فصل دوم
کلیاتی از شیوه های تدریس در حوزۀ آداب و
مهارت های زندگی (سبک زندگی) و شیوۀ ارزشیابی

١ــ٢ــ فرایند یادگیری آداب و مهارت های زندگی (سبک زندگی)

نظریه یادگیری اجتماعی است؛ زیرا ما
رویکرد یادگیری آداب و مهارت های زندگی مبتنی بر ٔ
آداب و مهارت های زندگی را از خانواده ،دوستان ،مدرسه و جامعه می آموزیم .به عبارت دیگر مشاهده
میکنیم که آنها چگونه عمل میکنند و پیامدهای رفتارهای آنها چگونه بوده است یا چه بازخوردی از
رفتاری که داشتهاند دریافت کردهاند یا ما از رفتار خود چه بازخوردی دریافت داشتهایم .در مدرسه،
این یادگیری از طریق مشارکت در بحث های کالسی ،مشارکت در انجام مراسم ،تحقیق و جست وجو،
تمرین و ایفای نقش ،نمایش و گردش های علمیصورت میگیرد .هر یادگیری معموال ً پنج جزﺀ مهم
دارد:
درباره یک موضوع؛
1ــ کسب دانش و بصیرت
ٔ
2ــ انجام فعالیت های علمیو تمرین در آن خصوص؛
3ــ دریافت بازخورد و عکس العمل از سوی دیگران؛
4ــ تحکیم رفتار از سوی دیگران همراه با تقویت؛
5ــ به کارگیری این مهارت ها در زندگی روزمره.

٢ــ٢ــ روش شناسی تدریس آداب و مهارت های زندگی (سبک زندگی)

روش شناسی اشاره به رویکردها و یک سری از روش ها دارد که برای تدریس موضوع درسی،
دستیابی به مقصد آموزشی و اهداف خاص آموزش یک موضوع درسی مورد استفاده قرار میگیرد.
نحوه رسیدن به
اینها شامل رویکردهای تدریس ،روش های آموزش ،تدریس و فعالیت های یادگیری و ٔ
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مهارت های مورد نظر است .اساساً دو رویکرد در تدریس و یادگیری آموزش آداب مهارت های زندگی
وجود دارد.
1ــ رویکرد معلم ــ محور (رویکرد تشریحی) :بر اساس این رویکرد معلم دانش را به فراگیران
انتقال میدهد.
2ــ رویکرد یادگیرنده ــ محور (رویکرد اکتشافی ،حل مسئله ،مشارکت و تمرین) :در این
رویکرد ،یادگیران تشویق میشوند تا خود مهارت های الزم را کشف کنند و به آنها دست یابند.
روش های مختلف یـاددهی ــ یـادگیری در آموزش آداب و مهـارت های زندگی :این
روش ها شامل روش های زیر است که ممکن است به تنهایی یا ترکیبی از آنها در آموزش آداب و یا
مهارت ها به کار گرفته شود:
بحث های کالسی،
بارش مغزی،
ایفای نقش و تمرین عملی،
روش ّ
حل مسئله،
تحلیل وضعیت و مطالعات موردی،
مشارکت در مراسم،
داستان گویی،
کار در گروه های کوچک،
بازی های آموزشی و شبیه سازی ها،
فعالیت های دیداری و شنیداری شامل تئاتر ،پانتومیم ،فیلم های آموزشی مرتبط با مهارت های
زندگی و نقد و بررسی آنها،
گردش های علمیو گردش های زیارتی.
توصیف راهبردهای یاددهی ــ یادگیری
1ــ روش مباحثۀ کالسی (در گروه های کوچک یا گروهای بزرگ)
عالقه
توصیف روش :دانشآموزان کالس مسئل ٔه یا موضوعی را که مورد
ٔ
همگان است با هدف درک بهتر از مسئله و یا چیزی در مهارت و رسیدن به بهترین
راه حل و یا توسعه ایده های نو و ارائ ٔه رهنمود مورد بررسی قرار میدهد.
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مزایای روش

 )1این روش فرصت هایی را برای دانشآموزان فراهم میکند تا از یکدیگر یاد
بگیرند و به نوبت نظرات خود را برای حل مسئله بیان کنند.
 )2دانشآموزان را قادر میکند تـا درک خود را از موضوع عمیق تـر کنند و
به صورت فردی با آن موضوع ذهن خود را درگیر کنند.
 )3این روش به دانشآموزان کمک میکند تا مهارت های گوش دادن ،هماهنگی
و همدلی را کسب کنند.

فرایند تدریس

 )1در مورد چگونگی و آرایش صندلی ها یا میز و نیمکت ها برای بحث تصمیم
بگیرید.
نحوه درست رابطه برقرار کنید.
 )2هدف بحث را تشخیص دهید و با آن به ٔ
 )3سؤاالت معنادار و باز ــ پاسخ مطرح کنید.
 )4مسیر پیشرفت بحث را ثبت و دنبال کنید.
2ــ روش بارش مغزی

درباره موضوع و
توصیف روش :دانش آموزان فعاالنه پهنه ای از نظرات
ٔ
محدوده زمانی تولید می کنند .کمیت نظرات هدف اصلی
یا سؤال داده شده را در یک
ٔ
بارش مغزی است .نظراتی که مطرح می شود اول ثبت کنید و در مرحل ٔه بعد آن را مورد
درباره آن با دانشآموزان مذاکره کنید.
ارزیابی قرار دهید و
ٔ

مزایای روش

 )1به دانشآموزان این امکان را می دهد که نظراتی را به طور سریع و بالفاصله
تولید کنند.
 )2به دانشآموزان کمک می کند تا تصورات خود را به کارگیرند و در مقابل
ایده های دیگر از نظرات کلیشه ای خود قدری کوتاه بیایند.
 )3این فرصت را به دانشآموزان می دهد تا نظرات خالقانه ای را ابراز کنند و
ابعاد همه جانب ٔه یک نظر را بررسی کرده و ارزش های این نظرات را بر اساس یک سری
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از معیارها رتبه بندی کنند.

فرایند تدریس

 )1فردی که باید بحث ها و نظرات را ثبت کند ،مشخص کنید.
درباره آن جویا شوید.
 )2موضوع یا مسئله را بیان کنید و نظرات دانشآموزان را
ٔ
 )3دانش آموزان ممکن است که ایده های نپخته ای را اظهار کنند ،مانع از ابراز
آنها نشوید.
 )4نظرات دانشآموزان را روی تخته گچی ثبت کنید.
 )5در پایان ،این نظرات را مورد بررسی قرار دهید و نظرات ناپخته را حذف کنید
یا مواردی را به آنها اضافه کنید.
3ــ ایفای نقش

توصیف روش :ایفای نقش یک نمایش غیر رسمی از یک موضوع و
وضعیتی است که افراد انجام می دهند.
مزایای روش :این روش یک راهبرد عالی برای انجام مهارت ها را ارائه
می کند .دانش آموزان می بینند که چگون ٔه یک فرد با یک وضعیت در زندگی واقعی
برخورد می کند .این روش موجب افزایش همدردی با دیگران و درک نقطه نظر آنها
می شود و به افزایش بصیرت و درک احساسات دیگران منجر می گردد.

فرایند تدریس

 )1موقعیتی را که باید در آن ایفای نقش شود ،توصیف کنید.
 )2افرادی که باید آن نقش را بازی کنند ،مشخص کنید.
 )3آموزش های الزم را به افرادی که باید نقشی را ایفا کنند ،بدهید.
 )4از افراد بخواهید نقش خود را اجرا کنند.
 )5درباره آنچه که اتفاق افتاد بحث کنید.
4ــ فعالیت در گروه های کوچک
توصیف روش :برای کار در گروه های کوچک یک کالس به گروه های
159

کوچک  6نفره و یا کمتر تقسیم می شوند و از آنها خواسته می شود که فعالیت درخواستی
درباره موضوع و یا مسئله درخواستی با یکدیگر
را در زمان پیش بینی شده انجام دهند یا
ٔ
بحث کنند.

مزایای روش

 )1این روش در زمانی که تعداد جمعیت کالسی متعادل است و زمان هم کافی
است ،مفید است.
 )2خروجی های دانش آموزان (نظراتی که ابراز می کنند توسط رهبر گروه ثبت
می شود).
 )3به دانش آموزان اجازه داده می شود که یکدیگر را بهتر بشناسند و شباهت های
فکری خود را بیشتر کنند و به آنها این امکان را می دهد که مشاهده کنند دیگران چگونه
فکر می کنند.
 )4به دانش آموزان کمک می کند تا نظرات همتایان خود را بشنوند و از آنها یاد
بگیرند.

فرایند تدریس

 )1مقصد بحث و مدت زمانی را که باید صرف آن کنند بیان کنید.
 )2گروه های کوچک را تشکیل دهید.
 )3صندلی ها را به گونه ای آرایش دهید که آنها به آسانی نظرات یکدیگر را بشنوند.
 )4از هر گروه بخواهید که یک ثبت کننده نظرات را انتخاب کنند.
 )5در پایان از ثبت کننده بخواهید که نظرات اعضای گروه را برای دیگران
توصیف کند.
5ــ بازی های آموزشی و شبیه سازی ها

توصیف روش

 )1دانشآموزان بازی هایی را به صورت فعالیت اجرا میکنند .این بازی ها به
صورت محتوای تدریس ،تفکر انتقادیّ ،
حل مسئله و تصمیم گیری و مروری بر نظرات
و عقاید و تقویت آنها را فراهم میکند.
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 )2شبیه سازی هـا ،فعالیت هـایی سازمـاندهی شده است که دانش آمـوز احساس
می کند که شبیه به تجرب ٔه واقعی است.

مزایای روش

 )1بازی ها و شبیه سازی ها موجب برانگیختن عالیق ،یادگیری ف ّعال و بحث عمیق
در کالس میشود .علت آن نیز کار شرکت کنندگان در اثبات کردن نقطه نظرات فردی و
یا به دست آوردن نقطه نظرات دیگران است.
 )2بازی ها دانش ،نگرش ها و مهارت ها را با یکدیگر تلفیق میکند و به دانش آموزان
اجازه میدهد تا فرضیات و توانایی های خود را در محیطی نسبت ًا سالم بیازمایند.

فرایند تدریس

 )1به دانش آموزان خاطر نشان کنید که فعالیت های بازی باید ّلذت بخش باشد و
مهم نیست که چه کسی میبرد یا میبازد.
 )2شبیه سازی ها زمانی که مختصر باشد و فور ًا برروی آن بحث صورت گیرد
بسیار مفید خواهد بود.
 )3از دانشآموزان خواسته شود تا خود را در موقعیت واقعی فرض کنند یا یک
بازی سازمان دهی شده را انجام دهند تا احساسی را که ممکن است برای دیگران و یا
خودشان در محیط واقعی اتفاق بیفتد کام ًال درک کنند.
 6ــ تحلیل وضعیت و مطالعات موردی

توصیف روش

 )1فعالیت های تحلیل وضعیت به دانشآموزان اجازه میدهد که دانشآموزان
درباره وضعیت هایی که ممکن است آنها با آن
درباره موضوع فکر کنند ،تحلیل کنند و
ٔ
ٔ
مواجه شوند بحث کنند.
 )2مطالعات موردی داستان هایی از زندگی واقعی است که جزییات چیزی را که
در جامعه ،خانواده ،مدرسه یا برای فرد اتفاق افتاده توصیف میکند.

مزایای روش

 )1تحلیل وضعیت اجازه میدهد تا دانشآموزان مسائل و مشکالت را کشف
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کنند و به درستی راه حل ها را بیازمایند.
 )2فرصت هایی را فراهم میکند تا دانشآموزان با یکدیگر کار کنند ،در عقاید
یکدیگر سهیم شوند و یاد بگیرند که انسان ها برخی از اوقات چیزها را متفاوت میبینند.
 )3مطالعات موردی ،عاملی قدرتمند برای تفکر و بحث است.
 )4دانشآموزان مشاهده میکنند نیروهایی وجود دارند که موجب میشود فرد یا
گروه به صورت واحد عمل کنند و بعد پیام ها را ارزیابی میکنند .از طریق درگیر شدن در
این فرایند فکری ،دانشآموزان میتوانند تصمیمات خود را بهبود بخشند و مهارت های
خود را توسعه دهند.
5ــ مطالعات موردی میتوانند با فعالیت های خاصی متصل شود و به دانش آموزان
کمک کند تا به نحو درستی از خود عکس العمل نشان دهند ،آن هم قبل از آنکه خود را
در موقعیتی احساس کنند که برای آنها خطرناک باشد.

فرایند تدریس

 )1سؤاالت حساب شده ای را طرح کنید که موجب برانگیختن تفکر میشود و
برای بحث کردن مفید است.
 )2تسهیل کننده یادگیری باید در طرح نکات کلیدی از خود مهارت نشان دهد
و به جای موضوعات کوچک مسائلی بزرگ تر را که موضوعات کوچک را به یکدیگر
وصل میکند مطرح کند.
 )3تحلیل وضعیت و مطالعات موردی نیاز به زمان کافی برای شکل گیری ّ
تفکر
ّ
خلق دارد.
 )4معلم باید به صورت یک تسهیل کننده یادگیری عمل کند و کارها را هدایت
کند به جای اینکه تنها منبع پاسخ دادن به سؤاالت و یا انتقال دانش باشد.
7ــ روش مذاکره و گفت وگو
مسئله خاص یا مشکل
توصیف روش :در یک گفت و گو و مذاکره ،یک
ٔ
درباره حل آن مسئله یا مشکل
به کالس عرضه میشود و دانشآموزان باید نظر خود را
ٔ
درباره آن مسئله
ارائه کنند و دالیل خود را بازگو کنند .دانش آموزان کالس میتوانند
ٔ
162

یا مشکل به صورت جمعی یا گروه های کوچک اظهار نظر کنند.

مزایای روش

 )1این روش فرصت هایی را فراهم میکند که با یک مشکل خاص به صورت
خالقانه و عمیق برخورد کنند .مسائل مربوط به سالمتی از جمله موضوعات خوب برای
مذاکره و گفت وگو است .برای مثال ،اینکه سیگار کشیدن در مکان های عمومی باید
تحریم شود یا خیر؟
طرح چنین مسائلی به دانش آموزان اجازه میدهد که آنها نظر خود را در این
خصوص ارائه کنند و در دفاع از آن یا بر علیه آن موضع خود را بیان کنند .این روش،
این شانس را به دانشآموزان میدهد که مهارت های سطوح باالی تفکر را تمرین کنند.

فرایند تدریس

درباره یک مسئله مشخص
 )1به دانشآموزان اجازه دهید که موضع خود را
ٔ
کنند؛ هرگاه اکثریت دانشآموزان با آن موافق باشند از عده ای میتوانید بخواهید که آنها
موضع مخالفی داشته باشند.
درباره موضوع را فراهمکنید ،درصورتی
 )2فرصت تحقیق برای دانشآموزان
ٔ
که برای این کار الزم در نظر گرفته شود.
 )3اجازه ندهید که عده ای نظر خود را بر دیگران تحمیل کنند.
 )4مطمئن شوید که دانشآموزان به دیگران این فرصت را میدهند که نظر آنها
را نیز جویا شوند.
 )5کنترل کالس را حفظ کنید و مذاکره را بر روی موضوع مورد نظر به پیش
برید.
 8ــ داستان گویی

توصیف روش

 )1مربی یا دانشآموزان داستانی را با استفاده از کتاب یا مجله و یا برای کالس
میخوانند.
 )2تصاویر ،لطیفه ها ،عکس های جدید ،فیلم استریپ و اسالیدها میتوانند به
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عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار گیرند.
اهمیت موضوع فکر کنند و بحث
 )3دانش آموزان تشویق میشوند که
درباره ّ
ٔ
کنند (موضوعات مرتبط با سالمتی) .نکات مهم و روش ها بعد از طرح داستان برای
دانشآموزان گفته میشود.

مزایای روش

درباره
 )1انتخاب داستان های محلی میتواند به دانشآموز کمک کند تا آنها
ٔ
مسائل محلی فکر کنند و مهارت های تفکر نقاد خود را توسعه بخشند.
)2دانشآموزان میتوانند مهارت های ّ
خلقانه خود را از طریق نوشتن داستان ها
توسعه بخشند یا یک گروه میتواند با همکاری دیگران و به صورت تعاملی داستان هایی
را بگوید.
 )3داستان گویی این امکان را فراهم میکند که دانشآموزان شباهت ها و موارد
قابل مقایسه را بازگو کنند .از طرف دیگر به آنها کمک میکند تا راه حل های مفید را
کشف کنند.

