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سخنی با همکاران
ما به عنوان معلّم به طور حتم، در ذهن خود با سؤاالت بی شماری دربارٔه چیستی و چگونگی 
با خود  آن  دربارٔه  دانش آموز  اولیای  یا  معلّم  جایگاه  در  و  هستیم  و  بوده  مواجه  مؤثّر  تربیت  و  تعلیم 
اندیشیده ایم و با دیگران گفت وگو کرده ایم. اغلب اوقات از ضعف توانایی دانش آموزان در ایده پردازی، 
قبال  در  معیار، احساس مسئولیت  از  استفاده  استدالل، قضاوت صحیح،  ایده ها،  ترکیب  و  توضیح 
جامعه و طبیعت، چرا اهل بحث و تبادل نظر نیستند و چرا به هنگام اختالف نظر منطقی عمل نمی کنند، 
شکایت داریم. شاید در درجٔه اّول باید از خود بپرسیم که ما به عنوان متولیان امر تعلیم و تربیت چه 

اقدامی انجام داده و باید انجام دهیم!
الزمٔه پرورش توانایی های قضاوت و ارزیابی ایده های دیگران و خلق ایده های نو و …، این 
مهارت های  مفاهیم،  درک  با  همراه  یعنی  فراگیرند؛  عمل  در  را  فرایندها  این  دانش آموزان  که  است 
ذهنی را نیز کسب و به آنها عمل کنند. فرایندی که طی آن، دانش آموزان هنگام مواجهه با هر سؤال و 
مسئله ای، برای پاسخ گویی به آن براساس روش و معیارهای صحیح عمل کنند؛ یعنی به طور مناسب 
دربارٔه آن فکر و عاقالنه عمل کنند. تأکید بر این فرایند، از این واقعیت ریشه می گیرد که برای مواجه 
شدن با دگرگونی های سریع  که در جامعه اتّفاق می افتد، صالحّیت های ایجاد شده در افراد باید نیازهای 
حال و آیندٔه آنها را برآورده کند، به این معنا که باید بر یادگیرنده و یادگیری به معنای سازماندهی مجدد 
ذهن متمرکز شد و روش و منشی را در یادگیرنده پرورش داد که او را به سوی فهم آراء خود و دیگران، 
از خود بیرون آمدن و توّجه به پیامدهای اعمال و کردار و تأمین مصالح نهایی فرد و اجتماع راهنمایی 

کند.
از این منظر، دانش آموزان باید یاد بگیرند، چگونه از ایده های خود در برابر جمع دفاع کنند، 
به  که  دانش آموزانی  کنند.  پافشاری  آن  بر حفظ  یا  تجدیدنظر  معیارهای خود  در  چه وقت و چگونه 
یادگیری ارج بنهند، بخواهند و بتوانند به طور مستقل فکر کنند و محدودیت های تفّکر انفرادی و لزوم 
هم افزایی و تولیدنظر بر پایٔه تعامل را درک کنند، و در نهایت دریابند کیستند، چیستند، از کجا آمده اند، 

کجایند و به کجا خواهند رفت.
برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش برای تسهیل گام برداشتن دانش آموزان در این مسیر طراحی شده 
است. از همکاران ارجمند انتظار می رود با ایجاد فضای مناسب در کالس درس فّعالیت های یاددهی ــ 

یادگیری را به گونه ای هدایت کنند که به تحّقق هرچه بیشتر یادگیری موردنظر منجر شود.

گروه مؤلّفان
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بخش اّول

راهنمای تدریس 
تفّکر و پژوهش
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فصل اّول

کلیات

1ــ1ــ مقدمه
برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش  با عنوان راهنمای معلّم  بخش اّول کتابی که پیش روی شماست 
و با هدف آماده سازی و انجام مسئولّیت شما در فرایند هم اندیشی با دانش آموزان و پرورش تفّکر آنان 
طراحی شده است. این بخش از کتاب از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اّول با عنوان »کلیات« 
برنامٔه درسی ملّی آشنا  تفّکر در کودکان و جایگاه آن در  با ماهیت و ضرورت مسئلٔه پرورش  شما را 
می سازد. در فصل دوم برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش پایٔه اّول متوسطه معّرفی می شود؛ این فصل شامل 
نقش ها،  مضامین،  محتوا،  سازماندهی  و  انتخاب  عملکردی،  انتظارات  اهداف،  رویکردها،  تعاریف، 
به صالحیت های الزم و مورد  برنامٔه درسی است. فصل سوم  منابع، شیوه های آموزش و ارزشیابی 
انتظار از معلّمان برای اجرای این برنامه پرداخته است. در فصل چهارم فّعالیت های آموزشی هر جلسه 

در قالب طرح آموزشی ارائه شده است.

2ــ1ــ ضرورت و اهّمّیت پرورش تفکّر و تعّقل
اطاّلعات،  و  ارتباطات  فّناوری های  فزایندٔه  و رشد  علوم  مختلف  با گسترش سریع حوزه های 
پرورش همه جانبٔه کودکان و نوجوانان برای آماده سازی آنان جهت ورود به عرصه های مختلف زندگی 
این  برنامه ریزان  نموده اند.  ویژه  توّجه  آن  به  جهان  کشورهای  بیشتر  که  است  امری  جمعی  و  فردی 
کشورها براساس تعریف خود از انسان و جامعه و همچنین شناسایی چالش های پیش رو، به برنامه ریزی 
و  کودکان  اجتماعی  و  فردی  قابلیت های  و  استعدادها  بیشتر  هرچه  بردن  باال  و  شکوفایی  جهت  در 
نوجوانان توّجه می کنند. اهّمیت چنین موضوعی از آنجا نمود بیشتری می یابد که حفظ هویت فرهنگی 
و ملّی جوامع در گرو انتقال صحیح آن به نسل های بعدی و با در نظر گرفتن اقتضائات آینده است. نکتٔه 
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مهم  این است که شکوفایی همٔه استعدادها و قابلیت ها منحصر به پردازش اطاّلعات و یادگیری داده های 
علوم فنی، تجربی و انسانی نیست تا کودکان و نوجوانان به صورت انسان هایی نخبه و متخّصص در 
یک فن یا رشته بار آیند؛ زیرا به دلیل تفاوت های فردی و محیطی، همٔه افراد جامعه به طور تخصصی 
توان مشارکت در تولید علم و اثرگذاری در رشد، پیشرفت و توسعٔه علمی کشور را ندارند. اما می توان 
جامعه ای را ترسیم کرد که در کنار تربیت متخّصصان و نخبگان علمی در جهت پیشرفت و توسعٔه علمی 
و آبادانی کشور، همٔه افراد آن از سطح بسیار خوبی از روابط صحیح اجتماعی و انسانی برخوردار 
باشند و انسان هایی سودمند و مؤثّر برای جامعه تلقی شوند. آنچه از چشم انداز بیست ساله، نقشٔه جامع 
علمی کشور و همچنین سند تحّول بنیادین در این خصوص برداشت می شود ساخت جامعه ای است 
که افراد آن با تعّقل و تفّکر مبتنی بر فطرت، به تنظیم روابطشان در عرصه های ارتباط با خود، خدا، 
خلق و خلقت بپردازند تا از رهگذر آن هویّت و فرهنگ خود را، بازیابی، بازآفرینی و متعالی کنند. 
چنین جامعه ای، خردمحور، خردورز و خردمندپرور خواهد بود. ما برآنیم که با همکاری شما معلّمان 
گرامی، چنین دیدگاهی را در قالب برنامٔه درسی  »تفّکر و پژوهش« به این نسل عرضه نماییم. تفّکر و 
پژوهش برنامه ای است در جهت شکوفایی قّوۀ تفکّر و تعّقل کودکان و نوجوانان تا بتوانند در 
عرصه های مختلف با تفّکر و خردورزی، مصالح خویش، خانواده و جامعه را تشخیص داده و براساس 
آن عمل نمایند و دیگران را نیز به خردورزی و تعّقل دعوت نمایند. تفّکر و پژوهش فرصتی است برای 
شکل گیری روش و منش تفّکر و تعّقل کودکان بر اساس فطرت خدادی آنان تا از این رهگذر افکار 

خویش را ساماندهی نمایند و با زنگارزدایی از فطرت مراحل کمال را طی نمایند.

3ــ1ــ جایگاه تفکّر و تعّقل در برنامۀ درسی مّلی جمهوری اسالمی ایران
سند تحّول بنیادین تغییر در شش زیر نظام آموزش و پرورش را برای ایجاد تحّول در آن ضروری 
دانسته است. این شش زیر نظام عبارت اند از: برنامٔه درسی، رهبری و مدیریت تربیتی، تربیت معلّم و 

منابع انسانی، فضا، تجهیزات و فناوری، تحقیق و ارزشیابی، تأمین و تخصیص منابع مالی. 
از  سند  مهم ترین  و  اولین  عنوان  به  اسالمی  تربیت  و  تعلیم  فلسفٔه  براساس  ملی  درسی  برنامٔه 
مجموعٔه اسناد تحولی زیرنظام های آموزش و پرورش با رویکرد فطرت گرایی توحیدی به منظور تربیت 
انسان هایی متفّکر و عاقل، با ایمان و باور، اهل علم، عمل، و اخالق، در چهار عرصٔه ارتباط با خود، 
خدا، خلق، و خلقت با محوریت ارتباط با خدا طراحی شده است. تا افراد با کسب این شایستگی ها 

بتوانند به مراتبی از حیات طیبه دست یابند.
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به طور کلی هر برنامٔه درسی بسته به میزان ارتباط و تناسب با مخاطب، کارآمدی و تأثیر خود 
را بروز و ظهور می دهد. در برنامٔه ادیان الهی و همین طور مکاتب بشری، چه در جنبه های معرفتی و 
شناختی و چه در جنبه های ارادی و عملی، انسان مخاطب همٔه برنامه هاست. از این رو، برنامه ای که 
بر اساس شناخت و تعریف کامل تری از انسان تدوین شده باشد از مقبولیت، توانمندی و همین طور 
موفقّیت بیشتری برخوردار خواهد بود. برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش در ارتباط با انسانی تعریف می شود 
که در حکمت قرآنی و فلسفه و عرفان اسالمی به عنوان خلیفة اللّٰه معّرفی شده است و هدف از آفرینش 
او رسیدن به کمال و سعادت حقیقی است و واضح است که ترسیم چنین جایگاهی برای انسان مربوط 

به فرد فرد انسان ها و جامعٔه انسانی است نه مختص به افراد خاص. 
همچنین تحّول در هر نظام آموزشی، به تغییر نگاه ما به انسان، جامعه و هستی بستگی دارد. برای 
نزدیک شدن فضای ذهنی شما معلّمان عزیز به این مطلب الزم است توضیح مختصری در این مورد بیان 
و  روابط  از  پیچیده  مجموعه ای  را  آن  نماییم،  عمیق  نظری  اطراف  محیط  و  جامعه  به خود،  اگر  شود. 
مناسبت ها خواهیم یافت که گاهی بر ما اثر می گذارند و گاهی نیز از ما اثر می پذیرند. این روابط با سرعت 
زیادی رو به گسترش است و ما هر روز تجربه ای تازه از چنین روابطی را به دست می آوریم. اگر دوباره به 
این روابط نظر کنیم درمی یابیم که این تأثیر و تأثّر گاهی ناشی از علم و آگاهی و ارادهٔ ماست و  گاهی خارج 
از حیطٔه قدرت و ارادهٔ ما. همچنین برای همٔه ما واضح و معلوم است که در آن روابطی که  ناشی از علم و 
اراده خودمان بوده است، خودمان را مسئول می دانیم و در روابطی که خارج از اختیار ما بوده است نیز، 
سعی در تداوم و یا اصالح آن می نماییم. به عنوان مثال، وقتی بخواهیم کسی را بازشناسی دقیق  نماییم یا به 
کسی معّرفی کنیم، او را با توّجه به روابطش با خود و دیگران تعریف می نماییم )تو اول بگو با کیان زیستی    
سپس من بگویم که تو کیستی(. آنچه از سخن قبل به دست می آید این است که انسان عبارت است از همین 
وجود دنیوی او به عالوه مجموعه روابط سالم و صحیح، و غیرسالم و ناصحیح که با تعّقل، تفّکر و اراده 
و اختیار خویش ایجاد نموده است. این روابط بر اساس حکمت قرآنی شامل چهار عرصه می شود که 
عبارت اند از: رابطۀ انسان با خود، رابطۀ انسان با خداوند، رابطۀ انسان با خلق و رابطه انسان 

با خلقت. لذا توصیف ما از هر فرد بر اساس چگونگی روابطی است که او در این چهار عرصه دارد.
اگر تفّکر و تعّقلی که اساس روابط چهارگانٔه باالست، تحت تأثیر موهومات، خیاالت، غرایز، 
و  نابسامانی  و  فردی، خانوادگی  هزینه های  و  ناسالم  روابط  به  منجر  باشد،  رذائل اخالقی  و  شهوات 
ضعف اجتماعی و در نتیجٔه شقاوت اخروی افراد خواهد بود؛ در حقیقت نمی توان آن را تعّقل به شمار 
آورد. تعّقل، تجزیه و تحلیل و ربط دادن قضایا و سنجش و ارزیابی یافته ها بر اساس نظام معیار 
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است که از طرق معتبر به دست آمده است. از نظر تعلیم و تربیت اسالمی آنچه این روابط چهارگانه 
را منظم و هماهنگ می نماید و منجر به ارادۀ صحیح و سالم می شود، »تفکّر و تعّقل مبتنی 
در این دیدگاه، فطرت عبارت است از قدرت شناختن ایمانی که  بر سالمت فطرت انسان است 1. 
و  انطباق حیات عقالنی فردی  نیز در واقع  آدمى سرشته شده است. حیات سعادتمندانه  با آب و گل 
بر اساس چنین دیدگاهی تدوین شده  برنامٔه درسی ملّی  الهی است2.«  این موهبت  با  اجتماعی انسان 
است. همان طور که گفته شد رویکرد این برنامه فطرت گرایی توحیدی است که در الگوی هدف گذاری 
آن، تفّکر و تعّقل نقش محوری دارد. بدیهی است با تغییر در رویکرد و الگوی هدف گذاری یک برنامه، 

سایر مؤلّفه های آموزش نیز تغییر می یابند.

4ــ1ــ رویکرد فطرت گرایی توحیدی در برنامۀ درسی مّلی
رویکرد برنامه های درسی و تربیتی »فطرت گرایی توحیدی« است. اتخاذ این رویکرد به منظور 
 زمینه سازی الزم جهت شکوفایی فطرت الهی دانش آموزان از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت3
 آنان به منظور دست یابی به مراتبی از حیات طیبه است. برخی ویژگی های رویکرد برنامٔه درسی ملّی که 
به توضیح مبانی، اهداف، محتوا، روش های آموزش و ارزشیابی برنامه تفّکر و پژوهش یاری می رسانند 

عبارت اند از:
دانش آموز:

ــ فطرت الهی در وجود دانش آموز نهفته است و قابلیت شکوفایی و فعلیت یافتن دارد.
ــ دانش آموز همواره در موقعیت است و می تواند آن را درک کند و با انتخاب احسن خویش در 
راستای اصالح مداوم آن حرکت نماید. در این برنامه هر یک از دانش آموزان از حیث توانمندی های 

خود در زمینٔه تفّکر در یک موقعیت خاص و منحصر به فرد قرار دارند که قابل پرورش است.
ــ دانش آموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری و تربیت پذیری و توسعٔه شایستگی های خویش به 

لحاظ ذاتی نقش فعال دارند.

1ــ طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، 20 جلد، دفتر انتشارات اسالمی )وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( ــ 
قم، چاپ: پنجم، 1374، جلد 2، ص 357.

2ــ همان
3ــ منظور از موقعیت، وضعیت و نسبت مشخص و پویای فرد به عنوان عنصری آگاه، آزاد و فّعال با گستردٔه جهان هستی )جامعه، 
طبیعت و ماوراءطبیعت( و خداوند متعال به عنوان مبدأ و منتهای هستی است که موجب تغییر مداوم مرتبٔه وجودی آدمی و تحّول وجه جمعی 

هویّت می گردد. )برگرفته از گزارش فلسفه تعلیم و تربیت رسمی(
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معلم و مربی:
آموزشی  تربیتی  فرصت های  خلق  و  دانش آموزان  وجودی  ظرفیت های  بسط  و  شناخت  با  ــ 

زمینٔه درک و انگیزهٔ اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم می سازد.
ــ راهنما و راهبر فرایند یاددهی ــ یادگیری است.

ــ برای خلق فرصت های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های 
درسی و تربیتی در سطح کالس را برعهده دارد.

محتوا:
زمینٔه  که  است  یادگیری  تجربیات  و  فرصت ها  از  هماهنگ  و  منسجم  مجموعه ای  محتوا  ــ 
شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد.
ــ در برگیرندٔه مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های روش و 

منش تفّکر و تعّقل است. 
انتظارات  دانش آموزان،  روانشناختی  ویژگی های  آینده، عالیق،  و  نیازهای حال  با  متناسب  ــ 

جامعٔه اسالمی و زمان آموزش است. 
یاددهی ــ یادگیری:

ــ فرایندی زمینه ساز برای ابراز گرایش های فطری، شناخت موقعیت یادگیرنده و اصالح مداوم 
آن است.

ــ یادگیری حاصل تعامل خاّلق، هدفمند و فعال یادگیرنده با موضوعات متنوع یادگیری است.
ــ دیدگاه دانش آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، دیگران و مخلوقات 

تحت تأثیر قرار می دهد.
محیط یادگیری: 

ــ کل نظام هستی را محیط یادگیری می داند.
ــ مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است؛ اما یادگیری به آن محدود نمی شود و سایر محیط ها 

را نیز در بر می گیرد.
ــ محیطی امن، منعطف، پویا، برانگیزاننده و غنی برای پاسخگویی به نیازها، عالیق و ویژگی های 

دانش آموزان تدارک می بیند.
ــ با بهره گیری از ظرفیت و قابلیت رسانه ها زمینٔه بهبود موقعیت دانش آموزان و ارتقای کیفیت 

فرایند یاددهی ــ یادگیری را فراهم می آورد.
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ارزشیابی:
ـ بر شیؤه ارزیابی بیرونی و خودارزیابی تأکید دارد و به این طریق به طور مستمر تصویری روشن  ـ 
و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش آموز، فاصلٔه او با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن، متناسب 

با ظرفیت ها و نیازهای وی ارائه می کند.
با تأکید بر خودارزیابی فراهم  ــ زمینٔه انتخاب گری، خودمدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را 

می کند و بهره گیری از سایر روش ها را زمینٔه تحقق آن می داند. 
ــ کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود موقعیت دانش آموز و اصالح نظام آموزشی می داند.

 )برنامٔه درسی ملی، 1391(

5ــ1ــ فطرت گرایی توحیدی در برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش
جریان آموزش و پرورش در ماهیت نمی تواند از تفّکر و مهارت های آن جدا باشد. اصوالً هر 
تغییری در شناخت انسان حاصل تفّکر و یادگیری های اوست. از همین رو، یکی از رسالت های اصلی 
هر نظام آموزشی، پرورش صالحیت ها و منش تفّکر است. با این نگاه هر یک از عناوین درسی، عالوه 
بر انتقال دانش و ایجاد یادگیری های جدید، به پرورش جنبه هایی از تفّکر نیز می پردازند. از ریاضیات 
گرفته که اساس تفّکر منطقی را شکل می دهد تا برنامٔه درسی هنر که پرورش تفّکر خالق مبنای آن است. 
با این توضیح، ضرورت وجود، شکل و محتوای برنامٔه درسی که به طور اختصاصی به »تفّکر« بپردازد 
موضوعی است که سال ها مورد بحث و نظر صاحب نظران تعلیم و تربیت در سراسر جهان و به تبع آن 
پایٔه  ایران قرار داشته است. از این رو، پس از انجام بررسی های الزم، درس »تفّکر و پژوهش« در 
ششم دبستان و پایٔه اّول دورٔه اّول متوسطه وارد برنامٔه رسمی آموزش و پرورش در ایران شد. »برنامٔه 
درسی تفّکر و پژوهش به دنبال پرورش صالحیت ها و منش تفّکر و پژوهش براساس رویکرد فطرت گرایی 

توحیدی برای رسیدن به حکمت در عرصٔه نظر و عمل است«.
طرح نظریٔه فطرت در میان فالسفٔه مسلمان مسبوق به سابقه است. در میان متفّکران متاّخر مسئلٔه 
امام خمینی  و  عاّلمه طباطبایی، شهید مطهری  آیت الله شاه آبادی،  آراء  در  برجسته ای  فطرت جایگاه 
)رحمت الله علیه( داشته است. ایشان با استناد به آیات قرآن به ویژه آیٔه 30 از سورٔه روم آراء خود را 

دربارٔه فطرت بیان داشته اند.
»فَاَِقْم َوْجَهَک ِللِدیِن َحِنیفاً ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتی فَطََر الَناَس َعلَیَها الَ تَبِْدیَل ِلَخلِْق اللَِّه 

یُن الَْقّیُم َو لِکنَّ َاکْثََر النَّاِس الَ یْعلَُموَن.  ذِلَک الِدّ
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پس تو ای رسول، مستقیم روی به جانب آیین پاک اسالم آورده، پیوسته از دین 
خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن که خلقت خدا تغییرپذیر نیست. این 

است آیین استوار حق ولیکن اکثر مردم از حقیقت آن آگاه نیستند.«
واژٔه »فطرت« به معنای خلقت و ایجاد است. این واژه برگرفته از ریشٔه »فَطََر« به معنای شکافتن 
و پاره کردن و انشقاق است. حضرت امام خمینی )رحمت الله علیه( معتقدند که فطرت آن نوع خلقتی 
است که پردهٔ عدم را شکافته و دارای سابقه ای نیست. )امام خمینی، 1376، ص 179(. در واقع 
فطرت بر کیفیت خاصی از خلقت داللت دارد که مخصوص انسان به عنوان موجوِد ُمدِرک و الزمٔه 
انسان  ذات  آنچه مخصوص  هر  و  انسان است  ذات  تحّقق  دیگر فطرت الزمٔه  بیان  به  اوست.  وجود 

