرفتهصفحه( مورد بررسی و تحلیل  4247

 ن دوی بیدرون موضوعنظران و پایایی آن با استفاده از روش توافق بوده که روایی آن با استفاده از نظر صاحب

رار وتحلیل قگانه آنتروپی شانون مورد تجزیهها با استفاده از مراحل سهکد گذار بررسی و تأیید گردید. داده

 گرفت.

 گیری و حل مسئلهتصمیمهای بار به موضوع مهارت 777های دوره ابتدایی فحات کتابدر کلیه ص ها:یافته

و « حل مسئله»( مربوط به مهارت %7234فراوانی ) 422توجه با  ترینبیششده که از این تعداد؛ پرداخته

 اییابتد دوره هایکتاب در است. «گیریتصمیم»( مربوط به مهارت %4434) مورد 273کمترین توجه با 

« حل مسئله»مهارت  به مربوط و کمترین (3331/2« )گیریتصمیم»مهارت  به اهمیت مربوط ضریب ترینبیش

 23عنوان  4(؛ پایه دوم با %237بار ) 44عنوان کتاب دارد که در مجموع  7پایه اول است.  1723/2با ضریب 

مرتبه  132( و %1732) 124(؛ %1734) 112عنوان به ترتیب  7های سوم، چهارم و پنجم با (؛ پایه1333%)

 گیری و حل مسئله اشاره کرده است.های تصمیم( به مهارت%32مرتبه ) 312عنوان،  2( و پایه ششم با 17%)

( و کمترین توجه %1734فراوانی ) 121با « ریاضی»ها مربوط به کتاب توجه به مجموع مهارت ترینبیش

  ست.( ا%1234فراوانی ) 22با « آموزش قرآن»

 گیری، حل مسئلههای زندگی، تصمیمهای درسی دوره ابتدایی، مهارتتحلیل محتوای کتابها: کلیدواژه
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 قدمهم

 توجه جامعه؛ گزاران ریزان و سیاستبرنامه که شودمی ممکن زمانی یاجامعه هر در پیشرفت و تعالی

(. یکی از نهادهایی که در این Samadi, 2010دهند ) قرار خود کار سرلوحه را نوجوانان و کودکان به

تعلیم و تربیت  نظرانصاحبی از اعده، نظام آموزش عمومی است. کندمیزمینه نقش مهمی را ایفا 

حفظ  هایروشآموزان را ضمن آشنا نمودن با بر این باور هستند که نظام آموزش عمومی باید دانش

ی در جامعه آماده نماید زندگ وهای مختلف را برای ایفای نقش هاآنسالمت جسم و بهداشت روان، 

(Mosapour, 2013سیر .) جهان، سراسر در دهه اخیر چند طی اجتماعی هایآسیب صعودی 

 نشان هابررسیاین  نتیجه .است برانگیخته آن برای یحلراه یافتن معضل و این بررسی به را کارشناسان

 برای برخورد الزم اجتماعی روانی و هایمهارت کمبود از جتماعی ناشیا هایآسیب از بسیاری که داده

 آموزش که دهندمی نشان هاپژوهش(. Karimi and Fekri, 2013هستند ) زندگی مشکالت با مؤثر

 کندمی کمک زندگی ابعاد مختلف در نوجوانان و کودکان روانی بهداشت ارتقاء به 1زندگی هایمهارت

 هایمهارت( 1227) 3. یونیسفرودیم شمار به اولیه سطح در ی پیشگیرانههابرنامه نیتریاساس از و

که برقراری توازن میان سه حوزه  داندیمی رفتار دهشکلزندگی را یک رویکرد مبتنی بر تغییر یا 

( 3222. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت )دهدمیرا مدنظر قرار  هامهارتو  هانگرشدانش، 

 .باشدگیری و مهارت حل مسئله میمبتنی بر تفکر شامل مهارت تصمیممهارت 

کند تا هنگام ، فرآیند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می2حل مسئلهمهارت 

حل را انتخاب نماید های متعددی جستجو کند و سپس بهترین راهحلرویارویی با مشکالت راه

(Sharafi, 2008.) طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید. سازد تا بها قادر میاین توانایی فرد ر

کنند که به فشار جسمی نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد میمسائل مهم زندگی چنانچه حل

 ذهنی )شناختی( فرایندهای به 4گیریتصمیم(. مهارت Kolb and Vishaw, 2018) شودمنجر می

 عامل کلیدی در اینکه انجامند.جایگزین می اقدامات میان در اقدام یک انتخاب به که شودمی گفته

 .گیری ماهرانه است، تصمیم«ها باشیمتسلیم رخ دادن آن» نه اینکه «باعث رخ دادن رویدادها شویم»

کند تا به نحو این توانایی به فرد کمک می .گرددمی تعریف توصیفی و تجویزی نوع دو در گیریتصمیم

گیری نماید. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعاالنه در مورد اعمالشان مورد مسائل تصمیممؤثرتری در 

گیری کنند، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند، مسلماً در تصمیم

 .(AliakbariDehkordi, 2018) سطوح باالتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت

 است وپرورشآموزش در تحصیالت مسیر زندگی، مهارت یهاآموزشبرای  موقعیت و مکان بهترین

 ,Jain and Goyal) کندمی همراهی عالی آموزش باالی تا مقاطع یدبستانشیپ سنین از را کودک که

                                                      
1. Life skills 
2. UNICEF 

3. Problem Solving 

4. Decision making skill 
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2014 & Anil, 2014). کسب  برای آموزان دانش کردن آماده به موظف شرایطی مدارس چنین در

مدارس از طریق محتوای  .اندیسالبزرگ در زندگی هاتیمسؤول پذیرش و هافرصت از استفاده ،هاتجربه

(. اهمیت Maleki, 2018) ندینمایمرا به دانش آموزان منتقل  هامهارتدرسی این  هایکتاب

ی آن در گستردهی ابزاری برای آموزش مطرح نیست بلکه کاربرد جنبهدرسی تنها از  هایکتاب

 ,Whitaker and Dyer) دهدمیو افکار گوناگونی قرار  هادهیاآموزان را در معرض عقاید، مدارس، دانش

 تواندمی ،هاآن یاثربخش و کارایی افزایش به بر کمک عالوه درسی، هایکتاب محتوای (. ارزیابی2005

 نقاط شناخت (.Fazlollahi and Tavana, 2010باشد ) داشته دنبال به را آموزشی اهداف مطلوب تحقق

 تعدیل، اصالح، به و مبادرتما  کشور آموزشی متمرکز ستمیدر س هاکتاب و محتوای متون قوت و ضعف

 و آموزش نمودن سامانمند فرایند در اساسی ، نقشهاآن ساختار مجدد طراحی و دنظریتجد تکمیل،

 Niknafs andداشت ) خواهد معلمین و برای فراگیران آن تسریع و تعمیق تسهیل، و 1یادگیری

Aliabadi, 2012). 

 به منطقی هایارزیابی انجام و دوراندیشی ،مسئله حل هایمهارت که معتقدند از محققان بسیاری

 اجتماعی، نموده و از نظر عاطفی، مقابله با مشکالت یزیآمتیموفق طوربه تا کندمی کمک کودکان

 زندگی مسائل با در رویارویی افراد از بسیاری متأسفانه اما ؛گردند اخالقی توانمند و زیباشناسی بدنی،

 ,Najafi et alباشند )می پذیرآسیب روزمره مشکالت با مواجهه در نکرده و کسب را الزم هایتوانایی

 فاقد زندگی مسائل رویارویی با در آموزاندانش از بسیاری که دادند نشان پژوهشی مطالعات (.2011

 یامدرسهدرون  یهایریادگی قالب در مرسوم و سنتی یهاآموزشو  اندالزم هایتوانایی و هامهارت

 شدهانجام هایپژوهش از یکی (.Glik, 2005یاری کنند ) زندگی مسائل حل در را هاآن اندنتوانسته

 روبرو زیادی مشکالت با مسئله و حل گیریتصمیم هایمهارت در آموزاندانش که است از آن حاکی

 لذا آموزش (.Farzamnya, 2002است ) بوده پایین بسیار فوق هایمهارت در شدهکسب میانگین و بوده

اجتماعی  روانی مشکالت از پیشگیری و اجتماعی شخصی و رشد ارتقای موجب تواندمی هامهارت این

 در مدارس زندگی هایمهارت آموزش جهان کشورهای از بسیاری (. درCollins et al, 2014شود )

 اجتماعی هایتواناییرشد  آن هدف که گیردمی انجام عمومی برنامۀ یک به عنوان دبیرستان ابتدایی و

 و مسئله حل به هادر آن که دارند وجود هاییکتاب کمتر امروزه ، متأسفانهحالنیباا .است روانی و

 پیاژه، انتقال اطالعات متمرکز است. طبق نظرها، بیشتر بر کتاب اکثر باشد؛ شده توجه فعال، یادگیری

 آموزشی نظام در(. Byabangard, 2008سازد )نمی ترپیشرفته را کودک تفکر بیشتر، اطالعات دانستن

 در خاص دروس حتی یا و تربیت و تعلیم آرمانی اهداف جز زندگی هایمهارت کشور ما نیز آموزش

 نظام آموزشی که دهدمی نشان تحقیقات وجود این . با(Safi, 2012)است  ذکرشده گوناگون هایدوره

. (Kiamanesh, 2000 & Adib, 2005 )است  نداشته توفیق هامهارت این آموزش در هم چندان کشور

                                                      
1. Learning Process 
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 و تعلیم نظرانصاحب و مربیان از بسیاری تأکید مورد آموزان، دانش به زندگی هایمهارت آموزش

 برای شهروندان کردن آماده تربیت و تعلیم هدف دیوئی جان نظر از مثال برای .است بوده تربیت

 دیوئی نظر به .گیرد صورت عمل راه از باید دیگر یادگیری هر مثل یادگیری این و است خودگردانی