فرایند تدریس

 )1داستان انتخابی شما باید ساده و روشن باشد .در هر داستان یک یا دو نکته
مهم مطرح شده باشد.
 )2مطمئن بـاشید که داستـان و اگـر تصاویری در آن پیش بینی شده ،بـا زنـدگی
دانش آموزان مرتبط باشد.
 )3داستان به قدر کافی مهیج باشد .تالش کنید که این داستان ها وضعیت هایی از
جدی ،تصمیم گیری و رفتارهای حل مسئله
خوشحالی ،غم ،هیجان ،شجاعت ،افکار ّ
را دربربگیرد.
گردش های علم ی و زیارتی ،مشارکت در مراسم از دیگر شیوه های یادگیری آداب و مهارت های
زندگی است .در گردش علمیدانش آموزان با مهارت های برنامهریزی ،ارتباط با یکدیگر و مهارت
خود مدیریتی آشنا میشوند .در گردش های زیارتی و مشارکت در مراسم افراد با آداب و رسوم دینی
یا اجتماعی آشنا میشوند.
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٣ــ٢ــ شیوۀ ارزشیابی از آموخته های فراگیران در درس آداب و مهارت های
زندگی

برنامه درسی ملی (اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و
به موجب اصل  8ــ 10سند ٔ
تربیتی،ص  ) 42طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر
دوره ابتدایی و
از دوره های تحصیلی ،رویکرد ارزشیابی فرایند محور در ارتقای پایه های تحصیلی ٔ
رویکرد تلفیقی (فرایند محور و نتیجه محور ) در سایر پایه های تحصیلی مبنای ارتقاء از یک پایه به پایه
دیگر است.
منظـور از رویکـرد ارزشیابی فرایند محور ،ارزیـابی فعـالیت های شاگـرد و یا گروه های کالسی
در فرایند یادگیری است که از طریق ثبت مشاهده عملکرد دانشآموزان انجام میشود .ابزار این نوع
از ارزشیابی ،چک لیست مشاهده رفتار (مشارکت در فعالیت ها و بحث های کالسی یا گروهی ،انجام
روزنامه دیواری،
تمرینات ،انجام پژوهش ،انجـام پروژه ،مشارکت در فعالیت هـای ایفای نقش ،تهیه
ٔ
مشارکت در مراسم و گردش های علمی و زیارتی ،تکمیل آزمون های نگرش سنج و مواردی از این
برگه قضاوت خانواده از دیگر ابزارهای
برگه قضاوت همتایان و ٔ
قبیل است) .برگه های خودارزیابیٔ ،
ارزشیابی فرایند محوری است .ارزشیابی فرایند محور قابل تفسیر است.
منظور از رویکرد ارزشیابی نتیجه محور ،ارزیابی خروجی های یادگیری ( انتظارات یادگیری)
از دانشآموزان است که از طریق آزمون های کتبی و شفاهی صورت میگیرد .این آزمون ها عینی است
و نتایج آن قطعی بوده و قابل تفسیر نیست.
آنچه که از سایر اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی (اصول 1ــ 10الی 11ــ10
برنامه درسی ملی) میتوان استنباط کرد توجه به تنوع روش ها و ابزارهای ارزشیابی ،توجه به
سند
ٔ
ارزشیابی مستمر ،خود ارزیابی ،انسانی بودن نظام ارزشیابی ،فراهم کردن مشارکت سایر دانش آموزان،
مربیان و اولیا در امر سنجش ،توجه به ارزشیابی فرایند محور و نتیجه محور ،در ارتقای تحصیلی حذف
برنامه
رقابت و بهره گیری از نتایج ارزشیابی درجهت میزان نیل به شایستگی های پایه ،دستیابی به اهداف ٔ
درسی ،تدارک برنامه های جبرانی ،شناخت ظرفیت ها و توانایی های افراد ،بهره گیری از نتایج ارزشیابی
در رشد حرفه ای معلمان و بهبود نظام درسی است ،اما در نهایت قضاوت و تصمیم سازی مدرسه و
برنامه درسی ملی ).
معلم در ارتقای تحصیلی دانشآموز نقش محوری دارد (راهکار 7ــ10سند ٔ
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شیوۀ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ابزارهای ارزشیابی در درس آداب و مهارت های زندگی
ردیف

شیوۀ ارزشیابی

ابراز ارزشیابی

1

مشاهده فرایند عملکرد
ٔ
دانشآموز

چک لیست ثبت عملکرد فردی یا گروهی

2

شیوه کتبی و شفاهی
ٔ

آزمون های کوتاه پاسخ ،تکمیل کردنی و

3

شیوه عملکردی
ٔ

4

شیوه خود ارزشیابی
ٔ

انجام تحقیق و جمع آوری اطالعات ،تولید
روزنامه دیواری ،ایفای نقش ،شرکت در مراسم
ٔ

5

ارزیابی توسط همکالسی ها

6

ارزشیابی توسط خانواده

جورکردنی ،سؤاالت شفاهی

معیار
انتظارات یادگیری
و
تغییرات رفتاری

برگ ٔه خود ارزشیابی ،آزمون نگرش سنج

برگه قضاوت همکالسی یا اعضای گروه
(برگه همتا سنجی)
برگ ٔه قضاوت خانواده

4ــ٢ــ نکاتی دربارۀ شیوۀ خودارزیابی

نمره دانشآموزان تأثیر ندارد ،اما میتواند مالکی برای نمره دادن به دانش آموز
 )1خودارزیابی در ٔ
توسط معلم باشد .با توجه به نقش خودارزیابی در شناخت عملکرد دانشآموز نسبت به توانایی ها و
ضعف های خود ،خودارزیابی در ارزشیابی جایگاه ویژه ای دارد.
 )2در استفاده از برگه های خودارزیابی دانشآموزان و نمراتی که توسط آموزگار برای این
بخش از ارزشیابی در نظر گرفته میشود ،مالک و معیار بررسی کامل ،درست و دقیق انجام دادن
خودارزیابی هاست.
 )3دانشآموزان به هنگام خودارزیابی ممکن است که توانایی های خود را کمتر و یا بیشتر از
حد واقعی ارزیابی کنند .در این صورت پیشنهاد میشود هنگام بررسی خودارزیابی ها گفت و  گویی
درباره خود
مختصر با دانشآموز مورد نظر انجام شود .در این گفت و گو درباره معیارهای قضاوت
ٔ
برای رسیدن به توافق با دانشآموز صحبت میشود .معیار خودارزیابی توصیف دانشآموز از پیشرفت
فردی تالش ها یا ضعف ها و عللی است که مانع شده است دانشآموز به انتظارات یادگیری مطلوب
دست یابد.
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٥ــ٢ــ نکاتی درباره همتا سنجی و قضاوت خانواده

 )1در برگه های همتاسنجی ممکن است آموزگار پی ببرد که دانشآموز توانایی های هم کالسی
خود را کمتر یا بیشتر از حد واقعی ارزیابی کرده است .در این صورت پیشنهاد میشود هنگام بررسی
درباره
همتاسنجی ها ،گفت و گویی مختصر با دانشآموز یا اعضای گروه انجام شود .در این گفت و گو
ٔ
دربـاره دیگران برای رسیدن به قضاوت واقعی توافق میشود و دانشآمـوز ممکن
معیارهای قضاوت
ٔ
است که همتاسنجی را دوباره انجامدهد.
درباره تالش های فرزند و یا
برگه قضاوت خانواده ،والدین یا سرپرست نظرات خود را
 )2در ٔ
ٔ
دانشآموز به ویژه در درس مورد نظر به صورت توصیفی یا تکمیل فرمیکه توسط معلم در اختیار آنها
قرار داده شده اعالم میکند نیز مالک نهایی نمره دهی تشخیص معلم است.

 ٦ــ٢ــ زمان انجام شیوه های ارزشیابی و نظام نمره دهی
شیوه ارزشیابی
ارزشیابی فرایند محور

نظام نمره دهی

زمان انجام
در طول هر نیمسال

 5نمره

بعد از نیمه نوبت اول

نمره در اختیار معلم

ارزشیابی توسط همتایان

بعد از هر نیمسال

نمره در اختیار معلم

ارزشیابی توسط خانواده

بعد از هر نیمسال

نمره در اختیار معلم

ارزشیابی نتیجه محور

نیمه اول و دوم هر نوبت

 5نمره

خود ارزشیابی

٭

انجام پروژه یا تحقیق به صورت نیمه اول و دوم هر نوبت (یک مورد)
فردی یا گروهی
انجام تکالیف و فعالیت ها
جمع کل نمرات

نیمه اول و دوم هر نوبت

 5نمره
 5نمره
 2نمره

٭ در صورتی که معلم برای خودارزشیابی ،ارزشیابی توسط همتایان و قضاوت خانواده نمره ای اختصاص دهد،این نمره
بخشی از  ١٥نمره ای خواهد بود که برای ارزشیابی فرایند محور ،پروژه و یا انجام تکالیف در نظر گرفته شده است.
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نمونه برگه پیشنهادی ثبت مشاهدات فرایندی
نام اعضای گروه:
ردیف

نام درس یا فصل:
مقیاس

عملکرد دانشآموز

1
2

قوت و ضعف خود را بشناسد
سعی دارد که نکات ّ

درباره خود
در مقایسه خود با دیگران واقعیت ها را
ٔ
می پذیرد

3

نسبت به تغییرات جسمیخود کنجکاو است و سؤال میکند

4

آداب اسالمی را در پوشش و لباس رعایت میکند

5

نحوه مطالعه و یادگیری بهتر سؤال میکند
در خصوص ٔ

6

برای استفاده بهتر از زمان در طول روز و هفته برنامه دارد

خیلی
خوب

خوب

قابل
قبول

نیازمند
به تالش
بیشتر

نمونه برگه خود ارزیابی پس از هر نیمه اول و دوم هر نوبت

نام دانشآموز:
 1ــ در درس های...........چه چیزهایی یاد گرفتید؟
 2ــ انجام چه فعالیت هایی به شما کمک کرد تا بهتر یاد بگیرید؟
3ــ در کدام مهارت ها قبال ً ضعیف بودید؟
 4ــ در کسب کدام مهارت ها پیشرفت کرده اید؟
5ــ پیشرفت شما در یادگیری این دروس چگونه بوده است؟ دالیل پیشرفت خود را بنویسید؟
6ــ اگر در یادگیری برخی از دروس مشکالتی داشته اید ،دالیل آن را بنویسید؟
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برگۀ ارزیابی همکالسی ها (نمونۀ اول)

تکمیل کننده:

همکالسی من آقای  /خانم...................

1ــ در رعایت آداب و مهارت های زیر ضعیف است.
 2ــ در رعایت آداب و مهارت های زیر پیشرفت کرده است.
روحیه قوی  متوسط  ضعیف 
 3ــ از نظر همکاری گروهی از
ٔ
برخوردار است.
4ــ معلمان با توجه به محتوای دروسی که در طول سال ارائه میشود میتوانند
فهرستی از این سؤاالت تهیه کنند ودر هر چهار هفته در اختیار دانشآموزان قرار دهند.

برگۀ ارزیابی همکالسی ها (نمونۀ دوم)

ردیف

تکمیل کننده:
مقیاس

عملکرد همکالسی من

1

نقاط قوت و ضعف خود را میشناسد

2

برای برطرف کردن نقاط ضعف خود تالش میکند

3
4

درباره تغییرات جسمیخود کنجکاوی میکند
ٔ

بهداشت جسم و لباس را رعایت میکند

5

درباره حجاب پای بند است
به دستورات اسالم
ٔ

خیلی
خوب

خوب

قابل
قبول

نیازمند
تالش
بیشتر
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نام دانشآموز:
ردیف

برگۀ ارزیابی خانواده و یا سرپرست
مقیاس

عملکرد فرزند من

1

برای برطرف کردن نقاط ضعف خود تالش میکند

2

نقاط ضعف خود را با شما در میان میگذارد

3

در خصوص تغییرات دوران بلوغ از پدر و یا
مادر سؤال میکند

4

بهداشت دوران بلوغ را از نظر لباس و بدن
رعایت میکند

خیلی
خوب

خوب

قابل
قبول

نیازمند
تالش
بیشتر

5
6

معلمان در پایان هر نیمسال فهرستی از سؤاالت را با توجه به انتظارات دروس تهیه میکنند و در
اختیار والدین قرار میدهند .سؤاالت باید تنها در اختیار والدین یا سرپرست آنها قرار گیرد.
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 7ــ٢ــ ساختار کتاب درسی آداب و مهارت های زندگی پایۀ اول متوسطه

کتاب تفکر و سبک زندگی شامل دو بخش است )1:مقدمات کتاب )2 ،بخش اصلی و بخش
اصلی شامل مجموعه دروس است که از یک الگوی سه وجهی پیروی میکند (دروس تجویزی،
دروس نیمه تجویزی یا انتخابی یا دروس غیر تجویزی یا اختیاری) .دو درس بلوغ دختران و آداب
حجاب و پوشش جزء دروس الزامیاست و به منظور اینکه تعداد دروس برای دختران و پسران یکسان
باشد ،تعداد دروس انتخابی برای آنها از چهار درس به دو درس کاهش پیدا میکند .بنابراین ،تعداد
دروس انتخابی برای پسران چهار درس است که دو درس آن را انتخاب میکنند و برای دختران دو
درس است که یکی از آنها را انتخاب میکنند .در بخش اختیاری دو فعالیت درسی در نظر گرفته شده
است که محتوای آن را معلمان به کمک دانشآموزان به صورت دلخواه و با توجه به نیاز محلی و یا
زمینه آداب و مهارت های زندگی انتخاب خواهند کرد.
نیازهای مدرسه ای از موضوعات مطرح در
ٔ
برای مثال ،موضوعاتی در ارتباط با سالمت جسمانی ،آداب خوابیدن در اسالم ،آداب و رسوم مردم
در عید نوروز و شروع سال جدید ،آداب سالم کردن ،جمع آوری احادیث در خصوص مراقبت از
بیماران ،بخشش و انفاق ،مراقبت از یتیم ،خوشرویی با مردم ،داد و ستد ،حقوق خویشاوندان ،حقوق
والدین و مسائلی از این قبیل.
دروس مختلف سبک زندگی در حول و حوش چهار مهارت کلیدی سازماندهی شده است .این
چهار مهارت عبارتند از مهارت خودشناسی ،مهارت های مطالعه و مدیریت زمان ،مهارت های ارتباطی
و مهارت های مدیریت بر عواطف و هیجانات.
دروس مرتبط با مهارت های خودشناسی
من کیستم؟
خودآگاهی چیست؟
بلوغ در دختران چگونه است؟(ویژه دختران الزامی)
آداب پوشش و آراستگی (ویژه دختران الزامی)
دروس مرتبط با مهارت های مطالعه و مدیریت زمان
مهارت های مطالعه و یادگیری
زمان را چگونه مدیریت کنیم؟
دروس مرتبط با مهارت های ارتباطی
روابط ما ،ارتباطات و آداب معاشرت
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سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟
سبک زندگی چیست؟
ارتباط با خانواده  ،همسایگان و معلمان چگونه است؟
معیار من در انتخاب دوست چیست؟ (انتخابی)
مهارت قاطعیت و جرئت ورزی (انتخابی)
تضاد و اختالفات خود را با دیگران چگونه مدیریت کنیم؟ (ویژه پسران الزامی)
دروس مرتبط با مهارت های مدیریت بر عواطف و هیجانات
اضطراب چیست؟
خشم خود را چگونه کنترل کنیم؟ (ویژه پسران الزامی)
مهارت تحمل سختی و تاب آوری (انتخابی)
مهارت شاد زیستن (انتخابی)
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فصل سوم
راهبردهای یاددهی ــ یادگیری در تدریس
دروس مختلف (سبک زندگی)

١ــ٣ــ روش تدریس خود آگاهی ( من کیستم؟ )( )1

اهداف کلی
١ــ آشنایی با معنا و مفهوم خود آگاهی
٢ــ آشنایی با اجزای خود آگاهی
انتظارات یادگیری :از دانشآموزان انتظار میرود در پایان درس:
1ــ مفهوم خود و خودآگاهی را بیان کنند.
2ــ اجزای خودآگاهی را نام ببرند.
3ــ نکات قوت و ضعف خود را ارزیابی کنند.
4ــ منحصر به فرد بودن خود را باور کنند.
مدت زمان تدریس :دو جلسه  45دقیقه ای
کننده این موضوع است که هر انسانی یک موجود ارزشمند،
توضیح درس :درس اول بیان
ٔ
منحصر به فرد و خاص است .برای فهم این موضوع الزم است نوجوان یک بازنگری در وجود
خویشتن داشته باشد و به ارزیابی خود بپردازد .تصویر درس این موضوع را تسهیل میکند.
عرصه هستی،
دوره نوجوانی همراه با کشف این موضوع است که من به عنوان یک موجود در
ٔ
ٔ
کیستم؟ آغاز درس ابتدا به ابعاد جسمانی نوجوان میپردازد .درک این مطلب که برای او آسان و قابل
لمس است ،درک ابعاد جسمانی ،به دانشآموز کمک میکند تا خود را از نظر بلندی و کوتاهی ،وزن،
قیافه ،رنگ و سایر ویژگی ها بهتر بشناسد.
فعالیت نگاه در آینه و دیدن خود در آن و نیز اثر انگشت ،اشاره به این نکته دارد که تو منحصر
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به فردی و مانند تو در جهان یافت نمیشود.
در ادامه ،تالش بر این است تا دیگر ابعاد وجودی پنهان او برای خودش آشکارتر شود به همین
جهت سایر اجزای خودآگاهی ،مانند (ویژگی های جسمانی ،احساسات ،ارزش ها ،باورها ،اهداف،
عقاید و اخالقی که آنها را قبول دارد و به آن عمل میکند ) بیان گردیده است.
در پایان این درس ،فعالیتی آمده است (فعالیت  ) 4که دانشآموز با انجام آن و گفت وگو با
دوستان خود به شباهت ها و تفاوت های خود با دیگران از نظر خصوصیات ظاهری ،رفتار و عالیق
پی برده و منحصر به فرد بودن خود را بهتر دریابد .در این مورد ،الزم است تأکید خاص صورت
پذیرد.
مفاهیم و مهارت های کلیدی :خودآگاهی ،خاص و منحصر به فرد بودن خویش ،اجزا و
عناصر خود آگاهی ،مهارت خود ارزیابی.
پیشنهادهایی برای شروع مناسب و انتخاب روش های تدریس :هدف درس این است
که به دانشآموز کمک کند تا خود را بشناسد .انتخاب عنوان «من کیستم» به همین دلیل بوده است تا
دانشآموز یک بار دیگر نسبت به خود بازنگری داشته باشد و پی ببرد که او موجودی خاص و منحصر
به فرد است و کسی مانند او نیست .به همین دلیل موارد زیر برای تدریس پیشنهاد میگردد:
١ــ به تصویر ابتدای درس نگاه کرده و از دانشآموزان بپرسید که در این تصویر این نوجوان
با    خود چه میگوید؟ ( تصویر نوجوانی که در آینه به خود نگاه میکند).
٢ــ قبل از باز کردن کتاب از دانشآموزان میتوان درخواست کرد تا خود را حداکثر در سه
خط معرفی نمایند و در انتهای درس معلم از دان شآموزان بپرسد در معرفی خود به دیگران ،به کدام
جنبه توجه بیشتری داشتهاند.
٣ــ قبل از باز کردن کتاب ،میتوان با این سؤال درس را آغاز کرد که :خودآگاهی یعنی چه؟ یا
اگر کسی از شما بپرسد که تو کیستی؟ چه پاسخی خواهید داد؟
الیه تو در تو طراحی کرد که پیچ و خم داشته
٤ــ اگر مقدور باشد میتوان اتاقکی را با چند ٔ
باشد و در انتهای دو سه پیچ و خم ،آینه ای در سقف یا رو به رو قرار داده و این جمله نوشته شود «یک
موجود بی نظیر و استثنایی ».در هنگام ورود به اتاقک با کم کردن نور اتاق یا تاریک کردن آن نیز،
می توان با جمالت مورد نظر ،هیجان این موضوع را برای دانشآموزان بیشتر کرد.
٥ــ میتوانید فعالیتی تحت عنوان «اثر انگشت» را اول انجام داده و به متفاوت بودن اثر انگشت
خود با دیگران و استفاده از ذره بین به تفاوت خود با دیگران بیشتر پی ببرند.
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٦ــ در پایان درس میتوان به عنوان ارزشیابی از دانشآموزان پرسید چه چیزی در شما یا کدام
ویژگی در شما باعث شده تا نسبت به دیگران خاص تر باشید.چند نفر که مایل اند ،با حرکات یا گفتار
این خاص بودن خود را نشان دهند.
نحوۀ انجام فعالیت ها و پرسش ها
فعالیت  :1این فعالیت را میتوانید مانند پیشنهاد
جلسه قبل
شماره  4انجام داده یا اینکه در
ٔ
ٔ
از تدریس ،از دانشآموزان بخواهید یک آینه با خود به همراه بیاورند و یا اینکه خودتان یک جعبه ای
درست کرده و داخل آن آینه ای تعبیه کنید و آن را در کالس ،نفر به نفر بچرخانید و سپس فعالیت را
ادامه دهید .سپس از دانشآموزان درخواست کنید که با مداد جمالت را تکمیل کنند .از عده ای
بخواهید که برخی از آنها را برای سایرین بخوانند.
فعالیت  :2این کار را نیز میتوانید بعد از انجام فعالیت اول انجام داده و افراد خود را ارزیابی
کنند .انجام این فعالیت به صورت فردی خواهد بود .از تعدادی دانشآموز بخواهید که پاسخ سؤاالت
داده شده را در کالس بخوانند.
فعالیت  :3این فعالیت را میتوان به صورت بحث کالسی یا بحث گروهی انجام داد .دانش آموزان
پس از تبادل نظر چند دقیقه ای را صرف پاسخ به سؤاالت کنند ،از چند گروه بخواهید که جواب های
خود را در کالس بیان کنند.
فعالیت  :4این فعالیت را م یتوان به صورت دو نفره انجام داد .خواندن نمونه هایی از پاسخ
دانشآموزان توصیه میشود.
مشاهـده عملـکرد فـردی و گروهی است.
شیـوه ارزشیـابی :ارزشیـابی در ایـن درس از نـوع
ٔ
دانش آموزان با انجام فعالیت های درس و به ویژه فعالیت دوم که از نوع خود ارزشیابی است به این
معنا و مفهوم میرسندکه وجود تک تک آنها یک وجود خاص و ارزشمند است .آنها با یکدیگر
متفاوت اند و بدین طریق به یک تصویر از خود دست مییابند.

