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چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان آموزش مهارتهای زندگی از منظر سیرة نبوی (ص) در
کتابهای تعلیمات اجتماعی دورة ابتدایی و راهنمایی است .به همين منظور ،ضمن تحليل
محتواي كتابهای یاد شده ،از نظرات دبيران نيز استفاده شده است .جامعة مورد بررسي
دراين پژوهش ،او ً
ال شامل كتابهاي تعليمات اجتماعي دوره ابتدایی و راهنمايي تحصيلي
و ثاني ًا كليه دبيران دوره راهنمايي شهرستان اروميه است كه از جامعه اول ،کلیة درسها
تحلیل گردید و از جامعة دوم 80 ،معلم به عنوان نمونه براساس فرمول کوکران انتخاب
شدند .ابزار گردآوري دادهها براي بررسي نظرات دبيران ،پرسشنامه محقق ساخته بود كه
بر اساس مقياس ليكرت تنظيم شد و جهت بررسي مهارتهاي زندگی بر اساس سیره نبوی
(ص) ،مصادیق مهارتهای زندگی شناسایی گرديد .برای طبقهبندی دادهها از آمار توصیفی
استفاده شد .فرضيه هاي پژوهش به وسيله آمار استنباطي و با بهرهگيري از آزمون تحليل
واريانس يك سويه و آزمون تعقيبي شفه مورد آزمون قرار گرفت ،سپس بر اساس سؤاالت
تحقيق بررسيهاي الزم نيز انجام گرفت كه درمجموع نتايج زير حاصل شد:
ميزان مهارتهاي زندگی با توجه به سیرة نبوی(ص) در كتب تعليمات اجتماعي،
مجموع ًا در حد متوسط و متوسط به پايين ارزیابی شد .تعداد و درصد مقولههاي مهارتهاي
زندگی در كتاب پایة پنجم دورة ابتدایی بیشتر از پايههاي سوم و چهارم و در دورة راهنمایی
سال اول بيشتر از سال دوم و سوم تشخیص داده شد .اكثر دبيران با تناسب بين محتواي
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كتب تعليمات اجتماعي و زمان اختصاص يافته به آن موافق نبودند .اكثر دبيران پايه هاي
اول و دوم راهنمايي معتقدند كه در كتب دورة راهنمایی به آموزش مهارتهای زندگی از
منظر پیامبر اکرم(ص) ،در حد متوسط پرداخته شده است ،لیکن دبيران پاية سوم معتقدند كه
در كتاب اجتماعی سال سوم به این موضوع در حد متوسط به پایین پرداخته شده است.
در مجموع ،دبيران هر سه پايه راهنمايي اذعان داشتند که در این کتابها از روش و سیره
پیامبراکرم (ص) به صورت روشن ومشخص اسم برده نشده و به صراحت از آن سخن به
میان نیامده است .مضاف ًا اينكه با توجه به سوالهاي باز پرسشنامه ،اكثر دبيران استفاده از
سبک و سیره پیامبراکرم(ص) در کتب درسی تعلیمات اجتماعی را پیشنهاد نمودهاند.
كليد واژهها :سیره نبوی(ص) ،مهارتهاي زندگی ،تحليل محتوا ،ديدگاههاي دبیران،کتب
تعليماتاجتماعي ،دورة ابتدایی ،دورة راهنمايي.

مقدمه

كاشتن نهال محبت پيامبر اعظم (ص) در قلب كودكان و نوجوانان و آموزش سيرة نبوی به
آنان ،يكي از اهداف عاليه تعليم و تربيت اسالمی است .از آنجا كه آموزش و پرورش وظيفه آماده
كردن نسل جديد را براي جامعه فردا بر عهده دارد ،انتظار عمومي از آموزش و پرورش در مرحله
اول این است که دانش آموزاني تربيت كند كه در جامعه درست زندگي كنند .امروزه عليرغم
ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوههاي زندگي ،بسياري از افراد ،در رويارويي با
مسائل زندگي ،فاقد تواناييهاي الزم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسائل
و مشكالت روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير نموده است .انسانها براي مقابله  با تنشها و
فشارهاي رواني 1كه در موقعيتهاي مختلف زندگي بر آنها وارد ميشود به راهكارهايي نياز
دارند كه آنان را در اين كشمكشها ياري دهد .لذا با تاكيد بر سيرة پیامبر اکرم (ص) ،ميتوان
از هم اكنون فرصتهايي فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان عالوه بركسب تواناييهاي خواندن
و نوشتن ،حساب كردن و ،...مهارتهاي زندگي را نيز فرا گيرند تا براي مواجهه با مشكل فوق
در آينده توانا شوند .مهارتهاي زندگي ،مهارتهای شخصي و اجتماعي هستند كه كودكان و
نوجوانان بايد آنها را ياد بگيرند تا بتوانند در مورد خود ،انسانهاي ديگر و كل اجتماع به طور
موثر و شايسته عمل نمايند .بايد به دانشآموزان ،آموزش داده شود كه با ساختارهاي عمومي
چگونه برخورد كنند؛ و اين كار را با كمك مجموعه مستحكمي از دانش نظري والگوهاي