 هرگونه فاقد که محیطی در شودمی سعی آن در که است آن سنتی هایآموزشگاه نقص ترینبزرگ

 .کنند تربیت مفید و شایسته اعضای ،اجتماع برای است، اجتماعی روح

 این و گیردمی دربر را ساله 11تا  4سنی  گروه آموزاندانش ایران آموزشی نظام در دوره ابتدایی

 هایدوره به بیشتری نسبت حساسیت و اهمیت از کودکان سنی و شرایط هایویژگی دلیل به دوره

آمادگی را برای  ترینبیش(. کودکان در این دوره Ravshani, 2016است ) برخوردار دیگر تحصیلی

 ها به جستجوگری ویادگیری دارند، انگیزه و عالقه کودکان به آموختن با توجه به گرایش فطری آن

ده گیرد و آینای است که شخصیت دانش آموزان شکل میپرسشگری و کسب شناخت باالست، دوره

 به عنوان(. لذا فرایند کیفیت در مدارس ابتدایی Shokohi, 2007دهد )ها را تحت تأثیر قرار میآن

ی هامهارتکه آموزش تعدادی از  رسدمیو به نظر  باشدمینقطه شروع اثربخشی نظام آموزشی مهم 

درسی ابتدایی گنجانده شوند. طبق بررسی پیشینه، پژوهش جامعی مربوط  هایکتابزندگی باید در 

ی ابتدایی انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر که همه ههای دوربه تحلیل محتوای همه کتاب

در راستای رفع این خأل و پر کردن شکاف ؛ گیردهای شش پایه تحصیلی ابتدایی را در برمیکتاب

 دارد. بنابراین این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:پیشینه موجود نیز گام برمی

، توجه نموده گیریتصمیمدایی به آموزش مهارت درسی دوره ابت هایکتابتا چه اندازه  1

 است؟

 ، چگونه است؟گیریتصمیمهای مهارت بندی شاخصضریب اهمیت و اولویت 3

 ، توجه نموده است؟حل مسئلهدرسی دوره ابتدایی به آموزش مهارت  هایکتابتا چه اندازه  2

 ، چگونه است؟حل مسئلههای مهارت بندی شاخصضریب اهمیت و اولویت 4

گیری و حل مسئله های تصمیمهای درسی دوره ابتدایی به آموزش مهارتمیزان توجه کتاب 7

 های درسی چگونه است؟به تفکیک پایه تحصیلی )اول تا ششم ابتدایی( و کتاب

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

زندگی یک برنامه پیشگیری اولیه است که در جهان، اولین بار در سال  هایمهارتبرنامه آموزش 

 ارتقای به منظور جهانی بهداشت سازمانآغاز گردید.  1با اقدامات دکتر گیلبرت جی بوتوین 1272

 آموزش اجرای پیشنهاد 1993 سال در اجتماعی – روانی هایآسیب از پیشگیری و روانی بهداشت سطح

از  1222. همچنین در آگوست داد ارائه یونیسف به سوم جهان کشورهای در را زندگی هایمهارت

                                                      
پیشگیرانه  یهایک رفتارگراست و در برنامه بوتوینکرنل.  دانشگاه یپزشکروان و عمومی بهداشت عضو دپارتمان و شناسروان پروفسور. 1

 ت.اس انجام داده یادر نوجوانان فعالیت گستردههم در زمینه پیشگیری از خشونت و سوءمصرف مواد و مدرسه محور کارهای بسیاری انجام داده 
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روانی اجتماعی به جهانیان معرفی شد. از  هایآسیبمدلی برای پیشگیری از  به عنوانطرف یونیسف 

و نتایج مطالعات حاکی از اثربخشی این برنامه  شدهبستهآن زمان به بعد در کشورهای مختلف به کار 

المت روانی و جسمی، تقویت اعتماد به خویشتن و احترام به خود، کمک به تقویت و در افزایش س

 Esmaeilzade etبوده است ) های اجتماعیتوسعه ارتباطات دوستانه و پیشگیری از مشکالت و آسیب

al, 2017 بهزیستی سازمان نظر زیر زندگی هایمهارت آموزش طرح است سالی چند(. در ایران نیز ،

برای  1277-72 تحصیلی سال در وپرورشآموزششود. سازمان بهداشت جهانی اجرا می یونیسف و

 ,Esmaeili, 2001) نمود متوسطه سطح پرورشی درس یک به عنوان طرح این اجرای به اقدام بار اولین

p114.) 

 نظریه یادگیری اجتماعیالف. 

اطالعاتی است که از نحوه  ،شودکاربرده میهای زندگی بهپایه مطالبی که در آموزش مهارت 

و درواقع مبتنی بر نظریه  دیآیرفتار دیگران و پیامدهای آن به دست م ییادگیری از طریق مشاهده

در نظریه یادگیری اجتماعی بندورا  (.Saffarinia, 2018است ) (1277)ورا دیادگیری اجتماعی بن

افراد خصوصاً کودکان در جریان  یادگیری فرآیندی فعال و مبتنی بر تجربه است و به همین جهت

، بنابراین در این آموزش از پردازندیهای زندگی میادگیری و آموزش فعاالنه به امر یادگیری مهارت

 ،شدبخیهای مختلف سنی و جنسی را در فراگیری، تسهیل مکه شرکت فعال افراد در گروه ییهاروش

ث ، بارش فکری و بحدونفریهای کوچک یا گروه هایشامل تشکیل گروه هاوهیشود. این شاستفاده می

ی یادگیری اجتماعی (. در نظریه2003World Health Organization ,)و مناظره است 

نقش مهمی در عملکرد افراد دارد. خودکارآمدی درباره توانایی فرد برای انجام « 1خودکارآمدی»

شود که این باورها چنین تصور میهای خاص داللت دارد. آمیز تکالیف خاص در موقعیتموفقیت

های خاص، میزان مقاومت و تالش در برابر مشکالت را اعمال انسانی نظیر انتخاب هدف و فعالیت

تواند تقویت و افزایش خودکارآمدی را به های زندگی میدهد. یادگیری مهارتتحت تأثیر قرار می

 دنبال داشته باشد.

 هنظریه شناختی حل مسئلب. 

ود. شهای ضعیف حل مسئله به رفتارهای اجتماعی ضعیف مربوط میمهارت ،این دیدگاهبر اساس 

(. Ganji, 2014)است موضوع و مهدکودک بیانگر این  یدبستانشیشده با کودکان پتحقیقات انجام

اند با مشکالت زندگی روزمره کنار بیایند. بهتر توانسته ،انددهیکانی که چنین دوران آموزشی را ددکو

و به  هایکنند، بهتر با ناکام ینیبشیها و پیامدهای رفتاری بیشتری را پحلها یاد گرفتند تا راهآن

انداختن انتظارات کنار بیایند و کمتر از پرخاشگری برای تحقق سریع انتظارات خود استفاده  ریتأخ

اختی مسئله در های حل شناند که آموزش مهارتهای مختلف نشان دادهکنند. همچنین پژوهشمی

                                                      
1. Self-efficacy 
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ترین یکی از مهم .تر از سایر مراحل استاول( اثربخش یمراحل اولیه فرایند رشد )دوره کودکی و نوجوان

های اجتماعی، آموزش همنوایی است. همنوایی، مهارتی است که به عنوان بنیان حل مسئله و مهارت

 ه وسیلهبشود که فرد اطالق می رفتاری -طورکلی به فرایند شناختیشود. بهمدیریت هیجان مطرح می

ای برای مشکالت روزمره را تعیین، کشف و ابداع خواهد راهبردهای مؤثر و سازگارانه مقابلهآن، فرد می

 کند.

 نظریه ریسک و انعطافج. 

دهد که چرا بعضی افراد نسبت به دیگران بهتر به تحمل فشارها و مشکالت این نظریه توضیح می

نفس، منبع کنترل درونی و دهند. نظریه انعطاف به عوامل درونی مانند عزتمیروزمره زندگی پاسخ 

د کند که فرمثابه فاکتورهای حفاظتی مطرح میعوامل بیرونی مانند حمایت اجتماعی و خانواده را به

های ارتقاء مهارت (.Karimi, 2019) کندرا در برابر خطرات فقر، اضطراب و سوءمصرف مواد، مقاوم می

رفتاری هستند که باعث افزایش انعطاف و  یهاکنندهلیاختی ـ اجتماعی و مهارت حل مسئله تعدشن

 شوند.کاهش خطر در نوجوانان می

 سازنده گرایینظریه د. 

 و تفسیر ساخت در را فراگیر که است ویگوتسکی و پیاژه از نظریات برگرفته گرایی سازنده نظریه

 یادگیرندگان دانش از یک هر رویکرد این در(. Kallio and Wells, 2012) کنندمی قلمداد مهم دانش

 گروهی نیز به صورت آموزش روش و سازندمی ایفعاالنه به صورت خود هایدانسته مبنای بر را خود

 ی اینکه؛درباره است، علمی مطالعه و مشاهده بر مبتنی ینظریه گرایی سازنده است. اساساً مشارکتی و

 نمودن تجربه از طریق را خود دانش و فهم ها،انسان که است معتقد نظریه این آموزد.می چگونه انسان

 تفکر استدالل، مسئله، حل یادگیری برای فرایند این سازند.می تجربیات یدرباره کردن فکر و اشیا

به  یادگیری اصول (. درواقعDangel, 2011است ) ضروری دانش از متفکرانه و فعال ینقادانه، استفاده

 اتفاق کار و مسئله حل به صورت روزانه که یادگیری است ایده این یپایه بر سازنده فعالیت یک عنوان

 است. 1افتد. خالصه پیشینه به شرح جدول می
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 خالصه پیشینه به ترتیب سال (:1)جدول 

 نتیجه پژوهش پژوهشگر

Melz (1227) 
های زندگی را کسب کردند، نگرش مثبت، توانایی حل مسئله و سبک زندگی که مهارتجوانانی 

 سالم داشتند.