نیست، نه فطرت بلکه طبیعت و غریزه است. )شاه آبادی، 1380، ص 127( 
طبیعت در همٔه موجودات جامد یا نامی )گیاهان( که بدون روح حیوانی هستند یافت می شود. به 
عنوان مثال، طبیعت آتش گرما و نوربخشی و سوزاندن و طبیعت فالن درخت این است که در مقابل 
سرما مقاوم است. اما  غریزه در حیوانات و انسان در بعد حیوانیشان موجود است. غریزه یک حالت 
نیمه آگاهانه و غیر اکتسابی است که راهنمای حیوانات در زندگیشان است. یافتن غذا، دوری از خطر، 
تولید مثل و … نمونه هایی از امور غریزی هستند. اما انسان عالوه بر غریزه، واجد ویژگی ای است که 
در حیوانات مشابهی ندارد. این ویژگی خاص همان فطرت است.  و فرق آن با غریزه آن است که غریزه 
شامل اموری می شود که موجب حفظ حیات مادی انسان است اما فطرت امری است که حفظ حیات 
معنوی انسان در گرو آن است. نقطٔه اشتراک طبیعت، غریزه و فطرت این است که هر سه اموری ذاتی 
هستند. طبق  آیٔه 50 سورٔه مبارکٔه طه: »َربُـنَّا الَّذی َأعطی ُکلَّ َشیٍء َخلَقُه ُثمَّ َهَدی.« این امور در همٔه 
موجودات بنا بر تفاوت وجودی آنها به ودیعه نهاده شده تا با تکیه بر آنها مراحل رشد و کمال خود را طی 
کنند.  همان طور که حیوانات بدون نیاز به آموزش، به سمت فّعالیت های خاصی کشش دارند، انسان 
نیز فارغ از کسب هر نوع آموزشی به صرف بهره مندی از فطرت، معطوف به امور خاصی است. از 
همین رو، فطرت را می توان نوعی گرایش و کشش دانست که با وجود انسان درهم آمیخته و مخصوص 

به اوست. گرایش های فطری به دو نحو ظهور می یابند: 
1ــ گرایش های احساسی

2ــ گرایش های معرفتی )پیروز، 1390، ص 19(
از جمله گرایش های احساسی فطرت، می توان به احساس محبت به خودمان، میل به آزادی، 
معرفتی  گرایش  برد.  نام  را  اخالقی  تمایالت  برخی  نیز  و  نوع دوستی  عدالت   خواهی،  زیبایی دوستی، 
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می شود.  توسط وی  معارف  برخی  پذیرش  که موجب  دارد  اشاره  انسان  در  میلی  نوع  آن  به  فطرت، 
اساسی ترین گرایش معرفتی میل به دانستن و پذیرش معرفت صحیح و حقانی است. انسان همواره مایل 
است تا گزاره هایی را که فی نفسه صحیح اند قبول کند. قواعدی نظیر اصل امتناع اجتماع نقیضین، 
اصل علیت، اصل استلزام منطقی در زمرٔه تصدیقاتی هستند که اگر به انسان عرضه شوند، او فارغ از 
رجوع به هر نوع دانش اکتسابی و بدون نیاز به هر نوع تعلیمی صحت شان را تأیید می کند )گلپایگانی، 
آنها،  به صحت  انسان  بیان دقیق تر گرایش فطری  به  و  این احکام  پذیرش درستی  1388، ص 38(. 
اصول و مبانی معرفت انسانی و الزمٔه کار عقل است، به نحوی که انکار آنها یا هر نوع تردید در صحت 
و  نسبی گرایی، شکاکیت، سفسطه  باتالق  اسیر  را  آدمی  و  می ریزد  فرو  را  انسانی  معرفت  پایگاه  آنها، 

تناقض گویی می کند. )پیروز، 1390، ص 20(
گرایش های معرفتی فطرت موجب شکوفایی استعدادهای عقلی و به کار افتادن دستگاه 
معرفتی انسان می شود. اصول و قواعد منطقی هرقدر هم که مستحکم و برآمده از واقعیت 
باشند تا زمانی که انسان پذیرای آنها نباشد نمی توانند نقشی در حوزۀ معارف انسانی داشته 

باشند. پذیرش این اصول به عنوان تصدیقات صحیح، ریشه در فطرت آدمی دارد. 
فطرت دو  صفت دارد: 1ــ عدم تخلّف در آن؛ یعنی این گونه نیست که انسانی واجد فطرت 
باشد و انسان دیگری فاقد آن، پس فراگیر و همگانی است؛ چون حقیقت هر انسانی با این واقعیت 
بیشتری  نیست که کسی واجد فطرت  این گونه  یعنی  آن؛  در  سرشته شده است. 2ــ عدم اختالف 
باشد و دیگری واجد فطرت کمتر« )شاه آبادی، 1386، ص 315(. با این حال و علی رغم آنکه تمام 
انسانها به نحو یکسان از فطرت و احکام خطاناپذیر آن بهره مندند و حکم اصلی فطرت هم حرکت 
به سمت کمال است، در صحنٔه واقعیت شاهد آنیم که شمار قابل مالحظه ای از افراد از حرکت به 
سمت کمال که اقتضای فطرتشان است بازمانده اند و حّتی برخی از ایشان مسیر تکامل را به عکس، 
یعنی در جهت حرکت به سمت حیوانیت پی گرفته اند. فطرت، امری زوال ناپذیر و جدانشدنی از ذات 
آدمی است اما در عین حال باید اذعان داشت که توّجه انسان به پیام های فطرت همیشگی نیست. 
بدین ترتیب، هر چند فطرت به طور تمام و کمال موجود است، ولی مورد فراموشی و غفلت قرارگرفته 
)شاه آبادی، 1380، ص 148(.  پوشانده است.  را  آن  غبار غلیظی روی  که گویی  است، طوری 
امام خمینی )رحمت الله علیه( معتقد است که در چنین حالتی، فطرِت »مخموره« یعنی فطرتی که با 
خمیره و سرشت انسان ممزوج است به زیر حجاب می رود و به فطرِت »محجوبه« تبدیل می شود )امام 

خمینی، 1376، ص77(
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نقش تعلیم و تربیت زنگارزدایی از فطرت توحیدی دانش آموزان است. اکنون براساس نظریٔه 
به چگونگی  پژوهش  و  تفّکر  برنامٔه درسی  در  و  پیرامونش،  امور  با  انسان  تعامل  بازشناسی  به  فطرت 
مواجهه کودکان و نوجوانان با امور و پدیده ها در چهار عرصٔه ارتباط، می پردازیم. مراد از تعامل انسان 
مثال،  برای  اوست.  ماهیت خاص  از  ناشی  و  انسان  که خاّص  است  مواجهه ای  پیرامونش،  امور  با 
انسان در مواجهه با پدیده های طبیعت توانایی آیه بینی و آیه خوانی دارد و جهان را فعل خداوند می بیند. 
فرد به طور مداوم با آرا و نظرات متفاوت و گاه متناقض مواجه می شود. انسانی که فطرت سالم دارد، 
در مواجهه با این امور، فهم معنا می کند و نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد؛ یعنی آنچه را که با 
گرایش های فطری آدمی تطبیق دارد، جذب می کند و در عوض هر آنچه را که با فطرت انسان ناسازگار 

است دفع می کند. 
نکتٔه مهم این است که هرچه فطرت دچار زنگار کمتری شده باشد، عکس العمل بهتری در برابر 
امور و پدیده ها نشان می دهد. بر همین منوال کودکان و نوجوانان نیز به طور مستمر از طریق متن و 
نظرات  و  آرا  آنها در معرض  نظایر  و  فیلم ها، روزنامه ها، مجله ها، تصاویر  محتوای سخنان، کتاب ها، 
مختلف قرار دارند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. اگر آنها این توانایی را داشته باشند که در 
مواجهه با آرا و نظرات فهم معنا )دریافت حقیقت امر( کنند به نحو دقیق تری می توانند نسبت آن را با 
فطرت تشخیص و واکنش نشان دهند. اما به میزانی که فطرت را ِجرم و آلودگی گرفته باشد، تشخیص 
میزان دوری و نزدیکی آن مورد به کماالتی که متعلق گرایش های فطری اند، سخت تر و در عوض ضریب 
اشتباه در تشخیص معنای واقعی باالتر می رود. با این حال اگر هنوز در میان ِجرمی که روی فطرت را 
پوشانده است، روزنه ای برای تابش نور فطرت باقی مانده باشد، به همان اندازه نیز بخشی از معنا نزد 
فرد روشن می شود. از این رو برخی معنای امور را کامل تر و برخی معنای آن را ناقص تر می فهمند، 
اما افرادی با فهم ناقص هم می توانند با جرم زدایی از دستگاه فطرت، امکان دستیابی به فهم کامل تر را 

برای خویش فراهم کنند. 
در مباحث فلسفی ساعت تفّکر و پژوهش، دانش آموز نظر خود را در باره موضوعی ابراز می کند 
که ممکن است با نظر معلّم، دانش آموزان و حتی با عرف جامعه متفاوت باشد. این تفاوت می تواند ناشی 
تأثیر همساالن، مقتضای سّنی و غیره باشد. آنچه مهم است  تأثیر رسانه ها،  از آموزش های خانواده، 
شیؤه رفتار معلّم در قبال این گونه نظرات است. در شیؤه آموزش مستقیم برخی معلّمان با ارائٔه پیام های 
مستقیم سعی می کنند نظر دانش آموز را اصالح و مطابق نظر خود یا جمع سازند. این شیوه برای ساعت 
تفّکر و پژوهش مناسب نیست چون همان طور که در باال گفته شده تا دانش آموز کامالً فهم معنا نکند 
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نمی تواند میزان سازگاری موضوع را با فطرت خود تشخیص دهد و آن را جذب یا دفع کند. اما علّت 
اینکه چرا چنین نظری ابراز کرده چیست؟ ممکن است یک یا چند دلیل از دالیل زیر موجب چنین 

موقعیتی باشد:
 ابعاد مختلف مسئله و موضوع برایش روشن نیست؛ یعنی موضوع را به طور همه جانبه بررسی 

نکرده است.
 طرز تلقی او دربارٔه موضوع برای خودش آشکار و روشن نیست.  نمی داند که این سخن او 

نیست؛ بلکه نظر دیگران بر زبان او جاری می شود.
 در مقام فکر و اندیشه به جای به کارگیری دلیل و پذیرش از راه فهم، برهان نما را به جای برهان 

می نشاند و خود را از تعّقل صحیح محروم می سازد. 
 از سر تعصب و لجبازی با دیگران یا برای جلب نظر، با علم و آگاهی به واقعیت، خالف آن 

را بیان می کند.  
 یادگیری های خود را به موقعیت های نامربوط تعمیم می دهد. یعنی تعمیم های نادرست دارد.

 و ...
به قبول فطری بودن گرایش های احساسی و معرفتی، کار معلّم فراهم آوردن فرصتی  با توّجه 
است تا دانش آموزان کنار زدن پرده ها و موانع فطرت را تمرین کنند. یعنی فرصت هایی فراهم شود تا 
دانش آموزان در فرایند بحث و گفت وگو، ابعاد موضوع و مسئله را همه جانبه بررسی کنند، از طرز تلقی 
خود نسبت به موضوع آگاه شوند،  برهان را از برهان نما و دالیل مربوط و نامربوط را از هم تشخیص 

دهند، حقیقت نظر و گفتار را بررسی کنند نه گویندهٔ آن را، نظرات خود را عمیقاً واکاوی کنند و …

6  ــ1ــ حکمت در برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش
دانشمندان و فیلسوفان برای »حکمت« معانی و تفاسیر گوناگونی ارائه کرده اند، از جملٔه آنها 

این تعاریف است:
را  و حقیقت  می تواند حق  آن  با  انسان  که  ویژگی هایی  از: درک   1ــ حکمت، عبارت است 

دریابد و از تباهی کار و از کار تباه جلوگیری نماید.
 2ــ حکمت عبارت است از: رسیدن به حق به واسطٔه دانش و خرد. )راغب اصفهانی، مفردات 

الفاظ قرآن، واژٔه حکم(
رسیدن به حق و حقیقت، فطری انسان است و رسیدن به این ویژگی فطری به واسطٔه دانش و 
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خرد امکان پذیر است. حکما و دانشمندان حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده اند:
 حکمت نظری، عبارت است از شناسایی و علم به احوال اشیا و موجودات، آن چنان که هستند.

افعال اختیاری وی  یعنی  آدمی،  اینکه رفتار و کردار  به  از علم   حکمت عملی، عبارت است 
چگونه باید باشد.

 موجودات، اگر وجودشان در قدرت و اختیار ما نباشد، علم مربوط به آنها حکمت نظری نامیده 
می شود و اگر وجودشان در قدرت و اختیار ما باشد علم مربوط به آنها حکمت عملی نامیده می شود. 
بنابراین، در حکمت نظری از »هست«ها و »است«ها و در حکمت عملی از »باید«ها و »نباید«ها بحث 

می شود. از آنچه بیان شد چند نکته را می توان نتیجه گرفت:
اّول: حکمت عملی، محدود به انسان است، 

دوم: حکمت عملی مربوط به افعال اختیاری انسان است، 
سوم: حکمت عملی با بایدها و نبایدهای افعال اختیاری انسان که باید چگونه باشد و چگونه 

نباشد سر و کار دارد، 
چهارم: از بایدها و نبایدهایی که خاص نوع انسان و کلی و مطلق و دائم است بحث می کند؛ 
نه بایدها و نبایدهای فردی و نسبی و موقت )شهید مطهری، 1376، صص 29 ــ 31؛ نراقی، محمد 

مهدی، جامع السعادات )علم اخالق اسالمی( ج1، ص 4.(
نظری«  »عقل  بشناسد  را  آنها  تا  می کند  تفّکر  عالم  موجودات  و  واقعیت ها  در  که  وقتی  عقل، 
از  را  ارزش ها  بدی ها،  از  را  خوبی ها  تا  می کند  فکر  و  می اندیشد  که  آن گاه  و  می شود.  نامیده 
می نامند1. عملی«  »عقل  را  آن  بازشناسد،  زشت  رفتارهای  از  را  زیبا  رفتارهای   ضدارزش ها، 

 و همٔه این دانایی ها با تفّکر به دست می آید. از این رو، امیرالمؤمنین علی علیه السالم در تعبیری زیبا و 
لطیف، عقل را به درختی تشبیه کرده که ریشٔه آن، فکر و میوه اش سالمت از جهل و پندار زشت است. 

)اعتصامی، 1389، ص 4( 
به عنوان مثال، وقتی دربارهٔ علت و معلول، ناظم و منظوم و … فکر می کنیم موضوع تفّکر ما از 
مباحث حکمت نظری است. اما زمانی که دربارٔه چگونگی رفتار اخالقی افراد مانند راستگویی، طمع، 
قضاوت دربارهٔ شخصیت دیگران و … فکر می کنیم موضوع تفکّر ما از مباحث حکمت عملی است. 

و  می داند کیست، چیست،  واسطٔه شناخت هست ها  به  که  اوصاف، حکیم کسی است  این  با 

1ــ برای مطالعٔه بیشتر در مورد عقل نظری و عقل عملی می توانید به مجموعه آثار استاد مرتضی مطهری، جلد 22 آشنایی با علوم 
اسالمی؛ و جلد 8، درس های الهیات شفا مراجعه کنید.
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کجاست؛ بنابراین، در هر موقعیت زمانی و مکانی می داند که چه بگوید، چه کاری را انجام دهد و چه 
کاری را انجام ندهد. امیرالمؤمنین علی)ع( در جمله ای زیبا فرموده اند: َرِحَم اللُه ِاْمَرًء َعِلَم ِمْن َایَْن َو 
فی َایَْن َو ِالی َایَْن: خداوند رحمت آورد بر کسی که بداند از کجا آمده، کجاست و به کجا می رود. و 

این یعنی حکمت به معنای واقعی که بدون دانش و ِخَرد میّسر نیست. 
کالم آخر: 

حیات انسان یک حیات فکری است. تفّکر، استعدادی الهی است که در اثر تربیت به فعلّیت 
می رسد و انسان می تواند در پرتو تقوای الهی، با متعادل نمودن قوای درونی خویش از آن در مسیر 
و  خویش  بازشناسی  در  انسان  آگاهانه  تالش  ثمرٔه  عنوان  به  حکمت  شود.  بهره مند  توحیدی  فطرت 
هستی عبارت است از علم و عمل حق که از فطرت سرچشمه گرفته است و نتیجٔه آن آرامش درونی 
و سعادت دنیوی و اخروی است1. بنابراین، حکمت شالودٔه تنظیم روابط چهارگانه بر اساس تفّکر و 
تعّقل است. اما نکتٔه مهم اینجاست که  حکمت به معنای باال هرگز برآمده از هرگونه تفّکری نیست؛ 
نتیجٔه سوء  با شرور بسیاری مواجهه می شویم که  زیرا ما به طور روشنی در جامعه و در سطح جهان 
استفاده از قدرت تفّکر انسانها بوده است. آنچه جایگاه برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش را در برنامٔه درسی 
ملّی روشن تر می سازد این است که این برنامه تنها به دنبال پرورش و تربیت قوای تفّکر  و تعّقل کودکان 
و نوجوانان نیست؛ بلکه به طور چشمگیری در صدد آن است که طی فرایند پرورش تفّکر و آموزش 
پژوهش، دانش آموزان بتوانند به روند اندیشیدن در وجوِد خود، آگاهی یابند و به عبارت دیگر به اندیشٔه 
خود بیندیشند تا  اندیشٔه درست و سالم را از اندیشه نادرست و ناسالم تشخیص بدهند و  به این ترتیب، 
اندیشه و عمل صحیح از فکر خود آنان زاییده شود و این همان معنای حکمت برآمده از فطرت توحیدی 
است. براین اساس، دانش آموزان ضمن یافتن روش صحیح اندیشیدن، به اصالح اندیشٔه درونی خود و 
در گامی دیگر به اصالح اندیشٔه دیگران نایل می شوند که ثمرٔه آن، بروز رفتار حکیمانه در تعامل با خود 

و دیگران خواهد بود. 

1ــ همان، ج 19، ص 456.



14

فصل دوم

آشنایی با برنامۀ درسی تفّکر و 
پژوهش پایۀ اّول متوسطه

1ــ2ــ مقدمه
مؤلفه های برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش به عنوان بخشی از محتوای درس تفّکر و سبک زندگی 
در پایٔه اول متوسطه از ویژگی های خاصی برخوردار است؛ در این فصل با  این ویژگی ها آشنا می شوید. 

برای درک بهتر ویژگی ها ابتدا مفاهیم کلیدی این درس مانند تفّکر و شناخت مطرح می شود. 
برای  قبلی  اندوخته های  و  اطاّلعات دریافت شده  بر روی  از طریق عمل ذهن  تفّکر، شناخت 

تبدیل مجهول به معلوم و دستیابی به نتیجه است )نگاشت پنجم برنامٔه درسی ملی، 1390، ص68(.
تمامی فّعالّیت ها و فرایندهایی را که موجب آگاهی فرد از جهان هستی می شوند شناخت نامیده 

می شود )سیف، 1388، ص 346(.
شناخت، نیازمند ابزاری است؛ در برنامٔه درسی ملّی »ابزار شناخت و معرفت حواس، خیال، 
فکر، عقل، شهود و مکاشفه )قلب( معرفی شده است که در این میان، تفّکر و تعّقل نقش اساسی در 

شناخت حقیقت هستی و سعادت جاوید دارد.« )برنامٔه درسی ملی، 1391، ص57(
در برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش دورٔه اّول متوسطه دانش آموزان دربارٔه ابزار و منابع شناخت به تأّمل 
می پردازند تا از این رهگذر ظرفیت های فکری خود به عنوان انسان را بشناسند و در زندگی به کار برند. 