دانستنی هایی برای معلم

نوشته اسپنسر جانسون توصیه میشود.
هدیه ارزشمند
ٔ
خواندن کتاب ٔ
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٢ــ٣ــ روش تدریس خودآگاهی چیست؟

اهداف کلی
١ــ آشنایی با برخی عوامل مؤثر در رشد خود آگاهی و موانع بازدارنده
٢ــ کسب توانایی در شناخت خود واقعی
انتظارات یادگیری :از دانشآموزان انتظار میرود که در پایان درس:
1ــ موانع خودآگاهی را تعریف کنند.
2ــ عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی را شرح دهند.
3ــ توانمندی ها و ناتوانمندی های خویش ( نقاط قوت و ضعف ) را کشف کنند.
نحوه اصالح نقاط ضعف خود را بیان کنند.
4ــ ٔ
مدت زمان تدریس :دو جلسه  45دقیقه ای
ادامه درس گذشته ،که بر «ارزشمند بودن و منحصر به فرد بودن»
توضیح درس :این درس در ٔ
تأکید میکرد به دیگر نکات خودآگاهی میپردازد تا فرد را به درک خود واقعی نزدیک تر نماید.
بـه همین منظـور ،بـا بـرخی عـوامل رشد خـودآگـاهی مـانند پذیرش خـود ،پـذیـرش دیگـران،
مسئولیت پذیری و نیز برخی موانع خودآگاهی همچون غرور ،تمامیت خواهی و تو ّقعات و انتظارات بیش
از حد آشنا می گردد.
بعد از آشنا شدن با عوامل رشد و موانع خودآگاهی ،سعی بر این است تا دانشآموز به نقاط ّقوت
و ضعف خود بیشتر پی ببرد و راه های برطرف کردن آن را در خود جست وجو نماید.
در نهایت هدف این است که فرد بتواند خود واقعی را بفهمد و آن را درک نماید.
مفاهیم و مهارت های کلیدی :عوامل رشد خودآگاهی ،موانع رشد خودآگاهی ،نقاط ّقوت و
ضعف خود ،ارزیابی نقاط قوت و ضعف فردی
پیشنهادهایی برای شروع مناسب و انتخاب روش های تدریس ( ایجاد فرصت هایی برای
یادگیری ):
١ــ میتوان از دو یا سه نفر از دانشآموزان به طور داوطلب خواست تا در جلوی کالس قرار
گرفته و در پاسخ به این سؤال که «من کیستم» یک دقیقه خود را برای دانشآموزان معرفی نمایند .و در
ادامه معلم با واکاوی سخنان دانشآموزان ،آنها را کمک نماید که هر کدام از این دانشآموزان به کدام
جنبه وجودی خودشان بیشتر توجه داشتهاند و چرا؟
ٔ
٢ــ میتوان این درس را با انجام دادن فعالیت پنج درس قبلی «انسان برخی صفات خود را در
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آینه دیگران میشناسد» که در منزل تکمیل شده است شروع کرد تا دانشآموزان با دریافت خودشان از
ٔ
انگیزه الزم را برای شنیدن مباحث درس پیدا نمایند.
خود واقعی
ٔ
٣ــ قبل از باز کردن کتاب میتوان این سؤاالت را طرح نمود که:
ــ به نظر شما چه عواملی باعث رشد خودآگاهی میشود؟
ــ موانع رشد خودآگاهی کدام اند؟
ــ چگونه میتوان به نقاط ّقوت و ضعف خود پی برد؟
3ــ در پایان درس میتوان به عنوان ارزشیابی از دانشآموزان خواست تا فعالیت مرتبط با
(آزمون خودآگاهی) را تکمیل کنند و به خود امتیاز دهند.
در پایان درس میتوان از چند نفر خواست تا دریافت خودشان را از خود واقعی در تخته گچی
کالس بنویسند و سایر هم کالسی ها نسبت به صحت و سقم آن اظهار نظر نمایند ،تا از این طریق تمامی
دانشآموزان مفهوم خود واقعی را دریابند.
نحوۀ انجام فعالیت ها و پرسش ها
ــ مفهوم خودآگاهی را بر روی تخته کالس بنویسید .عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی را نام
درباره آنها توضیح دهید.
ببرید و
ٔ
ــ از یک دانشآموز بخواهید موانع خودآگاهی را بخواند و از اعضای کالس بخواهید که این
موانع را نام ببرند .در خصوص این موانع به دانشآموزان توضیح دهید.
ــ از یک دانشآموز بخواهید که فعالیت یک را بخواند .سؤاالت مربوط به فعالیت یک را به
کمک دانشآموزان مورد نقد و بررسی قرار دهید.
ــ فعالیت دو را به صورت فردی انجام دهید .سؤاالت پایانی فعالیت دو را مورد بحث قرار
دهید.
ــ فعالیت سه را به صورت فردی انجام دهید و در پایان از دانشآموزان بخواهید تا تعریف قابل
قبولی از خود واقعی ارائه کنند.
ــ فعالیت چهار را در کالس انجام دهید و از دانشآموزان بخواهید تا به خود امتیاز دهند.
شیوه ارزشیابی :ارزشیابی این درس عمدتاً از نوع مشاهده عملکرد دانش آموزان و
خود ارزیابی است؛ یعنی با انجام فعالیت ها ،سعی بر این است تا دانشآموزان به معنای خود واقعی
دست یافته یا با نگاه به فعالیت ها و کارهای هم کالسی هایشان ،این معنا را دریابند.
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خودآگاهی ،توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات نقاط ّقوت و ضعف ،خواسته ها ،ترس ها،
عالیق ،نفرت ها و بیزاری هاست .خود آگاهی ،یعنی آگاهی یافتن و شناخت اجزای وجود خود ،شناخت
خصوصیات ظاهری ،احساسات ،افکار و باورها ،ارزش ها ،اهداف ،گفتوگوهای درونی و نقاط ّقوت
و ضعف خود است.
برای اکثر ما توصیف ویژگی های اخالقی و رفتاری خود برای دیگران کاری سخت و دشوار
واسطه یک سری ویژگی های کلی و عمومیاز جمله سن ،جنس ،نام خانوادگی،
است .اغلب ما فقط به
ٔ
تحصیالت ،وضعیت شغلی و خانوادگی و … که هنگام معرفی خود به دیگران ارائه میکنیم ،خودمان
را میشناسیم و از ویژگی های شخصیتی و رفتاری خود اطالع کافی و مناسبی نداریم .به عنوان مثال،
نمیدانیم که چه کارهایی را خوب میتوانیم انجام دهیم؟ در چه کارها و زمینه هایی استعداد کافی نداریم؟
چه ویژگی های اخالقی خوب و مثبتی داریم؟ ویژگی های اخالقی بد ما کداماند؟ باورها و ارزش های ما
کداماند؟ عالیق و اولویت های زندگی ما چیست؟
افراد هر چه بیشتر و بهتر خودشان را بشناسند ،بهتر میتوانند ،خود را بپذیرند و یا نقاط ضعف
خود را تغییر دهند.زمانی که فرد تصویری تاریک و مبهم از خود دارد ،در واقع شناخت واقعی از خود
بازیچه دست محیط و اطرافیان میشود و این نیروهای بیرونی
ندارد .فردی که خود را نمیشناسد،
ٔ
هستند که شخصیت فـرد را شکل داده و برای آن قالب و ساختار تعیین میکنند .چنین فردی بسیار
شکننده و دائماً در حال تغییر است؛ به همین دلیل در زندگی با دشواری های زیادی روبه رو خواهد
شد.
درباره اینکه «کیستی» پذیرش
آگاهی اولین گام در ایجاد خود آگاهی است .بدون داشتن دانش
ٔ
خود و تغییر مثبت در خود غیر ممکن خواهد بود .افراد برای آنکه از خودآگاهی باالیی برخوردار
درباره
شوند از تمامیت خواهی ،بزرگ کردن ضعف های خود ،دست کم گرفتن خود ،نگرش منفی
ٔ
خود باید پرهیز کنند .ارتباط با افراد مفید و اثر گذار راهبردی سازنده در نیل به خودآگاهی است.
مؤلفه های خود آگاهی عبارت اند از:
 )1آگاهی از ویژگی های جسمانی و بدنی؛
 )2آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود؛
 )3آگاهی از افکار خود؛
 )4آگاهی از باورها و ارزش های خود؛
178

 )5آگاهی از اهداف خود.
منبع:مهارت خود آگاهی ،دکتر علیرضا جزایری ،تهران نشر دانژه

٣ــ٣ــ روش تدریس درس بلوغ در من چگونه است؟ (ویژۀ دختران)
درس بلوغ

تذکر :این درس بعد از درس خودآگاهی چیست؟ تدریس می شود و جایگزین

درس تضاد و اختالفات خود را چگونه مدیریت کنیم؟ از دروس الزامی خواهد شد.

اهداف کلی
پدیده بلوغ و نشانه های آن
 1ــ آشنایی با ٔ
مسئله بلوغ
2ــ کسب مهارت در برخورد عاقالنه با
ٔ
انتظارات یادگیری :از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
پدیده بلوغ را تبیین کند.
 1ــ بتواند ٔ
2ــ تغییرات شناختی ،جسمانی ،عاطفی و روانی بلوغ را بشناسد و فرم های نگرش سنج را
تکمیل کند.
 3ــ عادت ماهانه و عالئم آن را توضیح دهد.
 4ــ بهداشت دوران عادت ماهانه را رعایت کند.
مدت زمان انجام تدریس :دو جلسه  45دقیقه ای
سن  9سالگی تا  16سالگی درتغییر
سن بلوغ در دختران فرق میکند و از ّ
توضیح درسّ :
است .نژاد ،آب و هوا ،وراثت ،نوع تغذیه ،شرایط فرهنگی ،روابط عاطفی و اجتماعی موجب میشود
سن بلوغ در دختران تغییر پیدا کند.
که ّ
عادت ماهانه اتفاقی است که طی هر ماه در پوشش داخلی رحم دختران و زنان اتفاق میافتد.
حادثه طبیعی که با درد همراه است ،تخمک زنان همراه با خون و فشار از رحم خارج میشود.
در این
ٔ
دیواره رحم صورت میگیرد که میخواهد تخمک را به بیرون بفرستد .شروع
درد به خاطر انقباض
ٔ
قاعدگی حدود ًا در سنین  9تا  16سالگی رخ م یدهد.دختران اغلب به طور میانگین در  12سالگی
قاعده می شوند .برخی دختران زودتر و برخی دیرتر بالغ میشوند که این مسئله امری کامال ً طبیعی است.
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دیر قاعده شدن نباید موجب نگرانی دختران شود .علت قاعدگی به دلیل فعالیت هورمون ها در
داخل بدن است .فاصله بین دو قاعدگی معموال ً از  28روز تا  35روز تغییر میکند .زمان قاعدگی
یا شدت آن در افراد فرق میکند.قاعدگی معموال ً تا سن  50سالگی و یا کمیبیشتر ادامه پیدا میکند.
مفاهیم و مهارت های کلیدی :بلوغ ،مهارت های ارزیابی تغییرات دوران بلوغ ،عادت ماهانه
یا قاعدگی ،بهداشت دوران قاعدگی یا عادت ماهانه
پیشنهادهایی برای انتخاب روش های تدریس:
 1ــ نمایش فیلم 2 ،ــ سخنرانی 3 ،ــ پرسش و پاسخ 4،ــ روش کار مستقل 5 ،ــ روش تمرین،
مباحثه گروهی7 ،ــ دعوت از افراد مطلع
 6ــ
ٔ
شیوۀ تدریس :هدف اصلی این درس آن است که به دانشآموز کمک کند که متوجه شود بلوغ
و عادت ماهانه چیست و بلوغ چه پیامدهایی به دنبال خود دارد .به همین دلیل توصیه میشود که موارد
زیر مد نظر قرار گیرد:
ارائه اطالعات
1ــ در صورت امکان از یک کارشناس مامایی یا متخصص زنان بخواهید جهت ٔ
بیشتر در کالس حضور داشته باشد(.استفاده از این راهبر در کالس های همجنس و یا در مواردی
که دانش آموزان مختلط هستند به ویژه در مناطق روستایی پس از خارج کردن پسران از کالس توصیه
می شود).
 2ــ در صورت امکان از تعدادی مادران دانشآموزان بخواهید که در کالس حضور داشته باشند.
 3ــ نمایش یک فیلم علمیکه این پدیده را توضیح میدهد.
 4ــ استفاده از اسالیدهای علمی
نحوۀ انجام فعالیت ها و پرسش ها
پدیده بلوغ و عادت ماهانه
 1ــ معلم میتواند در گام اول فیلمیرا به نمایش بگذارد که مراحل ٔ
را نشان دهد ( 10دقیقه).
درباره آن توضیح مختصری
کلمه بلوغ را بر روی تخته سیاه بنویسد و
 2ــ به معلم توصیه میشود ٔ
ٔ
بدهد .سپس از دانشآموزان بخواهد که این نشانه ها را در خود به صورت انفرادی بررسی کنند :تغییر
صدا ،پیدایش عادت ماهانه ،تغییر ظاهری صورت 10( .دقیقه)
3ــ فعالیت (1و  )2در کالس مورد بررسی قرار گیرد بدین معنا که از دانشآموزان خواسته میشود تا
به برخی از ویژگیهای مختلف بلوغ اشاره کرده و میانگین بلوغ را در کالس خود محاسبه کنند ( 15دقیقه).
4ــ دانشآموزان فعالیت ( )3را انجام میدهند به این سؤال پاسخ میدهند که جنبه های مثبت و
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منفی بلوغ کدام است؟ (به صورت گروهی)
دانشآموزان به بحث و تبادل نظر میپردازند و معلم بر روی تخته سیاه نکات مثبت و منفی را
می نویسد 10(.دقیقه)
بعد از آن همزمان از دانشآموزان به صورت انفرادی بخواهید که فعالیت ( )4موارد الف،ب،پ
و ث (نشانه های بلوغ) را تکمیل نمایند 15(.دقیقه)
5ــ بحث عادت ماهانه برای دانشآموزان تبیین و تشریح شود و به سؤاالت پاسخ دهید 10( .دقیقه)
 6ــ با انجام فعالیت  5از دانشآموزان خواسته شود که احساس و نظر خود را نسبت به قاعدگی
برگه کاغذ بنویسند و سؤاالت خود را با معلم در میان بگذارند 10( .دقیقه)
در یک ٔ
درباره بهداشت دوران قاعدگی میپردازد و مطلب را جمع بندی نهایی
در نهایت ،معلم به بحث
ٔ
پدیده بلوغ در یک برگه یادداشت کنند 10( .دقیقه)
میکند و دانشآموزان نیز نظر خود را
درباره این ٔ
ٔ
شیوۀ ارزشیابی با توجه به انتظارات یادگیری :ارزشیابی در این درس با استفاده از چک
مشاهده عملکرد دانشآموزان ،آزمـون کتبی ،خودارزیابی و انجام فعالیت های عملکـرد صورت
لیست
ٔ
مشاهده عملکرد معلم کار فرد یا گروه را مورد ارزشیابی قرار میدهد.
میگیرد .در
ٔ
نمونه فرم ارزشیابی مشاهده ای معلم از عملکرد دانشآموزان
نام ونام خانوادگی:
شرح فعالیت ها

کالس:
عالی

پایه:
خوب

متوسط

هم اندیشی و مشورت با افراد
پاسخ صحیح به سؤاالت
مشارکت در فعالیت های کالسی
درباره مفاهیم
توضیح
ٔ
تکمیل برگه های کالسی

به هنگام تدریس این فرم برای تعدادی از گروه های کالسی یا اعضای گروه تکمیل میگردد.
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نمونه آزمون بلی ،خیر
شرح آزمون ها

بلی

خیر

مهم ترین عامل بلوغ وراثت است
قاعدگی به علت فعالیت هورمون ها در بدن به وجود میآید
در دوران قاعدگی فعالیت بدنی باید زیاد باشد
فاصله بین دو قاعدگی بین  28تا  35روز تغییر میکند
ٔ

نمونۀ آزمون های کوتاه جواب:
بلوغ را تعریف کنید.
بلوغ یعنی................
عادت ماهانه را تعریف کنید
عادت یعنی.........
نشانه های بلوغ عبارت اند از............
نمونه آزمون عملکردی:
 1ــ از دانشآموزان بخواهید برخی از سؤاالت خود را با یک کارشناس مامایی در میان گذاشته
و آن را در کالس برای دوستان خود مطرح کنند.