Botvin 
 های بین فردیهای خود مدیریتی و مهارتمهارت آموزشتأکید بر  (3221)

 O'Hearn

Gatz and 
(3223) 

 بر آموزش مهارت حل مسئله تأکید داشتند.

 Shechtman

al et and 
(3227) 

 محیط بر جسمی سالمت حفظ و فردی بین روابط گیری،تصمیم، مسئله حل هایمهارت آموزش

 دارد بسزایی تأثیر شخصی کارایی و زندگی

 Tuttle

(3224) 

 آموزش

تمااع افزایش ارتباطات، گیری،تصمیم هایتوانایی ارتقای به منجر نوجوانان در زندگی هایمهارت

 .شودمی آنان نفسدبه

Sandhu 
(3214) 

 معلمان که شودمی احساس نیاز این هستند و دارا را اندکی های زندگیمهارت آموزان دانش

 .دهند توسعه آموزان دانش میان را زندگی هایمهارت

Al Masri 

and et al 
(3214) 

 و اندشدهتوزیع انگلیسی درسی هایکتاب میان در تصادفی طوربه زندگی هایمهارت آموزش

 به مربوط توجه میزان باالترین و ندارد وجود زندگی هایمهارت توزیع برای استراتژی هیچ

 .بود مسئله حل و مؤثر ارتباط زندگی مهارت

Kordnogha

bi (3227) 

 و تعلیم کارشناسان و دبیران و آموزان دانش از نظر مسئله حل گیری وتصمیم هایمهارت

 باالیی هایاولویت از ابتدایی دوره در زندگی هایمهارت درسی برنامه تدوین جهت تربیت

 .برخوردارند

Yazdizadeh 
(3222) 

 هایبه میزان اندک و به صورت ناقص به آموزش مهارتی راهنمایی دوره کتب درسی

 است. پرداختهو روابط میان فردی  کنترل خشم، گیریتصمیم

Shirinkam 
(3222) 

ختی توجه را به سطح شنا ترینبیشاز مجموع کتب پایه اول ابتدایی کتاب بخوانیم و بنویسیم 

ه ها داشتتوجه را به مهارت ترینبیشهای زندگی و از نظر میزان توجه تصاویر کتاب قرآن مهارت

 است.

Akbarzadeh 

Mirzanagh 
(3211) 

 و دیگران با ارتباط پذیری،مسئولیتهای مهارت متوسطه، اول سال اجتماعی مطالعات کتاب

 همدلی و هیجانات مدیریت هایبه مهارت چندانی توجه اما دهد،می پرورش را گیریتصمیم

 ندارد.

Ahmadi 
(3213) 

 هایمهارت آموزش هایمؤلفه از یک هر ابتدایی به دوره بخوانیم فارسی کتب توجه میزان بین

ازآن به ترتیب مهارت و پس ترینبیشهمدلی  مهارت کهطوریبهوجود دارد  تفاوت زندگی

 اند.خودآگاهی، مهارت روابط بین فردی، تفکر خالق و مهارت حل مسئله بکار گرفته شده
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Hashemi 
(3214) 

ها، تصاویر، اشعار کتاب فارسی پایه اول ابتدایی در حد های زندگی در متنهای مهارتمؤلفه

 شده است.مناسبی پرداخته

Juanmardi 
 دبستانی به مهارت حل مسئله، توجه کافی داشته است.های کودکانه مقطع پیشکتاب (3214)

Asadollahi 

and et al 
(3214) 

ی گیری توجه بیشتربر اساس نظر معلمان، کتاب تعلیمات اجتماعی ششم ابتدایی به تصمیم

 نموده است.

Roshani 
(3214) 

های زندگی آموزان از طریق آموزش درس مهارتزندگی دانشهای معلمان معتقد به رشد مهارت

 در مقطع ابتدایی هستند.

گیری یکی از نیازهای مهم آموزشی کودکان و تصمیمحل مسئله های مهارتکه  دادنشان  پیشینه

دهد در بعضی از کشورها و کتب طور که جدول فوق نشان میدر دنیای امروزی است. لکن همان

های آموزش عمومی توجه کمتری به ها توجه شده و در بعضی از کتاباین مهارتدرسی به آموزش 

 پژوهش چارچوب شده،انجام مطالعات پژوهشی شده ومطرح نظری مبانی بر تکیه آن شده است. لذا با

 .است شده بندیصورت 3به شرح جدول 

های زندگی و (: چارچوب نظری مهارت.Error! No text of specified style in document)جدول 

 های مربوط به آنشاخص

های کتاب تعدادی از منابع مصادیق عنوان مهارت

 شدهتحلیل
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Organization 
(3224) 

 روش پژوهش

 یهامؤلفه یبرای بررس توصیفی )کمی( 1محتوای تحلیل یشیوه به که بوده اسنادی حاضر پژوهش

های مناسب برای انجام شد. یکی از روش ییابتدا دوره یدرس هایدر کتاب زندگی هایمهارتآموزش 

 نظر (. بر اساسKrippendorff, 2004های درسی، روش تحلیل محتواست )بررسی محتوای کتاب

محتوای آشکار پیام  کمّی و منظم عینی، توصیف برای پژوهشی فنی کمّی، محتوای حلیلت برلسون،

-41: 3222الهام از مراحل تحلیل محتوای استاکز ) (. در این پژوهش باBerelson, 1959, p18است )

 گردید.موضوع تدوین  ادبیات بر اساس تحلیل محتوا برای مراحل زیر اجرا گردید: در ابتدا سؤاالتی (،42

های زندگی و تحلیل محتوا مهارت با ارتباط در که منابعی گسترده مطالعه با را کار پژوهشگر سپس

ها اقدام گردید. در مرحله بعدی مقوالت موضوع و انواع مهارت بود، ادامه داد. سپس نسبت به تعریف

اس منابع معتبر یعنی بر اس؛ های زندگی تعیین و تعریف گردیداز مهارت هر کدامهای و شاخص

ی محقق ستیلچک به صورت حل مسئلهو مهارت  گیریتصمیمها و اجزاء مهارت موجود، شاخص

شاخص طراحی  12مهارت و  3درنهایت چارچوب مفهومی پژوهش در قالب  ؛ وساخته تهیه گردید

دستورالعملی برای کدگذاری مقوالت در متن تهیه شد. این راهنما شامل تعریف  . بعدازآن3گردید

مقوالت، نحوه کدگذاری، تعیین زمان و مقدار محتوایی که در یک جلسه باید تحلیل شود؛ بود. که در 

نفر دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی( اعالم  7راستای برداشت یکسان، به همکاران پژوهش )

درسی دوره ابتدایی )از ابتدای  هایکتابماهه با مشاهده و مطالعه تمام  4در یک فرایند  گردید. سپس

زندگی در کتاب ثبت و کدگذاری گردید.  هایمهارتهر کتاب تا انتهای آن( حضور هر شاخص از 

وتحلیل و تجزیه« 2آنتروپی شانون»بندی شده و بر اساس روش شده طبقهآوریهای جمعسپس داده

صفحات )متن،  زین لیواحد تحلها مشخص گردید. واحد ثبت؛ جمله و اهمیت مؤلفه و شاخص ضریب

 است.و روش شمارش نیز فراوانی ( ریتصاو و هاتمرین ،هاپرسش

 تشکیل 1222-22دوره ابتدایی سال تحصیلی  هایکتاب تمامی تحقیق را این آماری جامعه

که نمونه، برابر با جامعه آماری حه( است. ازآنجاییصف 4247جلد کتاب ) 41شامل  جمعاًکه  دهندمی

شده که اساس های بسیاری ارائهها روشبوده، از روش سرشماری استفاده شده است. برای تحلیل داده

ها مشکالت ریاضیاتی خاص خود دارند که از اعتبار هاست. این روشاز فراوانی مقوله درصدگیریها آن

                                                      
1. Content Analysis 

های گیری و حل مسئله بر اساس ادبیات موضوع، شناسایی شدند. سپس لیست شاخصیمتصمهای های مهارتدر ابتدا شاخص .3

فهم، شاخص قابل 7ها، برای هر مهارت، نمودن نظرات آن از لحاظنفر از متخصصین قرار گرفتند. پس  4مربوط به هر مهارت در اختیار 

 ر نظر گرفته شد.د 3کاربردی و بااهمیت برای کودکان دوره دبستان طبق جدول شماره 
2. Shanon Entropy 
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هاست ها با روشی که برگرفته از نظریه سیستمین پژوهش تالش شده تا دادهکاهد. در اها مینتایج آن

ها دارد؛ هم پردازش شوند. در ابتدا فراوانی و در بحث تحلیل محتوا نگاه جدیدی به پردازش داده

های درسی دوره ابتدایی استخراج شد و در ماتریس تصمیم درج گردید. مصادیق در محتوای کتاب

های جدول فراوانی، )بهنجار کردن داده شانون یآنتروپ وهش در فرایند تحلیلیهای پژسپس داده

 ها( تجزیه، تحلیل و توصیف شدند.ها و به دست آوردن ضریب اهمیت آنمحاسبه بار اطالعاتی مقوله

 های قبلیدر دسترس، پژوهش معتبربخشی به تحلیل محتوای پژوهش حاضر؛ از منابع  1برای روایی

ها از روش قیاسی استفاده شد، به این بندی مقولهو نظرات متخصـصـین بهره گرفته شـد. برای طبقه

ــاخص ــتخراج ش ــورت که پس از اس ــش نفر از  هامؤلفهها از منابع متعدد، ص ــادیق به تأیید ش و مص

زندگی طبق جدول شماره  هایمهارت شدهاصالحمصـادیق  تیدرنهااین حوزه رسـید.  نظرانصـاحب

درســـی دوره ابتدایی، بکار گرفته شـــدند. برای محاســـبه  هایکتاب، برای اجرای تحلیل محتوای 3

دوم  گرپژوهشابتدایی در معرض بررسی  هایکتاب، ده درصد از کل محتوای 3ضـریب قابلیت اعتماد