2ــ2ــ اصول، مفروضات و رویکردهای برنامۀ درسی 
برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش، بیش از آنکه یک برنامٔه آموزش مهارت های تفّکر باشد، یک عامل 
محرک است که کنجکاوی طبیعی کودکان و نوجوانان را برمی انگیزاند، تا آنها را در جست وجویشان 
به دنبال معنا یاری  دهد. این برنامه در پی آن است که جرأت و دّقت اندیشیدن را در کودکان و نوجوانان 
تقویت و به رشد منش تفّکر که در تمام طول زندگی به کار می آید، کمک  کند. تولید هر برنامٔه درسی 
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مبتنی بر اصول و مفروضاتی است که طراحی و تصمیم گیری دربارٔه مؤلفه هایی چون اهداف، محتوا، 
روش های یاددهی ــ یادگیری و ارزشیابی، مواد آموزشی و غیره مطابق با آن انجام می گیرد. اصول و 

مفروضاتی که این برنامه بر آن بنیاد نهاده شده است به شرح زیر می باشند.
 زمینٔه تفّکر به صورت عام در همٔه افراد انسان وجود دارد و یک جنبه از فطرت انسان است؛ 
یعنی همٔه کودکان و نوجوانان از این قّوه برخوردارند و آموزش و پرورش عهده دار شکوفایی، صحت 
و سقم، و سرعت و سهولت بخشیدن به آن است. در این جریان گاهی اوقات ممکن است آسیب هایی 
بیان نظرات و آرای  یابد که ضمن  باید این منش در کودکان و نوجوانان پرورش  بیفتد؛ لذا  اتّفاق  هم 
خود، متضاد نگویند، به مغالطه نپردازند )افکار نادرست را با جمالت زیبا صحیح جلوه ندهند.( ، و 
اگر دیگران مغالطه کردند بتوانند کشف موضوع کنند)افکار نادرستی که در قالب جمالت فریبنده به آنها 
ارائه می شود تشخیص دهند(. آنها باید بتوانند یک موضوع را همه جانبه بررسی کنند، و با استفاده از 

معیار معتبر، درست را از نادرست و کامل را از ناقص بازشناسند. 
 با وجود اینکه در عنوان تفّکر و پژوهش، از دو واژٔه »تفّکر« و »پژوهش« استفاده شده است، 
اّما این برنامه به لحاظ چیستی، دو موضوع با دو مفهوم و کارکرد متفاوت نیست. این برنامه به دنبال 
پرورش تفّکر و تعّقل است که به طور فطری در کودکان وجود دارد. تفّکر تعریف شده در مبانی دینی 
فراتر از طبقه بندی های موجود است. این برنامه در پِی آن است که دانش آموزان را در مسیر تفّکری 

قرار دهد که با تعریف تفکّر در مبانی دینی همخوانی دارد. 
 تفّکر و پژوهش، فقط به معنای پژوهش در حوزٔه پدیده های مادی و با روش تجربی نیست؛ 
بلکه پدیده های انسانی و اجتماعی و موضوعات اعتقادی را نیز در برمی گیرد و به طور کلی جست و جوی 
پاسخ سؤاالت، در چهار عرصٔه ارتباط با خود، خدا، خلق، و خلقت است. در آموزش روش پژوهش، 
تفّکر تجربی بیشتر به دنبال این است که بگوید چه چیزی به تجربه در می آید، اما در علوم انسانی تفّکر 
محدود به تجربه نیست و باید به دانش آموزان کمک کرد از محسوسات باالتر رفته و به ماورای تجربه 

نیز بیندیشند. در دورٔه اول متوسطٔه دانش آموزان دربارٔه همٔه ابزار و منابع شناخت تأّمل خواهند کرد.
 رویکرد فلسفیدن )فکر کردن دربارٔه ماهیت و چیستی، چگونگی و چرایی امور و پدیده ها( در 
برنامٔه تفّکر و پژوهش در جهت دستیابی به پاسخی است که اگر چه تنها پاسخ صحیح یا کامالً صحیح 
نیست، اما پاسخی قابل دفاع و براساس استدالل های قوی و پذیرفته تر از سایر پاسخ هاست. در هر 
جلسه دانش آموزان افکار خود را  دربارٔه ماهیت و چیستی، چگونگی و چرایی موضوع مربوطه مطرح 
و دربارٔه آن استدالل می کنند. در پایان جلسه، آموزگار به جمع بندی مباحث کمک می کند؛ اما نتیجٔه 
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یکسانی به دانش آموزان القا نمی شود مگر خودشان به آن نتیجه رسیده باشند.

3ــ2ــ اهداف برنامۀ درسی 
برنامٔه پرورش تفّکر از پایٔه ششم ابتدایی براساس برنامٔه درسی نظام مندی پیگیری شده است. 
این برنامه در پایٔه اّول متوسطه بر اساس اهداف تحقق یافته انواع و مهارت های تفّکر در برنامٔه درسی 
پایٔه ششم بنا شده است. به معلمان محترم توصیه می شود جهت آشنایی با پیشینٔه آموزشی این درس، به 

کتاب راهنمای معلم تفکّر و پژوهش ششم دبستان کد 74/4 مراجعه نمایند.

اهداف کّلی: 
 کسب صالحّیت های پایه و صفات و ویژگی های منش تفّکر 

 کسب بصیرت و بینش عمیق تر نسبت به امور و پدیده ها 
ساله(  )دورٔه 12  تحصیالت رسمی  در طول  آنها  تحّقق  که  برنامه اند  کلّی  اهداف  اهداف،  این 
دنبال خواهند شد. همان طور که مالحظه می کنید هدف اّول از دو بخش تشکیل شده است: 1ــ کسب 

صالحیت های پایٔه تفّکر؛ 2ــ کسب صفات و ویژگی های منش تفّکر. 
کسب صالحیت های پایۀ تفکّر: کسب صالحّیت به معنای کسب هم زمان دانش، مهارت و 
تأکیدند،  مورد  تعّقل  و  تفّکر  پرورش  در  که  با یک موضوع است. صالحّیت هایی  مرتبط  نگرش های 

عبارت اند از:
 تخّیل

 حّل مسئله
 تفّکر انتقادی
 ابداع و خلق

 تفّکر سیستمی
 کاوشگری

 پرسش گری
 هدایت مشاهدات

 تحلیل
 قضاوت براساس شواهد
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 تصمیم گیری
 قضاوت براساس نظام معیار

 تأّمل در خود
 خود ارزشیابی بر اساس نظام معیار

در جدول توصیف فّعالّیت ها در فصل چهارم بخش تفّکر کتاب راهنمای معلم چگونگی پیگیری 
صالحیت ها و ارتباط هر فّعالّیت با آنها مشخص شده است. شایان ذکر است که تفّکر و پژوهش در 
تمرکز  دانش آموزان  معیار در  نظام  براساس  توانایی کاوشگری، قضاوت  پرورش  بر  متوسطه  اّول  پایٔه 
دارد. این تأکید به معنای حذف سایر موارد نیست؛ بلکه در سازماندهی فّعالّیت ها نمود این صالحّیت ها 

آشکارتر است. 
و  تفّکر شامل صفات  منش  ویژگی های  و  تفکّر: صفات  کسب صفات و ویژگی های منش 
ویژگی های فردی و جمعی منش تفّکر است. کسب صفات و ویژگی های فردی به این معناست که فرد:

 اهل تفکّر باشد؛ یک موضوع و مسئله را همه جانبه و دقیق بررسی کند.
 شجاعت بیان آرا و نظرات خود را داشته باشد.

 اگر به اشتباه نظر خود پی برد، شجاعت تغییر نظر و اعتراف به تغییر نظر را داشته باشد.
 نقدپذیر باشد. 

 از مغالطه پرهیز کند.
کسب صفات و ویژگی های جمعی منش تفکّر به این معناست که فرد:

 در گفت و گوها رعایت نوبت کند.
 در ارتباط با دیگران، هیجانش را کنترل کند.

 به سخنان دیگران گوش فرا دهد.
 به عقاید دیگران احترام بگذارد و با استدالل، نظرات مخالف را رد کند.

 دیگران را به بیان نظرات خود ترغیب کند.
کنندٔه مضامینی  تعیین  پدیده ها«  و  امور  به  نسبت  بینش عمیق تر  و  بصیرت  یعنی »کسب  دوم،  هدف 
است که به تحّقق هدف اّول کمک می کنند. منظور از مضامین، موضوعاتی است که بستر الزم برای طرح 
این مضامین  تفّکر دربارٔه  از دیدگاه های گوناگون را در کالس فراهم می کنند.  بررسی آن  یک موضوع و 
فرصت هایی فراهم می کند تا دانش آموزان با بررسی امور و پدیده ها به بینش عمیق تری نسبت به هستی )ماهیت 

و چیستی، چرایی و چگونگی( دست یابند. پس از معرفی اهداف، با مضامین آشنا خواهید شد.  
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اهداف کّلی برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش دورۀ اّول متوسطه در عناصر تربیتی
پنج عنصر  ملّی در  برنامٔه درسی  الگوی هدف گذاری  براساس  اّول متوسطه  اهداف کلّی دورٔه 

تفّکر و تعّقل، ایمان و باور، علم، عمل، و اخالق به شرح زیر نوشته شده اند.
تفکّر و تعّقل:

 توانایی تفّکر در باره منابع و ابزار شناخت 
ایمان:

 ایمان به وجود روابطی ماورای  روابط ظاهری امور و پدیده ها و کشف ملکوت آنها 
علم:

 آگاهی از حقایق و قوانین حاکم بر هستی 
 فهم ارزش ها و معیارهای دینی

 آشنایی با روش  انجام فّعالیت های مطالعاتی و پژوهشی
 شناخت صحیح نسبت به یافته های علم و فّناوری 

عمل:
 توانایی به کارگیری روش های مناسب در فّعالّیت های مطالعاتی و پژوهشی، در چهار عرصٔه 

ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت
 خود یادگیری و خودسازی مستمر و مادام العمر

 توانایی برقراری ارتباط فردی و میان فردی 
اخالق:

 شناخت بایدها و نبایدهای رفتار انسان و درونی سازی ارزش های اخالقی و پرهیز از رذایل
 رعایت اصول اخالق در عمل

 توسعه و شکوفایی گرایش های الهی در انسان نظیر حقیقت جویی، خیر و فضیلت خواهی

4ــ2ــ انتظارات عملکردی
می شوند.  نوشته  کلی  اهداف  که  است  این  محور  یادگیرنده   آموزش های  ویژگی های  جمله  از 
در این برنامه نیز این ویژگی رعایت شده است؛ لذا سطح دستیابی به این اهداف در پایٔه اّول متوسطه، 
تحت عنوان انتظارات عملکردی مشخص شده است. انتظارات عملکردی آن بروندادی است که قرار 
است دانش آموزان حین و پس از انجام فّعالیت ها در عمل خود آن را به نمایش بگذارند. این انتظارات 
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عبارت اند از:
 طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله

 شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب جمع آوری اطاّلعات 
 کار بر روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم

 برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤاالت خود
 اصالح و ارتقای نگرش های خود نسبت به پژوهش و یافته های علمی

 شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 

 استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
 تحلیل و کشف معانی واژه ها

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 بررسی امور و پدیده ها و روابط قوانین حاکم بر آنها

 پیش بینی نتایج و پیامدها و بروز رفتار خردمندانه 
 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن ایده ها و اعمال خود و دیگران 

 همفکری با دیگران در حل مسائل و مشکالت
 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا  و نظرات خود و دیگران

 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی
 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانٔه خود

 استفاده از معیارهای برخاسته از ارزش های دینی

5  ــ2ــ جدول رابطۀ اهداف دوره و اهداف پایۀ اّول متوسطه
در صفحٔه بعد جدول رابطٔه اهداف دوره و اهداف پایٔه اّول متوسطه آورده شده است. در این 
جدول در ستون اّول عناصر تربیتی، در ستون دوم اهداف کلی دوره و در ستون سوم اهداف پایٔه اّول 
متوسطه نوشته شده است. محتوای جدول نشان می دهد که در پایٔه اّول متوسطه در مورد هر هدف، 
یا چه مضامینی فرصت تفّکر را برای آنها فراهم خواهد  یابند  باید دست  به چه سطحی  دانش آموزان 

ساخت.
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جدول رابطۀ اهداف دوره و اهداف پایۀ اّول متوسطه و حدود و ثغور محتوا

اهداف پایۀ اّولاهدافعناصر

تفکّر و 
تعّقل

توانایی تفّکر دربارٔه منابع و ابزار شناخت
 توانایی تأمل دربارٔه حواس، ویژگی ها و خطاهای آنها

 توانایی تأمل دربارهٔ فکر ، عقل و دانایی)مفهوم، رابطه(
 توانایی تأمل در جایگاه فکر، عقل و تجربه در شناخت

ایمان
روابط  ماورای   روابطی  وجود  به  ایمان 
ظاهری امور و پدیده ها و کشف ملکوت آنها 

 باور به هدفمندی خلقت
 باور به ارزشمندی انسان و  هویت متعالی او

علم

آگاهی از حقایق و قوانین حاکم بر هستی
و  )علت  خلقت  پدیده های  و  امور  روابط  دربارٔه  تأمل  توانایی   

معلول، ناظم و منظوم، نظم کیهانی، تعادل(
 استنباط و فهم معیارهای عمل صالح

مطالعاتی  فّعالیت های  انجام  روش   با  آشنایی 
و پژوهشی

 آگاهی از ویژگی های سؤال مناسب پژوهش
و  از مشاهده  استفاده  با  اطاّلعات  گردآوری  با شیوه های  آشنایی   

نظرسنجی
 آشنایی با مراحل انجام پژوهش و تدوین طرح  و گزارش پژوهشی 

و  علم  یافته های  به  نسبت  صحیح  شناخت 
فّناوری 

 آشنایی با ویژگی های علم )عدم قطعیت نظریه ها و یافته ها(
 آشنایی با شیوهٔ امانتداری علمی در توصیف مشاهدات و نقل قول 

از افراد

عمل

در  مناسب  روش های  به کارگیری  توانایی 
چهار  در  پژوهشی،  و  مطالعاتی  فّعالیت های 

عرصٔه ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت

 طرح پرسش مناسب پژوهش 
به  پاسخگویی  برای  اطاّلعات  گردآوری  مناسب  شیؤه  تشخیص   

پرسش ها 
 برنامه ریزی برای انجام پژوهش )نوشتن طرح پژوهش و اجرای آن 

با روش  مشاهده و نظرسنجی(
 نوشتن گزارش پژوهش

اخالق

 شناخت بایدها و نبایدهای رفتار انسان )راست و دروغ، کمال جویی شناخت بایدها و نبایدهای رفتار انسان 
و طمع، منافع فردی و جمعی(

رعایت اصول اخالق در عمل

توسعه و شکوفایی گرایش های الهی در انسان 
نظیر حقیقت جویی، خیر و فضیلت خواهی

 آشنایی با اصول گفت     و گوهای جمعی و رعایت  آن )رعایت نوبت، 
کنترل هیجان، گوش دادن مؤثر، احترام به عقاید دیگران، نقدپذیری 

و انعطاف، پرهیز از مغالطه(
و  قضاوت  در  عدل  و  انصاف  گرایش  شکوفایی  و  توسعه   

حقیقت جویی 
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6  ــ2ــ اصول حاکم بر برنامۀ درسی
گرفته  ملّی  درسی  برنامٔه  ضمنی  و  آشکار  داللت های  از  پژوهش  و  تفّکر  درسی  برنامٔه  اصول 
شده اند که می توان آنها را در سه دستٔه اصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی محتوا، اصول حاکم بر 

روش های یاددهی ــ یادگیری، و اصول حاکم بر روش های ارزشیابی به شرح زیر تبیین کرد. 
1ــ6ــ2ــ اصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی محتوا

 در انتخاب و سازماندهی محتوا باید به تفاوت های ناشی از محیط زندگی )شهری، روستایی، 
عشایری، فرهنگی و جغرافیایی(، جنسیتی و فردی دانش آموزان توّجه شود. 

 شایستگی های پایه که در قالب عناصر پنج گانهٔ  اهداف کلّی طبقه بندی شده اند باید در انتخاب و 
سازماندهی محتوای برنامهٔ   درسی اولویّت داشته باشند. 

و  خودیادگیری  جهت  را  مناسب  و  الزم  زمینه های  و  انگیزش  توان،  باید  برنامه    محتوای   
خودسازی مادام العمر برای دانش آموزان فراهم کند. 

و  توسعه ای  تکمیلی،  تکالیف  و  تمرین ها  بایداز  یادگیری  ــ  یاددهی  فّعالّیت های  طراحی  در   
خاّلق برای تقویّت و تثبیت آموخته ها استفاده شود. 

 مضامین مورد استفاده در برنامٔه درسی تفکّر و پژوهش باید برگرفته از چهار عرصٔه ارتباط با 
خود، خدا، خلق، خلقت باشند و دربرگیرندٔه مفاهیم و مهارت های اساسی مبتنی بر شایستگی های مورد 

انتظار از دانش آموزان است.
 محتوا باید متناسب با نیازهای حال و آینده، عالیق و توانایی های روان شناختی دانش آموزان، 

انتظارات جامعه باشد.
2ــ6  ــ2ــ اصول حاکم بر روش های یاددهی ــ یادگیری

 روش های یاددهی ــ یادگیری زمینه ساز ابراز گرایش های فطری، شناخت موقعیت یادگیرنده 
و اصالح مداوم آن است.

بهره   و …  گفت وگو  و  بحث  تجربه،  تعّقل،  مانند:  متنّوع  از روش های  باید  درسی  برنامٔه   
بگیرد. 

 برنامٔه درسی باید فرصت های متنّوعی برای دانش آموزان و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت 
جهت به کارگیری منابع متعّدد و متنّوع یادگیری )مواد و رسانه های آموزشی، فضا و اشخاص( فراهم 

سازد. 
 روش ها باید به گونه ای باشند که به ترکیب تفّکر و تعّقل در عرصهٔ  نظر و عمل منجر شوند. 
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 روش ها بایـد به ایجاد حلقه هـای کند و کاو و اجتماع پژوهشی کالس درس )گروه کوچک و 
گروه کالسی(  که دارای کنش و واکنش شناختی و عاطفی باشند منجر شوند.

3ــ6ــ2ــ اصول حاکم بر روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
برنامه،  اهداف  درک  یادگیری،  در  راهبری  خود  برای  را  زمینه   باید  ارزشیابی  راهبردهای   

یادگیری همیارانه و توانایی خودارزیابی فراهم سازد. 
 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باید با توّجه به عناصر تفّکر، ایمان، علم، عمل و اخالق صورت 

گیرد و نتایج آن به صورت کّمی و کیفی ارائه  شود. 
 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باید با ارائٔه بازخوردهای الزم به یادگیرنده کمک کند تا ضمن 
شناسایی نقاط ضعف و قّوت، برای کیفّیت بخشی به زندگی، اصالح موقعیت و اعتالی خود در زمینهٔ  

عناصری چون تفکّر، ایمان، اخالق، علم و عمل اقدام کند. 
 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این برنامه باید به گونه ای باشد که احساس آرامش و امنیت خاطر 

دانش آموزان را جهت مشارکت در فّعالّیت ها تضمین کند. 
و  شناختی  پایانی،  و  تکوینی  گروهی،  و  فردی  ارزشیابی  جهت  اطاّلعات  جمع آوری  ابزار   
فراشناختی، باید به گونه ای پیش بینی شود که اطاّلعات جمع آوری شده در هر جلسه و دورٔه ارزشیابی، 

امکان ارزشیابی پایانی را فراهم سازد. 
4ــ6ــ2ــ راهکارهای تحقق اصول: زمینٔه تحقق این اصول از طریق راهکارهای زیر در 

برنامه فراهم شده است.
دربارٔه  آنها  اساسی  پرسش های  و  نوجوانان  واقعی  زندگی  موقعیت های  با  مرتبط  مضامین   

پدیده ها، وقایع و روابط و تحلیل و تفسیر آنها براساس نظام معیار انتخاب شده است.
 سازماندهی محتوا در همٔه فّعالیت های برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش  براساس شیؤه حل مسئله 

و کاوشگری است.
 در هر فّعالیت در تبیین پدیده ها سه دسته سؤال مطرح شده که دانش آموز را از توصیف امور 

عینی به سمت تحلیل روابط و فلسفیدن سوق می دهد. 
از دانش آموز خواسته می شود  نوع سؤاالت،  این  اّولیه توصیف موقعیت است. در  سؤاالت 

آنچه را در داستان شنیده یا در فیلم، تصویر، نمایش، یک پدیده و غیره مشاهده کرده است بیان کند. 
و  علت  روابط  متضاد،  موقعیت های  ابهامات،  آن  در  که  است  سؤاالتی  دوم  دستٔه  سؤاالت 
معلولی، تغییرات، وابستگی پدیده ها و ... مورد  سؤال قرار می گیرد. این دسته از سؤاالت به دنبال 
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پرورش قّؤه استدالل دانش آموزان است؛ لذا از ماهیت و چیستی و چرایی سؤال می کنند. 
پیوند  او  زندگی  موقعیت  به  را  دانش آموز  یافته های  پایانی،  سؤاالت  یا  سوم  دستٔه  سؤاالت 
می دهند. در این دسته سؤاالت دانش آموزان با به اشتراک گذاری آموخته ها و تجربیات قبلی خود با 
دیگران به تثبیت، اصالح، تعمیم آن به تولید و توزیع مفهوم کمک می کنند. یکی از ویژگی های برنامه 

درسی تفکّر و پژوهش تأکید بر مفهوم سازی به جای مفهوم آموزی است.
 روش های آموزش یادگیرنده محور مانند آموزش به کمک بحث گروهی؛ آموزش برای یادگیری 
اکتشافی؛ آموزش به کمک یادگیری مشارکتی که زمینٔه تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم و همساالن 
فراهم می کنند، ماهیتاً با برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش تناسب دارند.  منظور از آموزش یادگیرنده  محور، 
آموزشی است که در آن یادگیرندگان، به کمک معلم، مسئولیت درک و فهم مطالب را برعهده می گیرند. 
نام دیگر آموزش یادگیرنده محور، آموزش غیرمستقیم است؛ لذا در این برنامه تأکید بر استفاده از این 

نوع روش هاست.
 به منظور تنوع بخشی به فرصت های یادگیری، در فّعالیت ها از رسانه های مختلف چون کتاب 
داستان، روزنامه و مجله، رادیو و تلویزیون، فیلم، وقایع پیرامونی و تجربیات دانش آموزان جهت شروع 

بحث و گفت و گو استفاده شده است.
انتظارات  بر  و  می شود  انجام  معلم  و  دانش آموز  توسط  که  است  مستمر  ارزشیابی  فرایند   
سنجش  برای  آن  رایج  معنای  به  آزمون  از  پژوهش  و  تفّکر  بخش  در  دارد.  تمرکز  برنامه  عملکردی 

پیشرفت و ارتقا به پایٔه باالتر استفاده نمی شود.

7ــ2ــ مضامین برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش پایۀ اّول متوسطه
قرار  استفاده  مورد  تم هایی  یا  مضامین  پژوهش  و  تفکّر  درسی  برنامٔه  اهداف  به  دستیابی  برای 
فهرست  اهداف  براساس  این مضامین  آورده شده است.  زیر  در  این مضامین  از  فهرستی  می گیرند. 
شده اند و ترتیب آنها به معنای اولویت در اهّمّیت یا اجرا نیست. معلمان محترم نیز می توانند در طّراحی 

فّعالیت های معلّم ساخته یا غیرتجویزی از هر یک از مضامین بهره بگیرند.
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مضامین فّعالّیت های پژوهشیمضامین فّعالّیت های فلسفی

 خطای تفسیرحواس
 تجربه

 فکر، دانایی، عقل
 روابط امور و پدیده ها )علّت و معلول، ناظم و منظوم، نظم کیهانی، تعادل(
 در جست وجوی معنا )انصاف و عدل، حقیقت جویی و کمال، تعادل، 

راست و دروغ(
 آفرینش انسان )جایگاه انسان در آفرینش(

 هدفمندی خلقت
 ویژگی های علم )ابطال پذیری(

 هویّت

 طرح پرسش
 مشاهده

 نظرسنجی
 طرح پژوهش

 تنظیم گزارش
امانتداری  پژوهشی/  اخالق   

علمی

8  ــ2ــ نقش ها )معّلم، دانش آموز، خانواده، مدیر(
برای تحّقق اهداف برنامه و توّجه به اصول مذکور نقش های مخاطبان برنامه به شرح زیر است. 