دانستنی هایی برای معلم

نتیجه آن ،فرد توانایی و قدرت بچه دار شدن
بلوغ مجموعه تغییرات رشد جسمانی است که در ٔ
پیدا میکند .بلوغ جنبه های جسمانی ،عقالنی ،عاطفی و اجتماعی دارد ،از آنجا که تکامل عقالنی و
فکری مرز مشخص و خاصی ندارد و دائماً در حال تغییر و تکامل است؛ لذا تعریف دقیقی در مورد آن
نمیتوان ارائه کرد ،اما در کل زمانی که شخص توانایی شناخت واقعیت ،نتیجه گیری و تصمیم منطقی
را پیدا میکند میتوان گفت که به بلوغ فکری رسیده است.
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بلوغ انواعی دارد که شامل بلوغ جنسی ،بلوغ جسمی ،بلوغ شرعی ،بلوغ عرفی ،بلوغ روانی
و بلوغ شناختی است.
بلوغ فکری و عقالنی معموال ً دیرتر از بلوغ جسمانی حاصل میشود ،ولی امکان تقدم آن در
برخی افراد به ویژه نوابغ وجود دارد.
علت بلوغ :تقریباً تمامیاعمال و فعالیت های بدن تحت کنترل و تنظیم اجزاﺀ یا بافته های خاصی
غد ٔه لوزالمعده
غد ٔه تیروییدّ ،
غد ٔه هیپوفیزّ ،
موسوم به غدد درون ریزند و اصلی ترین آنها عبارت اند ازّ :
غد ٔه فوق کلیوی و غدد جنسی.
(پانکراس)ّ ،
غدد بدن اثرات خود را از طریق تولید و ترشح مواد شیمیایی آلی موسوم به هورمون اعمال
غده ای ممکن است یک یا چند نوع هورمون ترشح کند که وارد گردش خون شده و در
می کنند و هر ّ
بافت های اصلی و هدف تأثیر می گذارد ،علت بلوغ ،تغییر در فعالیت اکثر این غدد است .اصلی ترین
غد ٔه تیرویید.
غد ٔه هیپوفیزّ ،
غده هایی که در بلوغ مؤثرند ،عبارت اند ازّ :
ّ
غد ٔه فوق کلیوی ،غدد جنسی و ّ
غد ٔه هیپوفیز نقش مهم تری را ایفا میکند.
غدۀ هیپوفیز در بلوغ :از میان غدد بدنّ ،
نقش ّ
دهد.غد ٔه هیپوفیز هورمون های زیادی ترشح می کند
غده فعالیت سایر غدد را تحت کنترل قرار می
این ّ
ّ
که از بین آنها هورمون رشد و هورمون های محرک غدد جنسی با بلوغ ارتباط دارند .هورمون رشد
باعث رشد جسمانی بـدن میشود و هورمـون هـای محرک غدد جنسی باعث افـزایش تولیـد و ترشح
هورمون های جنسی میشوند.
هورمـون های جنسی باعث بـروز و تکامل خصوصیات و صفات جنسی ثانویه میشوند .این
صفات در جنس مؤنث به صورت بزرگ شدن سینه ها و شروع قاعدگی ظاهر میشوند .بزرگ شدن
سینه ها اولین عالمت قابل مشاهده بلوغ دختران است .شروع قاعدگی میتواند تا دو سال بعد از آن
رخ دهد.
نقش غدد جنسی (تخمدان ها) در بلوغ :غدد جنسی در افراد مؤنث ،تخمدان نام دارند که دو
عدد بوده و به لحاظ شکل و اندازه تقریباً بهاندازه یک بادام کوچک اند و در دو طرف رحم و در انتهای
لوله های رحمی ،در داخل لگن قرار دارند.
تخمدان ها مسئول تولید و ترشح هورمون های جنسی زنانه ــ موسوم به استروژن و پروژسترون  ــ
هستند و با شروع بلوغ ،فعالیت آنها شدید ًا افزایش مییابد .هورمون های جنسی زنانه (همراه با برخی
از هورمون های دیگر) مسئول قاعدگی یا عادت ماهانه ،بزرگ شدن پستان ها و کال ً تمامیخصوصیات
ظاهری زنانه هستند .دلیل ظرافت و لطافت پوست خانم ها وجود هورمون های زنانه است.
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نقش غدد فوق کلیوی در بلوغ :نقش این غدد ،تولید و ترشح هورمون های خاصی است که
مسئول تنظیم آب و نمک بدن و هورمون های مقابله کننده با استرس و هیجانات ،رویش موهای ناحیه
زهار (شرمگاهی) زیر بغل و سایر نقاط بدن هستند .یکی از دالیل پرمویی برخی از زنان پرکاری غدد
فوق کلیه است.
غد ٔه تیرویید در جلوی گردن و حنجره و در زیر سیب آدمیقرار
غدۀ تیرویید در بلوغّ :
نقش ّ
دارد و هورمونی به نام تیروکسین تولید و ترشح میکند که در سوخت و ساز سلول ها و بافت های بدن
نقش بسیار مهمیدارد و حضور آن برای فعالیت و بروز اثر طبیعی سایر هورمون های بدن ضروری است.
غد ٔه تیرویید ضمن تأثیرگذاری بر فعالیت بسیاری از اعضای بدن میتواند موجب به تأخیر
اختالل فعالیت ّ
افتادن بلوغ یا ایجاد بلوغ زودرس شود.
سن شروع بلوغ تحت تأثیر عوامل متعددی متغیر
سن شروع بلوغ و عوامل مؤثر بر آنّ :
ّ
محدوده س ّنی  9تا  16سالگی رخ میدهد 75 .درصد
است ،ولی به طور طبیعی ،بلوغ دختران در
ٔ
دختران در سنین  9تا  10سالگی شروع به بالغ شدن میکنند و  25درصد بین  11تا  16سالگی بالغ
سن متوسط شروع بلوغ بین  11تا  13سالگی است) .دختران معموال ً  2سال
می شوند( .در ایران ّ
زودتر از پسران بالغ میشوند .دختران سیاه پوست یک سال زودتر از دختران سفید پوست هم سن و
سال خود بالغ میشوند .افراد چاق کمیزودتر بالغ می شوند .افرادی که در مناطق گرم یا هم سطح دریا
یا مناطق شهری زندگی میکنند ،زودتر از ساکنان نواحی سرد بالغ میشوند.
تغذیه بهتر و ارتباط های اجتماعی آزاد و زیاد دارند زودتر بالغ میشوند.
افرادی که ٔ
سن تکلیف دینی چیست؟ بلوغ شرعی زمانی است که در دین اسالم برای
بلوغ شرعی یا ّ
انجام واجبات الهی تعیین شده است .سن بلوغ شرعی بر اساس سال هجری قمری ،برای دختران ،نه
سال و سه ماه کمتر (یا بنا به نظر بعضی از علما 13 ،سالگی) است و برای پسران  15سالگی است و از
این سن آنها مکلف اند وظایف شرعی خود را انجام دهند.
سن قانونی چیست؟ زمانی است که بر اساس قوانین مدنی ،هر فرد مسئول و
بلوغ عرفی یا ّ
سن  16یا 18
پاسخگوی تمامیرفتار و اعمال خود شناخته میشود؛ معموال ً این زمان در اکثر جوامع ّ
سالگی است.
بلوغ شناختی چیست؟ به توانایی شناخت مفاهیم انتزاعی ،اخالقی ،اوج حافظه ،کمال اراده و
سن 28
سن  12سالگی و اوج آن در ّ
عقل و هوش ،بلوغ شناختی میگویند ،شروع بلوغ شناختی از ّ
سالگی است.
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سن تولید مثل و
بلوغ جنسی و بلوغ جسمی(بلوغ فیزیکی) :بلوغ جنسی به معنای رسیدن به ّ
به وجود آمدن شهوت جنسی و گرایش به جنس مخالف است .بلوغ جسمییعنی افزایش سرعت رشد
جسم که ممکن است تا سنین  18سالگی و  25سالگی ادامه پیدا کند.
تمایالت جنسی در دوران بلوغ و لزوم کنترل آن :با استقرار نسبی بلوغ ،تمایالت جنسی
نوجوانان شکل و خصوصیات خاصی به خود میگیرد .بروز این تمایالت حتی ممکن است که زودتر
از دوران بلوغ در فرد دیده شود ،اما شدت آن در دوران بلوغ و در طول دوران عادات ماهانه فرق
می کند .بلوغ جنسی در صورت عدم کنترل ،ممکن است که فرد را در معرض انواع مشکالت روحی و
غریزه جنسی یکی از نعمت های خداوند است که موجب لذت بردن از زندگی می شود.
روانی قرار دهدٔ .
خداوند متعال این غریزه را در نهاد انسان ها قرار داده است تا نسل بشر ادامه یابد و در صورتی که از
دوره
آن
استفاده درست کند از زندگی لذّ ت خواهد برد و سالمت جسم و روح فرد تأمین میشود .در ٔ
ٔ
غریزه جنسی و بیدار شدن آن از خود ضعف
بلوغ همواره این خطر وجود دارد که انسان در مقابل
ٔ
زمینه انحراف های بعدی در وی فراهم گردد .بدین لحاظ الزم است که در صورت طرح
نشان دهد و ٔ
سؤال یا مشاهده مشکل ،مربیان و مشاوران دانشآموزان را از پیامدها و خطرات عدم کنترل غرایز
جنسی مطلع کنند.
عوامل تحریک غرایز جنسی چیست؟
غریزه
1ــ تماشای بدن برهنه خود :از عوامل تحریک یا موارد انحراف که سبب بیداری
ٔ
جنسی میشود ،تماشای اعضای تناسلی خود و یا دیگران است و در صورتی که این نگاه کردن ها ادامه
زمینه لغزش های دیگر را پدید میآورد .مربیان الزم
پیدا کند به تدریج موجب «خود شیفتگی» میگردد و ٔ
درباره زشتی این عمل به نوجوانان تذکر دهند.
است که
ٔ
2ــ وجود انگل های روده بزرگ :از دیگر عوامل فردی تحریک غریزه وجود انگل های
موجود در روده بزرگ است که سبب پیدایش خارش هایی در محل دفع مواد زائد و اطراف دستگاه
تناسلی میشود و فرد برای رهایی از این بیماری ،اقدام به خارش محل دفع و یا دستگاه تناسلی خود
میکند (در دختران و مناطق روستایی شایع تر است) .این عمل اگرچه به طور موقت به رفع خارش
منجر میشود ،اما به دلیل لذت بخش بودن آن میتواند انگیزه ای برای پیدایش انحراف و لغزش شود.
معالجه این بیماری و مراجعه به پزشک ،رعایت بهداشت در شستن دست ها ،ضدعفونی کردن میوه ها
و سبزی ها ،ضدعفونی کردن لباس های زیر از جمله روش های مناسب برای بهبود و درمان این بیماری
است.
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 3ــ دستکاری و لمس  :اگر چه در آغاز موجب احساس لذت میشود ،ولی کم کم به صورت
لغزشگاه و حتی پرتگاه شهوانی میشود که پیامدهای پشیمان کننده ای را به دنبال خواهد داشت .این
پدیده به هنگام بلوغ ممکن است که افزایش یابد و گاه به صورت یک عمل عادی درآید .این عمل که
با لذت همراه است به تدریج ممکن است که به انحراف منجر شود .ضعف حافظه ،کاهش دید چشم و
تحلیل قوای بدنی از پیامدهای استمناء و خودارضایی است.
4ــ خوابیدن با شورت های کوتاه و بدن نیمه برهنه و روی شکم خوابیدن به دلیل اصطکاک بدن
با رختخواب ،این شیوه از خوابیدن میتواند منجر به تحریک بدن و بیداری نیروی غریزه جنسی در
انسان گردد.
 5ــ نوع غذا و خوراک :برخی از غذاها محرک اعصاب است و برخی از غذاها مانند
لبنیات تا حدود زیادی تعدیل کننده است .از طرفی خوردن غذاهای سبک به ویژه در شب ها موجب
میشودکه از بی نظمیدر خواب و بیدار شدن مکرر در خواب جلوگیری شود.
 6ــ دیدن فیلم ها و تصاویر گمراه کننده:
مشاهده فیلم های ماهواره ای و عکس ها یا مجالت
ٔ
گمراه کننده از جمله عواملی است که میتواند به تحریک میل جنسی در نوجوانان ،بلوغ زودرس و
مشاهده
آموزش راه و رسم های شهوترانی منجر شود .به همین علت الزم است که نوجوانان از خطر
ٔ
این فیلم ها و یا تصاویر آگاه شوند.
7ــ معاشرت های ناشایست و شرکت در محیط های مختلط :دختر و پسر نوجوان در این
دوران میل به معاشرت ،رفاقت ،خودنمایی و خودپسندی زیادی دارند و حتی ممکن است یک نوجوان
در برابر جنس مخالف رفتارها و حرکات ناپسند از خود نشان دهد که باعث جلب نظر یا تحریک طرف
مقابل شود ،اگر چه ممکن است رفتار آنان در ظاهر همراه با مالطفت و دوستی باشد ،اما در عمق آن
رگه هایی از خواسته های درونی و عالقه های خاص موج میزند که قابل بررسی و کالبد  شکافی است.
کمترین تأثیر منفی و زیانبار دیدنی ها و شنیدنی های نادرست ،بلوغ زودرس جنسی در فرزندان است که
باعث تحریک و تخریب روحی و جسمیآنان میشود .وجود محیط های مختلط نیز از جمله عواملی
است که میتواند زمینه های انحراف اخالقی را در بین افراد فراهم کند.
 8ــ روابط ناپسند و غیر اخالقی :گفت وگو های سالم بین افراد ممنوع نیست و گاه از
جهت فردی یا اجتماعی ضروری است تا زمینه های رشد عاطفی و شخصیتی فرد فراهم شود .اما
هشدار و اعالم خطر های پیش از حادثه برای فرزندان ،مفید و در اغلب موارد الزم است.تا آنان با
چشمی باز و آگاهانه به معاشرت ها و رفت و آمدها توجه کنند و از هرگونه رفت و آمد با افراد ناباب
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برحذر باشند.
معاشرت نوجوانان در خلوت ،بیان برخی ناگفتنی ها و راز دل ها ،برقراری رابطه های غیر شرعی
میتواند موجب برانگیختن تخیالت شهوانی و اتفاقاتی شود که گرفتاری های بعدی را به دنبال خواهد
داشت و از این رو در آداب دینی و رهنمودهای روان شناسی و جامعه شناسی ،یکایک این امور منع
شده است .در پایان باید اشاره کنیم خداوندی که تمایالت شهوانی در انسان قرار داده است به دنبال آن
نبوده است که این غریزه را عامل تباهی انسان قرار دهد تا زمینه ساز فساد و انحراف او فراهم گردد؛
بلکه سالمت و آرامش زن و مرد تداوم نسل و همکاری و همدردی زن و شوهر با یکدیگر ،تعالی ایمان و
ارزنده آن قرار داده است .دستورات اسالم به دنبال آن است که به افراد گوشزد
رشد انسان را از آثار
ٔ
کند که «بیداری زود هنگام» یا «بیداری دیر هنگام» غریزه کاری نادرست تلقی میشود؛ بلکه «بیداری
به هنگام» آن از سوی پدران و مادران و حتی مبلّغان دینی توصیه شده است .زمان این بیداری موقعی
است که فرد ازدواج میکند.
منابع برای مطالعۀ بیشتر
 1ــ دنیای نوجوان ،دکتر محمد رضا شرفی
 2ــ بلوغ تولدی دیگر ،دکتر احمد خدایاری فرد ،از انتشارات انجمن اولیاﺀ و مربیان
 3ــ دانستنی های پزشکی ،دکتر فریده حریرچیان ،از انتشارات پرورش
 4ــ بلوغ جسمیو روحی روانی در دختران ،دکتر ماهیار آذر و دیگران ،از انتشارات ما و شما.