ا بین دو کد گذار ب شدهدهمشاهقرار گرفت. سـپس با محاسبه درصد توافق مورد انتظار، درصد توافق 

 استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

 رسیده ثبت به تحقیق همکار و محقق توسط که کُدها کل تعداد شودمشاهده می که طورهمان

 برابر کُدها این بین توافقات عدم کل تعداد و 174 کُدها این بین توافقات کل تعداد ،242 برابر است

 اینکه به توجه با. است درصد 22 برابر شدهذکر فرمول از استفاده با کدگذاران بین پایایی. است 27

 ،صورت گرفته محتواهای تحلیل پایایی توان گفت میزانمی است، درصد 42 از بیشتر پایایی میزان این

 رویه دارای باید مطالعه ،کدگذاران میان تفاوت رساندن حداقل به یا کاهش به منظور .باشدمی مناسب

جلسه  مثالً در این پژوهش، هر کنند. پیروی رویه آن از همیشه کدگذارانو  باشد کار طول در واحد

تعاریف  مورد در کدگذاران حافظه تجدید کار این از هدف شد.می شروع دستورالعمل مرور با کدگذاری،

 بود. طبقات

 های پژوهشیافته

گیری، توجه نموده است؟ و درسی دوره ابتدایی به آموزش مهارت تصمیم هایکتابتا چه اندازه 

، چگونه است؟ برای پاسخ به این گیریتصمیمهای مهارت بندی شاخصضریب اهمیت و اولویت

 این پایۀ شد. بر و مطالعه بررسی چهارماهه زمانی دوره عنوان کتاب مربوط به ابتدایی در 41سؤاالت، 

 داده یک امتیاز آن به و گردید ثبت جدول مربوطه در کتاب، در )شاخص( نهر مضمو حضور بررسی،

 .و مشخص شد ، محاسبه2شرح جدول شماره  به مصداق هر هایفراوانی تعداد آن از . پس2شد

                                                      
1. Validity 

2. Reliability 
 است. درس در مؤلفه آن نماد استفاده شدن فقط و ندارد رقمی ارزش یک عدد - 2
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 ابتدایی های دورهکتاب گیری درمهارت تصمیم به توجه میزان فراوانی (: توزیع2)جدول 

عنوان 

 کتاب

 شناخت مصادیق

 هایشیوه

 مختلف

 گیریتصمیم

گیری تصمیم

بر مبنای 

ارزیابی دقیق 

 هاموقعیت

پذیرش 

مسئولیت 

 تصمیمات

 خود

 ایستادگی

 برابر در

 برای فشار

 تغییر دادن

 تصمیم یک

آشنایی با 

تصمیمات 

 روزانه

 جمع

پایه 

 تحصیلی

 

 

 

 فارسی

 7 1 1 1 1 1 اول

 7 1 1 1 1 1 دوم

 4 1 1 1 3 1 سوم

 7 1 1 1 2 1 چهارم

 7 1 1 1 1 1 پنجم

 11 2 1 3 3 2 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
2 12 7 4 2 

22 

 

 

 

نگارش 

 فارسی

 7 1 1 1 1 1 اول

 7 3 1 1 1 3 دوم

 7 3 1 1 1 3 سوم

 7 1 1 1 1 1 چهارم

 7 1 3 1 3 1 پنجم

 2 3 1 3 1 2 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
12 7 7 7 2 

42 

 

 

 

 

علوم 

 تجربی

 7 1 1 1 1 1 اول

 4 3 1 1 1 1 دوم

 4 3 1 1 1 1 سوم

 4 1 1 1 3 1 چهارم

 4 1 1 1 3 1 پنجم

 2 1 1 2 3 3 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
7 2 2 4 2 

22 

 

 

 

 4 1 1 1 1 3 اول

 7 1 1 1 1 1 دوم

 7 1 1 2 1 1 سوم
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آموزش 

 قرآن

 11 3 1 3 4 3 چهارم

 7 3 1 1 1 3 پنجم

 7 1 1 1 1 1 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
2 2 2 4 2 

41 

 

 

 

 

 ریاضی

 4 3 1 1 1 1 اول

 7 1 1 1 3 3 دوم

 2 1 1 3 1 2 سوم

 7 1 1 1 3 3 چهارم

 7 1 1 1 1 1 پنجم

 14 7 1 3 4 4 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
12 11 2 4 11 

42 

 

 

های هدیه

 آسمانی

 7 3 1 1 1 3 دوم

 11 2 1 2 3 3 سوم

 12 1 1 2 2 3 چهارم

 12 2 2 3 7 4 پنجم

 7 1 1 1 1 1 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
12 13 12 7 12 

73 

 

 

 

مطالعات 

 اجتماعی

 17 7 1 2 3 4 سوم

 2 1 3 1 3 3 چهارم

 13 4 2 3 1 3 پنجم

 32 7 3 4 7 2 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
14 12 13 2 17 

42 

تفکر و 

 پژوهش

 17 1 4 3 4 4 ششم

و  کار

 فناوری

 17 4 7 2 1 3 ششم

 

گیری، به مقدار بار اطالعاتی، درجه انحراف، اهمیت و اولویت هر یک از مصادیق مهارت تصمیم

بندی در روش آنتروپی شانون به ها، ضریب اهمیت و رتبهنحوه محاسبه شاخصاست.  4شرح جدول 

 شرح زیر انجام گرفت:
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های درسی دوره در مرحله اول ماتریس تصمیم، بر اساس فراوانی مصادیق در محتوای کتاب

نرمال شدن به این صورت تصمیم نرمال گردید. ماتریس ابتدایی تشکیل داده شد. در مرحله دوم: 

 محاسبهمصداق، آنتروپی هر  سوم شود. در مرحلهمیکه درایه هر ستون بر مجموع ستون تقسیم  است

 هامقوله از یک ( هرWj) اهمیت ( ضریبj=1, 2, … n) هامقوله اطالعاتی بار از استفاده . باگردید

 بندی شدند.، مصادیق نیز رتبهwاست. همچنین با توجه به بردار  شدهمحاسبه
 

 ابتدایی های دورهکتاب در گیریمهارت تصمیم های بهنجار شده مصادیقداده (:4)جدول 

 

 

عنوان 

 کتاب

 

 

 مصادیق

 

 

 فراوانی

 

 بی مقیاسی خطی

آنتروپی 

هر 

شاخص 

(Ej) 

درجه 

انحراف 

((dj 

درجه 

اهمیت 

(Wj) 

 رتبه

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 

 

 

 

 فارسی

 شناخت

 مختلف هایشیوه

 گیریتصمیم

2 137/2 137/2 137/2 137/2 137/2 277/2 772/2 372/2 347/2 1 

گیری بر تصمیم

 مبنای ارزیابی

 هادقیق موقعیت

12 12/2 12/2 32/2 22/2 12/2 32/2 234/2 177/2 172/2 4 

پذیرش مسئولیت 

 خود تصمیمات

7 143/2 143/2 143/2 143/2 143/2 327/2 223/2 127/2 127/2 2 

 در ایستادگی

 برای فشار برابر

 یک تغییر دادن

 تصمیم

4 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 241/2 122/2 124/2 7 

آشنایی با 

 تصمیمات روزانه

2 137/2 137/2 137/2 137/2 137/2 277/2 772/2 372/2 347/2 1 

 

 

 

 

نگارش 

 فارسی

 شناخت

 مختلف هایشیوه

 گیریتصمیم

12 12/2 32/2 32/2 12/2 12/2 22/2 724/2 322/2 311/2 1 

گیری بر تصمیم

مبنای ارزیابی 

 هادقیق موقعیت

7 143/2 143/2 143/2 143/2 327/2 143/2 223/2 127/2 327/2 3 

پذیرش مسئولیت 

 خود تصمیمات

7 143/2 143/2 143/2 143/2 143/2 327/2 223/2 127/2 327/2 3 

 در ایستادگی

 برای فشار برابر

7 143/2 143/2 143/2 143/2 327/2 143/2 223/2 127/2 327/2 3 
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 یک تغییر دادن

 تصمیم

آشنایی با 

 تصمیمات روزانه

2 11/2 33/2 33/2 11/2 11/2 33/2 224/2 147/2 173/2 7 

 

 

 

 

علوم 

 تجربی

 شناخت

 مختلف هایشیوه

 گیریتصمیم

7 143/2 143/2 143/2 143/2 143/2 327/2 223/2 127/2 312/2 2 

گیری بر تصمیم

مبنای ارزیابی 

 هادقیق موقعیت

2 11/2 11/2 11/2 33/2 33/2 33/2 742/2 322/2 344/2 3 

پذیرش مسئولیت 

 خود تصمیمات

2 137/2 137/2 137/2 137/2 137/2 277/2 772/2 372/2 347/2 1 

 در ایستادگی

 برای فشار برابر

 یک تغییر دادن

 تصمیم

4 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 241/2 122/2 144/2 4 

آشنایی با 

 تصمیمات روزانه

2 137/2 372/2 372/2 137/2 137/2 137/2 277/2 137/2 123/2 7 

 

 

 

آموزش 

 قرآن

 شناخت

 مختلف هایشیوه

 گیریتصمیم

2 33/2 11/2 11/2 33/2 33/2 11/2 224/2 147/2 127/2 2 

گیری بر تصمیم

مبنای ارزیابی 

 هادقیق موقعیت

2 11/2 11/2 11/2 44/2 11/2 11/2 722/2 311/2 372/2 1 

پذیرش مسئولیت 

 خود تصمیمات

2 11/2 11/2 22/2 33/2 11/2 11/2 277/2 143/2 142/2 4 

 در ایستادگی

 برای فشار برابر

 یک تغییر دادن

 تصمیم

4 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 241/2 122/2 142/2 7 

آشنایی با 

 تصمیمات روزانه

2 137/2 137/2 137/2 372/2 372/2 137/2 213/2 127/2 331/2 3 

 