حقیقت جویی،  بودن،  فّعال  کردن،  مشارکت  ایده پردازی،  و  ایده یابی  دانش آموزان  نقش   
یادگیری  به چگونگی  هویّت یابی، شناخت و درونی سازی ارزش ها، خودیادگیری، فراشناخت نسبت 
تأکید  مورد  ارزشیابی  و  اجرا،  و وسایل،  مواد  تعیین  فّعالیت ها،  طّراحی  در  نقش ها  این  است؛  خود 

است، و سایر موارد با محوریت نقش دانش آموزان طّراحی شده اند. 
 نقش معلّمان، اجرا، انتخاب گری، و طّراحی فّعالیت است؛ لذا معلّمان می باید عالوه بر شرکت 
سطح  سه  هر  نمایند  تالش  دیگر  منابع  و  معلّم  راهنمای  کتاب  دقیق  مطالعٔه  و  آموزشی  دوره های  در 
صالحّیت را در خود ارتقاء دهند. مهم ترین صالحّیت های اجرا، انتخاب گری، و طّراحی در فصل بعد 

تشریح شده اند.
 نقش اولیا حمایت از ایده های اساسی برنامه و تسهیل گری است؛ این نقش به حّدی است که 
موجب دخالت در روند و جهت پرورش تفّکر دانش آموز نشود؛ لذا توجیه اولیا به طرق ممکن از جمله 

جلسات حضوری، ارسال بروشور، آموزش از طریق رسانه های جمعی ضرورت پیدا می کند. 
 نقش مدیران پشتیبانی از ایده های اساسی برنامه و تسهیل گری جهت اجرای مناسب تر برنامه 
در مدرسه است؛ لذا شرکت در جلسات آموزش های حضوری و گردهمایی های عمومی مدیران، بازدید 

از کالس های پرورش تفکّر در مدرسه ضرورت پیدا می کند. 
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9ــ2ــ منابع )محیط، مواد و رسانه های آموزشی(
پیوسته ای تشکیل شده است که  به هم  از اجزای  تفّکر و پژوهش  برنامٔه درسی  بستٔه آموزشی 
برای اجرای برنامه ضروری است. مهم ترین این اجزا کتاب راهنمای معلّم، کتاب دانش آموز، فیلم ها 
به گونه ای است که وجود کتاب دانش آموز، فیلم و  و داستان های آموزشی است. طّراحی این اجزا 
داستان بدون وجود کتاب راهنمای معلّم معنا ندارد. در فصل چهارم کتاب راهنمای معلّم، فّعالیت های 
یادگیری هر جلسه تشریح شده است؛ به منظور برانگیزاندن پرسش های اّولیٔه مشارکت کنندگان و ایجاد 
حیرت فلسفی یا سؤال پژوهشی، از یک محّرک مانند یک ویدیو کلیپ، یک تصویر، یک شعر، قطعه ای 
از متن، یا هر چیز دیگری که کنجکاوی و ایده های اّولّیه را تحریک کند، استفاده شده است. در شرح 
فّعالیت نیز چگونگی استفاده از فیلم ها، بازی ها، کتاب های داستان به طور مشّخص تعیین شده است. 
پرسش ها و فّعالیت های کتاب دانش آموزان به گونه ای نوشته شده که دانش آموزان با خواندن آن از قبل 
نتوانند فّعالیت کالس را حدس بزنند و در کالس برای اّولین بار با آن مضمون مواجه شوند، معلّم نیز 
بدون کتاب راهنمای معلّم نمی تواند فّعالیت ها را اجرا کند. لذا تهیٔه هم زمان اجزای بستٔه آموزشی به ویژه 

کتاب راهنمای معلم برای اجرای برنامه ضروری است. 
منابع مورد نیاز اجرای این برنامه به شرح زیر است:

 منابعی که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تولید می شود. 
 کتاب معلّم )راهنمای معلّم در پرورش تفّکر(

 کتاب تفکّر و سبک زندگی شامل برگه های کار و برگه های خودارزیابی 
 منابعی که توسط استان، منطقه، مدرسه، معلّم تأمین می شود.  

 منابع خواندنی )کتاب های داستان، کتاب های مرجع، روزنامه ها و مجالت و…(
 منابع دیداری شنیداری مورد نیاز برنامه )تصاویر، فیلم ها، نوارهای شنیداری(

بدیهی است هر کتاب داستان یا فیلمی برای اجرای برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش مناسب نیست؛ 
فیلم های  است.  شده  معّرفی  مناسب  فیلم  و  داستان  کتاب های  انتخاب  معیارهای  معلّم  بعد  فصل  در 
آموزشی منتخب نیز در طرح های آموزشی هر جلسه در فصل آخر معّرفی شده اند که مدارس می توانند 
آن را تهّیه  کنند و در اختیار معلّمان قرار  دهند. اگر در برخی مدارس امکان نمایش فیلم وجود 
نداشته باشد، از  فّعالیت های دیگر بخش نیمه تجویزی )انتخابی( به عنوان جایگزین استفاده 

خواهد شد. 
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و  پژوهش  سازمان  توسط  آموزشی  بستۀ  اجزای  پیش بینی  به  توّجه  با 
برنامه ریزی آموزشی برای این درس، استفاده از کتاب های کار و تمرین تفکّر 
و پژوهش موجود در بازار کتاب، مجاز نیست. استفاده از کتاب های داستان 
و فیلم براساس معیارهایی که در این کتاب ارائه شده است برای کاربرد در 

فّعالیت های بخش غیرتجویزی برنامه مجاز است. 

10ــ2ــ شیوۀ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
باید مؤلفه هایی چون هدف، نقش و جایگاه ارزشیاب، زمان  یک شیوه نامٔه نظام مند ارزشیابی، 
نمره گذاری و  معیارهای قضاوت، سیستم  اطاّلعات،  ابزار و روش های گردآوری  ارزشیابی،  و دورٔه 
بازخورد، و نوع استفاده از نتایج ارزشیابی را روشن سازد. در این برنامه مؤلّفه های شیوه نامٔه ارزشیابی 

به شرح زیر تبیین می شود.
اهداف ارزشیابی: در برنامٔه تفّکر و پژوهش ارزشیابی با هدف ارائٔه بازخوردهای مستمر به 
یادگیرنده و یاددهنده برای شناسایی نقاط ضعف و قّوت خود و برنامه، انجام اقدامات جبرانی، تعیین 
پایٔه  به  به انتظارات عملکردی برنامه و در نهایت تصمیم گیری جهت ارتقاِء دانش آموز  میزان دستیابی 

باالتر انجام می گیرد.  
ارزشیابی کننده: در برنامٔه تفّکر و پژوهش نقش ارزشیاب بر عهدٔه معلّم و دانش آموزان توأمان 
است. خودارزشیابی در این برنامه، جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا فراشناخت نسبت به چگونگی یادگیری 
خود، یکی از مهم ترین انتظارات عملکردی برنامه است و بهترین داور در این مورد، خود دانش آموز 

است. 
زمان و دورۀ ارزشیابی: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این برنامه از نوع ارزشیابی فرایندی 
است که به صورت مستمر انجام می شود. در ارزشیابی مستمر نقش یادگیرنده وارسی عملکرد خود، به 
منظور شناسایی نقاط ضعف و قّوت و تالش برای بهبود عملکرد آینده می باشد. نقش معلّم در ارزشیابی 
مستمر شناسایی نقاط ضعف و قّوت عملکرد خود و برنامه و انجام اقدامات جبرانی برای بهبود آموزش 

از یک سو و تصمیم گیری در خصوص ارتقای دانش آموز از سوی دیگر است. 
در ارزشیابی مستمر اقدامات زیر توسط دانش آموز انجام می گیرد:

 تکمیل سؤاالت کتاب براساس جمع بندی گفت وگوهای کالسی
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 تکمیل برگٔه خودارزیابی با بررسی فّعالیت های انجام گرفته در کتاب در پایان هر نوبت 
در ارزشیابی مستمر اقدامات زیر توسط معلّم انجام می گیرد:

 تکمیل برگٔه ثبت مشاهدات یا سیاهٔه رفتار در هر جلسه برای چهار تا پنج دانش آموز، با توّجه 
به تعداد دانش آموزان کالس حداقل دو بار برای یک دانش آموز در هر نیمسال تحصیلی 

 بررسی و ارزیابی فّعالیت های کتاب دانش آموزان، براساس معیارهای کامل، درست و دقیق 
بودن فّعالیت انجام شده، دو بار در هر نیمسال تحصیلی

و  کامل، درست  معیارهای  براساس  دانش آموزان،  برگه های خودارزیابی  ارزیابی  و  بررسی   
دقیق بودن فّعالیت انجام شده، در پایان هر نیمسال تحصیلی

ابزار و روش های ارزشیابی: انتخاب روش ها و ابزار متنّوع و مناسب ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل آموزش وپرورش، در راستای غنی شدن این بخش از فرایند 
آموزش، نقشی مهم ایفا می کند. در جمع آوری اطاّلعات جهت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این برنامه 

از دو نوع ابزار استفاده می شود:
1ــ برگٔه ثبت مشاهدات یا سیاهٔه رفتار که توسط معلّم برای هر جلسه تکمیل می شود؛

2ــ برگٔه فّعالیت های کتاب دانش آموز که نقش پوشٔه  کار دانش آموز را از ابتدا تا انتهای سال 
تحصیلی ایفا می کند. 

 دانش آموزان نتایج ارزیابی از کار خود را در برگٔه فّعالیت ها و برگٔه خود ارزیابی در کتاب 
ثبت می کنند. 

 فّعالیت های انجام شده در کتاب دانش آموز، در دوره های زمانی پیش بینی شده، توسط معلّم 
بررسی و ارزشگذاری می شود. 

ثبت  به  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی  دفتر  در  را  دانش آموز  کتاب  بررسی  نتایج  معلّمان   
می رسانند. 

سیستم نمره گذاری: سیستم نمره گذاری این برنامه تابع نظام کلّی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
پایٔه اّول متوسطه، یعنی سیستم بیست نمره ای است. پنج نمره به ارزیابی دانش آموز براساس برگه های 
این  تخصیص  شیؤه  دارد  اختصاص  کتاب  فّعالیت های  انجام  به چگونگی  نمره  پنج  مشاهدات،  ثبت 
ده نمره در دو بخش تفّکر و پژوهش و آداب و مهارت های زندگی مشابه و مشترک است. از ده نمرٔه 
باقیمانده پنج نمره به پروژٔه پژوهشی  بخش تفّکر و پژوهش و پنج نمره به آزمون بخش آداب و مهارت های 

زندگی اختصاص می یابد. 
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نکات حائز اهّمّیت این است که:
 در استفاده از برگه های کتاب دانش آموزان و نمراتی که توسط معلّم داده می شود مالک و معیار 

بررسی، کامل، درست و دقیق انجام دادن فّعالیت ها و خودارزیابی هاست. 
دانش آموز  که  ببرد  پی  معلّم  است  ممکن  دانش آموزان  برگه های خودارزیابی   بررسی  هنگام   
توانایی های خود را کمتر یا بیشتر از حّد واقعی ارزیابی کرده است؛ در این صورت پیشنهاد می شود 
پس از بررسی خودارزیابی ها گفت و گویی مختصر با دانش آموز مورد نظر انجام شود. در این گفت وگو 
دربارٔه معیارهای قضاوت در مورد خود برای رسیدن به صحت و دّقت توافق می شود و دانش آموز 
نمرٔه دانش آموز براساس بررسی کار اصالح شده تعیین  مجددًا خودارزیابی را انجام می دهد. بدیهی 

می شود.
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جدول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برنامه درسی تفکّر و سبک زندگی در یک نگاه

وع 
ن

بی
شیا

رز
ا

نمرهزمان انجاممعیارابزارارزشیاب

تمر
مس

برگه های فّعالیت و خودارزیابی دانش آموز
پایان کامل و دقیق نوشتن در کتاب دانش آموز و  سال  طول  در 

نیمسال
ــ

مشابه برگٔه پیشنهادی در برگٔه ثبت مشاهداتمعلّم
کتاب راهنمای معلم

هر جلسه برای تعدادی از 
دانش آموزان

5

برگه های فّعالیت و خودارزیابی 
کتاب دانش آموز

صحت و دّقت در انجام 
5دو بار در هر نیمسالفعالیت های کتاب 

5در هر نیمسال تحصیلیرعایت ساختار گزارشگزارش پروژٔه پژوهش

آزمون  آداب و مهارت های 
5در هر نیمسال تحصیلیزندگی

20جمع نمرات
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برگۀ پیشنهادی ثبت مشاهدات در ساعت تفکّر و پژوهش

یف
                                                نام و نام خانوادگی دانش آموزانرد

عملکرد
به محتوای فیلم، داستان، صحبت دیگران، با دّقت توّجه می کند. 1

یک موضوع را همه جانبه و دقیق بررسی می کند.2

به نظر دیگران با تأّمل می نگرد و با پرسش مناسب، دیگران را به توضیح نظرات 3
خود تشویق می کند. 

هنگام گفت و گو با دیگران به احساسات آنها توّجه می کند. هم احساسات دیگران 4
را درک می کند و هم هنگام مخالفت با احترام صحبت می کند.

برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود از زبان صحیح و دقیق استفاده می کند. 5

در مباحثات نظراتش غیرتکراری است و سیر تکاملی دارد. 6

برای تبیین نظر خود استدالل می کند. توانایی دفاع منطقی از نظر خود را دارد. 7

به هنگام بحث هیجانات خود چون خشم، نفرت، و غیره را کنترل می کند.8

تفاوت ها، شباهت ها و روابط بین نظرات، پدیده ها، امور، وقایع، یا اجزای آنها را 9
شناسایی و بیان می کند. 

قادر به ایجاد ارتباط بین تجارب خود و اطرافیان با موضوع بحث است.10

سؤال هایی جدید می پرسد که پاسخ آن در فعالیت هایی که انجام شده نمی باشد یا 11
می خواهد نظر دیگران را دربارٔه آن بداند.

از عملکرد عجوالنه و بدون فکر پرهیز می کند. 12

تحمل شنیدن نظر دیگران را دارد و در صورت لزوم نظر خود را اصالح می کند. 13

در برخورد با پدیده ها و مسائل زود قضاوت نمی کند. 14

به هنگام نقد، قضاوت و ارزشیابی دربارٔه هر موضوعی از معیار مناسب استفاده می کند. 15

قادر به توضیح احساسات و تجربیات، و ارزیابی خود در مواجهه با یک موقعیت 16
یادگیری است. 

با بررسی مسئله، راه های یافتن پاسخ سؤال را تشخیص می دهد.17

برای روش مشاهده و نظرسنجی پرسش مناسب طرح می کند.18

برای حل مسئله به روش های مختلف اّطالعات جمع آوری می کند.19

برای دستیابی به پاسخ پرسش های خود برنامه ریزی می کند.20



31

سیاهۀ رفتار خودارزیابی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی

با توّجه به فّعالّیت هایی که از ابتدای سال تحصیلی تا کنون انجام دادید جدول زیر را تکمیل کنید. 
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رد

                                                                                              مقیاس 
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هنگام مشاهدٔه فیلم، شنیدن داستان، صحبت دیگران، با دّقت توّجه می کنم.1

سؤال هایی می پرسم که پاسخ آن را نمی دانم یا می خواهم نظر دیگران را نیز دربارٔه آن بدانم.2

به نظر دیگران با تأّمل گوش می دهم و با پرسش مناسب، دیگران را به توضیح نظرات خود تشویق می کنم.3

هنگام گفت و گو با دیگران به احساسات آنها توّجه می کنم. هم احساسات دیگران را درک می کنم و هم 4
هنگام مخالفت با احترام صحبت می کنم.

هنگام گفت و گو با دیگران فریاد نمی زنم، بغض نمی کنم، صدایم را بلند نمی کنم، ولی در عوض، آرام، 5
واضح و محکم صحبت می کنم. )کنترل هیجان می کنم.(

هنگام گفت و گو با دیگران، از مشاجره با آنها و موضع دفاعی گرفتن در برابر آنان، خودداری می کنم.6

برای توضیح ایده ها و تصمیم های خودم از زبان صحیح و دقیق استفاده می کنم.7

در گفت و گو ها سعی می کنم نظراتم تکراری نباشد و هر بار کامل تر شود.8

می توانم از نظر و عقیده خود با دلیل دفاع کنم.9

هنگام گفت و گوی کالسی از نظرات دوستانم استفاده و به آنها اشاره می کنم.10

تفاوت ها، شباهت ها و روابط بین پدیده ها، وقایع، یا اجزای آنها را شناسایی و بیان می کنم.11

با بررسی مشکل و مسئله، راه های یافتن پاسخ سؤال را تشخیص می دهم.12

روش های مختلف جمع آوری اّطالعات را برای یافتن پاسخ پرسش هایم به کار می برم. 13

 یک موضوع را همه جانبه بررسی می کنم و از عملکرد عجوالنه و بدون فکر پرهیز می کنم. 14

تحمل شنیدن نظر دیگران را دارم و در صورت لزوم، نظر خود را اصالح می کنم.15

در برخورد با پدیده ها و مسائل زود قضاوت نمی کنم.16

به هنگام قضاوت در مورد رفتار و نظر خودم و دیگران از معیار مناسب استفاده می کنم.17

قادر هستم احساسات، تجربیات و ارزیابی خود از یک موقعیت را برای دیگران توضیح دهم. 18

در تکمیل برگه های خود ارزیابی با دّقت و براساس واقعیت عمل می کنم.19

فّعالّیت های کتاب را  با دّقت و برای یادگیری بهتر انجام می دهم.20

فراوانی )تعداد( هر ستون 
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وقتی به نوشته های خود نگاه می کنم احساس می کنم:5
 ...............................................................................
 ...............................................................................

روش یادگیری من این است که: 6
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نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                          امضا

11ــ2ــ برنامۀ آموزشی
ساختار آموزش در برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش بر مبنای جلسه فّعالیت است.تعداد 28 جلسه 
فّعالیت )28 جلسٔه 50 دقیقه ای(، برای طول سال تحصیلی پیش بینی شده است. در طّراحی فّعالیت  های 
برنامه سه بخش تجویزی )الزامی(، نیمه تجویزی )انتخابی(، و غیرتجویزی )اختیاری( در نظر گرفته شده 
است. منظور از بخش تجویزی یا الزامی برنامه، فّعالیت هایی است که اجرای آن برای تمام کالس ها 
الزامی است و تعداد جلسات آن 22 جلسٔه 50 دقیقه ای می باشد. این فّعالیت ها در نه عنوان سازماندهی 
شده است؛ هفت عنوان مرتبط با تفّکر فلسفی در چهارده جلسه و دو عنوان مرتبط با تفّکر پژوهشی 
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انتخابی است که شامل  یا  نیمه تجویزی  فّعالیت های  در هشت جلسه اجرا می شود. بخش دوم شامل 
شش عنوان فّعالیت است؛ معلّم می تواند از بین شش عنوان فّعالیت پیشنهادی سه فّعالیت  را برای سه 
جلسه 50 دقیقه ای، متناسب با نیاز کالس و دانش آموزان انتخاب کند و به اجرا درآورد. اجرای این 
سه جلسه، به تشخیص معلّم، می تواند در بین فّعالیت های تجویزی یا پس از آن، یعنی در هر زمان از 
سال تحصیلی انجام گیرد. بخش سوم شامل سه جلسٔه غیرتجویزی یا اختیاری است که در آن معلّم، 
متناسب با نیازهای کالس به طّراحی فّعالیت می پردازد. در صورتی که طّراحی فّعالیت در مدرسه امکان 
نداشته باشد سه جلسٔه غیرتجویزی نیز با استفاده از فّعالّیت های باقیمانده از بخش نیمه تجویزی انجام 

خواهد گرفت. 