٤ــ٣ــ روش تدریس آداب پوشش و آراستگی (ویژۀ دختران)

این درس پس از درس بلوغ در من چگونه است تدریس می شود و جایگزین درس خشم خود
را چگونه کنترل کنیم از دروس الزامی خواهد بود.
اهداف کلی
1ــ شناخت مفهوم حجاب ،آداب حجاب و ضرورت پای بندی به آن
2ــ درک عفاف ،آداب عفاف و ضرورت رعایت عفت در گفتار ،راه رفتن ،پوشیدن زینت آالت،
پوشش موی سر ،پوشیدن لباس و عفت در رفتار و معاشرت با دیگران
انتظارات یادگیری :از دانشآموزان انتظار میرود که در پایان درس:
درباره مفهوم حجاب و دالیل فطری بودن آن توضیح دهند.
1ــ
ٔ
2ــ علل تفاوت حجاب و پوشش در بین زنان و مردان جوامع مختلف را بیان کنند.
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درباره حجاب و اهمیت و آثار فردی و اجتماعی آن بنویسند.
3ــ نظر خود را
ٔ
4ــ نسبت به رعایت حجاب و آداب آن متعهد باشند.
5ــ در خصوص ضرورت حجاب (به ویژه زنان) با توجه به دستورات اسالم دلیل بیاورند.
6ــ مفهوم عفاف را درک کنند و انواع آن را نام ببرند.
7ــ به رعایت عفاف در زمینه های مختلف از خود پای بندی نشان دهند.
 8ــ یکی از فعالیت های انتخابی پیش بینی شده در درس را انجام دهند.
مدت زمان تدریس :دو جلسه  45دقیقه ای
مفاهیم و مهارت های اساسی:حجاب و اهمیت آن در قرآن ،آداب حجاب و آثار فردی و
درباره
درباره احکام حجاب و جمع آوری احادیثی
اجتماعی عدم رعایت آن ،عفاف و آداب آن ،تحقیق
ٔ
ٔ
آن ،تولید یک روزنامه دیواری با موضوع حجاب.
درباره حجاب و پوشش در دوران تاریخی و نمایش آن در کالس.
جمع آوری عکس هایی
ٔ
دربـاره حجاب که توسط یکی از مـؤلفان
تـوضیحاتی دربـارۀ درس :این درس با شعری نـو
ٔ
(دکتر محمود معافی) سروده شده است ،آغاز میشود و هدف آن ایجاد انگیزه در دانشآموزان نسبت به
رعایت حجاب و عفاف با توجه به فواید دنیوی و آخرتی آن است.
درباره فطری
در این درس ابتدا مفهوم حجاب از نظر لغوی و دینی صحبت میشود و در ادامه
ٔ
بودن آن مانند سایر گرایشات عالی انسانی چون عدالت خواهی ،جوانمردی و نیکوکاری بحث میشود.
همه ملت ها خود را به رعایت
توجه به منابع تاریخی عمدتاً بدان جهت بوده است که از قدیم االیام ٔ
آن ملزم میدانستند ،هر چند که شدت آن در بین ملت ها فرق میکند.
در فعالیت ( )1از دانشآموزان خواسته شده است به سؤاالتی که در ارتباط با تصویر آورده
شده است ،توضیح دهند .در این تصاویر نمونه هایی از پوشش در دوران های تاریخی و از کشورهای
مختلف آورده شده است.
درباره حجاب بنویسند.
در ادامه از دانشآموزان خواسته شده است که هر یک آزادانه نظر خود را
ٔ
ادامه درس در خصوص آداب حجاب و ضرورت رعایت آن از سوی همه افراد به ویژه زنان
در ٔ
بحث میشود .در فعالیت ( )2از دانشآموزان خواسته شده است که در مورد آثار فردی و اجتماعی
حجاب دو یا سه جمله بنویسند .از آنجا که حجاب مقدمه ای برای رعایت عفاف و دوری از گناهان
درباره عفاف و آداب آن بحث شده است.
است بدین لحاظ
ٔ
در پایان درس ،چهار فعالیت ارائه شده است .یک مورد از این فعالیت ها انجام آن برای همه
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دانشآموزان کشور الزامیاست و بقیه انتخابی است .دانشآموزان به صورت فردی و یا گروهی در
مورد یکی از این فعالیت ها کار عملی انجام خواهند داد.
روش های تدریس پیشنهادی
توضیحی ،بحث گروهی ،کار عملی ،تحقیق از منابع
سناریوی تدریس
درباره پیام شعر از دانش آموزان
1ــ از یک دانشآموز بخواهید که شعر آغازین درس را بخواند.
ٔ
درباره آن با یکدیگر بحث کنند.
بخواهید که
ٔ
تصاویری از حجاب را با استفاده از کتاب ریحانه دائرﺓ المعارف و اطلس پوشش و عفاف و یا
منابع دیگر به دانشآموزان نشان دهید و بعد از آنها بخواهید که حجاب را تعریف کنند.
به دانشآموزان خاطر نشان کنید که آثار به جای مانده از گذشتگان نشان میدهدکه همه اقوام از
قدیم االیام حجاب را رعایت میکردهاند .حتی در اروپا و آمریکا مردم و به ویژه زنان حجاب را به میزان
پدیده جدید است که به ویژه از جنگ جهانی اول به بعد رایج
زیادی رعایت میکردند .بی حجابی یک ٔ
شد .در حال حاضر مسلمانان با توجه به دستورات اسالم و برخی از آداب و رسوم مربوط به خود بیش
از غیر مسلمانان حجاب را رعایت میکنند.
2ــ فعالیت ( )1را انجام دهید .ابتدا از دانشآموزان بخواهید که خودشان پاسخ سؤاالت را
پیدا کنند.
پاسخ سؤال  ،1آداب و رسوم ،آب و هوا ،نوع کار ،جنسیت ،سن ،باورهای دینی
پاسخ سؤال  ،2پوشش اشاره به لباسی دارد که افراد میپوشند .درحالی که حجاب استفاده از
نوعی پوشش خاص است که افراد با توجه به دستورات دینی و آداب و رسوم برای خود انتخاب می کنند.
پاسخ سؤال  ،3رعایت حجاب (پوشش بدن با توجه به دستورات دین) برای مرد و زن الزم است
حد و حدود آن برای زن و مرد فرق میکند.
اما ّ
پاسخ سؤاالت فعالیت 2
پاسخ سؤال  ،1از آنجا که جنسیت زن و مرد و عالیق و خصوصیات روحی و روانی آنها فرق
میکند و نیز برای شناخت زن از مرد نوع لباس برای این دو فرق میکند.
پاسخ سؤال  ،2زنان به دلیل آنکه خداوند در آنها شرم و حیای بیشتری قرار داده است بیش
از مردان تمایل دارند که حجاب را رعایت کنند .اما نباید فراموش کرد که رعایت حجاب در جوامع
مختلف به فرهنگ هر جامعه و اعتقادات آنها بستگی دارد.
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شیوۀ ارزشیابی
الف) آزمون های کتبی :استفاده از آزمون های تکمیل کردنی مثال
1ــ حجاب یعنی...............
استفاده از آزمون های کوتاه جواب
2ــ دو نمونه از فواید فردی و اجتماعی حجاب را بنویسید.
3ــ آداب حجاب را برای زنان بنویسید.
استفاده از آزمون های جور کردنی .پاسخ صحیح را به هر عبارت وصل کنید.
عفت در رفتار و معاشرت

منظور پرهیز از اختالط ،شوخی و دوستی با افراد نامحرم است

عفت در گفتار

منظور پرهیز از صحبت کردن دختران و زنان با افراد نامحرم ،صحبت کردن با
صدای نرم و جذب کننده یا صحبت های غیر اخالقی با دیگران است

عفت در راه رفتن

منظور این است که آن گونه راه نرویم که توجه مردم به راه رفتن ما جلب شود

ب)آزمون عملکردی :انجام فعالیت های پایانی ممکن است که به صورت فردی یا گروهی
صورت گیرد .حداکثر نمره ای که برای انجام هر فعالیت تعلق میگیرد پنج و حداقل آن یک نمره است.
عالی ( ،)5خوب ( ،)4متوسط ( ،)3ضعیف ( ،)2بسیار ضعیف (.)1

دانستنی هایی برای معلم

فاصله دو چیز است (فرهنگ دهخدا) .خداوند در قرآن
حجاب در لغت به معنای پوشش و
ٔ
می فرماید :و ِمن بیننا و بین ِ
(سوره ف ُ ّصلت:آیه  )5میان ما و شما مانع و فاصله وجود دارد و
اب
َ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ
ٔ
ک ح َج ٌ
باز در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید این گونه توصیف شده است َح َّتی تَوار ْت ِبال ْ ِح َجابِ
َ َ
(سوره ص:آیه  )32تا آن وقت که خورشید در پشت پرده مخفی شد.در زبان فارسی از لغت حجاب
به معانی دیگری نیز تعبیر شده است؛ مانند پرده ،روبند ،مقنعه ،برقع ،چادری که زنان سر تا پای خود را
بدان میپوشانند.
پوشش یا حجاب در اسالم به خاطر آن است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را
بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد .حجاب همواره در تاریخ وجود داشته است ،اما گاه
تحت سلیقه حاکمان و اوضاع و احوال تشدید یا تخفیف داشته است .در ایران بعد از به قدرت رسیدن
رضاخان ،یعنی پایه گذار حکومت پهلوی ،با زور و تبلیغ در جامعه تبلیغ میشد .زنان مجبور شدند چادر
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و روبند را کنار بگذارند .عده ای هم از خانه خارج نمیشدند یا به روستاها مهاجرت کردند .حجاب در
ایران باستان و در بین قوم یهود و هندوها وجود داشته است ،اما تا قبل از اسالم در بین اعراب وجود
وسیله دین اسالم در بین قوم عرب رواج پیدا کرد.
نداشت و به
ٔ
شریفه قرآن بـه موضوع حجاب در چنـد بعد توجه شده است )1 ،حجاب فیزیکی بـدن
در آیـات
ٔ
 )2حجاب در نگاه ،گفتار و قلب.
(سوره نور و احزاب ) از دو نوع حجاب نام برده شده است خمار و جلباب .منظور
در قرآن کریم
ٔ
از خمار (سوره نور آیه  )30اشاره به کیفیت پوشش است .راغب اصفهانی در تعریف خمار میگوید:
لباسی است که زن سر خود را با آن میپوشد .به روسری زن نیز خمار میگویند .با توجه به فرمان الهی
خمار همان مقنعه و روسری بلند است که عالوه بر پوشش کامل سر ،بر روی گردن و سینه میافتد.
جلباب لباسی است که زن آن را در بر میکند و همه بدن خود را میپوشاند (نوعی مانتو گشاد و بلند).
حجاب در نگاه :منظور پرهیز از چشم چرانی است .در حقیقت بخشی از ایمان افراد مؤمن در
گرو پاک داشتن چشم از آلودگی ها و لذت های حرام بصری است.حجاب در گفتار با توجه به آیه شریفه
آیه  )32که میفرماید :با خضوع و نرمی (ناز و ادا) سخن نگویید که افراد بیمار
قرآن
(سوره احزاب ٔ
ٔ
دل در شما طمع نورزند؛ بلکه آن گونه سخن بگویید که شایسته و متعارف باشد .قرآن کریم به زنان پیامبر
می فرماید :در حرف زدن صدا را نازک و مهیج نکنید که موجب طمع بیماردالن گردد.
حجاب در رفتار :مقصود از حجاب در رفتار اعمال و افعالی است که به واسطه اعضا و جوارح
پدید میآید و شامل چند امر و نهی است.
 )1زینت ها را آشکار نکنید؛  )2به هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نکوبید تا خلخال و
زینت پاهای شما معلوم شود؛  )3بدن خود را به دیگران نشان ندهید؛  )4آرایش خود را آشکار نسازید؛
 )5استعمال عطر برای زنان به هنگام خروج از خانه ممنوع است .اما در داخل خانه منعی ندارد.
آیه  53میفرماید « :هنگامی که از همسران
حجاب در قلب :خداوند کریم در
سوره احزابٔ ،
ٔ
پیامبر (ص) چیزی خواستید از پشت حجاب و پرده از ایشان بخواهید که این کار برای دل های شما و
دل های ایشان پاکیزه تر است» .در این آیه ،خداوند پاک ماندن قلب مردان را مهم تر از قلب زنان میداند
و شاید هم اشاره به آسیب پذیری بیشتر دل مردان در مقایسه با قلب زنان دارد.
آثار فردی حجاب عبارت اند از :جلوگیری از انحراف جنسی در مردان ،جلوگیری از خود نمایی
زن ،باالبردن روحیه ،اطاعت از خداوند متعال ،از جمله آثار اجتماعی حجاب میتوان به جلوگیری از
تخریب روح و جسم مردم جامعه ،ایجاد محیطی امن و آرام برای جوانان ،ایجاد امنیت برای خانواده ها
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و ایمن شدن جامعه برای کار زنان و کاهش جرم و جنایت در جامعه اشاره کرد.
درباره فعالیت اجتماعی و اشتغال زنان همیشه این نکته را بیان می کردند
حضرت امام خمینی (ره)
ٔ
که« :شما فعالیت اجتماعی و سیاسی کنید ،ولی حدود شرعی از جمله رضایت همسر را رعایت کنید».
مسئله حجاب و عفاف ناشی شده است.
ضد اخالقی در دادگاه ها از عدم توجه به
بسیاری از پرونده های ّ
ٔ
گفته میشود در مواردی باال رفتن درصد طالق ناشی از کم توجهی زنان به رعایت حجاب و در نتیجه
جذب جنس مخالف بوده است.
عده ای از اندیشمندان معتقدند که رعایت حجاب و ملتزم شدن به آن حق اللّه است؛ یعنی اگر زن
و شوهر به آن راضی باشند خداوند به آن راضی نخواهد شد .ع ّفت و عصمت زن از نظر قرآن ،حق اللّه
حق خداوند را رعایت نمیکند.
است .کسی نمیتواند ّمدعی باشد که ّ
زمره اطاعت کنندگان
زنان با رعایت حجاب میتوانند روح اصلی عبادت را اثبات کنند و خود را در ٔ
واقعی خداوند متعال قرار دهند .به اعتقاد مفسران قرآن ،دلیل تأکید اسالم بر حجاب نوعی احترام
گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن است که افراد نامحرم به او مانند حیوان نگاه نکنند؛ بلکه برای او
احترام و منزلت قائل شوند.
منابع برای مطالعه بیشتر
ــ کتاب ریحانه دائرﺓ المعارف و اطلس حجاب
ــ حجاب ،شهید مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا

٥ــ٣ــ روش تدریس مهارت های مطالعه و یادگیری
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اهداف کلی
1ــ آگاهی از مفهوم یادگیری و مطالعه و ضرورت نیاز انسان به یادگیری مادام العمر
مطالعه پس ختام
2ــ شناخت شیوه های بهبود یادگیری و آگاهی از روش
ٔ
انتظارات یادگیری
از دانشآموزان انتظار میرود که در پایان درس:
1ــ ضرورت نیاز انسان را به یادگیری تا پایان عمر بیان کنند.
2ــ مفهوم یادگیری را تعریف کنند.
شیوه یادگیری خود را با سایر همکالسی های خود مقایسه کنند.
3ــ ٔ
شیوه مطالعه خود را ارزیابی کنند.
4ــ انواع شیوه های مطالعه را نام ببرند و ٔ

شیوه یادگیری فرد کمک میکند نام ببرند.
 5ــ اصولی را که به بهبود ٔ
شیوه پس ختام را نام ببرند و در مطالعه یک درس به کار گیرند.
6ــ اصول روش مطالعه به ٔ
مدت زمان تدریس :دو جلسه  45دقیقه ای
یادگیری،مقایسه شیوه های یادگیری
مفاهیم و مهارت های اساسی درس :یادگیری و نیاز انسان به
ٔ
شیوه مطالعه فردی ،اصول یادگیری ،الگوی مطالعه به شیوه
افراد با یکدیگر ،انواع مطالعه ،مهارت ارزیابی ٔ
شیوه پس ختام
پس ختام ،تمرین در
ٔ
مطالعه یک درس به ٔ
دوره متوسطه
دوره ابتدایی وارد ٔ
توضیحاتی دربارۀ درس :با توجه به اینکه دانشآموزان از ٔ
اول شدهاند و با تنوعی از موضوعات یادگیری و معلمان مواجه میشوند ،بدین لحاظ برنامه ریزان
نحوه برنامه ریزی
نحوه مدیریت زمان (تقسیم زمان و ٔ
شیوه یادگیری و مطالعه و ٔ
احساس کردهاند که آنها با ٔ
برای استفاده بهینه از وقت) آشنا شوند.
این درس با ذکر آیه ای از قرآن کریم و حدیثی از پیامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد (ص) در
خصوص ارزش علم و عالمان و یادگیری مادام العمر شروع میشود و دانشآموزان را با این پرسش
مواجه میکند که چرا انسان تا پایان عمر باید مطالعه کند و تفاوت فردی را که همواره در حال آموختن
است با فردی که تنها برای مدت زمان محدودی مطالعه میکند درک کند.
درباره راه های مختلف یادگیری ،نیاز
پس از طرح سؤال از دانشآموزان خواسته شده است تا
ٔ
انسان به یادگیری ،تفاوت فردی که مدام در حال یادگیری است با فردی که برای مدت زمان محدودی
شیوه مطالعه خود را
درس میخواند بیندیشد و پاسخ دهند .از دانشآموزان خواسته شده است تا ٔ
زمینه اصول یادگیری ده
ارزیابی کنند و اینکه چه نکات ّقوت یا ضعفی در مطالعه آنها وجود دارد .در ٔ
اصل مهم ارائه شده است .یادگیری این اصول به دانشآموزان کمک خواهد کرد که به هنگام مطالعه
باید بر روی چه نکات مهمیتوجه داشته باشند .در پایان یک الگو برای مطالعه دانش آموزان ارائه شده
است که از آن به نام پس ختام نام برده شده است .پس ختام اشاره به شش حرف اول مراحل مطالعه بر
اساس این شیوه دارد.
روش های تدریس پیشنهادی :بحث گروهی ،خواندن متن ،روش توضیحی ،فعالیت فردی
و تمرین
شریفه قرآن و حدیث
آیه
ٔ
سناریوی تدریس :فعالیت( )1از یک دانشآموز بخواهید که خواندن ٔ
درباره اهمیت علم آموزی و یادگیری و مطالعه تا پایان عمر به آنها توضیح
پیامبر اسالم را بخواند و
ٔ
درباره این دو سؤال اظهار نظر کنند ،پاسخ آنها را بر روی
دهید .از طریق بحث گروهی بخواهید که
ٔ
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تخته گچی بنویسید .به دانشآموزان خاطر نشان کنید که دین اسالم همواره بر یادگیری مادام العمر تأکید
ٔ
دارد ،زیرا به دنبال تربیت افرادی باسواد و جامعه ای یادگیرنده است .یک جامعه یادگیرنده می تواند به
توسعه فرهنگ ،علم و دانش و تمدن کمک کند.
درباره مفهوم یادگیری از دانشآموزان سؤال کنید و نظرات آنها را بر روی تخته گچی
سؤال :1
ٔ
بنویسید .یادگیری تغییراتی است که در دانش ،رفتار و نگرش های ما به وجود میآید.
درباره پاسخ سؤال  2از دانشآموزان سؤال کنید .انسان از طریق مشاهده ،گفتوگو مطالعه،
ٔ
تجربه و آزمایش و ساختن یک وسیله و تفکر یاد میگیرد.
سؤال  :2چرا انسان تا پایان عمر نیازمند یادگیری است؟ ابتدا اجازه دهید دانشآموزان نظرات
خود را اعالم کنند .نظرات آنها را بر روی تخته گچی بنویسید و سپس پاسخ های درست را بر روی
تخته گچی بنویسید.
ٔ
همه دانش های مورد نیاز را در
1ــ دانش بشر همواره رو به افزایش است و انسان نمیتواند ٔ
زمان کوتاهی یاد بگیرد.
2ــ افراد باسواد توانایی بیشتری در حل مشکالت خود و دیگران دارند.
3ــ با یادگیری مادام العمر تبدیل به یک فرد متخصص میشویم که سود آن به خود ما و جامعه
بر میگردد.
فردی که مدام در حال آموختن است با فردی که برای مدت زمان محدودی مطالعه میکند چه
تفاوت هایی با یکدیگر دارند.
تخته گچی ترسیم کنید و از دانشآموزان بخواهید
سؤال  :3جدولی مانند جدول زیر بر روی ٔ
که نظرات خود را در ارتباط با سؤال  ٣اعالم کنند:
افرادی که مدام در حال یادگیری هستند

افرادی که برای مدت زمان محدودی مطالعه میکنند

عاقالنه تر تصمیم گیری میکنند
بهتر میتوانند مشکالت را پیش بینی کنند
ذهن ّ
خلق تری دارند و موجب پیشرفت علم می شوند

ممکن است که تصمیمات آنها عاقالنه نباشد
تاثیر چندانی در پیشرفت علم و ف ّناوری ندارند
تأثیرگذاری آنها برای بهبود وضعیت زندگی خود و جامعه
کم است