 

 

 شناخت

 مختلف هایشیوه

 گیریتصمیم

12 274/2 172/2 322/2 172/2 274/2 227/2 221/2 122/2 127/2 2 
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 ریاضی

گیری بر تصمیم

مبنای ارزیابی 

 هادقیق موقعیت

11 222/2 121/2 222/2 121/2 222/2 242/2 741/2 322/2 332/2 3 

پذیرش مسئولیت 

 خود تصمیمات

2 137/2 137/2 372/2 137/2 137/2 372/2 213/2 127/2 177/2 4 

 در ایستادگی

 برای فشار برابر

 یک تغییر دادن

 تصمیم

4 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 241/2 122/2 132/2 7 

آشنایی با 

 تصمیمات روزانه

11 121/2 222/2 222/2 222/2 222/2 474/2 427/2 224/2 327/2 1 

 

 

 

 

هاهدیه

ی 

 آسمانی

 شناخت

 مختلف هایشیوه

 گیریتصمیم

12 - 172/2 172/2 172/2 441/2 274/2 222/2 112/2 331/2 2 

گیری بر تصمیم

مبنای ارزیابی 

 هادقیق موقعیت

13 - 222/2 144/2 372/2 414/2 222/2 277/2 133/2 334/2 3 

پذیرش مسئولیت 

 خود تصمیمات

12 - 12/2 22/2 22/2 32/2 12/2 212/2 222/2 142/2 4 

 در ایستادگی

 برای فشار برابر

 یک تغییر دادن

 تصمیم

7 - 143/2 143/2 143/2 432/2 143/2 242/2 124/2 372/2 1 

آشنایی با 

 تصمیمات روزانه

12 - 32/2 22/2 12/2 22/2 12/2 212/2 222/2 142/2 4 

 

 

 

مطالعا

ت 

اجتماع

 ی

 شناخت

 مختلف هایشیوه

 گیریتصمیم

14 - - 372/2 137/2 137/2 722/2 247/2 137/2 323/2 3 

گیری بر تصمیم

مبنای ارزیابی 

 هادقیق موقعیت

12 - - 32/2 32/2 12/2 72/2 222/2 112/2 33/2 2 

پذیرش مسئولیت 

 خود تصمیمات

13 - - 372/2 222/2 144/2 722/2 244/2 127/2 371/2 1 
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 در ایستادگی

 برای فشار برابر

 یک تغییر دادن

 تصمیم

2 - - 137/2 372/2 277/2 372/2 273/2 247/2 227/2 7 

آشنایی با 

 تصمیمات روزانه

17 - - 324/2 272/2 327/2 411/2 222/2 11/2 324/2 4 

 

 

 

 

تفکر و 

 پژوهش

 شناخت

 مختلف هایشیوه

 گیریتصمیم

4 - - - - - 372/2 2/1 144/2 222/2 1 

گیری بر تصمیم

مبنای ارزیابی 

 هاموقعیتدقیق 

4 - - - - - 332/2 2/1 2/2 272/2 3 

پذیرش مسئولیت 

 خود تصمیمات

3 - - - - - 372/2 2/1 2/2 231/2 4 

 در ایستادگی

 برای فشار برابر

 یک تغییر دادن

 تصمیم

4 - - - - - 37/2 2/1 2/2 231/2 4 

آشنایی با 

 تصمیمات روزانه

1 - - - - - 372/2 2/1 2/2 227/2 2 

 

 

 

کار و 

 فناوری

 شناخت

 مختلف هایشیوه

 گیریتصمیم

3 - - - - - 144/2 272/2 242/2 223/2 3 

گیری بر تصمیم

مبنای ارزیابی 

 هادقیق موقعیت

1 - - - - - 372/2 2/1 2/2 2/2 4 

پذیرش مسئولیت 

 خود تصمیمات

2 - - - - - 277/2 227/2 222/2 427/2 1 

 در ایستادگی

 برای فشار برابر

 یک تغییر دادن

 تصمیم

7 - - - - - 372/2 2/1 12/2 2/2 4 

آشنایی با 

 تصمیمات روزانه

2 - - - - - 372/2 2/1 2/2 143/2 2 
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ترین شاخص مهارت دهد در کتاب فارسی دوره ابتدایی، مهمنشان می جدول طور که همان

با درجه اهمیت « و آشنایی با تصمیمات روزانه گیریتصمیم مختلف هایشیوه شناخت»گیری تصمیم

با ضریب « تصمیم یک تغییر دادن برای فشار برابر در ایستادگی»ترین شاخص اهمیتو کم 347/2

 مختلف هایشیوه شناخت»ترین شاخص است. در کتاب نگارش فارسی، مهم 124/2اهمیت 

با « آشنایی با تصمیمات روزانه»ترین شاخص اهمیتو کم 311/2با درجه اهمیت  «گیریتصمیم

 تصمیماتپذیرش مسئولیت »ترین شاخص است. در کتاب علوم تجربی، مهم 173/2ضریب اهمیت 

با ضریب اهمیت « آشنایی با تصمیمات روزانه»ترین شاخص اهمیتو کم 347/2با درجه اهمیت « خود

گیری بر مبنای ارزیابی تصمیم»ترین شاخص است. همچنین در کتاب آموزش قرآن، مهم 123/2

 برای فشار برابر در ایستادگی»ترین شاخص اهمیتو کم 372/2با درجه اهمیت « هادقیق موقعیت

آشنایی »ترین شاخص است. در کتاب ریاضی، مهم 142/2با ضریب اهمیت « تصمیم یک تغییر دادن

 برای فشار برابر در ایستادگی»ترین شاخص اهمیتو کم 327/2با درجه اهمیت « با تصمیمات روزانه

ترین شاخص سمانی، مهمهای آاست. در کتاب هدیه 132/2با ضریب اهمیت « تصمیم یک تغییر دادن

ترین اهمیتو کم 372/2با درجه اهمیت « تصمیم یک تغییر دادن برای فشار برابر در ایستادگی»

 142/2با ضریب اهمیت « و آشنایی با تصمیمات روزانه خود تصمیماتپذیرش مسئولیت »شاخص 

با درجه « دخو تصمیماتپذیرش مسئولیت »ترین شاخص . در کتاب مطالعات اجتماعی، مهماست

با « تصمیم یک تغییر دادن برای فشار برابر در ایستادگی»ترین شاخص اهمیتو کم 371/2اهمیت 

 مختلف هایشیوه شناخت»ترین شاخص است. در کتاب تفکر و پژوهش، مهم 227/2ضریب اهمیت 

 خود تصمیماتپذیرش مسئولیت »ترین شاخص اهمیتو کم 222/2با درجه اهمیت « گیریتصمیم

است. در کتاب کار  231/2با ضریب اهمیت « تصمیم یک تغییر دادن برای فشار برابر در ایستادگی و

و  427/2با درجه اهمیت « خود تصمیماتپذیرش مسئولیت »ترین شاخص و فناوری، مهم

 فشار برابر در ایستادگیو  هاگیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیتتصمیم»ترین شاخص اهمیتکم

 است. 2/2با ضریب اهمیت « تصمیم یک تغییر دادن برای

، توجه نموده است؟ حل مسئلهدرسی دوره ابتدایی به آموزش مهارت  هایکتابتا چه اندازه 

 فراوانی توزیع جدول ، چگونه است؟ در حل مسئلههای مهارت بندی شاخصضریب اهمیت و اولویت

 است. ابتدایی آمده های دورهکتاب در حل مسئله مهارت به توجه میزان
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 ابتدایی های دورهکتاب مهارت حل مسئله در به توجه میزان فراوانی (: توزیع7)جدول 

عنوان 

 کتاب

مراحل استفاده از  مصادیق

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

تعریف و 

شناخت 

 مسئله

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

 بررسی

زیان  و سود

 هاحلراه

انتخاب 

 نیبهتر

 حلراه

 جمع

پایه 

 تحصیلی

 

 

 

 فارسی

 7 1 1 1 1 2 اول

 7 1 1 2 1 1 دوم

 4 1 1 3 1 1 سوم

 2 1 1 1 1 4 چهارم

 4 1 1 3 1 1 پنجم

 2 1 3 1 3 3 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
13 7 12 7 4 

43 

 

 

 

نگارش 

 فارسی

 7 1 1 1 1 1 اول

 12 3 3 3 3 3 دوم

 7 1 1 1 1 1 سوم

 14 3 4 3 2 2 چهارم

 2 1 3 1 2 3 پنجم

 14 3 2 4 2 4 ششم

 72 2 12 11 12 12 جمع

 

 

 

علوم 

 تجربی

 7 1 1 1 1 1 اول

 14 3 4 3 2 7 دوم

 2 1 1 1 3 2 سوم

 31 4 3 7 4 4 چهارم

 7 1 1 1 1 1 پنجم

 13 1 3 3 2 4 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
32 14 13 11 12 

47 
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آموزش 

 قرآن

 7 1 1 1 1 1 اول

 7 1 1 1 1 1 دوم

 7 1 1 1 1 1 سوم

 12 3 2 3 3 1 چهارم

 2 1 2 3 1 3 پنجم

 7 1 1 1 1 1 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
7 7 2 12 7 

22 

 

 

 

 

 ریاضی

 17 3 1 2 2 4 اول

 13 2 1 1 7 3 دوم

 13 1 7 2 1 3 سوم

 13 1 1 1 4 7 چهارم

 2 1 3 1 3 3 پنجم

 32 2 4 7 4 7 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
33 31 14 14 11 

23 

 

 

 

های هدیه

 آسمانی

 7 1 1 1 1 1 دوم

 13 2 1 3 3 4 سوم

 4 3 1 1 1 1 چهارم

 32 1 3 7 4 2 پنجم

 12 2 3 3 3 4 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
12 12 11 7 12 

74 

 

 

