
بررسي سيره پيامبر اعظم )ص( در برنامه درسي تعليمات اجتماعي دوره 
ابتدايی و راهنمايي تحصيلي بر اساس مهارت هاي زندگي، از منظر دبيران 

و تحليل محتوای کتب فوق الذکر

چکیده
هدف این پژوهش بررسی میزان آموزش مهارت های زندگی از منظر سیرة نبوی )ص( در 
کتاب های تعلیمات اجتماعی دورة ابتدایی و راهنمایی است. به همین منظور، ضمن تحلیل 
محتواي کتاب های یاد شده، از نظرات دبیران نیز استفاده شده است. جامعة مورد بررسي 
دراین پژوهش، اواًل شامل کتاب هاي تعلیمات اجتماعي دوره  ابتدایی و راهنمایي تحصیلي 
ثانیًا کلیه دبیران دوره راهنمایي شهرستان ارومیه است که از جامعه اول، کلیة درس ها  و 
انتخاب  بر اساس فرمول کوکران  نمونه  به عنوان  از جامعة دوم ، 80 معلم  تحلیل گردید و 
شدند. ابزار گردآوري داده  ها براي بررسي نظرات دبیران، پرسش نامه محقق ساخته بود که 
بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شد و جهت بررسي مهارت هاي زندگی بر اساس سیره نبوی 
)ص(، مصادیق مهارت  های زندگی شناسایی گردید. برای طبقه بندی داده  ها از آمار توصیفی 
استفاده شد. فرضیه  هاي پژوهش به وسیله آمار استنباطي و با بهره گیري از آزمون تحلیل 
واریانس یك سویه و آزمون تعقیبي شفه مورد آزمون قرار گرفت، سپس بر اساس سؤاالت 

تحقیق بررسي  هاي الزم نیز انجام گرفت که درمجموع نتایج زیر حاصل شد: 
اجتماعي،  تعلیمات  کتب  در  نبوی)ص(  سیرة  به  توجه  با  زندگی  مهارت هاي  میزان 
مجموعًا در حد متوسط و متوسط به پایین ارزیابی شد. تعداد و درصد مقوله هاي مهارت هاي 
زندگی در کتاب پایة پنجم دورة ابتدایی بیشتر از پایه هاي سوم و چهارم و در دورة راهنمایی 
سال اول بیشتر از سال دوم و سوم تشخیص داده شد. اکثر دبیران با تناسب بین محتواي 
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کتب تعلیمات اجتماعي و زمان اختصاص یافته به آن موافق نبودند. اکثر دبیران پایه  هاي 
اول و دوم راهنمایي معتقدند که در کتب دورة راهنمایی به آموزش مهارت  های زندگی از 
منظر پیامبر اکرم)ص(، در حد متوسط پرداخته شده است، لیکن دبیران پایة سوم معتقدند که 
در کتاب اجتماعی  سال سوم به این موضوع در حد متوسط به پایین پرداخته شده است. 
در مجموع، دبیران هر سه پایه راهنمایي اذعان داشتند که در این کتاب  ها از روش و سیره 
پیامبراکرم )ص( به صورت روشن ومشخص اسم برده نشده و به صراحت از آن سخن به 
میان نیامده است. مضافًا این که با توجه به سوال هاي باز پرسش نامه، اکثر دبیران استفاده از 

سبك و سیره پیامبراکرم )ص( در کتب درسی تعلیمات اجتماعی را پیشنهاد نموده  اند.

کلید وا ژه ها: سیره نبوی)ص(، مهارت هاي زندگی، تحلیل محتوا، دیدگاه هاي دبیران،کتب 
تعلیمات  اجتماعي، دورة ابتدایی، دورة راهنمایي.

مقدمه
کاشتن نهال محبت پیامبر اعظم )ص( در قلب کودکان و نوجوانان و آموزش سیرة نبوی به 
آنان، يكي از اهداف عالیه تعلیم و تربیت اسالمی است. از آنجا که آموزش و پرورش وظیفه آماده 
کردن نسل جديد را براي جامعه فردا بر عهده دارد، انتظار عمومي از آموزش و پرورش در مرحله 
اول اين است که دانش آموزاني تربیت کند که در جامعه درست زندگي کنند. امروزه علي رغم 
با  افراد ، در رويارويي  از  بسیاري  تغییر در شیوه هاي زندگي،  تغییرات عمیق فرهنگي و  ايجاد 
مسائل زندگي، فاقد توانايي  هاي الزم و اساسي هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل 
و مشكالت روزمره و مقتضیات آن آسیب پذير نموده است. انسان ها براي مقابله   با تنش ها و 
نیاز  فشارهاي رواني1 که در موقعیت هاي مختلف زندگي بر آنها وارد مي شود به راهكارهايي 
دارند که آنان را در اين کشمكش ها ياري دهد. لذا با تاکید بر سیرة پیامبر اکرم )ص(، مي توان 
از هم اکنون فرصت  هايي فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان عالوه برکسب توانايي  هاي خواندن 
و نوشتن، حساب کردن و...، مهارت هاي زندگي را نیز فرا گیرند تا براي مواجهه با مشكل فوق 
در آينده توانا شوند. مهارت هاي زندگي، مهارت های شخصي و اجتماعي هستند که کودکان و 
نوجوانان بايد آنها را ياد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان هاي ديگر و کل اجتماع به طور 
موثر و شايسته عمل نمايند. بايد به دانش آموزان، آموزش داده شود که با ساختارهاي عمومي 
والگوهاي  نظري  دانش  از  مستحكمي  مجموعه  کمك  با  را  کار  اين  و  کنند؛  برخورد  چگونه 