به خود و جامعه بهتر میتوانند خدمت کنند

پاسخ سؤال  :٤انسان از طریق مشاهده ،تجربه،سؤال کردن از دیگران ،مطالعه و تفکر یاد
می گیرد.
شیوه یادگیری
 )3فعالیت  2را انجام دهید .این فعالیت به صورت فردی است .هر دانشآموز ٔ
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شیوه یادگیری مخصوص به خود را در
خود را مینویسد .در پایان از تعدادی دانشآموز بخواهید که ٔ
کالس بخوانند.
درباره مطالعه با دانشآموزان بحث کنید که هدف از مطالعه یادگیری است .یادگیری تغییراتی
ٔ
است که در درون ما اتفاق میافتد ،مطالعه فعالیتی است که ما برای یادگیری انجام میدهیم؛ مانند
خواندن کتاب ،مشاهده یک پدیده ،انجام آزمایش و مواردی از این قبیل.
مطالعه فردی» ،این بوده
شیوه
ٔ
 )4فعالیت  3را انجام دهید.هدف از تکمیل ٔ
برگه «خودارزیابی ٔ
مطالعه
است که دانشآموزان اوال ً متوجه شوند که در مطالعه به چه نکاتی باید توجه کنند .ثانیاً روش
ٔ
شیوه ارزیابی اصالح کنند.
خود را با توجه به این ٔ
شیوه یادگیری خود را بهتر کنیم» را به
 )5از چهار یا پنج دانشآموز بخواهید که مبحث «چگونه ٔ
ترتیب مطالعه کنند و در صورت امکان به سؤاالت دانشآموزان در این زمینه پاسخ دهید .در پایان این
تخته گچی بنویسید.
اصول را بر روی ٔ
 )6الگوی شش مرحله ای یادگیری را که از آن به نام پس ختام (مختصر شده حروف اول هر
مرحله یعنی پیش خوانی (پ) سؤال کردن (س) خواندن (خ) تفکر (ت) از حفظ گفتن (ا) مرور کردن (م))
را مطالعه کنند.
در پایان از دانشآموزان بخواهید که این روش را در خصوص مبحث «چگونه شیوه یادگیری
خود را بهتر کنیم» با خود تمرین کنند.
مشاهده عملکرد و آزمون های
شیوه آزمون کتبی ثبت
ٔ
شیوۀ ارزشیابی درس :در این درس از ٔ
عملکردی استفاده میشود.
نمونۀ آزمون های کتبی و توضیحی
1ــ یادگیری چیست؟
2ــ چند نمونه از روش های مطالعه را نام ببرید؟
نمره یک
نمره پنج و حداقل ٔ
نمونۀ آزمون های عملکردی1 :ــ انجـام فعالیت های  ٢و ،٣حداکثر ٔ

دانستنی هایی برای معلم

مشاوره دانشآموزان در مسائل یادگیری است.
یکی از فعالیت های مهم در کالس ،راهنمایی و
ٔ
اصول زیر مهم ترین نکاتی است که متخصصان یادگیری به دانشآموزان پیشنهاد کردهاند:
 )1داشتن باور مثبت نسبت به خود و اینکه من میتوانم یاد بگیرم داشتن افکار منفی و اینکه
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دانشآموز به خود تلقین کند که من نمیتوانم عمال ً موجب میشود که دانشآموز تالشی برای یادگیری
انجام ندهد.
 )2به هنگام مطالعه جای آرامیرا برای خود انتخاب کنید و درخصوص فعالیت هایی که باید در
طول روز یا هفته انجام دهید ،برنامه ریزی کنید.
 )3هرگز اجازه ندهید تلویزیون بر زندگی شما مسلط شود.
 )4همیشه در کالس حاضر شوید و خود را برای پرسش های معلم از قبل آماده کنید.
 )5با کم رویی در کالس مبارزه کنید و اگر چیزی را نمیدانید از معلم بپرسید.
 )6خوب گوش دادن را یاد بگیرید.
)7برای درس های مشکل وقت بیشتری را صرف کنید .در این کالس ها کمتر غیبت کنید و
سؤاالت خود را از بزرگ ترها و همکالسی ها بدون هیچ گونه شرم و خجالتی بپرسید.
 )8درس ها را به دقت مطالعه کنید و در صورتی که واقعاً در کالس متوجه نکات مهم درس های
مشکل نمیشوید ،معلم خصوصی بگیرید.
 )9برای یادگیری موضوعات درسی جدید سعی کنید که مفاهیم جدید را با اطالعات قبلی در
ذهن خود پیوند دهید.
 )10از نکات مهم درس یادداشت تهیه کنید.یادداشت ها وسیله ای برای مرور دایمیدرس ها هستند.
منابع برای مطالعه
1ــ چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان بدهیم؟ احمد میر عابدینی ،نشر چگامه1373 ،
درباره مطالعه ،مؤلف فیل ریس ،ترجمه بیتا عسگری و گیتا عسگری ،سازمان
2ــ 500نکته
ٔ
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،ایرانشهر شمالی ،انتشارات مدرسه

٦ــ٣ــ روش تدریس درس مدیریت زمان

زمان را چگونه مدیریت کنیم؟
اهداف کلی
استفاده مؤثر از زمان
نحوه مدیریت زمان و داشتن برنامه برای
ٔ
آگاهی از ٔ
انتظارات یادگیری :از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
 1ــ کسب مهارت های فرایند تفکر نظیر :مفهوم سازی ،تشخیص دادن ،مقایسه کـردن ،تمرکـز،
استدالل کردن ،استنباط کردن ،مثال زدن ،پیش بینی کردن ،حدس زدن.
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 2ــ باور به داشتن هدف و برنامه برای زندگی و عالقه مندی به استفاده درست از عمر و برنامه ریزی
در زندگی.
برنامه
3ــ عالقه مندی به بهره گیری از فرصت هایی که زندگی برای ما فراهم میکند و تنظیم
ٔ
روزانه و هفتگی
4ــ مفهوم مدیریت زمان را تعریف میکنند.
5ــ مفهوم هدف و اهمیت آن را در زندگی بیان میکنند.
6ــ انواع هدف در زندگی فردی و راه های رسیدن به آن را بیان میکنند.
7ــ اهمیت برنامهریزی در زندگی را شرح میدهند.
 8ــ موانع مدیریت زمان (استفاده درست از زمان) را نام ببرند.
نشان
 9ــ توانایی برنامهریزی و مدیریت یک دوره کوتاه زمانی (روزهای یک هفته) را از خود 
دهند.
مدت زمان تدریس :دو جلسه  45دقیقه ای
توضیح درس :دانشآموزان در این درس با مفهوم مدیریت زمان ،ضرورت برنامهریزی برای
استفاده عاقالنه از زمان ،اهداف بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت و موانعی که موجب میشود فرد
نتواند از زمان استفاده کند ،آشنا میشوند.
مفاهیم و مهارت های کلیدی :مفهوم مدیریت زمان ،انواع هدف ،تعریف برنامهریزی ،موانع
استفاده مؤثر از زمان ،مهارت های خودارزیابی در استفاده از زمان
معرفی روش های تدریس پیشنهادی :روش تدریس تشریحی و توضیحی ،روش خواندن،
روش سؤال و جواب و بحث گروهی ،روش فعالیت های گروهی و فردی ،صامت خوانی ،روش تمثیل،
روش تمرین و کار مستقل
جلسه اول
اجرای سناریوی تدریس در کالس درس :فعالیت ها در
ٔ
1ــ ابتدا هدف کلی این درس را برای دانشآموزان بر روی تخته گچی بنویسید.
درک استفاده درست از زمان و ضرورت برنامهریزی برای رسیدن به اهداف زندگی
به دنبال آن مفهوم مدیریت زمان را بر روی تخته گچی بنویسید و معنای آن را برای دانشآموزان
تشریح کنید( .زمـان اشاره به عمر آدمیدارد کـه از سال هـا ،مـاه ها ،هفته هـا ،روزهـا ،ساعت هـا و دقیقه هـا
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استفاده عاقالنه از دقایق ،ساعت ها ،روزها ،هفته ها،
تشکیل شده است .مدیریت زمان یا مدیریت عمر یعنی
ٔ
ماه ها و سال های عمر .توجه دانشآموزان را به مثال کتاب جلب کنید.
اشاره کنید که زمان مانند پول ،زمین ،باغ ،خانه و اموال و دارایی یک سرمایه و ثروت است.پیامبر
همه کارها و فعالیت های آنها
اسالم (ص) و ائمه (علیهم السالم) نیز توجه ما را به این نکته جلب کردهاند و ٔ
از روی برنامه بود .آنها از عمر خود بهترین استفاده را بردند.
اشاره کنید که بررسی زندگی دانشمندان ،مخترعان ،تولیدکنندگان بزرگ ،سیاستمداران ،بازرگانان
و سایر افراد موفق حاکی از آن است که آنها در زندگی خود از زمان و عمر خود استفاده درست کردند.
برای خود هدف داشتند و برای رسیدن به آن برنامهریزی میکردند.
تخته گچی ،یک هـدف را که باید در طول هفته آن را انجـام دهید بنویسید و
با استفـاده از یک ٔ
فعالیت ها ،کارها و زمانی را که برای انجام هر فعالیت الزم است فهرست کنید .به دانشآموزان تذکر
دهید که افراد موفق همواره هدف و فعالیت هایی را که برای رسیدن به آنها الزم است در یک دفتر
یادداشت میکنند.
درباره اهمیت زمان و
2ــ از یک دانشآموز بخواهید که احادیث پیامبر (ص) و امام علی (ع) را
ٔ
درباره سؤاالتی که در ذیل فعالیت ( )1آمده
استفاده درست از آن را بخواند .از دانشآموزان بخواهید
ٔ
است با یکدیگر همفکری کنند و به آنها پاسخ دهند.
درباره آن توضیح دهید.
تخته گچی بنویسید و
3ــ مفهوم مدیریت زمان را بر روی ٔ
ٔ
برگه کاغذ سؤاالت مرتبط با فعالیت  2را بنویسند
4ــ از دانشآموزان بخواهید که بر روی یک ٔ
و با همفکری با دوست کناردستی خود به آنها پاسخ دهند .دو نمونه از پاسخ های داده شده به هر سؤال
را در کالس بخوانید .به دانشآموزان تذکر دهید هدفی که شما برای زندگی خود انتخاب میکنید آینده
زندگی شما را مشخص میکند.
درباره اهمیت آنها برای دانش آموزان
تخته گچی بنویسید و
5ــ تعریف هدف و اقسام آن را بر روی ٔ
ٔ
توضیح دهید .با استفاده از فعالیت  3برای درک بهتر انواع هدف از دانشآموزان بخواهید که اهداف
مورد نظر خود را طبقه بندی کنند.
نمونه هایی از طبقه بندی اهداف برای آگاهی بیشتر
ــ قبول شدن در امتحانات نوبت اول (میان مدت)
ــ قبول شدن در کنکور (بلند مدت)
ــ تأسیس یک کارخانه تولیدی (بلند مدت)
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ــ نویسنده شدن (بلند مدت)
ــ اختراع یک وسیله که بتواند آب شور دریا را با هزینه کم به آب شیرین تبدیل کند(بلند مدت)
ــ یادگیری زبان عربی یا انگلیسی برای مترجم شدن (بلند مدت)
ــ انجام تکالیف یکی از درس های علوم (کوتاه مدت)
فعالیت ها در جلسه دوم
الف) مفهوم برنامهریزی را با ذکر یک مثال برای دانشآموزان توضیح دهید 10(.دقیقه)
تعریف برنامهریزی :فعالیت هایی که برای رسیدن به یک هدف و در مدت زمان
خاصی الزم است تا به آن هدف برسیم.
مثال:
قاعده تبدیل افعال زمان حال به زمان گذشته در زبان انگلیسی
هدف :یادگیری
ٔ
فعالیت ها:
قاعده ساختن فعل ماضی از زمان حال با استفاده از چند ریشه فعل
 1ــ یادگیری
ٔ
در افعال باقاعده و بی قاعده ( 10دقیقه)
 2ــ مقایس ٔه زمان حال با زمان گذشته در چند فعل باقاعده و بی قاعده ( 8دقیقه)
 3ــ حفظ کردن زمان حال و زمان گذشته  20فعل ( 15دقیقه)
 4ــ انجام تمرینات کتبی شامل نوشتن زمان گذشته چند فعل حال ( 15دقیقه)
استفاده از مثال های دیگر که درک آن برای دانشآموزان راحت تر است منعی ندارد.
ب) برای مثال از دانشآموزان بخواهید که در یک برگ کاغذ فعالیت هایی را که برای قبولی در
امتحانات الزم است فهرست کنند و مدت زمان الزم برای هر یک را بنویسند .از دو نفر دانشآموز
بخواهید که برخی از این فعالیت ها را در کالس بخوانند ( 15ــ  10دقیقه).
ج) از یک دانشآموز بخواهید که مبحث اهمیت برنامهریزی و موانع انجام مدیریت زمان را با
درباره موانعی که درک آن برای دانشآموزان دشوار است از دانشآموزان سؤال
صدای بلند بخواند.
ٔ
کنید و به آنها توضیح دهید(15ــ 10دقیقه).
د) از دانشآموزان بخواهید که فعالیت پایانی را در منزل انجام دهند .در انجام این فعالیت کمک
گرفتن از اعضای خانواده اشکالی ندارد .نمونه هایی از پاسخ های دانشآموزان را در شروع جلسه بعد
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در کالس مورد بررسی قرار دهید.
شیوۀ ارزشیابی آموخته های فراگیران
برگه
شیوه ارزشیابی در این درس با استفاده از آزمون های کتبی ،عملکردی و نگرش سنج و ٔ
ٔ
ثبت مشاهدات عملکردی دانشآموزان صورت میگیرد.
نمونه فرم ارزشیابی مشاهده ای معلم از عملکرد دانشآموزان در کالس درس
ٔ
نام و نام خانوادگی دانشآموزان:
عالی

شرح فعالیت ها

متوسط

خوب

خواندن صحیح متن درس
هم اندیشی و مشورت با سایر افراد
پاسخ صحیح به سؤاالت
مشارکت در فعالیت های کالسی
درباره مفاهیم و ارائه مثال
توضیح
ٔ

تکمیل برگه های انجام فعالیت در منزل

در هر جلسه این فرم برای تعدادی از دانشآموزان تکمیل میشود ،به گونه ای که تا پایان هر
نمره اختصاص
نیمسال عملکرد ٔ
کلیه دانشآموزان در کالس مورد ارزشیابی قرار میگیرد( .حداکثر ٔ
داده شده به عملکرد دانشآموزان در کالس  5خواهد بود).
نمونۀ آزمون های نگرش سنج
شرح آزمون ها
معتقد هستم ارزش عمر از پول و ثروت بیشتر است
زمان فرصتی است که خدا در اختیار ما قرار داده است
داشتن هدف مانع از انجام کار و کوشش میشود
با داشتن برنامه متوجه میشویم که وقت ما چگونه صرف شده است
از هدر دادن بیهوده عمر باید پرهیز کنیم
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بلی

خیر

نمونه آزمون های کوتاه جواب ،جورکردنی و تکمیل کردنی
ٔ
ــ مدیریت زمان را تعریف کنید.
ــ برنامهریزی یعنی...................
ــ هدف را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.
رابطه اهداف زیررا با نوع آن به لحاظ زمانی مشخص کنید .از ← برای متصل کردن
ــ ٔ
هر سؤال با پاسخ صحیح استفاده کنید.
هدف میان مدت
حفظ کردن یک شعر
هدف کوتاه مدت
نوشتن یک کتاب قصه
نمونه آزمون عملکردی
ٔ
هفته خود برنامهریزی کنید.
1ــ برای یک ٔ
 2ــ اهداف مورد نظر خود را مشخص کنید.
 3ــ فعالیت هایی را که باید برای رسیدن به اهداف انجام دهید ،مشخص کنید.
 4ــ زمان انجام هر فعالیت را مشخص کنید.

دانستنی هایی برای معلم

بحث مدیریت زمان عمدتاً به استفاده بهتر از وقت (زمان) برای رسیدن به اهداف و انجام کارهای
مختلف با توجه به کمبود زمان مرتبط است .هر چند که استفاده از زمان برای انجام فعالیت های عبادی
توسعه
به آغاز پیدایش ادیان الهی بر میگردد .اما ابداع ساعت های مکانیکی ،پیدایش انقالب صنعتی،
ٔ
توسعه نظام اداری و گسترش کارخانجات توجه
وسایل حمل و نقل ،حرکت منظم اتوبوس ها و قطارها،
ٔ
افراد به ساعت و زمان را بیشتر کرد.
کشورهای صنعتی نخستین کشورهایی بودند که مردم آنها با افزایش مداوم وظایف شغلی ،انباشت
کار و بحران کمبود وقت ،به فکر مدیریت زمان افتادند .مسائل مرتبط با مدیریت زمان در کشورهای
درباره مدیریت زمان یا استفاده درست از آن کرده است به شرح زیر بوده
غربی که آنها را وادار به تفکر
ٔ
است:
ــ برخی از افراد در حدود  12ساعت در روز کار میکنند و فرصت کمیدارند که زمان بیشتری
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در کنار خانواده خود باشند.
ــ برخی از افراد کمتر فرصت استفاده از اوقات فراغت را دارند و مدام مشغول کارند.
ــ برخی از افراد به طور متوسط فقط  30دقیقه در روز را به خود اختصاص میدهند.
همه کارهای خود را در طول هفته انجام دهند.
ــ برخی از افراد نمیتوانند ٔ
ــ فشار روحی بر افراد به علت کار زیاد دو برابر شده است.
ــ رشد اقتصادی در جوامع منجر به بروز پدیده کمبود وقت شده است.
ــ گسیختگی زندگی خانوادگی به علت اشتغال زیاد به کار بیشتر شده است.
ــ برای اینکه اطالعات خود را به روز کنیم ،باید وقت بیشتری را صرف کنیم.
ــ برای اینکه مدت زمان بیشتری در کنار خانواده یا تربیت فرزندان باشیم باید به فکر مدیریت
زمان باشیم.
ــ دانشآموزان و یا دانشجویان با توجه به کثرت انتظارات از آنها باید یاد بگیرند که چگونه از
زمان بهتر و حساب شده تر استفاده کنند.
ارزش زمان در نزد ملل مختلف فرق میکند .برای مردم کشورهایی مانند آمریکا ،کانادا ،فرانسه،
ژاپن ،انگلیس ،استرالیا ،وقت بسیار با ارزش است ،برای مثال اگر قرار است جلسه ای در ساعت
خاصی تشکیل شود ،حتماً در همان ساعت برگزار میشود .اما برای مردم خاورمیانه ،آفریقا ،آمریکای
التین یا چین اگر قرار است جلسه ای مثال ً در ساعت  10تشکیل شود ،ممکن است که تا ساعت
یازده و یا حتی دوازده تشکیل شود .در غرب تأخیر در برگزاری ساعت به معنای بی ادبی ،بی کفایتی
یا حتی بی عالقگی تفسیر میشود .اما در بقیه کشورها چنین مفهومیندارد .به عبارت دیگر مردم در
کشورهای خاورمیانه ،آفریقا یا آمریکای التین به زمان راحت تر نگاه میکنند و ترجیح میدهند در زمان
تشکیل جلسه به کارهای دیگری بپردازند.
زمان برای مدیران پر مشغله از اهمیت زیادی برخوردار است ،برای آنها مهم است که جلسه
در زمان معین برگزار شود .برای دانشآموزان نیز که باید مداوم مطالعه کنند و مدرسه تکالیف زیادی
از آنها میخواهد و در عین حال برای خودشان نیز اهدافی را دنبال میکنند استفاده از زمان اهمیت
زیادی دارد.
استفاده درست از زمان برای هر فرد عامل مهمیدر
آنچه که مهم است درک این نکته است که
ٔ
پیشرفت زندگی او محسوب میشود.
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منابع برای مطالعه بیشتر
مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی رسائل،
1ــ مدیریت زمان نوشته سید مجتبی موسوی ،انتشارات
ٔ
ترجمه کامران روح شهنواز ،انتشارات جیحون1377 ،
2ــ مدیریت زمان نوشته دیوید لوییس،
ٔ

٧ــ٣ــ روش تدریس درس روابط ما ،ارتباطات و آداب معاشرت

دهند.