مطالعات 

 اجتماعی

 12 2 1 3 2 4 سوم

 2 3 3 3 3 3 چهارم

 12 1 3 2 1 3 پنجم

 12 1 1 3 2 2 ششم

جمع کل 

 هاشاخص
12 2 2 4 7 

22 
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تفکر و 

 پژوهش

 2 1 1 2 3 3 ششم

کار و 

 فناوری

 12 3 3 2 1 3 ششم

بار اطالعاتی، درجه انحراف، درجه اهمیت و اولویت هر یک از مصادیق مهارت حل مسئله، به  مقدار

 است. 4شرح جدول 
 ابتدایی های دورهکتاب مهارت حل مسئله در های بهنجار شده مصادیق(: داده4)جدول 

 

 

عنوان 

 کتاب

 

 

 مصادیق

 

 

 فراوانی

آنتروپی  بی مقیاسی خطی

هر 

شاخص 

(Ej) 

درجه 

انحراف 

((dj 

درجه 

اهمیت 

(Wj) 

 رتبه

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 

 

 

 

 فارسی

استفاده از مراحل 

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

13 372/2 222/2 222/2 22/2 222/2 144/2 213/2 127/2 322/2 2 

تعریف و شناخت 

 مسئله

7 143/2 143/2 143/2 143/2 143/2 327/2 223/2 127/2 332/2 1 

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

12 12/2 22/2 32/2 12/2 32/2 12/2 234/2 177/2 127/2 4 

 و سود بررسی

 هاحلزیان راه

7 143/2 143/2 143/2 143/2 143/2 327/2 223/2 127/2 332/2 1 

 نینتخاب بهترا

 حلراه

4 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 144/2 241/2 122/2 174/2 7 

 

 

 

 

نگارش 

 فارسی

استفاده از مراحل 

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

12 274/2 172/2 274/2 322/2 172/2 227/2 724/2 342/2 332/2 1 

تعریف و شناخت 

 مسئله

12 274/2 172/2 274/2 322/2 322/2 322/2 724/2 342/2 332/2 1 

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

11 222/2 121/2 222/2 121/2 222/2 242/2 741/2 322/2 323/2 4 

 و سود بررسی

 هاحلزیان راه

12 274/2 172/2 274/2 227/2 172/2 322/2 774/2 344/2 322/2 2 

 نینتخاب بهترا

 حلراه

2 11/2 33/2 11/2 33/2 11/2 33/2 224/2 147/2 142/2 7 
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علوم 

 تجربی

استفاده از مراحل 

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

32 272/2 372/2 172/2 222/2 272/2 32/2 232/2 174/2 122/2 2 

تعریف و شناخت 

 مسئله

14 271/2 314/2 143/2 327/2 271/2 314/2 223/2 147/2 172/2 7 

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

13 222/2 144/2 222/2 414/2 222/2 144/2 777/2 333/2 322/2 1 

 و سود بررسی

 هاحلزیان راه

11 222/2 242/2 222/2 121/2 222/2 121/2 222/2 124/2 312/2 3 

 نینتخاب بهترا

 حلراه

12 12/2 32/2 12/2 42/2 12/2 12/2 232/2 171/2 122/2 4 

 

 

 

آموزش 

 قرآن

استفاده از مراحل 

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

7 143/2 143/2 143/2 143/2 327/2 143/2 223/2 127/2 312/2 3 

تعریف و شناخت 

 مسئله

7 143/2 143/2 143/2 327/2 143/2 143/2 272/2 142/2 174/2 4 

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

2 137/2 137/2 137/2 372/2 372/2 137/2 213/2 127/2 

 

324/2 2 

 و سود بررسی

 هاحلزیان راه

12 12/2 12/2 12/2 22/2 22/2 12/2 772/2 341/2 347/2 1 

 نینتخاب بهترا

 حلراه

7 143/2 143/2 143/2 327/2 143/2 143/2 272/2 142/2 174/2 4 

 

 

 

 

 

 ریاضی

استفاده از مراحل 

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

33 373/2 222/2 222/2 337/2 222/2 337/2 212/2 127/2 174/2 7 

تعریف و شناخت 

 مسئله

31 143/2 322/2 247/2 122/2 227/2 327/2 772/2 332/2 127/2 2 

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

14 314/2 271/2 314/2 271/2 271/2 277/2 742/2 371/2 311/2 3 

 و سود بررسی

 هاحلزیان راه

14 271/2 271/2 277/2 271/2 143/2 327/2 472/2 234/2 374/2 1 

 نینتخاب بهترا

 حلراه

11 121/2 373/2 222/2 222/2 222/2 373/2 722/2 324/2 172/2 4 
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هاهدیه

ی 

 آسمانی

استفاده از مراحل 

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

12 - 277/2 33/2 277/2 44/2 33/2 723/2 347/2 372/2 1 

تعریف و شناخت 

 مسئله

12 - 12/2 32/2 12/2 42/2 32/2 232/2 171/2 172/2 4 

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

11 - 222/2 121/2 222/2 474/2 121/2 724/2 322/2 313/2 3 

 و سود بررسی

 هاحلزیان راه

7 - 143/2 143/2 143/2 327/2 327/2 272/2 142/2 144/2 7 

 نینتخاب بهترا

 حلراه

12 - 1/2 22/2 32/2 12/2 22/2 234/2 177/2 123/2 2 

 

 

 

مطالعا

ت 

اجتماع

 ی

استفاده از مراحل 

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

12 - - 441/2 172/2 172/2 322/2 217/2 222/2 227/2 1 

تعریف و شناخت 

 مسئله

2 - - 22/2 33/2 11/2 22/2 247/2 274/2 323/2 2 

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

2 - - 33/2 33/2 22/2 33/2 227/2 213/2 244/2 7 

 و سود بررسی

 هاحلزیان راه

4 - - 144/2 22/2 22/2 144/2 272/2 242/2 171/2 4 

 نینتخاب بهترا

 حلراه

7 - - 432/2 327/2 143/2 143/2 231/2 272/2 323/2 3 

 

 

 

 

تفکر و 

 پژوهش

استفاده از مراحل 

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

3 - - - - - 372/2 2/1 144/2 222/2 1 

شناخت تعریف و 

 مسئله

3 - - - - - 332/2 2/1 2/2 272/2 3 

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

2 - - - - - 372/2 2/1 2/2 231/2 4 

 و سود بررسی

 هاحلزیان راه

1 - - - - - 37/2 2/1 2/2 231/2 4 

 نینتخاب بهترا

 حلراه

1 - - - - - 372/2 2/1 2/2 227/2 2 
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ترین شاخص مهارت حل دهد در کتاب فارسی دوره ابتدایی، مهمنشان می 4جدول  طور کههمان

و  332/2با درجه اهمیت « هاحلزیان راه و سود تعریف و شناخت مسئله و بررسی»مسئله 

است. در کتاب نگارش  174/2با ضریب اهمیت « حلراه نیبهترنتخاب ا»ترین شاخص اهمیتکم

استفاده از مراحل حل مسئله در مواجهه با مشکالت زندگی و تعریف و »ترین شاخص فارسی، مهم

با ضریب « حلراه نینتخاب بهترا»ترین شاخص اهمیتو کم 332/2با درجه اهمیت  «شناخت مسئله

با درجه « های مختلفحلشناسایی راه»ترین شاخص جربی، مهماست. در کتاب علوم ت 142/2اهمیت 

یب با ضر« حلراه نینتخاب بهترتعریف و شناخت مسئله و ا»ترین مصداق اهمیتو کم 322/2اهمیت 

زیان  و سود بررسی»ترین مصداق است. همچنین در کتاب آموزش قرآن، مهم 174/2اهمیت 

 نینتخاب بهترتعریف و شناخت مسئله و ا»ترین مصداق اهمیتو کم 347/2با درجه اهمیت « هاحلراه

زیان  و سود بررسی»ترین شاخص است. در کتاب ریاضی، مهم 174/2با ضریب اهمیت « حلراه

استفاده از مراحل حل مسئله در مواجهه »ترین شاخص اهمیتو کم 374/2با درجه اهمیت « هاحلراه

ترین شاخص های آسمانی، مهماست. در کتاب هدیه 174/2با ضریب اهمیت « با مشکالت زندگی

ترین اهمیتو کم 372/2با درجه اهمیت « استفاده از مراحل حل مسئله در مواجهه با مشکالت زندگی»

. در کتاب مطالعات اجتماعی، است 144/2با ضریب اهمیت « هاحلزیان راه و سود بررسی»شاخص 

با درجه اهمیت « ل مسئله در مواجهه با مشکالت زندگیاستفاده از مراحل ح»ترین شاخص مهم

است. در  244/2با ضریب اهمیت « های مختلفحلشناسایی راه»ترین شاخص اهمیتو کم 227/2

 «استفاده از مراحل حل مسئله در مواجهه با مشکالت زندگی»ترین شاخص کتاب تفکر و پژوهش، مهم

زیان  و سود بررسی های مختلف وحلشناسایی راه»خص ترین شااهمیتو کم 222/2با درجه اهمیت 

شناسایی »ترین شاخص است. در کتاب کار و فناوری، مهم 231/2با ضریب اهمیت « هاحلراه

 

 

 

کار و 

 فناوری

مراحل استفاده از 

حل مسئله در 

مواجهه با 

 مشکالت زندگی

3 - - - - - 144/2 272/2 242/2 223/2 3 

تعریف و شناخت 

 مسئله

1 - - - - - 372/2 2/1 2/2 2/2 4 

شناسایی 

های حلراه

 مختلف

2 - - - - - 277/2 227/2 222/2 427/2 1 

 و سود بررسی

 هاحلزیان راه

3 - - - - - 372/2 2/1 12/2 2/2 4 

 نینتخاب بهترا

 حلراه

3 - - - - - 372/2 2/1 2/2 143/2 2 
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تعریف و شناخت مسئله و »ترین شاخص اهمیتو کم 427/2با درجه اهمیت « های مختلفحلراه