12ــ2ــ ارتباط برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش و سایر دروس پایه
شاید مانند بسیاری از افراد این سؤال برای شما نیز مطرح شود که آیا حوزه های یادگیری دیگر 
به پرورش تفّکر نمی پردازند؟ ارتباط این درس با دروس دیگر چگونه است؟ پاسخ شما این است که 
همٔه حوزه های یادگیری به پرورش مهارت های تفّکر می پردازند. در کتاب های درسی پایه های مختلف 
کردن،  ردیف  طبقه بندی،  چون  مهارت هایی  پرورش  به  که  یافت  می توان  را  فّعالیت هایی  و  پرسش ها 
الگویابی، الگوسازی، پیش بینی، فرضیه سازی، قیاس، و غیره پرداخته اند؛ همٔه اینها مهارت های تفّکر 
هستند؛ اما معنای تفکر و تعّقل در برنامٔه درسی ملّی فراتر از مهارت های تفّکر است. این برنامه به دنبال 
پایٔه روش و منش تفّکر براساس نقشه ای نظام مند و منسجم است و پیش بینی  پرورش صالحّیت های 
این برنامٔه درسی نیز به همین منظور بوده است. از سوی دیگر برنامه ای که برای ساعت تفّکر و پژوهش 
و ساعتی  هر درس  در  را  برنامه  این  و روش  بلکه رویکرد  نیست؛  این ساعت  پیش بینی شده، خاص 
می  توان به کار گرفت. مضامین فّعالیت ها به گونه ای انتخاب شده اند که نشان دهند در موضوعات درسی 
دیگر چگونه می توان این رویکرد و روش را به کار گرفت. لذا پرورش تفکر و تعّقل در نظام آموزشی 
جمهوری اسالمی ایران به دو صورت پیگیری می شود؛ بخشی از مهارت ها و صالحّیت های تفّکر از 
پایٔه اّول ابتدایی با دروس دیگر تلفیق می شوند و بخشی دیگر که صالحّیت های سطح باالتری را هدف 

قرار داده اند در ساعت مستقلّی پیگیری خواهند شد. 
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فصل سوم

صالحّیت های معّلمان برای اجرای 
برنامۀ درسی تفّکر و پژوهش

صالحیت های معّلمان
همان طور که در فصل دوم بیان شد، فّعالیت  های برنامهٔ  درسی تفّکر و پژوهش در قالب سه بخش 
تجویزی، نیمه تجویزی، و غیرتجویزی طراحی شده است. دستیابی به اهداف برنامٔه درسی و فّعالّیت های 

پیش بینی شده  مستلزم دستیابی معلّمان به سه سطح از صالحّیت هاست. این سطوح عبارت اند از: 
 صالحّیت های اجرا

 صالحّیت های انتخاب گری
 صالحّیت های طّراحی

اجرای مؤثّر برنامٔه درسی در گرو تضمین صالحّیت معلّمان در شناخت ویژگی های دانش آموزان، 
مدیریت کالس درس  و  رسانه ها،  و  مواد  کاربرد  و  یادگیری، شناخت  ــ  یاددهی  به روش های  تسلط 
است. عالوه بر صالحّیت های اجرا، توانایی انتخاب فّعالیت از میان فّعالیت های نیمه تجویزی، انتخاب 
صالحّیت های  از  کالس،  دانش آموزان  نیاز  با   متناسب  غیره،  و  تصویر  بازی،  فیلم،  داستان،  کتاب 
ضروری برای معلّمان است. برترین دسته از صالحّیت ها برای معلّمان توانایی طّراحی فّعالیت های آزاد 

یا اختیاری است. در این فصل صالحّیت های مورد انتظار به اختصار توضیح داده شده است. 

1ــ3ــ صالحّیت های اجرا
صالحّیت های اجرا شامل شناخت ویژگی های مخاطبان برنامه یعنی دانش آموزان، درک کافی از 
مقتضیات برنامٔه درسی و موضوع آموزش، تسلط به روش های یاددهی ــ یادگیری، شناخت و کاربرد 

مواد و رسانه ها، و مدیریت کالس درس است.
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1ــ1ــ3ــ شناخت ویژگی های مخاطبان
 انسان و تفکّر: »کودک، با قّؤه تفّکر متولّد می شود و از همان آغاز چشم گشودن به جهان، با 
کنجکاوی فطری خود به شکوفایی این قّوه می پردازد. گویا خود می داند که این بذر چگونه به درختی 
تنومند تبدیل می شود و به برگ و بار می نشیند. آری، خالق حکیم، راه کمال و پیشرفت را در خلقت هر 
یک از مخلوقات خود به ودیعه نهاده و به سوی مقصدشان راهبری می کند. از این روست که کودک، 
دنبال  به  کودک  یعنی  اوست؛  حقیقت جویی  از  برخاسته  او،  کنجکاوی  و  می باشد  حقیقت جو  فطرتاً 
شناخت حقایق است، ابتدا حقایق کوچک و پیرامونی و بعد که به تدریج رشد می کند، به دنبال شناخت 

حقایق بزرگ دوردست و متعالی است.
به همین خاطر، اندیشمندان زیربنای حیات انسانی را تفّکر دانسته و گفته اند که زندگی بشر بدون 
آن سامان نمی یابد و تکمیل نمی شود و نیز گفته اند تفّکر وسیلٔه دستیابی به جمیع کماالت و معارف مادی 

و معنوی و مقّدمٔه ضروری سلوک باطنی است.
و  آموختنی  نه  است،  خدادادی  و  ذاتی  امری  انسان،  در  تعّقل  و  تفّکر  قؤه  وجود  اصل   
اکتسابی، به عبارت دیگر، انسان ماهیتاً متفّکر است و اندیشیدن در ذات وی است. اما این قّوه با تربیت 

رشد می یابد، شکوفا می شود و به فعلّیت می رسد.« )اعتصامی، 1389، ص 3( 
رشد شناختی و تفکّر: پیاژه رشد شناختی کودکان را  به چهار مرحله تقسیم کرده است. هر 
یک از این مراحل به سنین خاصی مربوط است که شامل طرز تفّکر مشّخص می شود، و همین تفاوت 
در طرز تفکّر است که مراحل را از هم متفاوت می کند. طبق نظر پیاژه کسب اطاّلعات بیشتر توسط 
کودک، تأثیری در نوع تفّکر او ندارد و پیشرفت و تغییر اصوالً کیفی است نه کّمی. مراحل رشد از 
)سانتراک،  صوری  عملیات  و  عملیاتی،  عملیاتی،  پیش  حرکتی،  ــ  حسی  از  عبارت اند  پیاژه  دیدگاه 

1387، ص 47(.
دانش آموزان پایٔه اول متوسطه در مرحلٔه عملیات صوری قرار دارند. مرحلٔه عملیات صوری که 
از یازده سالگی شروع می شود و تا پانزده سالگی ادامه دارد، مرحلٔه نهایی رشد شناختی است. در این 
مرحله، افراد توانایی تفّکر تجریدی، ایده آلی و منطقی را می یابند و لزوماً پایبند مشاهدات عینی نیستند. 

)سانتراک، 1387، ص 54(
یکی از مشّخصه های این مرحله، توان تصّور دربارٔه امکانات است. افراد بالغ، معموالً در این 
سنین وضع ایده آلی را برای خود و دیگران به تصّور درمی آورند و آن را توسعه می دهند. اّما در همان 
حالی که افراد تازه بالغ به طور مجّرد و ایده آلی فکر می کنند، تفّکر به روش منطقی را هم آغاز می کنند و 
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حّتی به روش دانشمندان می اندیشند. به این معنا که برای حّل مسائل، فرضیه هایی می سازند و به آزمون 
آنها اقدام می کنند تا به نتیجه ای برسند. )سانتراک، 1387، ص 55(

اندیشه های آنان در این مرحله، عالوه بر اشیای محسوس، موارد احتمالی و فرضی را شامل 
می شود، نوجوانان در این مرحله قادر می شوند تفّکر عملی مبتنی بر روش فرضیه ای ــ قیاسی را به کار 
بندند؛ یعنی می توانند به طرح فرضیه بپردازند و بدون نیاز به مراجعه به اشیای محسوس به وارسی فرضیٔه 

خود اقدام کنند و به آن چه موجود نیست بیندیشند. )سیف، 1388 ص 84(
با پرسش های  کسانی که مرحلٔه عملیات صوری را می گذرانند، فرضیه های خود را عاقالنه و 
منطقی می آزمایند. حال آنکه در مرحلٔه قبل، اغلب نمی توانند رابطٔه میان فرضیه و روش مناسب برای 
آن را لمس کرده اند.  بودن  مردود  مّتکی می شوند که احتماالً  ایده هایی  به  و  آن را درک کنند  آزمون 

)سانتراک، 1387، ص 56(
براساس نظریٔه رشد شناختی پیاژه »ساخت شناختی کودک در هر یک از مراحل رشد با ساخت 
شناختی او در مراحل قبل و بعد، از نظر کمی و کیفی، متفاوت است. همچنین، ورود او از مرحله ای 
به مرحلٔه باالتر مستلزم آن است که او مرحلٔه قبلی را طی کرده باشد. گذر از این مراحل متوالی الزامی 
است، اما همٔه کودکان در یک سن معین یک مرحله را به پایان نمی رسانند و وارد مرحلٔه تازه نمی شوند. 
شواهد نشان داده اند که برخی کودکان ممکن است زودتر یا دیرتر از کودکان دیگر مرحله ای را پشت سر 
بگذرانند و وارد مرحلٔه تازه ای بشوند.« )سیف، 1388، ص 76( می توان نتیجه گرفت که همٔه نوجوانان 
در این سن به مرحلٔه عملیات صوری نرسیده اند. بسیاری از دانش آموزان در این سنین هنور در مراحل 

قبل به سر می برند یا اینکه تازه به مرحلٔه طرز تفّکر عملیات صوری راه یافته اند. 
ویژگی  عمدٔه مرحلٔه تفّکر صوری که در برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش مورد توّجه قرار گرفته این 
است که »نوجوان در این مرحله، دربارٔه تفّکر فکر می کند و عملیات صوری را برای بررسی فرضیه های 
ناشناخته و حّل مسائل انتزاعی مورد استفاده قرار می دهد. او در این مرحله، قادر به استدالل نظام مند، 
قیاسی و استنباطی می شود که به او امکان می دهد تا راه حل های متعدد و ممکن را تصّور کند و بهترین 

آنها را برگزیند.« )سیف، 1388، ص 86 (
تفکّر و زبان: زبان برای رشد کارکردهای عالی ذهن بسیار مهم است. از طریق زبان افراد 
می توانند آرا و نظرات خود را به دیگران انتقال دهند و آرا و نظرات دیگران را دریافت کنند. بر همین 
اساس، بحث زبان و به کارگیری دقیق و صحیح آن در برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش اهّمّیت بسیار زیادی 
دارد؛ چرا که کودکان و نوجوانان از طریق زبان نظرات، دالیل، و استنباط های خود را برای دیگران 
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شرح می دهند. »در نظریٔه ویگوتسکی تفکّر و زبان در کودکان به صورت دو فّعالّیت مستقل و جدا از هم 
شروع می شوند. در ابتدا تفّکر پیش زبانی )پیش کالمی( یا تفّکر بدون زبان، و زبان پیش عقلی یا گفتار 
بدون تفّکر وجود دارند. در حدود دو سالگی منحنی های مجزای تفّکر پیش زبانی و زبان پیش عقلی به 
هم می رسند؛ در نتیجه تفکّر، زبانی و زبان، عقالنی می شود. با این حال، زبان و تفّکر به طور کامل در هم 

نمی آمیزند و همواره نوعی استقالل در آنها ادامه می یابد. 
ویگوتسکی معتقد است در فاصلٔه دو تا هفت سالگی، زبان هم نقش درونی یعنی هدایت و جهت دهی 
به تفّکر و هم نقش بیرونی یعنی انتقال نتایج تفّکر به دیگران را ایفا می کند. با این حال، از آنجا که کودک 
هنوز قادر به متمایز ساختن این دو نقش یا دو کارکرد نیست، بنا به گفتٔه گرین، کودک دربارٔه نقشه ها و 
اعمال درونی خود بلند حرف می زند و بین گفتار با خود و گفتار با دیگران )گفتار اجتماعی( تمایزی قائل 
نمی شود. پس از هفت سالگی، کودک می آموزد که استفادٔه آشکار از زبان را به موقعیت هایی محدود نماید 
که می خواهد با دیگران ارتباط برقرار کند؛ و در همین زمان است که نقش تفّکری زبان، یعنی نقشی که زبان 

در تفّکر بازی می کند، به صورت گفتار درونی درمی آید.« )اقتباس از اثر سیف، 1388، ص 97، 98(
با دیگران، در  ارتباط  یعنی  بیرونی آن،  به ویژه در کارکرد  تفّکر و زبان  به نقش و رابطٔه  آگاهی 
انتخاب، طّراحی، و اجرای فّعالیت های برنامٔه درسی تفکّر و پژوهش، و هدایت مباحثات برای معلّمان 
به استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح  اهّمّیت زیادی دارد. به گونه ای که دانش آموزان را 
ایده ها و تصمیم ها، هدایت کنند تا یاد بگیرند از تناقض گویی و مغالطه  پرهیز کنند؛ یعنی مقّدمات معلوم نما 
را برای واقعی نشان دادن امور غیرواقع به کار نگیرند و در صورت به کارگیری مغالطه از سوی دیگران 

بتوانند مقّدمات مغالطه آمیز را تشخیص دهند. 
نیاز  مورد  عام  روش های  بر  عالوه  یادگیری:  ــ  یاددهی  روش های  کاربرد  2ــ1ــ3ــ 
برنامٔه  با  بیشتری  تناسب  ماهیتاً  محور،  یادگیرنده  آموزش  روش های  برخی  یادگیری،  فرایند  مدیریت 
درسی تفّکر و پژوهش دارند. »منظور از آموزش یادگیرنده محور آموزشی است که در آن یادگیرندگان، 
یادگیرنده  آموزش  دیگر  نام  برعهده می گیرند.  را خود  فهم مطالب  و  معلّم، مسئولیت درک  به کمک 
محور آموزش غیرمستقیم است. آموزش غیرمستقیم مورد استفادٔه معلّمانی قرار می گیرد که ترجیح 

می دهند مطالب را از دانش آموزانشان بیرون بکشند.« )سیف، 1388، ص 524(
» هر چند که روش های آموزشی یادگیرنده محور متنوع اند، با این حال در اصولی با هم مشترک اند. 

ویژگی ها یا اصول مشترک همٔه روش های آموزشی یادگیرنده محور عبارت اند از: 
1ــ به جای هدف های دقیق از هدف های کلی آموزشی استفاده می شود. 
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2ــ از مواد یادگیری هر چه بیشتر و متنوع تر استفاده می شود. 
اما دانش آموزان اجازه دارند که دربارٔه  تعیین کند،  یادگیری را معلّم  3ــ ممکن است تکلیف 

چگونگی انجام آن خودشان تصمیم بگیرند. 
4ــ وقتی دانش آموزان محتاج کمک می شوند معلّم نقش تسهیل کننده یا هدایتگر را ایفا می کند. 
5  ــ به دانش آموزان فرصت کافی داده می شود تا تکالیف یادگیری را انجام دهند و به ارزش آن 

پی ببرند. 
6  ــ تفاوت ها بیشتر شناخته و رعایت می شوند. 

و  )فتسکو  است.«  معلّم محور  آموزشی  روش های  از  بیشتر  آنها  انعطاف پذیری  جنبه های  7ــ 
مک کلور به نقل از سیف، 1388، ص 524( 

»آموزش یادگیرنده محور عمدتاً در رویکرد روان شناسی سازنده گرایی ریشه دارد. سازنده گرایی 
و  روان شناسان  می کند.  تأکید  دانش  ساختن  و  موضوع ها  فهم  و  درک  در  یادگیرنده  فّعال  نقش  بر 
صاحب نظرانی مانند دیویی، پیاژه، و ویگوتسکی از مدافعان یادگیری اکتشافی و مشارکت گروهی هستند 
که زیربنای آموزش یادگیرنده محور را تشکیل می دهد. جان دیویی بر حذف رقابت بین یادگیرندگان در 
حل مسئله، پیاژه بر همکاری میان یادگیرندگان، و ویگوتسکی بر تعامل اجتماعی تأکید داشته اند.« )سیف، 

1388، ص 525(
روش های یادگیرنده محور متنوع اند. مهم ترین آنها که در اجرای برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش 

نقش زیادی دارند عبارت اند از:
 آموزش به کمک بحث گروهی

 آموزش برای یادگیری اکتشافی
 آموزش به کمک یادگیری مشارکتی.

آموزش به کمک بحث گروهی : »آموزش به کمک بحث گروهی به فراهم آوردن موقعیتی 
تا  می پردازند  گفت و گو  به  معلّم،  با  یادگیرندگان  یا  همدیگر،  با  یادگیرندگان  آن  در  که  می شود  گفته 
اطاّلعات، اندیشه ها، و عقاید را با هم مبادله کنند یا با کمک هم به حل مسائل بپردازند. بنابر این، بحث 
گروهی روشی است برای تحریک اندیشیدن، به چالش کشیدن نگرش ها و باورها، و پرورش مهارت های 

میان فردی. مهارت های میان فردی در بحث گروهی عبارتند از:
 گوش دادن به صحبت های دیگران

 تحّمل دیدگاه های مخالف دیدگاه خود
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 رعایت حق آزادی افراد دیگر
 وارسی انتقادی درک و فهم، نگرش ها، و ارزشیابی خود و دیگران« )سیف، 1388، ص 525(.
»بحث گروهی به عنوان یک روش آموزشی به دو شکل می تواند انجام پذیرد. یک شکل آن بحث 

تمامی کالس و شکل دیگرش بحث گروه های کوچک است«. )سیف، 1388، ص 526(.

آموزش برای یادگیری اکتشافی: یکی دیگر از روش های آموزش یادگیرنده محور آموزش 
برای یادگیری اکتشافی است. به آن نام های دیگر از جمله یادگیری اکتشافی، یادگیری پژوهشگری، 
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سازنده گرایی  نظریٔه  فرض های  بر  نیز  اکتشافی  یادگیری  است.  شده  داده  نیز  پژوهشگری  آموزش  و 
استوار است. طبق این نظریه، یادگیرنده خود کشف کننده و سازندٔه دانش است. در این روش معلّم، 

دانش آموزان را وا می دارد تا خودشان به کشف و ساختن دانش بپردازند. 
»آموزش برای یادگیری اکتشافی هدف های زیادی را برآورده می سازد که می توان آنها را در سه 

مورد خالصه کرد:
 واداشتن یادگیرندگان به اندیشیدن در پیش خود

 کمک به یادگیرندگان در کشف اینکه چگونه دانش به دست می آید. 
به نقل از سیف،   باال بردن مهارت های تفّکر سطح باال« )کروکشانک، جنکیس، و متکالف 

1388، ص 535(.
از  مجموعه ای  دارای  اکتشافی  یادگیری  برای  آموزش  که  می شوند  موجب  فوق  »هدف های 

ویژگی خاص خود باشد. ویژگی های این روش عبارت اند از:
 نقش معلّم انتقال دانش نیست؛ بلکه تجارب کالسی را به گونه ای تدارک می بیند که از طریق 

آن یادگیرندگان خود دانش را کشف کنند. 
 معلّم اکتشاف و اندیشیدن مستقل را در یادگیرندگان تشویق می کند. 

 یادگیرندگان به دریافت دانش از سوی معلّم راضی نمی شوند؛ بلکه با مسائل و موضوعات به 
چالش می پردازند تا خود چیزی را کشف کنند. 

 مشارکت یادگیرندگان در فّعالیت یادگیری و تعامل آنان با تجارب کالسی در سطح باالیی قرار 
دارد. 

فّعالیت  به  آفرینندگی،  و  ارزشیابی،  تحلیل،  یعنی  شناختی،  باالی  سطوح  در  یادگیرندگان   
می پردازند«. )سیف، 1388، ص 535(

یادگیرنده محور  آموزشی  روش های  از  دیگر  یکی  مشارکتی:  یادگیری  کمک  به  آموزش 
یادگیری مشارکتی است. »یادگیری مشارکتی به روشی گفته می شود که در آن یادگیرندگان در گروه های 
کوچک با هم کار می کنند و برای دستاورد جمعی شان مورد تقویت قرار می گیرند. ویژگی مهم این روش 
آن است که در آن اعضای گروه با هم کار می کنند تا به هدف مشترکی برسند که هم کل گروه و هم فرد فرد 

اعضای گروه از آن سود می برند«. )سیف، 1388، ص 544(
داشتن هدف های روشن و قابل دسترس، وابسته بودن اعضای گروه به یکدیگر، و مسئولیت   
فردی از ویژگی های اساسی یادگیری مشارکتی است. معلّم در یادگیری مشارکتی عمدتاً نقش هدایت کننده 



41

معلّم  آورد  به دست  را  آن  نمی تواند  اطاّلعاتی دارد که  به  نیاز  ایفا می کند. همچنین زمانی که گروه  را 
می تواند آن اطاّلعات را در اختیار گروه قرار دهد. 