اهداف کلی
1ــ آگاهی از ارتباطات چهارگانه انسان با خود ،خداوند متعال ،مردم و جهان آفرینش
2ــ شناخت نیاز انسان به برقراری ارتباط با خود ،خداوند متعال ،مردم و جهان خلقت
انتظارات یادگیری :از دانشآموزان انتظار میرود که در پایان درس:
1ــ مفهوم ارتباط و انواع آن را تعریف کنند.
2ــ چرایی و چگونگی ارتباط با خود ،خداوند متعال ،دیگران و جهان پیرامون را توضیح دهند.
3ــ مفهوم آداب معاشرت را توضیح دهند.
4ــ در خصوص آداب ارتباط با افراد کوچک ،دوستان ،اعضای خانواده و بزرگساالن توضیح

 5ــ عناصر ارتباط ،پل های ارتباطی یا موانع ارتباطی را نام ببرند و آنها را تشخیص دهند.
6ــ مهارت های ارتباطی خود را ارزیابی کنند.
مفاهیم و مهارت های اساسی :مفهوم ارتباط ،نیاز انسان به برقراری ارتباط با خود ،خدا
و دیگران و جهان پیرامون ،مهارت های ارتباطی ،پل های ارتباطی ،موانع ارتباطی ،ارتباطات کالمی،
آداب معاشرت با دیگران.
توضیحاتی دربارۀ درس :ارتباطات اگر چه در ادبیات مهارت های زندگی به شیوه های برقراری
ارتباط بین انسان ها به صورت چهره به چهره یا از طریق یک سری وسایل اشاره دارد ،اما برخالف
آنچه تصور میشود ما در شب و روز یا در طول در زندگی مدام با خود ،دیگران ،خداوند متعال و نظام
خلقت در حال برقراری ارتباط هستیم .ارتباط با مردم و آداب معاشرت با آنها یکی از ابعاد مهم ارتباطی
است .این نوع ارتباطات برای زندگی هر انسانی از اهمیت حیاتی برخوردار است .اگر چه در ادبیات
مهارت های زندگی عمدتاً به مهارت های ارتباطی با دیگران توجه میشود اما قصد ما ابتدا بحث در
خصوص نیاز ما به برقراری ارتباط های چهارگانه است که در فلسفه تربیت اسالمی به آن توجه شده است
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و بعد بحث در خصوص ،توجه به مهارت های ارتباطی با دیگران است.
در ارتباط چهره به چهره در یک فرایند ارتباطی دو سویه پیام (کالم ،حالت های بدن یا تصاویر)،
از گیرنده به فرستنده منتقل میشود و به دنبال دریافت پیام ،گیرنده نیز به فرستنده بازخورد و عکس العمل
نشان میدهد .شرط برقراری این ارتباط همسان بودن معانی بین افراد است و منظور از معانی ،تفاهم
برروی زبان مشترک و یا حالت های بدن است .برقراری یک ارتباط مؤثر نیازمند شناخت موانع و
پل های ارتباطی است که از آن به نام مهارت های ارتباطی یاد میشود.
روش های تدریس پیشنهادی :بحث گروهی ،فعالیت فردی و فعالیت دو نفره ،خواندن متن،
روش نمایش
سناریوی تدریس
1ــ در صورت امکان تصاویری در ارتباط با موارد چهارگانه ارتباطی در برابر دانشآموزان
نصب کنید (تصویر انسانی در حال تفکر ،تصویر انسان در حال مشاهده طبیعت ،تصویر انسانی در حال
عبادت و دعا و یا تصویر دو انسان که در حال گفتوگو با یکدیگرند) .برای دانشآموزان توضیح دهید
که ارتباط یعنی برقراری رابطه با یک چیز .آن چیز گاه در درون خود ماست و گاه در بیرون از ما قرار
دارد .انسان با خود ،خدا ،جهان پیرامون و دیگران به دلیل نیاز ارتباط برقرار می کند.
درباره موضوع
2ــ شرایطی فراهم کنید که در آن دو نفر از دانشآموزان از طریق ایفای نقش
ٔ
خاصی گفت وگو کنند .از دانشآموزان بخواهید که پس از انجام این گفت وگو عناصر چهارگانه
ارتباطی یعنی گیرنده ،فرستنده ،پیام و عکس العمل را مشخص کنند .از دانشآموزان بخواهید عناصر
چهارگانه ارتباطی را از طریق یک تصویر نشان دهند.
3ــ نمایشی ترتیب دهید که یک دانشآموز از طریق حالت های بدن خود پیام های مختلفی را به
سایر دانشآموزان منتقل کند.
4ــ از دانشآموزان درباره شباهت ها و تفاوت های انتقال پیام به شیوه کالمیو غیر کالمی سؤال
کنید.
 5ــ از طـریق ترتیب دادن یک نمـایش و گفتوگو بیـن دو نفر ،مـوانع مختلف ارتباطـی را به
دانش آموزان آموزش دهید .نظیر گوش ندادن به صحبت های طرف مقابل ،آهسته حرف زدن ،مبهم
حرف زدن
6ــ از طریق ترتیب دادن یک نمایش و گفتوگوهای بین دو نفر ،پل های مختلف ارتباطی را به
دانشآموزان آموزش دهید؛ نظیر سالم کردن ،سؤال کردن ،با دقت گوش دادن ،نگاه کردن به گوینده،
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تأیید سخن گوینده ،برخورد احترام آمیز ،تشویق گوینده به حرف زدن
7ــ انجام فعالیت  4ــ از دانشآموزان بخواهید برگه خودارزیابی مهارت های ارتباطی را تکمیل
کنند .این برگه به دانشآموزان کمک میکند تا مهارت ها و ضعف های ارتباطی خود را مورد ارزیابی
قرار دهند.
صحت برخی از
 )8از دانشآموزان بخواهید فعالیت  5را به صورت فردی انجام دهند .از ّ
پاسخ های دانشآموزان مطمئن شوید.
بحث گروهی :از دانشآموزان سؤال کنید که چرا انسان ناچار از برقراری ارتباط با خود است؟
ــ با مروری بر تجربیات خود میخواهد به راه حل جدیدی برسد؟
صحت و سقم تجربیات خود بازنگری میکند؟
ــ
درباره ّ
ٔ
ــ نکات ّقوت و ضعف خود را ارزیابی میکند.
ــ به اشتباهات خود فکر میکند.
از دانشآموزان سؤال کنید چرا انسان ناچار از برقراری ارتباط با خداوند متعال است؟
ــ نیاز به کسب آرامش روحی و داشتن تکیه گاه
ــ نیاز به راهنمایی و هدایت خداوند
ــ نیاز به دخالت خداوند در ّ
حل مشکالت
از دانشآموزان سؤال کنید که چرا انسان ها ناچار از برقراری ارتباط با یکدیگرند؟
ــ نیاز انسان به خروج از تنهایی
ــ نیاز به کسب تجربیات تازه
تهیه احتیاجات خود
ــ نیاز به ٔ
ــ نیاز به حل مشکالت از طریق همکاری جمعی
ــ نیاز به تشکیل خانواده
ــ نیاز به دفاع و مقابله با تهدید ها و خطرات
از دانشآموزان سؤال کنید که چرا انسان ها ناچار به برقراری ارتباط با طبیعت اند؟
مادی خود مانند غذا ،پوشاک ،چوب و…
ــ نیاز انسان به تأمین احتیاجات ّ
ــ نیاز انسان به استفاده از زیبایی های طبیعت
ــ نیاز انسان به شناخت مخاطرات طبیعت و راه های مقابله با آن
ــ نیاز انسان به کنترل نسبی طبیعت و آگاهی از پیامد عملکرد انسان بر روی طبیعت
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از دانشآموزان سؤال کنید که مهارت های ارتباطی چیست؟
ــ اگر تصمیم به برقراری ارتباط با فردی دارید که او را نمیشناسید ،چگونه با او ارتباط برقرار
میکنید؟
ــ اگر این فرد در جای دوری زندگی میکند ،چگونه میتوانید با او ارتباط برقرار کنید؟
ــ اگر تصمیم بگیرید که نظر دوست خود را برای انجام کاری مفید جلب کنید ،چگونه او را به
انجام این کار تشویق میکنید؟
ــ اگر بخواهید توجه دیگران را به خود جلب کنید ،این کار را چگونه انجام میدهید؟
ــ اگر بخواهید مردم را به خرید کاالی خود تشویق کنید ،این کار را چگونه انجام میدهید؟
برای انجام کارهای فوق شما نیازمند دانستن مهارت های ارتباطی هستید .فعالیت  2را انجام
دهید .دانشآموزان را به پنج گروه تقسیم کنید و از هر کدام بخواهید که به هریک از سؤاالت از طریق
همفکری با یکدیگر پاسخ دهند و در پایان ،از نماینده گروه بخواهید که نظرات خود را به اطالع سایر
دانشآموزان کالس برساند.
پاسخ سؤال  :1آداب معاشرت توجه به دستورات اسالم و آداب و رسوم هر جامعه در ارتباط با
دیگران است .برای مثال سالم کردن به دیگران ،احترام به افراد بزرگسال
پاسخ سؤال  :2محبت کردن به آنها و پرهیز از رفتاری که موجب ترس و وحشت آنها شود
پاسخ سؤال  :3سالم کردن ،محبت کردن ،پرهیز از تمسخر و غیبت و بدگویی آنها ،پرهیز از
زورگویی و....
پاسخ سؤال  :4احترام کردن ،توجه به خواسته های آنها ،همکاری ،نظر خواستن از آنها در
کارهای مختلف و.....
پاسخ سؤال  :5سالم کردن ،احترام کردن ،کمک کردن ،رسیدگی و مراقبت
شیوۀ ارزشیابی :آزمون کتبی کوتاه جواب
انواع ارتباط های انسانی را نام ببرید؟
مهارت های ارتباطی چیست؟
آزمون های فرایندی
مشاهده عملکرد
برگه
انجام فعالیت های کتاب و
مشاهده عملکرد گروه های کالسی با استفاده از ٔ
ٔ
ٔ
ــ انجام فعالیت های نمایشی و تکمیل برگه های خود آزمون حداکثر پنج نمره
مشاهده عملکرد دانشآموزان در کالس حداکثر پنج نمره
ــ
ٔ
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دانستنی هایی برای معلم

ارتباط با خود از نوع ارتباطات درون فردی است .ارتباطات درون فردی به ارتباطی گفته می شود
درباره یک
که شخص با خودش برقرار میسازد .اگر چه ممکن است که بعضی افراد معتقد باشند که
ٔ
نفر هیچ ارتباطی الزم نیست .ما در هر زمانی در حال ارتباط با خودمان هستیم .ارتباطات درون فردی
می تواند به صورت های زیر باشد:
ــ مفهوم سازی :مثل تفسیر نقشه ها ،متون ،مناظر و عالئم
ــ تفسیر ارتباطات غیر کالم ی مانند تکان اندام های بلند و تماس های چشمی
ــ ارتباط بین بخش های بدن :مثال ً دلم میگوید که اکنون وقت نهار است.
ــ صحبت کردن با خود و یا نگارش افکار یا مشاهدات
ــ انجام جنبش های بدنی هنگام تفکر
ــ خیال پردازی و رؤیاهای شبانه
ارتباطات میان فردی یا ارتباط با دیگران :ارتباطات میان فردی به ارتباط با شخصی دیگر اشاره
می کند .ایـن نوع ارتباط سه زیـر مجمـوعه ارتباط دو نفـره ،عمومیو گـروه کوچک است .ارتباطات
میان فردی در برگیرنده موارد زیر است:
 )1گفتار )2 ،ارتباطات غیر گفتاری )3 ،ارتباطات ناخودآگاه )4 ،تلخیص و تعبیر .برخورداری
از مهارت های ارتباط میان فردی خوب ،حمایت کننده فرایندهایی از قبیل رهبری و مدیریت ،فروش،
مشاوره ،تربیت ،رفع اختالف و… .
ارتباطات میان فردی تحت تأثیر موانع ارتباطی قرار میگیرد.
ارتباط با خدا از طریق نماز و دعا ،تفکر معنوی ،عمل صالح ،تفکر در خلقت الهی صورت می گیرد.
انسان با هـدف پرکردن خأل روحی ،پیدا کـردن یک تکیه گاه و حل مشکالت نیـازمند برقـراری ارتباط با
خداوند متعال است .ارتباط با طبیعت با هدف تأمین نیازهای مادی ،لذت بردن از زیبایی های آفرینش ،زیبا
سازی محیط و عمران و آبادی طبیعت و کنترل خطرات طبیعی صورت میگیرد.
ارتباط فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده و به شرح روشن بودن پیام برای هر دوی آنهاست.
در فرایند ارتباط ،یک گیرنده ،یک فرستنده و یک پیام وجود دارد .در ارتباطات دو نفره معموال ً گیرنده
به فرستنده بازخورد میدهد .اما در ارتباطات یک سویه بازخورد یا عکس العمل از دریافت کننده پیام
به فرستنده داده نمیشود؛ مانند ارتباطات رادیویی یا تلویزیونی.ارتباطات اقسام مختلفی دارد؛ مانند
ارتباطات کالمی ،ارتباطات غیر کالمی و ارتباطات تصویری .ارتباط کالمیاز طریق صحبت کردن،
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گفتوگو ،سخنرانی و نمایش صورت میگیرد.
ارتباط غیرکالمیاز طریق حالت و زبان بدن (حرکات اندام ها و حاالت چهره ،مدل مو ،نمادها
و سمبل ها) به مخاطب منتقل میشود .ارتباطات کالمیاز طریق آهنگ و تن صدا به طرف مقابل منتقل
میشود .در ارتباطات تصویری از طریق تصاویر ،نوشته ها ،عکس،نقشه ،نمودار و… پیام مورد نظر به
مخاطب منتقل میشود.
مهارت در برقراری ارتباطات در موفقیت هر انسانی در زندگی او اثر مستقیم دارد و ناتوانی در
برقراری ارتباط سازنده با دیگران در ایجاد ناراحتی های روانی امروزه کامال ً اثبات شده است .ما در
ارتباط با خود ،خانواده و جامعه نیازمند برقراری ارتباط مؤثر با دیگران هستیم .مفهوم ارتباط تنها بعد
بیرونی ندارد ،بلکه ما خودمان هم نیازمند برقراری ارتباط سازنده با خود هستیم .ارتباط مؤثر با خود
زیربنای برقراری ارتباطات سازنده با دیگران است.
در برقراری ارتباط با دیگران ،صمیمیت ،صداقت ،صراحت ،احترام متقابل و مهارت های ارتباطی
پنج اصل مهم است .منظور از صداقت هماهنگی زبان با قلب است و مراد از صراحت روشن بودن پیام هایی
است که بین دو فرد رد و بدل میشود .احترام متقابل به معنای ارزش گذاری برای طرف مقابل ،پذیرش فرد
و حفظ حریم شخصی و انسانی خود و فرد مقابل است .مهارت های ارتباطی توانایی تأثیرگذاری بر افکار
و عقاید دیگران است و برای موفقیت در زندگی نقش مهمیدارد.
چهار مهارت اصلی در برقراری ارتباط چهره به چهره عبارت اند از تفکر ،گوش دادن ،صحبت
کردن و رعایت مهارت های غیر کالمی .شاید عده ای تصور کنند که تفکر چگونه میتواند یک مهارت
درباره آنچه که بر زبان میآورید باید فکر کنید (با خود
ارتباطی باشد .اما واقعیت این است که شما
ٔ
حرف بزنید) و حساب شده حرف بزنید تا بتوانید یک ارتباط مؤثر با یک فرد و یا یک گروه برقرار
کنید .شنیدن مؤثر به شما اجازه میدهد که گفته های دیگران را به درستی درک کنید و نسبت به
درباره نظرات خود به
آن از خود عکس العمل مناسب نشان دهید .صحبت کردن ،توانایی توضیح
ٔ
دیگری یا دیگران به صورت روشن است .صحبت کردن مؤثر نیازمند آن است که شما از زبان بدن به
نحومؤثر استفاده کنید .منظور ما بهره گیری از مهارت های غیرکالمیاست که شامل حالت بدن ،چهره،
صورت و همین طور استفاده از تصاویر ،نمادها و عالئم برای انتقال پیام به دیگران است .بهره گیری
از مهارت های غیر کالمینیازمند مهارت های زمینه ای مانند آگاهی از مخاطبان ،توانایی ارائه مطلب و
استفاده از زبان بدن است.
در پایـان اگـر بخواهیم یک جمع بندی منـاسب از تعریف مهـارت های ارتبـاطی را تعـریف کنیم
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این گونه میتوان آن را تعریف کرد:
مهارت های ارتباطی :توانایی انتقال اطالعات از یک فرد به فرد دیگر و یا از یک مکان به مکان
دیگر از طریق کالم ،نوشته (چاپ شده در کتاب ها ،مجالت یا رسانه های دیجیتال مانند وب سایت ها یا
ایمیل) تصاویر (عالیم،نقشه ها ،نمودارها ،شکل ها) و عالئم غیرکالمی(زبان بدن ،حالت صورت ،آهنگ
صدا) است.در ارتباطات دوسویه مهارت های شنیدن مؤثر و دادن بازخورد مناسب به طرف مقابل به این
مهارت ها افزوده میشود .مهارت های صحبت کردن نیازمند آن است که شما روشن و واضح حرف های
خود را بزنید .به چشمان مخاطب خود نگاه کنید .از کلمات مؤدبانه و اثرگذار استفاده کنید .در نوشتن
باید بتوانید منظور خود را واضح ،روشن و مختصر بیان کنید .در گوش دادن باید به صورت دقیق و
نقادانه گوش دهید تا بتوانید نقطه نظرات طرف مقابل را دریابید و عکس العمل مناسب از خود نشان
دهید .این چهار مهارت در موفقیت های بعدی زندگی برای هر فردی اهمیت حیاتی دارد.