 است. 2/2با ضریب اهمیت « هاحلزیان راه و سود بررسی

گیری و حل مسئله به تفکیک های تصمیمهای درسی دوره ابتدایی به آموزش مهارتمیزان توجه کتاب

 فراوانی توزیع 2و  جدول های درسی چگونه است؟ در و کتاب پایه تحصیلی )اول تا ششم ابتدایی(

 گیری و حل مسئله به تفکیک کتاب و پایه تحصیلی آمده است.های تصمیممهارت به توجه میزان

 ششم ابتداییتا  های اولکتاب در گیری و حل مسئلههای تصمیممهارت به توجه میزان فراوانی (: توزیع7)جدول 

 جمع حل مسئله گیریتصمیم هامهارت عنوان کتاب

 پایه تحصیلی

   فارسی

 

 اول

7 7 13 

 12 7 7  نگارش فارسی

 12 7 7  علوم تجربی

 11 7 4  آموزش قرآن

 31 17 4  ریاضی

 44 27 37 جمع  

   فارسی

 

 

 دوم

7 7 13 

 17 12 7  نگارش فارسی

 33 14 4  علوم تجربی

 12 7 7  آموزش قرآن

 12 13 7  ریاضی

 13 7 7  های آسمانیهدیه

 23 77 27 جمع  

   فارسی

 

 

 سوم

4 4 13 

 13 7 7  نگارش فارسی

 14 2 4  علوم تجربی

 13 7 7  آموزش قرآن

 32 13 2  ریاضی

 32 13 11  های آسمانیهدیه

 37 12 17  مطالعات اجتماعی

 112 72 42 جمع  

   فارسی

 

 

 چهارم

7 2 17 

 12 14 7  نگارش فارسی

 37 31 4  علوم تجربی

 31 12 11  آموزش قرآن

 12 13 7  ریاضی
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 14 4 12  های آسمانیهدیه

 17 2 2  مطالعات اجتماعی

 124 22 74 جمع  

   فارسی

 

 

 پنجم

7 4 11 

 14 2 7  نگارش فارسی

 11 7 4  علوم تجربی

 14 2 7  قرآنآموزش 

 12 2 7  ریاضی

 22 32 12  های آسمانیهدیه

 33 12 13  مطالعات اجتماعی

 132 47 41 جمع  

   فارسی

 

 

 

 ششم

11 2 12 

 37 14 2  نگارش فارسی

 31 13 2  علوم تجربی

 12 7 7  آموزش قرآن

 22 32 14  ریاضی

 12 12 7  های آسمانیهدیه

 22 12 32  مطالعات اجتماعی

 34 2 17  تفکر و پژوهش

 37 12 17  کار و فناوری

 312 124 112 جمع  

گیری و حل های تصمیم( به مهارت%237بار ) 44عنوان کتاب دارد که در مجموع  7پایه اول 

های سوم، (؛ پایه%1333بار ) 23عنوان کتاب دارد که در مجموع  4مسئله اشاره کرده است. پایه دوم 

( و پایه %17مرتبه ) 132( و %1732) 124(؛ %1734) 112عنوان کتاب به ترتیب  7چهارم و پنجم با 

 ( به این مهارت پرداخته است.%32مرتبه ) 312عنوان کتاب،  2ششم با 

 ابتدایی به تفکیک کتاب و پایه های دورهکتاب در های زندگیمهارت به توجه میزان (:2)جدول 

 درصد جمع حل مسئله گیریتصمیم هامهارت عنوان کتاب

 پایه تحصیلی

 1432 13 7 7 اول فارسی

 1432 13 7 7 دوم

 1432 13 4 4 سوم

 1237 17 2 7 چهارم

 1234 11 4 7 پنجم
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 3237 12 2 11 ششم

  21 43 22 جمع

  7132 4231 درصد 122

 1231 12 7 7 اول نگارش فارسی

 1733 17 12 7 دوم

 1331 13 7 7 سوم

 1233 12 14 7 چهارم

 1431 14 2 7 پنجم

 3733 37 14 2 ششم

  22 72 42 جمع

  7234 4234 درصد 122

 237 12 7 7 اول علوم تجربی

 3232 33 14 4 دوم

 1232 14 2 4 سوم

 3732 37 31 4 چهارم

 1237 11 7 4 پنجم

 32 31 13 2 ششم

  127 47 22 جمع

  4232 2433 درصد 122

 1237 11 7 4 اول آموزش قرآن

 1337 12 7 7 دوم

 17 13 7 7 سوم

 3432 31 12 11 چهارم

 32 14 2 7 پنجم

 1337 12 7 7 ششم

  22 22 41 جمع

  4232 7133 درصد 122

 14 31 17 4 اول ریاضی

 1437 12 13 7 دوم

 1732 32 13 2 سوم

 1437 12 13 7 چهارم

 232 12 2 7 پنجم

 3232 22 32 14 ششم

  121 23 42 جمع

  4334 2734 درصد 122
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 13 13 7 7 دوم های آسمانیهدیه

 3132 32 13 11 سوم

 1432 14 4 12 چهارم

 2431 22 32 12 پنجم

 1437 12 12 7 ششم

  122 74 73 جمع

  7132 4231 درصد 122

 3437 37 12 17 سوم مطالعات اجتماعی

 1437 17 2 2 چهارم

 3134 33 12 13 پنجم

 2732 22 12 32 ششم

  123 22 42 جمع

  2233 4132 درصد 122

  34 2 17 ششم  تفکر و پژوهش

  37 12 17 ششم  کار و فناوری

  777 422 273 جمع کل

در مجموع شش « فارسی»توجه به شرح زیر است؛ کتاب های قابلیافته 2و  7های طبق جدول

« ریاضی» بار؛ 22« آموزش قرآن»بار؛  127« علوم تجربی»بار؛  22« نگارش فارسی»بار؛  21پایه، 

 123در مجموع چهارپایه، « مطالعات اجتماعی»بار و کتاب  122« های آسمانیهدیه»مرتبه؛  121

ر توجه د ترینبیشتعداد  گیری و حل مسئله پرداخته است. از اینهای تصمیمبار به آموزش مهارت

( %3733فراوانی ) 37با « ششم»( در کتاب نگارش فارسی %3237فراوانی ) 12با « ششم»کتاب فارسی 

( %3432فراوانی ) 31با « پایه چهارم»( در آموزش قرآن %3732فراوانی ) 37با « چهارم»در علوم تجربی 

( در %2431فراوانی ) 22با « پنجم»های آسمانی ( در هدیه%3232فراوانی ) 22با « ششم»در ریاضی 

های فارسی، نگارش توجه کتاب ترینبیش( است. %2732فراوانی ) 22با « ششم»مطالعات اجتماعی 

و  %7132و  %4334؛ %4232؛ %7234؛ %7132« حل مسئله»فارسی، علوم تجربی، ریاضی به مهارت 

و  %7133« گیریتصمیم»های آموزش قرآن و مطالعات اجتماعی به مهارت توجه کتاب ترینبیش

به  شوندکه فقط در پایه ششم تدریس می« تفکر و پژوهش و کار و فناوری»های است. کتاب 4132%

مرکز ت ترینبیش ؛ کهاندگیری و حل مسئله پرداختههای تصمیمبار به آموزش مهارت 37و  34ترتیب 

 فراوانی بوده است. 17با « گیریتصمیم»ها بر مهارت آن
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 هاابتدایی و تعیین ضریب اهمیت مهارت های دورهکتاب در های زندگیمهارت به توجه میزان بندی(: جمع2)جدول 

 جمع حل مسئله گیریتصمیم هاعنوان کتاب/ مهارت

 (%1237) 21 43 22 فارسی

 (%1231) 22 72 42 نگارش فارسی

 (%1232) 127 47 22 علوم تجربی

 (%1234) 22 22 41 آموزش قرآن

 (%1734) 121 23 42 ریاضی

 (%1432) 122 74 73 های آسمانیهدیه

 (%1237) 123 22 42 مطالعات اجتماعی

 (%233) 34 2 17 تفکر و پژوهش

 (%232) 37 12 17 کار و فناوری

 777 422 273 فراوانی جمع کل

 122 7234 4/44 درصد

  2237/2 7221/2 بار اطالعاتی

  1723/2 3331/2 درجه اهمیت

  3 1 رتبه

 گیری و حل مسئلهتصمیمهای بار به موضوع مهارت 777های دوره ابتدایی در کلیه صفحات کتاب

« حل مسئله»( مربوط به مهارت %7234فراوانی ) 422توجه با  ترینبیششده که از این تعداد؛ پرداخته

 توجه ترینبیشهمچنین است.  «گیریتصمیم»( مربوط به مهارت %4434) بار 273و کمترین توجه با 

( %1734فراوانی ) 121با « ریاضی»گیری و حل مسئله مربوط به کتاب های تصمیمبه مجموع مهارت

 دوره هایکتاب در .1( است%1234فراوانی ) 22با « آموزش قرآن»و کمترین توجه مربوط به کتاب 

 اهمیت ضریب رینو کمت (3331/2« )گیریتصمیم»مهارت  به اهمیت مربوط ضریب ترینبیش ابتدایی

 است. 1723/2با ضریب « حل مسئله»مهارت  به مربوط

 گیریبحث و نتیجه

 777صفحه؛  4247های اول تا ششم ابتدایی، از مجموع های درسی پایهدر تحلیل محتوای کتاب

دهند که از مجموع مشاهده شد. نتایج نشان می گیری و حل مسئلهتصمیمهای مورد مربوط به مهارت

اختصاص یافته و ضریب اهمیت ، گیریتصمیممهارت ( به %4432مورد ) 273مورد فراوانی،  3227این 

 گیریتصمیم باید زندگی در قدمی هر برداشتن برای)اولویت اول( است.  3331/2آمده نیز دستبه