تقسیم کرده است. یک  کلی  به دو دستٔه  را اسالوین  یادگیری مشارکتی  بر  مبتنی  »روش های 
در روش های  دارد.  نام  پروژه  بر  مبتنی  دیگر روش های  دستٔه  و  گروهی  مطالعٔه  آنها روش های  دستٔه 
مهارت های  و  علمی  مشّخص  موضوع های  تا  می کنند  کار  هم  با  عمدتاً  یادگیرندگان  گروهی،  مطالعٔه 
مسائل  اصطالحاً  که  هستند  چیزهایی  روش ها  این  در  یادگیری  موضوع های  بیاموزند.  را  تحصیلی 
خوب سازمان یافته نام گرفته اند. در روش های مبتنی بر پروژه یادگیرندگان به طور گروهی کار می کنند تا 
یک گزارش تحقیقی، یک آزمایش علمی، یک روزنامٔه دیواری، یا مواردی شبیه به اینها را به وجود 

آورند«. )سیف، 1388، ص 547(

3ــ1ــ3ــ مدیریت فرایند یادگیری: در اجرای برنامهٔ  درسی تفّکر و پژوهش صبر و تحّمل 
معلّم و تسلّط بر فنون پرسشگری، تسهیل گری و هدایت مباحثات، داستان خوانی و قصه گویی ضروری 

است. در ادامه هر یک از این موارد تشریح شده است.
صبر و تحّمل معّلم : صبر و تحّمل معلّم از نکات کلیدی مدیریت فرایند یادگیری است. این 

امر از چند جهت قابل بررسی است. 
 صبر و تحّمل در توزیع زمان بین خود و دانش آموزان؛ بدین معنا که در فرایند پرورش تفّکر 
توانمندسازی دانش آموزان در به کارگیری قّوه تفّکر و تعّقل خود، در مقایسه با رسیدن به نتیجه اهّمّیت 
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بیشتری دارد؛ لذا از همکاران محترم انتظار می رود به جای ارائٔه توضیحی و آموزش مستقیم، زمان 
بیشتری به ارائٔه نظرات دانش آموزان اختصاص دهند، از کوتاه سازی فرایند مباحثه پرهیز کنند و پیام 

درس را به صورت مستقیم ارائه نکنند. 
 اختصاص فرصت برای پیگیری یک پرسش؛ رها نکردن ایده های دانش آموزان، ارجاع پاسخ 
یک فرد به دیگر دانش آموزان به منظور نقد و مقایسٔه آن نظر با نظر خود، تشویق به استفاده از ایده های 
مطرح شده برای ساخت ایده های تازه با ترکیب و تغییر ایده های قبلی، از جمله مصادیق تحّمل معلّم در 

فرایند پرورش تفّکر است. 
 صبر و تحّمل در گوش کردن به عقاید به ظاهر نامرتبط؛ عقاید به ظاهر نامرتبط دو گونه اند. 
در یک گونه، عقیده و نظر دانش آموز در ابتدا نامرتبط به نظر می رسد، اما با پرسش در مورد آن نظر، 
دانش آموز با توضیح و مثال ارتباط را نشان می دهد. نوع دوم اظهار نظری است که پرداختن به آن در 
کالس باعث به حاشیه رفتن موضوع اصلی می شود. با سؤاالت پیگیر ارتباط نظر دانش آموز با موضوع 
را واضح سازید. در صورت عدم ارتباط، بدون قطع بحث توّجه دانش آموز را به ایده ای که در آن زمان 

روی آن بحث می شد جلب کنید و مجددًا نظر او را در مورد سؤال اصلی جویا شوید. 
 پرهیز از تشویق نابه  هنگام؛ لّذت معلّم در رسیدن برخی از دانش آموزان به پاسخ صحیح و تشویق 
آن دانش آموز نزد دانش آموزان فرایند ایده پردازی را متوقف یا کُند می کند یا به حداقل می رساند. این 
امر به ویژه در پرورش تفّکر که مبنای آن نگاه فلسفی به یک امر از زوایای گوناگون است باعث آسیب 
رساندن به پویایی فرایند می شود. برای پرهیز از این امر بهتر است معلّم با شنیدن عقاید و نظرات مورد 
نظر خود از زبان دانش آموزان، از ابراز موافقت یا تشویق صریح عقیده خودداری کند و به جای آن، 

مشارکت دانش آموزان در مباحثات را تشویق کند. 
پرسشگری معّلم: در پرورش تفّکر، مهارت  پرسشگری معلّم نقشی محوری ایفا می کند. طرح 
پرسش  گام نخست در شروع یک گفتمان با خود یا دیگران است. پرسش ها بر دو گونه اند: دستٔه اّول 
پرسش های مستقیم هستند که می خواهیم نظر موافق یا مخالف مخاطب را دربارٔه موضوع بدانیم؛ لذا 
پرسش های غیرمستقیم  دوم  باشد. دستٔه  نه  یا  آری  پاسخ  متضّمن  که  می کنیم  را طوری طرح  پرسش 
برای  از پرسش های مستقیم  پاسخ های بسیار هستیم و حّتی الزم است  آنها منتظر  با طرح  هستند که 
می گیرد.  انجام  خاصی  هدف  با  پرسش  گونه  هر  طرح  اصوالً  کنیم.  استفاده  پاسخ ها  کردن  محدود 
بنابراین، گام اساسی مشّخص کردن هدف و سپس یافتن پرسش های مناسب برای دنبال کردن آن است. 
این کار آن طور که به نظر می رسد ساده نیست و نیاز به مهارت و تمرین دارد. برخی از انواع پرسش هایی 
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که در فّعالیت های این برنامه باید به کار گرفته  شوند عبارت اند از:
 پرسش هایی که در آن از دانش آموز خواسته می شود سخن خود را روشن تر بیان کند.

 پرسش هایی که در آن از دانش آموز خواسته می شود استدالل ها و شواهد خود را در رابطه با 
موضوع بیان کند. 

 پرسش هایی که دیدگاه های مختلف یک نفر راجع به یک موضوع، یا دیدگاه های چند نفر راجع 
به یک موضوع را کشف می  کنند. 

 پرسش هایی که مفاد و پیامدهای یک نظر و روابط و علل آن را می آزمایند و در آن از دانش آموز 
خواسته می شود که نتایج یک نظر یا روابط بین وقایع و پدیده ها را توضیح دهند. 

دانش آموز  از  آن  پرسش هایی هستند که در  یا گفت   وگو،  پرسش  پرسش هایی در مورد یک   
خواسته می شود پرسش یا گفت   و گو را به صورت دیگری طرح کند. این نوع پرسش به روشن سازی 

جنبه های مختلف موضوع یا طرز تلقی دانش آموز کمک می کند.
در جدول صفحٔه بعد برای هر یک از این نوع پرسش ها مثال هایی ارائه شده است.
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مثال نوع پرسش

می توانی توضیح بیشتری بدهی؟ پرسش های جویندٔه وضوح
می توانی با مثال توضیح خود را کامل کنی؟ 

 آیا منظور شما این است که ……………… ؟ 
آیا شما فکر می کنید این مورد مانند آن یکی است؟ 

پرسش هـایی کـه در مـورد استـدالل ها و شواهد 
پرسیده می شوند. 

چرا اینطور فکر می کنی؟ 
چه دلیلی برای این نظر داری؟ 

شواهد شما برای این ادعا چیست؟ 
آیا این بدین دلیل است که ……………… ؟ 

آیا شواهد برای قضاوت کافی است؟ 

کشف  را  مختلف  دیدگاه های  که  پرسش هایی 
می  کنند. 

نظر شما در این مورد چیست؟ 
واقعه،  )مسئله،  مورد  این  به  می توان  هم  دیگر  گونه ای  به  آیا 

پدیده، و…( نگاه کرد؟ 
آیا دیگران هم مانند شما فکر می کنند؟ 

آیا با آنچه دیگران گفته اند موافقید؟ 
مخالفت شما برای چیست؟ 
آیا کسی نظر دیگری دارد؟ 

آیا دیدگاه های مختلف را بررسی کردی؟ 

وقایع چه رابطه ای با هم دارند؟ پرسش هایی که مفاد و پیامدها را می آزمایند. 
چه چیز باعث شد این واقعه اتفاق بیفتد؟ 

چه خواهد شد اگر……………… ؟ 
از آنچه گفتید چه نتیجه ای به دست می آید؟ 

آیا می توان این پرسش را به صورت دیگری مطرح کرد؟ پرسش هایی در مورد یک پرسش یا گفت    وگو. 
آیا می توان این پرسش را به چند پرسش دیگر تبدیل کرد؟ 

آیا در این پرسش اصل موضوع مطرح شده است؟ 
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هدایت مباحثات: همان طور که گفته شد در فّعالّیت های یادگیری برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش 
کار گرفته شده  به  تمامی کالس  و بحث  به دو صورت بحث در گروه های کوچک  بحث و گفت وگو 
است. نقش معلّم در بحث گروهی به تسهیل گر و هدایت گر تغییر می یابد تا دانش آموزان فرصت بیشتری 
برای شرکت در بحث داشته باشند. این امر در چینش کالس نیز تأثیرگذار است. بدین معنا که چینش 
کالس در هنگام بحث تمامی دانش آموزان کالس U شکل است تا آنها بتوانند با یکدیگر ارتباط کالمی 

و چشمی برقرارکنند. 



رهنمودهایی برای هدایت بحث گروهی )اقتباس از اثرسیف، 1388، ص 529(

راهکار و مثالرهنمود

به  را  خجالتی  بسیار  کودکان  همکاری 
بحث جلب کنید. 

 از افراد بسیار خجالتی سؤال                            هایی بپرسید که به سادگی قابل جواب 
دادن باشند. 

مثال: جمشید نظر شما در این باره چیست؟
 منتظر یک سکوت طوالنی نمانید به طور مستمر از دانش آموز بسیار 

خجالتی بخواهید که نظری را ابراز کند. 

اظهارنظرها و سؤال های یک دانش آموز 
را به سوی دانش آموز دیگر هدایت کنید. 

مثال: پرویز این عقیده عجیب است. محمد نظر شما در مورد عقیدۀ 
پرویز چیست؟ 

سخنان  تا  کنید  کمک  دانش آموزان  به 
یکدیگر را درک کنند.

 از دانش آموز دیگری بخواهید آنچه را که دانش آموز قبلی گفته است، 
خالصه یا به زبان خود بیان کند. اگر بازگویی ناقص بود دانش آموز اول 

سعی خواهد کرد تا اظهارات دانش آموز بعدی را کامل کند.

دانش آموزان  که  را  آنچه  کنید  سعی 
می گویند درک کنید. 

 آنچه را که از گفتار دانش آموز درک کرده اید، برای او و کالس تکرار 
کنید. از او بخواهید در صورتی که برداشت شما با نظر او تفاوت دارد، 

آن را اصالح کند.
مثال: احمد من فکر می کنم نظر شما این باشد … درست است یا من 

اشتباه فهمیدم؟ 

مثال: شواهدی برای دفاع از این نکته داری؟ خواستار اطاّلعات بیشتری باشید. 
چگونه به این نتیجه رسیدی؟ 

مثال: اجازه بدهید، ما دربارٔه … صحبت می کردیم که امیر پیشنهادی جریان بحث را به مسیر اصلی برگردانید. 
ارائه داد کسی نظر دیگری دارد؟ 

کافی  وقت  جواب،  خواستن  از  پیش 
برای فکر کردن به دانش آموزان بدهید. 

 مثالً از دانش آموزان بخواهید پیش از جواب دادن، نظر خود را روی 
کاغذ بنویسند و بعد آنچه را که نوشته اند برای کالس بازگو کنند. یا قبل 

از پاسخ دادن، مدتی وقت برای فکر کردن صرف کنند.

سایر  به  فرد،  یک  صحبت های  هنگام 
افراد نگاه کنید و توّجه آنها را بسنجید. 

کرده  بیان  آنها  از  یکی  که  را  مطلبی  دانش آموزان  بردید  گمان  اگر   
اگر  نه؟  یا  شدند  مطلب  متوّجه  آیا  کنید  سؤال  آنها  از  نفهمیده اند 
دانش آموزان سرشان را به نشان موافقت تکان دادند از آنها بخواهید 

مثالی بیان کنند یا دالیلی برای صحت مطلب ارائه کنند. 

مشارکت دانش آموزان در بحث را تشویق 
کنید. 

در  مشارکت  و  ایده پردازی  بلکه  نکنید؛  تشویق  را  نظرات  و  ایده ها   
مباحثات را تشویق کنید. 
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قّصه گویی و داستان خوانی
به منظور ایجاد حیرت فلسفی در ابتدای کالس تفّکر و پژوهش از داستان ها، قّصه ها و فیلم هایی 
استفاده می شود. به کارگیری این رسانه ها به مهارت های خاّصی نیاز دارد که در ادامه به آنها اشاره 

می شود.
الف( قّصه گویی: »پیچیدگی مهارت قّصه گویی ایجاب می کند قّصه گو عالوه بر ذوق، عالقه، 
از لحن عاطفی و بیان روشن و مناسب، زبان بی لکنت و بدون تکیه کالم، صدای پرطنین و رسا، قدرت 
تغییر، تبدیل و تقلید صدا در حالت های گوناگون )نجوا، خواهش، فریاد، ناله، و …( ایجاد هیجان، 
هنگام  قّصه گو  باشد.  برخوردار  پشتکار  و  آنها،  طبیعی  کاربرد  توانایی  و  پرتحّرک،  اندام  نافذ،  نگاه 
اجرای یک قّصه شخصّیت خود را در بُعدهایی که با حالت عادی او تفاوت دارد، گسترش می دهد تا 
جهان خیال انگیز قصٔه خویش را بشناسد مخاطبان خود را به آن جهان ببرد و در کار خود سهیم کند.« 

)نعمت اللهی، 1389، ص 320(
باید و نبایدهای قّصه گویی

 قّصه گو باید لحن خود را با لحن شخصّیت های قّصه هماهنگ سازد و به وضعیت مخاطبان 

نزدیک کند. 
 به چهرٔه مخاطبان نگاه کند، واکنش های آنها را در نظر بگیرد تا بتواند با حفظ طرح اصلی قّصه 

زمان اجرا را به فراخور وضع و حال آنها افزایش و کاهش دهد. 
 در جمع مخاطبان بنشیند چنان که فاصلٔه چندانی با آنها نداشته باشد. 

 واضح، آرام و شمرده سخن بگوید. 

 قّصه را هنگام اجرا برای خود مجّسم کند. 

 روح کلی قّصه را به خاطر بسپارد تا هنگام اجرا آن را گسترش یا کاهش دهد. 

 از قّصه نتیجه گیری مستقیم نکند. )نعمت اللهی، 1389، ص 321(
ب( داستان خوانی معّلم: کتاب های داستان به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد انگیزه و حیرت 
فلسفی در دانش آموزان در این برنامه سهم به سزایی دارند. بر این اساس در کنار توانایی انتخاب کتاب 
داستان مناسب، مهارت  داستان خوانی معلّم نیز از اهّمّیت ویژه ای برخوردار است. نکات زیر از جمله 

مواردی است که به هنگام داستان خوانی باید رعایت شود. 
به معنای  تقویت مهارت های خواندن دانش آموزان  برنامه  این   هدف از خواندن داستان در 

از صوت و لحن مناسب،  آموزش و استفاده  به منظور مدیریت زمان  این رو،  از  نیست.  آن  خاّص 
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داستان توسط معلّم خوانده می شود، مگر در شرایطی خاص که دانش آموزی بتواند این کار را بهتر 
انجام دهد.

 به منظور درک بهتر روند و فضای داستان، ضرورت دارد معلّم قبل از ورود به کالس، کتاب 
را مطالعه کند. 

در کالس  داستان  هنگام خواندن  کتابخوانی،  در  مناسب  رفتاری  الگوی  نمایش  منظور  به   

درس، کتاب تا زده نشود. 
آن  فضای  و  قّصه  کامل تر  و  بهتر  درک  به  کتابخوانی  هنگام  داستان  کتاب  تصاویر  نمایش   

باید به هنگام خواندن داستان تصاویر را  اّما بسته به موضوع فّعالیت در برخی موارد  کمک می کند، 
به دانش آموزان نشان داد. دربارٔه برخی دیگر از کتاب ها تصاویر را می توان به صورت یکجا پس از 

خواندن کتاب نمایش داد. در هر حال، تشخیص زمان نمایش تصویر با معلّم است. 
 هنگام نمایش تصاویر، بهتر است کتاب کامالً باز نگه داشته شود و با حرکت مناسب دست، 

تصاویر آن را در معرض دید همٔه دانش آموزان قرار داد. 
 در صورت عدم دسترسی به کتاب داستان، از خالصٔه آن داستان که پیوست فّعالّیت های فصل 

چهارم است، استفاده شود. در چنین شرایطی طوری فضاسازی کنید که دانش آموزان تصاویر را در 
ذهنشان مجّسم کنند.
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2ــ3ــ صالحّیت های انتخاب گری )انتخاب محتوا(
شد  بیان  که  همان طور  نیمه تجویزی:  فّعالیت های  بین  از  فّعالیت  انتخاب  1ــ2ــ3ــ 
معلّمان محترم از بین فّعالیت های نیمه تجویزی می باید سه فّعالیت را متناسب با شرایط و نیاز کالس خود 
انتخاب و اجرا کنند. برای انتخاب فّعالیت از بین فّعالیت های نیمه تجویزی به دو نکته باید توّجه داشت:

 توّجه به پیش نیازهای آن فّعالیت قبل از اجرا؛ 
 تشخیص نیاز دانش آموزان با توّجه به صالحیت های تعیین شده در فّعالیت. 

به عنوان مثال، ممکن است دانش آموزان کالس برای انجام پروژٔه )1( مهارت های کافی را در 
پایٔه ششم کسب نکرده باشند؛ در این حالت، معلّم تشخیص می دهد که فّعالیت »پرسش های مناسب« 
پروژه آن را اجرا کند. صورت دیگر  فّعالیت  انجام  از  انتخاب کرده و قبل  نیمه تجویزی  را از بخش 
ممکن است معلّم تشخیص دهد برای غنی سازی و عمق بخشیدن به تفّکر دانش آموزان از فّعالیت هایی 

با مضامین پیچیده تر استفاده کند.
فیلم ها،  داستان ،  کتاب های  مضامین  آموزشی:  رسانه های  و  مواد  انتخاب  2ــ2ــ3ــ 
رخدادها و وقایع پیرامونی دست مایٔه مناسبی برای شروع بحث در حلقه های کند   و کاو و اجتماعات 
پژوهشی هستند. )منظور از اصطالح حلقه های کند   و کاو، موقعیتی است که دانش آموزان در گروه های 
کوچک با یکدیگر کار و فّعالیت می کنند و منظور از اجتماع پژوهشی، موقعیتی است که کّل دانش آموزان 
در کالس به بحث و گفت و گو با یکدیگر می پردازند.( محتوای برخی از این مواد و رسانه ها از قابلیت 
باالیی برای پرورش تفکّر برخوردارند. معلّمان محترم برای انتخاب رسانه ها و مواد آموزشی مناسب، 
نیازمند استفاده از معیارهایی هستند. تسلط به کاربست این معیارها از صالحیت های اساسی معلّمان 

برای انتخاب محتواست. 
معیارهای انتخاب داستان برای برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش

ــ داستان حداقل دو موقعّیت داشته باشد که امکان مقایسٔه شباهت ها، تفاوت ها، و تشخیص 
رابطه های دو موقعّیت را به دانش آموزان بدهد. 

ــ موضوعات در محتوا قابلیت طبقه بندی داشته باشد؛ یعنی موقعّیت ها، شخصّیت ها، وقایع را 
بتوان براساس دالیلی طبقه بندی کرد. اگر محتوای داستانی امکان طبقه بندی های متفاوت را ارائه دهد 

مناسب تر است. 
برای  را  ارزشی  امکان قضاوت  که  باشد  داشته  در خود  را  موقعّیت هایی  داستان  ــ محتوای 

دانش آموزان فراهم کند. 
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ــ داستان مفاهیم و موضوعاتی داشته باشد که آن را به عنوان داستان فکری، از دیگر داستان ها 
متمایز بسازد. 

ــ داستان ها باید ایجاد حیرت بکنند و تفکّر و تخیل کودک و نوجوان را تحریک نمایند.
باید روی موضوعات یا حوادث، تمرکز داشته باشد و برای دانش آموزان جذاب و  ــ داستان  

بحث انگیز باشند. 
ــ داستان حاوی موقعّیت هایی باشد که مسائل فلسفی به طور غیرمستقیم در آن مطرح گردد و 

ضمن جذابیت بتواند سؤاالت فکری ایجاد کند. 
ــ ساختار تعّقلی و ذهنی داستان به گونه ای باشد که خواننده در حین بحث و گفت وگو و تفّکر و 

تعّقل دربارٔه شخصّیت های داستان، به عقاید و زیربنای فلسفی دست یابد. 
ــ محتوا و پیام داستان قابلیت ارتباط با تجارب زندگی روزمرٔه کودکان و نوجوانان را داشته 
باشد؛ یعنی در خالل فّعالیت های روزانه و تجارب شخصی شخصّیت های داستان، رمز و رازها شکل 

بگیرد. 
محتوای داستان باید بین جنبه های هنری زبان و جنبه های آموزشی تعادل برقرار کند و از این  ــ 

طریق، خواننده را به یافتن مطلب و چالش با اندیشه و مسائل آن فراخواند. 
حجم محتوای داستان به گونه ای باشد که خواندن یا قّصه گویی آن حداکثر ده دقیقه زمان نیاز  ــ 
داشته باشد. در صورتی که داستانی ارزش وقت گذاری بیشتر را دارد، دو جلسه به آن اختصاص داده 

شود.  
معیارهای انتخاب فیلم برای برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش

ــ زمان فیلم حداکثر ده دقیقه باشد؛ یا در صورت مونتاژ از فیلم های بلند بتوان محتوایی مناسب 
آموزش تفّکر انتخاب کرد به گونه ای که مضمون، موضوع، و ماجرای اصلی کماکان قابلیت کاربری 

آموزشی مورد نظر )فلسفیدن( را داشته باشد. 
و  تفاوت ها،  شباهت ها،  مقایسٔه  امکان  که  باشد  داشته  موقعیت  دو  حداقل  فیلم  محتوای  ــ 

تشخیص رابطه های دو موقعیت را به دانش آموزان بدهد. 
ــ موضوعات در محتوا قابلیت طبقه بندی داشته باشد، یعنی موقعیت ها، شخصیت ها، وقایع را 
ارائه دهد  را  متفاوت  امکان طبقه بندی های  فیلم  اگر محتوای  براساس دالیلی طبقه بندی کرد.  بتوان 

مناسب تر است. 
ــ محتـوای فیـلم دانش آموز را بـه انطباق الگوهـای اطاّلعـات اخـذ شده از یک مـوقعیت بـه 
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موقعیت های دیگر که همان نوع اطاّلعات در آن به کار گرفته می شود، قادر سازد. 
ــ محتوای فیلم موقعیت هایی را در خود داشته باشد که امکان قضاوت ارزشی را برای دانش آموزان 

فراهم کند. 
ــ جریان فیلم باید ایجاد انگیزه و حیرت بکند و تفّکر و تخیل کودک و نوجوان را تحریک 

نماید. 
ــ فیلم دارای مفاهیم و موضوعاتی باشد که آن را از دیگر فیلم ها متمایز سازد. 

و  جذاب  دانش آموزان  برای  و  باشد  داشته  تمرکز  حوادث  یا  موضوعات  روی  باید  فیلم ها  ــ 
بحث انگیز باشند. 

ــ داستان فیلم حاوی موقعیت هایی باشد که مسائل فلسفی به طور غیرمستقیم در آن مطرح گردد 
و ضمن جذابیت بتواند سؤاالت فکری ایجاد کند. 