٨ــ٣ــ روش تدریس سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟

اهداف کلی
1ــ شناخت انواع سبک های ارتباطی
2ــ تمرین سبک های ارتباطی در کالس و نقد و بررسی هر سبک
انتظارات یادگیری :از دانشآموزان انتظار میرود که در پایان درس:
1ــ سبک رفتار سلطه جویانه (زور گویانه یا پرخاشگرانه) را بشناسند و در یک موقعیت فرضی
و نمایشی در کالس آن را نقادی کنند.
2ــ سبک رفتار منطقی یا انسانی را بشناسند و در یک موقعیت فرضی و نمایشی آن را نقادی
کنند.
3ــ سبک رفتار سلطه پذیرانه (انفعالی) را در یک موقعیت فرضی نقادی کنند.
4ــ سبک رفتار قاطعانه (ابراز وجود) را در یک موقعیت فرضی نقادی کنند.
مفاهیم و مهارت های اساسی :سبک ارتباط بین فردی ،ارزیابی سبک های رفتاری سلطه جویانه،
منطقی ،سلطه پذیرانه( ،انفعالی) و قاطعانه (ابراز وجود) ،ایفای نقش و نمایش سبک های رفتاری.
روش های تدریس پیشنهادی :روش نمایش و ایفای نقش ،روش توضیح ،فعالیت فردی،
بحث گروهی
همه ما در زندگی روزمره به شیوه های مختلف با دیگران ارتباط
توضیحاتی دربارۀ درسٔ :
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برقرار میکنیم و به تبادل افکار ،احساسات و طرح خواسته های خود با دیگران میپردازیم .ارتباط ما
با دیگران در اشکال مختلف صورت میگیرد .برخی از این سبک های ارتباطی که در بین افراد شایع
است ،از طریق طرح موقعیت های فرضی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.این سبک ها گاه انسانی و
منطقی ،گاه زورگویانه و زمانی قاطعانه یا منفعالنه است .دانشآموزان با ارزیابی این سبک ها متوجه
نکات ّقوت و ضعف هر سبک و پیامدهای آن میشوند و در نهایت یاد میگیرند که در برقراری ارتباط
با دیگران و در موقعیت های مختلف سبک ارتباطی مناسب را به کار گیرند.
سناریوی تدریس
1ــ اجرای موقعیت ( 1موقعیت سلطه جویانه یا زورگویانه) .ابتدا عبارت سبک رفتاری سلطه جویانه
تخته گچی بنویسید .این موقعیت را میتوان به دو شیوه تدریس کرد :اول ،خواندن متن و بعد
را روی ٔ
درخواست از تعدادی دانشآموز درخصوص نقد و بررسی عملکرد فرهاد .دوم ،ایفای نقش فرهاد در
قالب یک انسان زورگو همراه با مشارکت سه نفر از دانشآموزان در نقش افرادی که تحت سلطه قرار
گرفتهاند .در اجرای این نقش الزم است که ابتدا دیالوگ نمایش در قالب چند جمله کوتاه از زبان فرهاد
بیان شود و در پایان رفتار فرهاد توسط تعدادی از دانشآموزان مورد ارزیابی قرار می گیرد .در پایان ،در
مورد ویژگی های افراد سلطه جو و زورگو توضیح دهید.
2ــ موقعیت (سبک رفتاری منطقی) را در کالس اجرا کنید.
تخته گچی بنویسید و مانند موقعیت  1میتوانید آن را به دو
ابتدا سبک رفتار منطقی را بر روی ٔ
شیوه تدریس کنید.
از دانشآموزان بخواهید که رفتار سارا را مورد ارزیابی قرار دهند.
3ــ موقعیت ( 3سبک رفتار سلطه جویانه) را در کالس اجرا کنید( .انتخابی)
اجرای این موقعیت به مانند موقعیت ( )1است.
در پایان عملکرد سودابه را مورد نقد و بررسی قرار دهید.
4ــ موقعیت ( 4سبک رفتار انسانی) را در کالس اجرا کنید .اجرای این موقعیت به مانند
موقعیت ( )1است.
عملکرد فاطمه و سحر را مورد نقد و بررسی قرار دهید.
5ــ موقعیت ( 5سبک رفتار انفعالی) را در کالس اجرا کنید.
در پایان عملکرد چنگیز و حمید را مورد ارزیابی قرار دهید.
6ــ موقعیت ( 6سبک رفتار قاطعانه یا جرأت مندانه)
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در پایان عملکرد فریبرز را مورد نقد و بررسی قرار دهید.
شیوۀ ارزشیابی :ارزشیابی عملکرد دانشآموزان در خصوص اجرای موقعیت ها و تکمیل
مشاهده عملکرد.
ٔ

دانستنی هایی برای معلم

ویژگی های سبک رفتاری سلطه جویانه (زورگویانه) :افراد سلطه گر سعی میکنند که با
دیگران مانند یک شئ برخورد کنند و نه یک انسان .آنها تالش میکنند تا افراد سلطه پذیر را در جهت
منافع خود فریب داده و در خدمت به خود مورد بهره کشی قرار دهند.
در مواردی این افراد ممکن است که نوعی احترام تص ّنعی برای دیگران قائل شوند ،اما در واقع
قصد فریب آنها را دارند.افراد سلطه جو باورهایی دارند که خیال میکنند به آنها احساس قدرت می دهد.
به همین علت آنها کمتر به نظرات دیگران اهمیت میدهند .افراد سلطه جو انسان هایی هستند که دوست
ندارند کسی از آنها انتقاد کند.به طور کلی توهین و پرخاش به دیگران ،تهدید آنها یا تمسخر آنها و تنبیه
از جمله ویژگی های افراد سلطه جو است .از دیگر ویژگی های این افراد عصبانیت و ناتوانی در گوش
دادن به حرف دیگران است.
ویژگی های سبک رفتاری سلطه پذیرانه (انفعالی) :افراد سلطه پذیر از برخورد با دیگران
میترسند حتی اگر این کار به قیمت از دست دادن حق آنها تمام شود .آنها معموال ً حق را به دیگران
میدهند و برای خود ارزش و احترامیقائل نیستند .چنین افرادی در مقابل انتقاد بسیار مضطرب
می شوند و معموال ً برخالف میل خود عمل میکنند .برای پیدا کردن دلیل مشکالت معموال ً خودشان
را سرزنش میکنند و گاهی این سرزنش به قدری شدید میشود که ماهیت خود آزاری پیدا میکند.
گاهی تالش میکنند که حس ترحم دیگران را جلب کنند .وقتی کسی باعث ناراحتی آنها میشود به
جای صحبت و طرح مسئله با فرد مذکور مسئله را در دل خود نگه میدارند و ّ
تقل میکنند که آن را
فراموش کنند .افراد سلطه پذیر ممکن است که از عبارات اخالقی مانند گذشت و تواضع استفاده کنند،
اما فراموش م یکنند که چنین اعمالی هرگز از روی ترس انجام نمیگیرد؛ بلکه این اعمال با توجه به
فضایل عالی اخالقی در فرد انجام میشود.
حق و حقوق
ویژگی های سبک رفتاری قاطعانه یا ابراز وجود :فرد قاطع کسی است که هم ّ
حق و حقوق دیگران را رعایت میکند .آنها برخالف افراد سلطه پذیر که خود را متهم میکنند
خود و هم ّ
یا برخالف افراد پرخاشگر که همواره دیگران را متهم میکنند؛ سعی میکنند که راه حل یک مسئله را
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پیدا کنند .افراد قاطع نکات مثبت و منفی را هم در خود و هم در دیگران به صورتی منصفانه میبینند
و در عین حال هم برای هم خود و هم برای دیگران احترام قائل هستند .افراد قاطع در ّ
حل تعارضات
بیشتر بر گفتوگو تأکید دارند .آنها افرادی منصف و صریح هستند.
ویژگی سبک رفتاری انسانی :افرادی که در منـاسبات رفتـاری خود بـا دیگران بـر اساس
ارزش های انسانی و الهی عمل میکنند ،سبک رفتاری آنها با دیگران انسانی است .این افراد در حقیقت
به مراحل باالیی از فضایل اخالقی دست یافتهاند .از جمله سایر سبک های رفتاری میتوان به سبک های
رفتاری انسانی جرأتمندانه ،منفعل پرخاشگر یا پرخاشگر اشاره کرد.
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توصیف سبک های ارتباطی
ویژگی ها
صفات

عمومی

انفعالی

قاطعانه

پرخاشگر و سلطه جو

زرنگ

ــ فروتن ،مطیع ،کم صحبت ــ اعـ مـال و اظـهـارات ــ اهل کنـایه ،تنـد مزاج ،حق
می کند .تعهدات وی مبهم هـمـاهـنـگ است ،قـاطع بـه جانب ،برتری طلب ،حرف
است .ا ز دیگران تمجید امـا مؤدب پیام او واضح دیگران را قطع میکند ،درباره
می کند.
است .به خود و دیگران دیگـران صحبت می کنـد ،بـه
دیگـران انتقـاد دارد ،دیگران
ــ مــ ن نـظـری نــدارم .احترام میگذارد.
خـوب ا ست ،شما درست ــ ایـن نظر خـوبی است ،را تحقیـر می کنـد ،بـه دیگران
می گویید.
امـا مـیشود ایـن گونه هم مـنـت مـی گـذارد ،بــه کـسی
احتـرام نمی گذارد.
عمل کرد.
ــ مـن خـود ایـن گـونــه ــ ما میخواهیم این کارها را
دوسـت دارم ،اگــر چـه انجام دهیم .نظر شما برای من
می شود به راه هـای دیگر مهم نیست.
فکر کرد.

ــ حیله گر ،موذی ،دنبال کنترل
دیگـران ،زود از دیگـران قـهـر
میکند .از دیگران به طور غیر
مستقیم درخـواست میکنـد تـا
نیـازهای خـود را تـأمین کنـد.
دیگران را وا میدارد که یا کار
او را انجام دهنـد و یـا بـرایش
متأسف باشند.
حسـود ،چـاپـلـوس و بیـشتـر
اوقـات سعی مـیکنـد خـود را
خیـلی خـوب نشان دهـد.مردم
کمتـر میتـوانند به نقشه های او
پی ببرند.

نظر من درست است اما نظر
شما خیر

دیـگـران را خوشبخت میدانـد
اما خود را خوشبخت نمیداند.
دیـگـران    را     وسـیـلـه    تـأمـیـن
خواستههای خود میداند.

باورها و

نظر شما درست است ،اما
نظر من خیر.

چشم ها

از تماس چشمیخودداری گـرم و اهل خوشـامدگویی ،زودرنـ ج ،بـدون احسـاس ،اغلب گـریه تصنعی و دروغـین
میکند ،به پایین نگاه میکند ،برخـورد دوسـتانه ،به چشـم خیـره بـه طـرف مقـابل نگـاه دارد.
زود گـریـه می کـنـد ،اهـل افـراد مسـتقیم نـگاه می کند .می کند ،توضیحی ندارد.
التماس است.

عقاید

حالت بدن بـدن خـود را زیـاد خـم
مـی کنـد ،قـوز مـیکنـد،
شانـه ها حـالـت خـمیـده
دارد.

نظـر مـن درسـت اسـت،
نظــر شــما هــم درســت
اســت.

راحت ،باز و اهل پذیرش
دیگران

بـدن خـود را مستـقیم نگـاه
می دارد ،سر خود را باال نگه
می دارد ،شانـه هـا مستـقیم،
دست ها باز ،پاها جدا.

تـرکیـبـی از حـالـت انـفـعـالی
و قاطعانه

دست ها

چسـبیده بـه هـم ،بـی قرار
غالبـ ًا عـرق کرده

باز ،دوستانه و حالت
مناسب

با انگشتهـا اشـاره میکند.
مشتهـا را گـره مـیکـنـد.
دستها را به کمـر میزند

تـرکـیـبـی از حـالـت انـفـعـالی
و قاطعانه

پیامدها

تسلـیـم دیگـران مـیشود
آنچـه مـا میخواهیم به ما
نمیدهد .از خود انتخاب
میکند ،بیچاره است.

با دیگران ارتباطات خوب
درباره
دار د  ،خوشحال
ٔ
عملکرد و اهل مصالحه

دشـمـن سـاز است ،دیـگـران
را نـاراحت میکنـد ،احساس
خشم و رنجش دارد.

مردم در پایان از او عصبانی،
خشمگین و ناامید هستند.
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تهران

منابع مورد مطالعه
ــ راهنـمای قاطعیت ورزی ،دکتر علیـرضا جزایری و سیـد علی سینا رحیـمی ،نشر دانـژه،
ــ مهارت های زندگی ،دکتر حسین خنیفر و دکتر مژده پور حسینی ،مرکز نشر هاجر ،قم

٩ــ٣ــ روش تدریس سبک زندگی

اهداف کلی
1ــ شناخت مفهوم سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن
انتظارات یادگیری :از دانشآموزان انتظار میرود که در پایان درس:
١ــ مفهوم سبک زندگی را تعریف کنند.
٢ــ عوامل مؤثر در سبک زندگی را تشریح کنند.
٣ــ عواملی که موجب تغییر در سبک زندگی افراد میشود را نام ببرند.
٤ــ سبک زندگی افراد مختلف را مقایسه و پیامد انتخاب هر نوع سبک زندگی را بیان کنند.
مدت زمان تدریس :یک تا دو جلسه  45دقیقه ای
مفاهیم و مهارت های اساسی :سبک زندگی ،عوامل مؤثر در شکل گیری سبک زندگی،
مقایسه سبک های زندگی ،سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی
عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی،
ٔ
توضیحاتی دربارۀ درس :این درس با داستانی از فضیل بن عیاض شروع میشود .فضیل
در ابتدا سبک زندگی از طریق راهزنی را برای خود انتخاب کرده بود ،اما بعد با شنیدن یک آیه از قرآن
سبک زندگی خود را تغییر داد و روش زندگی انسان های پاک را برگزید .این داستان میخواهد بگوید
که آگاهی های تازه ،تماس با انسان های ارزشمند ،اراده و تصمیم از عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی
فضیل بوده است .در ادامه ضمن تعریف سبک زندگی ریشه های سبک زندگی که از طریق خانواده
شکل میگیرد مورد نقد و بررسی قرار میگیرد .سپس سبک زندگی تعدادی از افراد و پیامدهای
انتخاب هر کدام مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
روش های تدریس پیشنهادی :داستان گویی ،بحث گروهی ،توضیح و تبیین مفاهیم.
روش تدریس:
1ــ از یک دانشآموز بخواهید که داستان فضیل بن عیاض را بخواند.
2ــ فعالیت  1را اجرا کنید .از دانشآموزان بخواهید نظر خود را
درباره دالیلی که موجب
ٔ
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شد فضیل سبک زندگی خود را تغییر دهد ابراز کنند .میتوانید از داستان های دیگری از افراد تائب
استفاده کنید.
3ــ تعریف سبک زندگی را بر روی تخته کالس بنویسید.
تخته کالس ترسیم کنید که دارای پنج ریشه است
4ــ در انجام فعالیت ( )2ابتدا درختی را روی ٔ
هر یک از سؤاالت مطرح شده در این فعالیت اشاره به یک ریشه دارد .به دانشآموزان توضیح دهید
که خانواده ،سبک زندگی ما را مشخص میکند .وضعیت سالمتی یک فرد ،زیبا بودن یا زشت بودن،
باورها و اعتقادات خانواده ،درآمد خانواده ،تعداد فرزندان و موقعیت هر فرد خانواده و جنسیت از
جمله عواملی هستند که سبک زندگی افراد را مشخص میکند .در عین حال سبک زندگی افراد ممکن
است که با افزایش سواد ،انتخاب یک شغل جدید ،کسب درآمد و یا از دست دادن درآمد ،موفقیت ها
و شکست ها در زندگی یا اراده یک فرد تغییر کند.
5ــ فعالیت ( )3را اجرا کنید.
در این فعالیت ،سبک زندگی برخی از افراد با یکدیگر مقایسه شده است .دانشآموزان الزم
درباره آنها ابراز کنند.به دانشآموزان توضیح دهید که یک
است که با مقایسه دو به دو نظرات خود را
ٔ
فرد ،یک گروه ،قوم یا طایفه ،شهری ،روستایی ،مسلمان و غیر مسلمان ،ایرانی ،افغانی ،روسی ،پاکستان
سبک زندگی خود را دارد که موجب میشود از دیگری یا دیگران متفاوت باشد .ما مردم ایران اسالم و
آداب و رسوم ایـرانی را به عنوان سبک زندگی خود انتخاب کردهایم و به آن افتخار می کنیم.
6ــ از دانشآموزان بخواهید که در خانه ،فعالیت پایانی را به کمک اعضای خانواده انجام دهند.
مقایسه (شباهت ها و تفاوت ها ) را به کمک خانواده میتوان انجام داد .برای مثال ،باورها
معیارها برای
ٔ
و اعتقاد ،سطح درآمد ،تفریحات ،نوع لباس .پای بندی به سالمت و بهداشت از جمله معیارهایی اند که
برای این مقایسه میتوان انتخاب کرد.

10ــ3ــ روش تدریس درس مهارت قاطعیت و جرأت ورزی

اهداف کلی:
١ــ آشنایی دانش آموزان با مفاهیم قاطعیت و تصمیم گیری صحیح
٢ــ آشنایی و تمرین دانش آموزان با نمونه های عملی قاطعیت و تصمیم گیری
انتظارات یادگیری :از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
١ــ مفهوم قاطعیت و دالیل جرأت ورزی را بیان کنند.
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