 تصمیم اخذ برای شخص اگر اما کندمی مشخص او هایگیریتصمیم را انسان زندگی مسیر کنیم،

                                                      
شوند، مانند فارسی، نگارش فارسی، ریاضی، علوم یمیه تحصیلی تدریس شش پایی که در هاکتابگیری این قسمت، یجهنتدر  .1

 .اندقرارگرفتههای آسمانی و مطالعات اجتماعی مدنظر یههدتجربی، آموزش قرآن، 
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 از ناشی هایتنش و تعارضات یا درنتیجه و بود نخواهد گیریتصمیم به قادر باشد نداشته کافی مهارت

 سایر و اضطراب افسردگی، به نادرست، و غیرمنطقی گیریتصمیم با یا کرد خواهد تحمل را آن

  .(Ahanchian and Asavardi, 2015شد ) خواهد دچار هاناراحتی

 محیط بر گیری،تصمیم مهارت آموزشدریافتند  al et and Shechtman (2005) در این راستا 

 آموزش که نمود بیان Tuttle (2006) و دارد بسزایی تأثیر شخصی کارایی و زندگی

 همچنین شود.می آنان در گیریتصمیم هایتوانایی ارتقای به منجر نوجوانان در زندگی هایمهارت

Kordnoghabi (2005) تدوین جهت تربیت و تعلیم کارشناسان و دبیران آموزان، دانش گفت که از نظر 

برخوردار  باالیی هایاولویت از ابتدایی دوره در گیریزندگی؛ مهارت تصمیم هایمهارت درسی برنامه

 با همخوانی و مؤلفه این باالی اهمیت دهندهنشان مهارت، این برای آمدهدستبه ضریب است.

که  and et al (2015) Asadollahiهای این پژوهش با نتایج یافته اما دارد. شده اشاره هایپژوهش

وجه گیری، تمعلمان، کتاب تعلیمات اجتماعی ششم ابتدایی به تصمیمبیان کردند بر اساس نظر 

رسد تغییراتی که در به نظر می ندارد. همخوانی Akbarzadeh Mirzanagh (2011) و داشتهشتری بی

های درسی ابتدایی اتفاق افتاده، دلیلی روز کردن محتوای کتابهای اخیر در راستای غنی و بهسال

 3217 و 3211های های اشاره شده در سالهای این پژوهش با نتایج پژوهشبرای ناهمخوانی یافته

مهارت ( به %7234مورد ) 422مورد فراوانی،  777دهند که از مجموع همچنین نتایج نشان می باشد.

نتایج )اولویت دوم( است.  1723/2آمده نیز دستاختصاص یافته و ضریب اهمیت به، حل مسئله

آموزش  باید بر . لذابه دنبال دارد خوبیپیامدهای  ،دهند که حل مسئله دقیقنشان میمطالعات 

دریافتند که مقابله متمرکز به حل مسئله روان شناسان ای مؤثر و مثبت تأکید شود. های مقابلهمهارت

بر آموزش مهارت حل مسئله  Gatz and O'Hearn (2002) .های شدید کمتر مرتبط استبا نابهنجاری

 میزان بینکه اعالم نمود  Ahmadi (2012)های اشاره شده و تأکید داشت. نتایج این پژوهش با یافته

وجود  تفاوت زندگی هایمهارت آموزش هایمؤلفه از یک هر ابتدایی به دوره بخوانیم فارسی کتب توجه

راستا است. همچنین با مهارت حل مسئله در اولویت اول قرار نگرفته است، هم کهطوریبهدارد 

های درسی که بیان کردند کتاب Al Masri and et al (2016)و  Javanmardi (2016)هایپژوهش

 پیچیده و ساده مسائل از سرشار زندگی اند، همخوان است.توجه کافی به مهارت حل مسئله داشته

تا اگر در زندگی یا مدرسه  دانش آموزان باید چگونگی حل مسئله را در مدرسه تمرین نمایند. .است

 است که مسئله حل یادگیری طریق ازمشکلی برایشان پیش آمد، بلد باشند چگونه آن را حل کنند. 

 نفسیبا اعتمادبه بگیرند یاد را مسئله حل کودکان که زمانی سازند.می را شانفکری هایمهارت کودکان

 وقتی .مشکالتشان بگیرند حل و خود برای وبیخ هایتصمیم توانندمی به راحتی آورندمی دست به که

کنند نمی سعی و کنندمی فرار مشکل یا مسئله آن با مواجه از باشند نداشته مسئله حل مهارت کودکان

 چگونه که داندنمی و کنندمی مسخره را او هایشسال و سن هم که کودکی مثالً  کنند حل را مشکل
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 شود، متنفر مدرسه از کمکم است ممکن مثالً کرد خواهد فرار مشکل این از همیشه برخورد کند باید

، کند فرار مدرسه به رفتن از ... و درددل و سردرد مانند هاییبهانه به بخواهد شود و درسی افت دچار

توجه  ترینبیشدر مجموع  بنابراین توجه به مهارت حل مسئله نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

( %1734فراوانی ) 121با « ریاضی»گیری و حل مسئله مربوط به کتاب های تصمیمبه مجموع مهارت

 گفت توانمی بنابراین ( است%1234فراوانی ) 22با « آموزش قرآن»و کمترین توجه مربوط به کتاب 

 زندگی هایمهارت آموزش به درسی هایکتاب که دهدمی نشان تحلیل از آمدهدستبه هاییافته که؛

های مختلف، زندگی و در کتاب هایمهارت هایمؤلفه از یک هر توجه به میزان بین اما اند،پرداخته

؛ Sandhu (2014)مثال عنوانها بهدر بررسی پیشینه مشاهده گردید که اکثر پژوهش دارد. وجود تفاوت

Mubadari and et al (2016) ؛Izadi and et al (2010) ت توجه نظام آموزش عمومی، بر ضرور

های زندگی به دانش آموزان از طریق الخصوص دوره ابتدایی و معلمان به آموزش و توسعه مهارتعلی

 به مربوط مدارس، مسئولیت از بخشی Thompson (2011) نظر بهاند. های درسی، تأکید نمودهکتاب

هستند.  عقب زمان از هنوز مدارس اما است دگرگونی حال در جامعه است. زندگی هایمهارت آموزش

 بر مبتنی باید درسی برنامه چون است، کودکان درسی برنامه برای منبع بهترین واقعی زندگی

های زندگی جوانانی که مهارت گوید:( می1227) Melz. گیرد الهام آن از یا و باشد زندگی هایواقعیت

حاضر  اند. نتایج پژوهشرا کسب کردند، نگرش مثبت، توانایی حل مسئله و سبک زندگی سالم داشته

های دوره ابتدایی به آموزش مهارت حل مسئله که حاکی از عدم توجه کتاب Adib (2006)های با یافته

که نتیجه گرفت، از مجموع کتب پایه  Shirinkam (2009) هایاست، مغایرت دارد. همچنین با یافته

و از نظر  های زندگیتوجه را به سطح شناختی مهارت ترینبیشاول ابتدایی کتاب بخوانیم و بنویسیم 

که بیان  Ahmadi (2012)ها داشته و توجه را به مهارت ترینبیشمیزان توجه تصاویر، کتاب قرآن 

 هایمهارت آموزش هایمؤلفه از یک هر ابتدایی به دوره بخوانیم فارسی کتب توجه میزان بیننمود، 

ازآن مهارت حل مسئله بکار و پس ترینبیشهمدلی  مهارت کهطوریبهوجود دارد  تفاوت زندگی

 Sudaniو  Hashemi (2014)؛ Arizi and Abedi (2003) هایاما با یافته راستا نیست؛هم ؛شدهگرفته

های مختلف درسی ابتدایی، طبیعتاً توجه با توجه به موضوعات و محتوای کتاب راستا است.هم (2019)

 گیری و حل مسئله، مقدور نیست.های تصمیمها به مهارتیکسان در همه کتاب

زندگی یک  هایکه مالحظه گردید، یادگیری و آشنایی دانش آموزان ابتدایی با مهارت طورهمان

 های دوره ابتدایی به آموزش مهارتدهنده آن است که کتابنشانناپذیر است. نتایج ضرورت اجتناب

آمده توسط روش دستاز طرف دیگر، بر اساس نتایج به؛ کمتر توجه نموده است« گیریتصمیم»

در  گردداند، بنابراین پیشنهاد میمهم تشخیص داده شده« گیریتصمیم» آنتروپی شانون، مهارت

های زندگی، ها نیز در کنار سایر مهارتایی به آموزش این مهارتتجدید چاپ کتب درسی دوره ابتد

گیری و حل مسئله مربوط به کتاب های تصمیمتوجه کافی نمایند. کمترین توجه به مجموع مهارت
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های درسی باید این کتاب را مورد بازبینی است. برنامه ریزان درسی و مؤلفان کتاب« آموزش قرآن»

های زندگی، اقدام نمایند. طبق تحلیل اظ نمودن موضوعات مرتبط با مهارتقرار داده و نسبت به لح

ی گیرهای تصمیمهای هر پایه، کمترین توجه به آموزش مهارتمحتوای انجام شده، در بعضی از کتاب

ی های زندگها نیز از لحاظ توجه به مهارتگردد این کتابو حل مسئله وجود داشته است، پیشنهاد می

سازمان تألیف و  رشهای این طرح برای وزارت آموزش و پرویافته و بازبینی قرار گیرند. مورد توجه

 تدوین کتب درسی دوره ابتدایی و تمام معلمان و برنامه ریزان درسی کاربردی خواهد بود.

با توجه  های زندگی بود.یکی از مشکالت این پژوهش، گستردگی جامعه آماری و مصادیق مهارت

بر هزار صفحه مورد تحلیل قرار گرفت. این کار فرایندی زمان 7کتاب درسی و نزدیک به  41به اینکه 

رار قهای مربوطه مورد بررسی و تحلیل دیده، صفحه به صفحه کتابچند تیم آموزش به وسیلهبود که 

 بر بودن کار به شکل خوبی مدیریت گردید.و مشکل گستردگی و زمان گرفتند
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