بیننده در حین بحث و گفت وگو و تفّکر و  ــ ساختار تعّقلی و ذهنی فیلم به گونه ای باشد که 
تعّقل دربارٔه عناصر موجود در فیلم )شخصّیت ها، وقایع، روندها و …( به عقاید و زیربنای فلسفی 

دست یابد. 
ــ محتوا و پیام فیلم قابلیت ارتباط با تجارب زندگی روزمره کودکان و نوجوانان را داشته باشد؛ 

یعنی در خالل داستان آن، رمز و رازها شکل بگیرد. 
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3ــ3ــ صالحیت طّراحی فّعالیت   )بخش غیرتجویزی یا اختیاری(
صالحّیت طّراحی از صالحّیت های سطح باالی معلّمان حرفه ای است. این سطح از صالحّیت 
شامل تسلّط در به کارگیری هم زمان صالحّیت های اجرا، انتخاب گری، و طّراحی است. معلّمان مجّرب 
طّراحی  برنامه ریزی،  روان شناسی،  زمینٔه  در  نظری خود  دانش  کارگیری  به  و  عملی  تجربٔه  به  اتکا  با 
انتظار  آنها  از  بود.  غیرتجویزی خواهند  بخش  یادگیری  فّعالیت های  طّراحی  به  قادر  و …  آموزشی 
می رود براساس چارچوب زیر و اصول انتخاب مواد و رسانه های آموزشی توانایی خود را به فعلیت 

برسانند. 
1ــ3ــ3ــ اصول طّراحی فّعالیت

 هر فّعالیت یک یا چند هدف برنامه را پوشش می دهد؛ به گونه ای که اهداف فّعالیت ها با اهداف 

برنامه هماهنگی داشته باشد. 
 در طّراحی فّعالیت ها باید انتظارات عملکردی مورد توّجه قرار گیرد. 

 در تعیین عناوین و محتوای فّعالیت ها ضمن همسویی با اهداف برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش 

پایٔه اّول متوسطه، به نیازهای یادگیرندگان و انتظارات جامعه نیز باید توّجه شود. 
 در طّراحی فّعالیت ها توّجه به طیف توانایی های دانش آموزان، میزان برخورداری مدرسه از 

تجهیزات و فناوری ها، میزان دخالت یا عدم دخالت معلّم در فرایند یاددهی ــ یادگیری ضروری است. 
 نقش اولیا حمایت از ایده های اساسی برنامه و تسهیل گری می باشد؛ در طّراحی فّعالیت ها این 

نقش به حّدی باید باشد که موجب دخالت در روند و جهت یادگیری تفّکر دانش آموز نشود. 
 اجرای یک فّعالیت ممکن است یک یا دو جلسه زمان نیاز داشته باشد. در طّراحی فّعالّیت های 

یادگیری زمان مورد نیاز باید به دّقت محاسبه شود. 
نکته: در صورتی که طّراحی فّعالیت در مدرسه امکان نداشته باشد، سه جلسه غیرتجویزی نیز 

با استفاده از فّعالیت های باقیمانده از بخش نیمه تجویزی انجام خواهد گرفت. 
 هر فّعالیت با یک محّرک برای جلب توّجه و آماده شدن برای ورود به یک اجتماع پژوهشی 
در قالب مشاهده در محیط واقعی، خواندن داستان، شعر، یا متون خواندنی دیگر، استفاده از رسانه های  
شنیداری، تصویر، فیلم، بازی، ایفای نقش، یا در پی وقوع یک پدیده، و … آغاز خواهد شد. استفاده 
از رسانه های مختلف از یک سو به ایجاد حیرت فلسفی یا سؤال پژوهشی کمک می کند و از سوی 
دیگر فرصتی فراهم می کند تا دانش آموزان تحلیل دقیق محتوای رسانه ها را تمرین کنند و برای زندگی 

در دنیایی مملو از رسانه آمادگی بیشتری پیدا کنند.
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 طّراحی فّعالیت باید به گونه ای باشد که موجبات برقراری ارتباطات عاطفی و کنش و واکنش 
شناختی را بین دانش آموزان، و دانش آموزان و معلّم در حلقه های کند و کاو و اجتماع پژوهش، فراهم 

سازد. 
 در طّراحی فّعالیت ها باید استفاده از روش های متنّوع مانند تجربه، بحث و گفت وگو و غیره 

لحاظ شود. 
تکالیف تکمیلی، توسعه ای و  تمرین ها و  از  باید  یادگیری  ــ  یاددهی  فّعالیت های   در طّراحی 

خاّلق برای تقویت و تثبیت آموخته ها استفاده شود. 
2ــ3ــ3ــ چارچوب طّراحی فّعالیت: فّعالیت های یادگیری تفّکر و پژوهش در چارچوب 
مشّخصی تنظیم و ارائه شده اند. )رجوع کنید به فصل چهار( در طّراحی فّعالیت های غیرتجویزی نیز 

استفاده از این چارچوب توصیه می شود. چارچوب طرح فّعالیت به شرح زیر است. 
 عنوان فّعالیت

 مضمون فّعالیت
 صالحّیت  ها

 زمان
 هدف 

 انتظارات عملکردی 
 مواد و وسایل آموزشی

 فرایند اجرا
 توصیه های اجرایی

 فّعالیت تکمیلی
 پیوست ها

تعریف موارد فوق بدین شرح است:
ـ  یادگیری پیش بینی شده  عنوان فّعالیت: عنوان فّعالیت برگرفته از زمینٔه اصلی فّعالیت یاددهیـ 
برای دستیابی به انتظارات عملکردی است و به گونه ای خواهد بود که موجب ایجاد انگیزه و انتظار در 

مخاطب شود. 
مضمون: در هـر فّعالیت یک یـا دو مضمون پیگیـری می شود. ایـن مضامین بـار مفهومی 
فّعالیت را بر دوش دارند. برخی از مضامین در فصل دوم نام  برده شده است. با توّجه به نیاز کالس 
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می توان از همین مضامین یا مضامین دیگری که با اهداف برنامه هماهنگی داشته باشد استفاده کرد. 
انتخاب مضامین می تواند از موضوعات درسی پایه های تحصیلی قبلی و فعلی، وقایع و جریانات روز 
زندگی، کنجکاوی های دانش آموزان دربارهٔ محیط طبیعی و اجتماعی پیرامون، و ماورالطبیعه انجام 

گیرد. 
مسئله،   حّل  تخّیل،  استدالل،  نظیر  پژوهش  و  تفّکر  پایٔه  صالحّیت های  منظور  صالحّیت ها: 
تحلیل،  مشاهدات،  هدایت  پرسش گری،  کاوش گری،  سیستمی،  تفّکر  خلق،  و  ابداع  انتقادی،  تفّکر 
قضاوت براساس شواهد، تصمیم گیری، قضاوت براساس نظام معیار، تأمل در خود، خود ارزشیابی بر 

اساس نظام معیار است. در هر فّعالیت یک یا چند مورد از این صالحّیت ها پیگیری می شوند. 
محتوای  با  متناسب  یعنی  است؛  متوسطٔه  اّول  دورٔه  در  آموزشی  جلسٔه  زمان  مطابق  زمان: 

فّعالیت یک یا دو جلسٔه 50 دقیقه ای برای اجرا در نظر گرفته می شود. 
بند  یک  صورت:  به  اّول  قالب  می شود؛  نوشته  قالب  دو  در  فّعالیت  اهداف  هدف: 
تشریحی در فّعالیت نوشته می شود که در آن هدف یا هدف های کلی به همراه فّعالیت های یاددهی ــ 
یادگیری به صورت ضمنی توضیح داده می شود. صورت دوم بیان اهداف در قالب معمول هدف نویسی 

است.
انتظارات عملکردی: درهر فّعالیت چند انتظار از انتظارات عملکردی برنامه پیگیری می شود 

این انتظارات در طرح فّعالیت باید مشّخص شود. 
مواد و وسایل آموزشی: تجهیزات، مواد و وسایل پیش بینی شده برای یک جلسٔه آموزش 
شامل کاربرگ ها، برگه های ارزشیابی، مواد خواندنی، مواد دیداری و شنیداری و … می باشد. شایان 
ذکر است به منظور طراحی کاربرگ معلّم ساخته صفحات سفیدی در آخر کتاب دانش آموز قرار داده 

شده است. 
فرایند اجرا: در این بخش شیؤه آموزش به صورت گام به گام توضیح داده می شود و شامل 
دستورالعمل ایفای نقش های پیش بینی شده برای معلّم و دانش آموز به منظور مشارکت مؤثّر در فرایند 
یادگیری و مدیریت مناسب بر مواد و رسانه های آموزشی و سایر عوامل و امکانات است. در مهم ترین 
گام این فرایند معلّم، جهت تسهیل گری و هدایت مباحث، از سه دسته سؤال با ویژگی های صفحٔه بعد 

استفاده می کند. 
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دانش آموزان  از  نوع سؤاالت  این  در  است.  موقعیت  توصیف  اّولیه،  سؤاالت 
فّعالیت  یک  نمایش  و  تصویر  فیلم،  در  یا  شنیده  داستان  در  را  آنچه  می شود  خواسته 
بیان کنند. هدف این سؤاالت افزایش توانایی مشاهده، دّقت و درک  مشاهده کرده اند 

دانش آموزان است. 
متضاد،  موقعیت های  ابهامات،  آن  در  که  است  سؤاالتی  دوم،  دستٔه  سؤاالت 
می گیرد.  قرار  مورد سؤال  فّعالیت  و  فیلم  داستان،  در  موجود  و …  تغییرات  روابط، 
این دسته از سؤاالت به دنبال پرورش قّوۀ تحلیل و استدالل دانش آموزان است؛ لذا از 

ماهیت و چیستی و چرایی سؤال می کنند. 
سؤاالت دستٔه سوم، یا سؤاالت پایانی، یافته های دانش آموز را به موقعیت زندگی 

او پیوند می دهند.

توصیه های اجرایی: در پاره ای از موارد، الزم است انعطاف خاصی در برنامه لحاظ شود، 
یا ترتیب اجرا به نحوی تغییر یابد. در این صورت، موارد احتمالی و توصیه های الزم در این قسمت 

نوشته می شود. 
در طّراحی فّعالیت های یاددهی ــ یادگیری از تمرین ها و تکالیف تکمیلی،  فّعالیت تکمیلی: 
توسعه ای و خاّلق برای تقویت و تثبیت آموخته ها استفاده می شود. در صورت نیاز به چنین فّعالیت هایی 

در این قسمت طرح به آن اشاره می شود. 
پیوست ها: در برخی فّعالیت ها پیوست ها شامل خالصٔه داستان یا داستان هایی است که در آن 

فّعالیت به کار گرفته شده است. 
3ــ3ــ3ــ سازماندهی فّعالیت های یک جلسه: مراحل ارائٔه فّعالیت در یک جلسه به شرح 
زیر است: اجرای تمامی مراحل نامبرده در روش ارائه، در همٔه جلسات الزامی نیست و به جز در مورد 
مرحلٔه ارائٔه محّرک و ایجاد انگیزه، تقّدم و تأّخر در نوشتار لزوماً به معنای تقّدم و تأّخر زمانی در اجرای 

مراحل نیست. 
خواندن  مشاهده،  فّعالیت،  یک  نمایش  بازی،  از  استفاده  با  انگیزه  ایجاد  و  محّرک  ارائٔه   

داستان، نمایش فیلم، تصویر و غیره.
 گروه بندی و فّعالیت حلقه های کند و کاو کوچک )برحسب ضرورت(
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 طرح نظرات در اجتماع پژوهشی کالس
 انجام فّعالیت های کتاب دانش آموز )متناسب با مراحل پیش بینی شده در طرح فّعالیت در فصل 

چهار کتاب راهنمای معلّم(
 جمع بندی 

 فّعالیت تکمیلی )ارائٔه تمرین، تکلیف، مطالعٔه بعدی، و ... در صورت لزوم(
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فصل چهارم

فرایند اجرای درس های تفکر و پژوهش

1ــ4ــ مقّدمه
در این فصل ابتدا درس های بخش تفکّر و پژوهش کتاب تفکر و سبک زندگی در جدولی در 
یک نگاه توصیف شده اند. سپس فرایند اجرای درس های تفّکر و پژوهش در هر جلسه در دو بخش 
اجرای  فرایند  در  نیز  دانش آموزان  کتاب  صفحهٔ   تصویر  است.  شده  ارائه  نیمه تجویزی1  و  تجویزی 
فّعالیت ارائه شده است. همان طور که قبالً توضیح داده شد اجرای 22 جلسٔه تجویزی )11 جلسه2 
برای دروس بخش تفکر و پژوهش و 11 جلسه برای دروس  بخش آداب و مهارت های زندگی(  برای 
همٔه کالس های پایٔه هفتم یکسان و الزامی است. اما از درس های بخش نیمه تجویزی 3 مورد انتخاب و 
اجرا می شود. طّراحی درس های بخش غیرتجویزی نیز برعهدٔه معلّم است که در صورت تمایل می تواند 

از درس های باقیماندٔه بخش نیمه تجویزی استفاده کند. 

جدول1ــ4

تعداد نوع درسردیف
جلسات تفکر و پژوهش

تعداد 
جلسات آداب و مهارت های زندگی

1111تجویزی )الزامی(1

3نیمه تجویزی )انتخابی(2

3غیرتجویزی )اختیاری(3

28جمع

1ــ برای توضیح بیشتر به فصل سوم، عنوان برنامه  آموزشی، ص 32 رجوع کنید. 
2ــ منظور از جلسه، 2 ساعت آموزشی معادل 100 دقیقه در هر هفته است.
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در طّراحی و سازماندهی درس ها دو گونه نظم را می توان رعایت کرد:
1ــ نظم منطقی، که منظور از آن، توّجه به اصول انتخاب و سازماندهی محتوا از حیث ترتیب 
مطالب در برنامهٔ درسی است؛ یعنی تقّدم و تأّخر درس ها از حیث ارتباط موضوعی آنها و اطمینان از 
توّجه به جنبه های مختلف یک موضوع در طّراحی ناشی می شود. این بدان معناست که به هنگام طّراحی 
درس ها، درس هایی که فلسفیدن را پرورش می دهند هم زمان و یکجا، و درس هایی که کاوشگری را 

تقویت می کنند نیز هم زمان و یکجا طّراحی شده اند.  
2ــ نظم روانی، که منظور از آن، تعیین توالی و سازماندهی درس ها براساس توّجه به اصول 
روان شناسی یادگیری است؛ یعنی تقّدم و تأّخر درس  ها ناشی از توّجه به عالیق دانش آموزان و تقویت 

انگیزهٔ آنان برای تعامل در فّعالیت های یادگیری است. 
در طّراحی درس های بخش تفکر و پژوهش، نظم منطقی مد نظر بوده است. برای مثال درس های 
بخش  پروژٔه پژوهشی جهت دستیابی به صالحّیت کاوشگری، درس هایی مانند سراب، راز تعادل،  سّکٔه 
طال و … برای دستیابی به صالحیت فلسفیدن طراحی شده اند، تعدادی از درس ها نیز به طور تلفیقی 
طّراحی شده اند اما هنگام چینش درس ها برای اجرا، نظم روانی بیشتر مورد توّجه قرارگرفته است. به 
عبارت دیگر، چینش درس ها در کتاب براساس ایجاد انگیزه و عالقه در دانش آموزان، و شادابی فضای 

کالس انجام گرفته است. 

2ــ4ــ درس های بخش تفکّر و پژوهش در یک نگاه

یف
عنوان رد

درس
نوع

رسانۀ زمان مهارت هامضموندرس
مورد نیاز

تفّکر دربارٔه 1
عقل، دانش، تجربه، تفّکر تجویزیتفّکر

و تعّقل
حّل مسئله، تحلیل، استدالل، 

داستان1جلسهقضاوت، تفّکر انتقادی

هوّیت انسانیتجویزیسّکٔه طال2
مشاهده، حّل مسئله، تحلیل، 

استدالل، قضاوت، تفّکر 
انتقادی

داستان1جلسه

3
بزرگ 
مردان 
کوچک

هوّیت )دفاع مقّدس(تجویزی

هدایت مشاهدات، حّل 
مسئله، تحلیل، استدالل، 
قضاوت براساس شواهد، 

تفّکر انتقادی

فیلم1جلسه
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پروژٔه 4
تجویزیپژوهشی

گردآوری اّطالعات/ 
مشاهده

کاوشگری )پرسشگری، 
برنامه ریزی، هدایت 

مشاهدات، گردآوری 
اّطالعات، تحلیل، 

قضاوت براساس شواهد، 
تصمیم گیری(، ارائه، تفّکر 

انتقادی

ــ3جلسه

حکایت 5
هوّیتتجویزیتربیت

حّل مسئله، تحلیل، استدالل، 
قضاوت براساس نظام معیار، 

تفّکر انتقادی
داستان1جلسه

تجویزیراز تعادل6
هدفمندی خلقت )جایگاه 
موجودات در مجموعه ای 
هدفمند ــ توازن و تعادل(

هدایت مشاهدات، حّل 
مسئله، تحلیل، استدالل، 
قضاوت براساس شواهد، 

تفّکر انتقادی، نگرش 
سیستمی

فیلم1جلسه

تجویزیسراب7  

خطای تفسیر حواس 
)خطای حواس(، 

ویژگی های علم )ابطال پذیری 
در علوم تجربی(

مشاهده، حّل مسئله، تحلیل، 
عکس/ 1جلسهاستدالل، تفّکر انتقادی

فیلم

8
ارائه 

گزارش 
پژوهش

گردآوری اّطالعات/ تجویزی
نظرسنجی

کاوشگری )پرسشگری، 
برنامه ریزی، گردآوری 

اّطالعات، تحلیل، قضاوت 
براساس شواهد، تصمیم گیری(، 

ارائه، تفّکر انتقادی 

ــ2 جلسه

پرسش   9
مناسب

نیمه 
حّل مسئله، پرسشگری، روش گردآوری اّطالعاتتجویزی

ــ1 جلسهاستدالل

حکایت   10
راستی

نیمه 
تجویزی

در جست و جوی معنا 
)راست و دروغ(

حّل مسئله، تحلیل، استدالل، 
قضاوت براساس شواهد، 

قضاوت براساس نظام معیار، 
تفّکر انتقادی

داستان1 جلسه
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بز یا سگ؟11
نیمه 

تجویزی
حّل مسئله، تحلیل، استدالل، شناخت

قضاوت براساس شواهد، 
تصمیم گیری، تفّکر انتقادی

داستان1 جلسه

12
چرا این 

تلفن زنگ 
نمی زند؟

نیمه 
ندای درونتجویزی

هدایت مشاهدات، تخّیل، 
حّل مسئله، تحلیل، استدالل، 

قضاوت براساس شواهد، 
تفّکر انتقادی، ابداع و خلق

فیلم1 جلسه

دیوار  13
شیشه ای

نیمه 
تجویزی

حّل مسئله، تحلیل، استدالل، خطای تعمیم تجربه
قضاوت براساس نظام معیار، 

تفّکر انتقادی
متن 1 جلسه

خواندنی

14
مسموم 
کردن 

سرچشمه

نیمه 
حّل مسئله، تحلیل، استدالل، مغالطهتجویزی

متن 1 جلسهتفّکر انتقادی
خواندنی

ناظم و 15
منظوم

تجویزی
ناظم و منظوم

حّل مسئله، تحلیل، استدالل، 
قضاوت براساس شواهد، 

تفّکر انتقادی، تفّکر سیستمی
متن 1جلسه

خواندنی

3ــ4ــ فرایند اجرای درس های تجویزی )الزامی(

توّجه: 
این  پیش بینی شده است.  تعدادی سؤال  در هر جلسه  اجرای درس  فرایند  در 
سؤاالت ابزاری برای جهت دهی به گفت وگوها توسط معلّم است. ممکن است با طرح 
یکی دو سؤال اول جریان گفت وگو به گونه ای پیش رود که به همٔه سؤاالت بعدی نیز 
به  در دستیابی  به شما  بعدی  از سؤاالت  استفاده  نشد  اگر چنین  اما  داده شود.  پاسخ 

اهداف کمک می کند.
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عنوان درس: تفّکر برای تفّکر

مضمون: عقل، دانش، تجربه، تفّکر و تعّقل
مهارت ها: حّل مسئله، تحلیل، استدالل، قضاوت، تفّکر انتقادی

زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

 زیاد شنیده  یا دیده ایم که کودکان و نوجوانان از سوی والدین و اطرافیان مخاطب 
را  عقلت  چرا  کن!  فکر  بیشتر  کمی  نمی کنی؟  فکر  چرا  که  می گیرند  قرار  جمالت  این 
به کار نمی اندازی! و جمالتی از این قسم. اّما آیا کودکان و نوجوانان معنی این جمالت 
را به واقع همان طور که در ذهن بزرگ ترهاست درک می کنند؟ آیا آنها برای رفتارهایی 
آیا معیارهای  ندارند؟  تفّکر را  یا روش و منش مناسب  نمی کنند  انجام می دهند فکر  که 
پایٔه ششم  در  آنچه  براساس  دانش آموزان،  جلسه  این  در  نیست؟  درست  آنها  قضاوت 
ابتدایی در کالس تفّکر و پژوهش انجام داده اند، راجع به ماهیت تفّکر می اندیشند. انتظار 
می رود در پایان این فّعالیت به پاسخ سؤاالتی دربارٔه روش و منش تفّکر دست یابند و 
دریابند که در ساعت تفّکر و پژوهش از آنها چه انتظاری می رود و دیدی کلّی نسبت به 
فرایند تفّکر و تعّقل پیدا کنند و با گفت و گو دربارٔه سه مفهوم عقل، دانش و تجربه، به 

جایگاه آنها در شناخت آدمی پی ببرند.

اهداف
 توانایی تأمل در جایگاه فکر، عقل و تجربه در شناخت 

 آشنایی با اصول گفت و گوهای جمعی و رعایت  آن 

انتظارات عملکردی
 تحلیل معانی واژه های عقل، دانش،  تجربه، تفّکر، تعّقل، معیار

 تبیین رابطه های عقل، دانش و تجربه
 تحلیل جایگاه عقل، دانش و تجربه در شناخت

 تحلیل ویژگی ها و شیوه های تفّکر و تعّقل 
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 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 
 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا  و نظرات خود و دیگران

 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت وگوهای جمعی 
مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز، قصه کالغ تشنه

فرایند اجرای درس
بخش اّول قصٔه  زیر را برای دانش آموزان تعریف کنید و از آنها بخواهید پایان قصه را حدس بزنند. 

در قصه ها آمده است که روزی کالغی تشنه 
هرچه گشت، آبی برای رفع تشنگی پیدا نکرد. 
یک  های  خرابه  به  پروازکنان  ناامید  و  خسته 
روستا رسید. ناگهان در گوشٔه سایه ای کوزه ای 
دید که از بیرون نمناک بود. این عالمت نشان 
می داد که در کوزه حداقل به اندازهٔ رفع تشنگی 
آب وجود دارد. کالغ تشنه با خوشحالی خود 
را به کوزه رساند و منقارش را درون آن فرو 
آب  و  تنگ  کوزه  دهانٔه  که  افسوس  اما  برد؛ 
کم بود و منقار کالغ به آب نمی رسید. بعد از 
تالش بسیار، کالغ خسته تر از قبل منقارش را 
از کوزه بیرون آورد؛ اما ناگهان فکری به ذهن 

او رسید….

وقتی همه نظر خود را گفتند ادامٔه قصه را برایشان تعریف کنید:
کالغ پرواز کرد و از اطراف، سنگ ریزه های کوچکی را با خود به کنار کوزه 
آورد. یکی یکی سنگ ریزه ها را به داخل کوزه انداخت. هربار که یکی از سنگ ها داخل 
کوزه می افتاد سطح آب کمی باالتر می آمد. آنقدر به این کار ادامه داد تا منقارش به آب 

درون کوزه رسید. این آب بهترین و گواراترین آبی بود که تا آن روز نوشیده بود.
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در  را  زیر   سؤاالت  داستان،  پایان  از  پس 
کالس مطرح کنید و از دانش آموزان بخواهید 

فکر کرده و در مورد آنها گفت وگو کنند:
1ــ چگونه این فکر به ذهن کالغ رسید؟
ـ  آیا شدت تشنگی کالغ در سرعت  2ـ

پیداکردن راه حل، تأثیری داشت؟
حل  برای  کالغ  داستان  این  در  3ــ 
کرد؛  استفاده  موارد  از  یک  کدام  از  مشکل 

»عقل، دانش یا تجربه«؟
دانش آموزان را با استفاده از مثال های 
می تواند  ازموارد  هریک  دربارٔه  که  نقضی 
مفهوم  به  راجع  بحث  به  باشد  داشته  وجود 

هریک از سه واژه وادارید.
4ــ این داستان می تواند نشان دهندٔه موقعیتی باشد که انسان ممکن است با آن مواجه شود. کدام 

یک از این سه در زندگی انسان مهم ترند؛ عقل، دانش یا تجربه؟
در  دانش آموزان  پاسخ های  از  تعدادی  کنید.  کتاب جلب   9 تصویر صفحٔه  به  را  دانش آموزان  توجه 
ابرک ها نوشته شده است این پاسخ ها نظر دانش آموزان است؛ درست یا نادرست بودن آن به دلیلی که 
برای ارائه این نظر بیان می کنند بستگی دارد. ابرک خالی »من فکر می کنم ….. « به این معنی است که 
هر دانش آموز باید نظر خود و دلیل آن را بیان کند. برای اینکه به دانش آموزان کمک کنید موقعیت را 

بهتر درک کنند سؤاالت زیر را مطرح کنید.
ـ  آیا همٔه انسان های عاقل حتماً با تجربه اند؟  5  ـ

6  ــ آیا دانشمند بودن به معنای عاقل بودن است ؟ 
7ــ آیا کسانی که دانش بیشتری دارند، عاقل ترند؟

8  ــ میزان عقل، دانش یا  تجربٔه انسان ها را چگونه می توان فهمید؟ آیا راه فهمیدن هرسه مورد 
یکی است؟

گفت وگو كنید
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آنها  برای  فّعالیت »گفت وگو کنید« و کشش دانش آموزان، سؤاالت زیر را  بر اساس جمع بندی 
مطرح کنید. از آنها بخواهید به عملکرد خود در کالس تفکّر استناد کرده و با ذکر مصادیقی از ساعت 

تفّکر به این سؤال ها پاسخ دهند.
9ــ به نظر شما تفکّر یعنی چه؟ تفکر دربارٔه یک موضوع چگونه شروع می شود؟

10ــ آیا هر کس که فکر می کند، عاقالنه عمل می کند؟ پاسخ خود را با مثال توضیح دهید.
سپس جمالت زیر را در کتاب خودکامل کنند. 

فکر کردن با عاقل بودن شباهت دارد؛ چون …………………………………………………
فکر کردن و عاقل بودن یکی نیستند؛ چون …………………………………………………

درک خود از معنای واژه های عقل، دانش و تجربه را براساس گفت وگوهای کالس بنویسید.
عقل: …………………………………………………………………………………

دانش: …………………………………………………………………………………
تجربه: …………………………………………………………………………………

دانش آموز  هر  که  باشید  داشته  توجه 
پاسخ خود را بنویسد و از دیکته کردن پاسخ های 
یکسان به آنها خودداری کنید. این سؤال نوعی 
نشان  آموزان  دانش  پاسخ های  است  ارزیابی 
می دهد که چه دریافتی از گفت وگوهای کالسی 

داشته اند.
به  را  زیر  سؤال  دانش آموزان  سپس 

صورت انفرادی انجام دهند.
هر یک از شما سعی کنید مدلی تصویری 

برای رابطٔه عقل، دانش و تجربه رسم کنید.
به نکات مندرج در سؤال توجه کنید.

 »سعی کنید« در این سؤال یعنی تالش 
این  در  و  است  نظر  مد  دانش آموزان  فکری 
سعی ممکن است همه به محصول دست نیابند.

فّعالیت تكمیلی در كالس
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 رسم مدل یکی از مهارت های تفکر است که حتی بزرگ ساالن در آن مشکل دارند در این 
فعالیت دانش آموزان این مهارت را تمرین می کنند.

 برخی دانش آموزان به جای رسم مدلی که رابطه را نشان دهد نقاشی می کشند این عمل نیز 
ارزنده است اما پس از ارائٔه مدل ها در کالس، و نوع رابطه ها و استدالل هایی که دانش آموزان برای این 

رابطه ها بیان می کنند، از مقایسه شکل ها به تفاوت مدل و نقاشی پی خواهند برد. 
در اکثر دروس، فعالیتی تحت عنوان فعالیت در خانه پیش بینی شده است. این فعالیت ها به منظور 
تعمیق بخشیدن به یادگیری های دانش آموزان است. آنها با انجام این فعالیت ها در ارتباط با موضوع، بیشتر 
فکر کرده و تفکر خود را با خانواده به اشتراک می گذارند. اما در این درس فعالیت در خانه، به نوعی 
فهرست کردن قوانین و اصولی است که به هنگام تفکر انفرادی یا تفکر در گروه رعایت می کنیم. همکاران 
محترم می توانند قبل از اجرای درس تفکر، دربارهٔ تفکر یک جلسه را به قانون گذاری توسط دانش آموزان 
اختصاص دهند. یعنی با روش اجرای کالس های تفکر، سؤال اول و دوم فعالیت در خانه را به بحث و 
گفت و گو بگذارند. قوانین توسط دانش آموزان وضع شود، روی مقوا نوشته و در کالس نصب شود و 
آنها در طول سال، خود را ملزم به رعایت آن بدانند. این قوانین همان هایی است که انتظار می رود در کالس 

تفکر و هنگام گفت وگو با دوستان یا بررسی یک موضوع و مسئله رعایت کنند، مانند:
 نظراتمان را با دلیل بیان کنیم.

 به هنگام ارائه نظرمان هیجانات خود را کنترل کنیم.
 به حرف یکدیگر گوش فرادهیم.

 به یکدیگر احترام بگذاریم؛ یکدیگر را مسخره نکنیم.
 نقدمان دربارٔه نظرات دیگران را با دلیل بیان کنیم.

 از کلمات و جمالت دقیق برای بیان افکارمان استفاده کنیم. 
 و … 

 وقتی به تنهایی دربارٔه موضوعی فکر می کنیم، چه روش ها، قواعد و اصولی را باید رعایت کنیم؟
 وقتی به طور جمعی )در کالس یا گروه دوستان و آشنایان( دربارٔه موضوعی فکر و گفت وگو 

می کنیم، چه قواعد و اصولی را باید رعایت کنیم؟ 
 چگونه می توانیم در موقعیت های مختلف زندگی، عاقالنه عمل کنیم؟

فّعالیت در خانه
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توصیه های اجرایی:
توّجه داشته باشید که صرف داشتن دانش و تجربه منجر به عقل ورزی نمی شود و از سوی دیگر 
فرد بدون کسب علم و اطاّلع  کافی امکان عقل ورزی و داوری نسبت به دانسته ها را نمی یابد. هر چند 
عقل ورزی، داوری نسبت به دانسته ها را میسر می گرداند اما خود در مرحلٔه پیشین، توسط اندوختن 

دانسته ها رشد می کند.
ممکن است برخی دانش آموزان در پاسخ به سؤاالت، هوش را نیز مطرح کنند. در چنین صورتی 

از آنها بپرسید هوش با عقل چه رابطه ای دارد و هوش را نیز به موضوع بحث اضافه کنید.
در سؤال آخر فعالیت در خانه و در تعریف عقل و تعقل، دانش آموزان را به کاربرد معیارهای 

معتبر هدایت کنید.
در این جلسه، دانش آموزان را با هدف درس تفکر و سبک زندگی و به خصوص درس های تفّکر 

و پژوهش آشنا کنید تا بدانند در طول سال تحصیلی از آنها چه انتظاری می رود. 
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نمونه هایی از مدل ها و نقاشی های رسم شده توسط دانش آموزان
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برخی از درس های این فصل مستقیماً به موضوع ابزار و منابع شناخت و روش و منش تفّکر 
پرداخته، لذا در این بخش تعاریفی که مبانی این برنامه بر آنها استوار است ارائه شده است:

شناخت: »تمامی فّعالیت ها و فرایندهایی که موجب آگاهی فرد از جهان هستی می شوند شناخت 
نامیده می شود.« )سیف، 1388، ص 346(

تفکّر: تفّکر، شناخت از طریق عمل ذهن بر روی اطاّلعات دریافت شده و اندوخته های قبلی برای 
تبدیل مجهول به معلوم و دستیابی به نتیجه است. )نگاشت پنجم برنامٔه درسی ملی، 1390، ص68(

تعّقل: تعّقل به معنای تجزیه و تحلیل و ربط دادن قضایا و سنجش و ارزیابی یافته ها بر اساس 
نظام معیار است که از طرق معتبر به دست آمده است. )نگاشت پنجم برنامٔه درسی ملی، 1390، ص68(

عقل: عقل محدود به شناخت نیست. البته شناخت در قلمرو عقل قرار دارد و به این اعتبار 
می توان گفت که شناخت، عقل است اما با توّجه به اینکه عقل به فّعالیت شناختی محدود نمی شود، 
می توان گفت کسی که به شناخت اکتفا می کند، عاقل نیست. از این رو در متون اسالمی گاه از یک سو 
فهم و شناخت با عقل مترادف دانسته شده است و از سوی دیگر، عقل در عین مشتمل بودن بر فهم 
و شناخت به چیزی بیشتر و فراتر از آن داللت دارد. شناخت محدوده ناقصی از عقل است. عقل در 
صورت تام خود، مستلزم انسجامی وجودی میان شناخت، عاطفه، انتخاب و عمل فرد است. هرگونه 
عدم انسجام )مانند اینکه فرد به گونه ای فکر کند و به گونٔه دیگر عمل کند( نشانه نابخردی است. در 
دیدگاه اسالم عقل چیزی بیشتر از یک ساز و کار صرف برای حفظ بقای بشر است. عقل یک ظرفیت 
ویژه آدمی است که به کمک آن می تواند عالوه بر امور معیشتی خود، به درک حقایقی از جهان نائل 
شود و بر حسب آنها فهم و تفسیر معینی نسبت به پدیده های جهان بیابد. )اقتباس از باقری، 1389، 

جلد اّول، ص 54   ــ52(

دانستنی های معّلم

بیشتر بدانیم

تعریف تفکر
اهمیت تفّکر و تعقل در زندگی آدمی تا بدانجاست که از آن به عنوان وجه تمایز اصلی انسان 
و سایر جانداران نام می برند. در واقع آنچه انسان را از سایر موجودات متمایز می سازد توانایی عظیم 
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قدرت تفکر و تعقل اوست. 
در فرهنگ لغات فارسی نظیر معین، دهخدا، عمید و … تعاریف دوری از فکر و تفکر به ثبت 
رسیده که خواننده با مراجعه به آن، تعریف دقیق و ملموسی از این واژه دستگیرش نخواهد شد. به عبارتی 
دیگر، این تعاریف فکر و تفکر را دانشی بدیهی در ذهن خواننده تلقی می کنند و تنها عبارات مترادف آن 
را به خواننده می آموزند. به ناچار باید سراغ تعاریف علمی و تخصصی این واژه رفته و مباحث نظری 
را دنبال کرد. تعاریف متعددی برای تفکر ارائه شده که مبتنی بر ساختار نظری است که تفکر، در آن 
مفهوم می یابد. برخی فقط برای ابعاد بیرونی و قابل مشاهدهٔ تفکر، اهمیت قائل شده و برخی دیگر مانند 
روان شناسان شناختی تفکر را به عنوان فرایندهای درونی در مواجهٔه فرد با مسئلٔه جدید تعریف کرده اند.
جان دیویی در کتاب »چگونه فکر می کنیم« دربارٔه مفهوم تفکر می گوید: عملی است که در آن 
واقعیت های موجود، موجب تأیید یا تولید واقعیت های دیگر می شود، یا روشی است که در آن باورهای 

آینده بر اساس باورهای گذشته پایه گذاری می گردد. )به نقل از: شعبانی، 1382،ص 44(
شریعتمداری در کتاب روانشناسی تربیتی خود، تفکر را جریانی که در آن، فرد کوشش می کند 
مشکلی را که با آن روبه رو شده مشخص سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام 

نماید )شریعتمداری، 1382: 379( تعریف می نماید.
تفکر فرایندی کلی است که به وسیله آن دروندادهای حواس در ذهن تجزیه و تحلیل و ادراک 

می شود. )شعبانی، 1382: 186(
 ویناک در کتاب روان شناسی تفکر،  تفکر را چنین تعریف می کند: »تفکر سازمان دادن و تجدید 

سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعلی است«.
ایسون تفکر را »فرایندی رمزی و درونی می داند که منجر به یک حوزه شناختی می گردد که نظام 

شناختی شخص متفکر را تغییر می دهد«.
به  جدید  ذهنی  بازنمایی  یک  آن  طریق  از  که  است  فرایندی  »تفکر  که  است  معتقد  سولسو،  
وسیلٔه تبدیل اطالعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدالل و حل مسئله ایجاد 

می گردد«.
اوژن وان فانژه، تفکر را توانایی به کار بردن قوای استنباط، تصور و تشخیص به منظور دستیابی 

یه یک نتیجه می داند. )نقل از آقازاده و تورانی، 1391: 23(
مورگان، کینگ، ویس و اسکولپر )1987( تفکر را عبارت از تغییر شناختی اطالعات به دست آمده 

از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظٔه درازمدت تعریف کرده اند. ) نقل از سیف، 1380(
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شامل  که  می کند  تعریف  پیچیده  عمل  یک  را  تفکر   )2002 پرکینز  از  نقل  به   1998( اورلیچ 
نگرش ها، دانش ها و مهارت هایی است که به فرد اجازه می دهد محیط خود را مؤثرتر از یک محیط 

طبیعی درآورد.
تعریف تفکر در منطق عبارت است از:  مرتب ساختن امور معلوم برای رسیدن به کشف مجهول. 
به عبارت دیگر فکر عبارت است از حرکت ذهن به سوی امور و مقدمات معلوم و سپس حرکت از آن 

امور معلوم به سوی کشف مقصود.                   
 به گفته راغب اصفهانی؛ »فکر«، نیرویی است که »علم« را به سوی »معلوم« می برد و »تفّکر« 
کوشش و جوالن نیروی فکر به اقتضاى عقل و خرد است. این نیرو ویژه انسان است و در حیوان 
نیست. تفّکر یا اندیشه تنها در چیزى است که ممکن باشد صورتى از آن در خاطر و قلب انسان حاصل 

شود. )راغب اصفهانى، 1412 ق: 643(
به دیگر سخن؛ حقیقت تفّکر و اندیشیدن مرکب از دو حرکت است: حرکتی به سوی مقدمات هر 
مطلب، سپس حرکتی از آن مقدمات به سوی نتیجه، مجموعه این دو حرکت که سبب شناخت و معرفت 

اشیا است »فکر« نام دارد. ) طریحى، 1375: 444(
برای  انسانی  اندیشٔه  و  مولد دستگاه عقل  و  منتج  و  منظم، جهت دار  قاعده مند،  تفکر، جریان 

دستیابی به حقیقت است. )بهشتی، 1381: 169(

 تفكر، شناخت از طریق عمل ذهن بر روی اطالعات دریافت شده و اندوخته های 
قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم و دستیابی به نتیجه است. )نگاشت پنجم برنامه درسی 

ملی، 1390: 68(

تعریف عقل
»عقل« به نیرویی می گویند که آماده  پذیرش علم است. همچنین به علمی که به وسیله آن به دست 
آید. )راغب اصفهانى، 1412 ق: 577( و »عاقل«؛ یعنی کسی که نفس خود را حبس کند، و نگذارد 
که هواها به او سرایت نماید. )فراهیدی، 1410ق: 425( از آنجا که نیروی عقل انسان را از کارهای 
ناهنجار باز می دارد، به آن عقل گفته می شود. همچنین ادراکی که انسان دل به آن می بندد و چیزی را 

با آن درک می کند، نیز عقل نامیده می شود.
عالمه طباطبایی )ره( می گوید: خدای متعال در قرآن، عقل را به نیرویى تعریف کرده که انسان در 
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دینش از آن بهره مند شود، و به وسیله آن راه را به سوى حقایق معارف و اعمال صالح پیدا نموده و در 
پیش گیرد.) عالمه طباطبایى 1417ق: ج 2، ص 250( 

معنای لغوی عقل 
در لسان العرب، آمده است: عقل به این سبب عقل نامیده می شود که صاحبش را از گرفتار شدن 
در مهالک باز می دارد و گفته شده است )ابن  منظور، 1410ق، ج11، ص459، ذیل »عقل«، نقل از 
ناصح و ساکی، 1386( ابن  فارس درمورد عقل می گوید: »عقل یک اصل دارد و عظمت آن داللت 
بازدارنده زشتی ها در قول و فکر است  به همین  سبب عقل،  بازداشتن وضعش از چیزی«؛  دارد در 
)ابن  فارس، 1389ق، ج4، ص70 به نقل از ناصح و ساکی، 1386(. فیروزآبادی در قاموس المحیط 
می گوید: عقل نوری روحانی است که به وسیلٔه آن نفس انسان، علوم ضروری و نظری را به دست 

می آورد )فیروزآبادی، 1991م، ص9520، ذیل »عقل«، نقل از ناصح و ساکی، 1386(.
تعاریفی از عقل 

الف( مفسران: عالمه طباطبایی در تعریفی از عقل می فرماید: کلمه عقل مصدر است برای »عقل، 
یعقل« به معنای ادراک و فهمیدن چیزی؛ البته ادراک و فهمیدن کامل و تمام؛ و نیز می فرماید: عقل به 
معنای آن حقیقتی است که درون آدمی است و به وسیله آن، بین صالح و فساد و بیان حق و باطل، راست 
و دروغ فرق گذاشته می شود )طباطبایی، 1393ق، ج2، ص247(؛ همچنین عالمه در تعریفی جامع تر از 
عقل می فرماید: »واژه عقل بر ادراکی اطالق می شود که همراه با تصدیق قلب است به آنچه خداوند سبحان 
انسان را بر آن سرشته است: ادراک حق و باطل در امور فطری و شناخت خوب و بد و سود و زیان در 
امور عملی؛ زیرا خدای سبحان انسان را به گونه ای خلق نموده که همان ابتدای خلقتش خودش را درک 
کند؛ سپس او را به حواس ظاهری مجهز کرده که ظاهر اشیاء را درک کند و دیگری )ادراک باطنی( که به 
وسیله  آن، معانی روحی را درک نماید و با کمک این معانی، خود را در معرض اشیای خارجی قرار دهد؛ 
معانی ای چون: دوستی و دشمنی، بیم و امید و امثال اینها. پس انسان به نحو ترتیب و تفصیل و تخصیص، 
دخل و تصرف می نماید و در نظریات و امور بیرون از حیطه عمل، قضاوت نظری می نماید؛ و در عملیات 
و امور مربوط به رفتار قضاوت عملی می نماید. همه اینها در مسیری حرکت می کنند که فطرت و سرشت 

اصیل انسان برایش مشخص می سازد و این، همان عقل است« )طباطبایی، 1393ق، ج2، ص247(. 
رفته  کار  به  مختلفی  معانی  در  اسالمی  فیلسوفان  اصطالح  در  »عقل«   : متکلمان  و  فالسفه  ب( 
جمله  از  که  است  آورده  عقل  برای  مختلفی  معانی  کافی،  اصول   شرح  در  صدرالمتألهین،  است. 
می گوید:  جامع  تعریفی  در  او  است.  معنوی  اشتراک  صورت  به  معانی  این  در  عقل  لفظ  اطالق  آن، 
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این  می شود«.  ممتاز  حیوانات  سایر  از  انسان  آن،  واسطه  به  که  می شود  گفته  غریزه ای  به  »عقل 
و  دارند  را  غریزه  این  انسان ها  همه  نمی شود.  قائل  تفاوتی  کودن  و  هوشیار  شخص  بین  تعریف 
ص223(.  ،1366 )شیرازی،  می شوند  ممتاز  حیوان  صفت  از  که  است  عقالنی  غریزه  همین   با 

عقل در اصطالح متکلمین آن است که می گویند: »هذا ما یوجبه العقل و هذا ما ینفیه العقل«: فالن مطلب، 
مقتضای عقل است و فالن مطلب برخالف عقل. منظور متکلمان از آنچه مقتضای عقل است، یعنی عقل 
 آن را ایجاب می کند، یعنی چیزی که همه مردم یا اکثریت مردم آن را قبول دارند یا عقلی می دانند)همان(.
خواجه نصیرالدین طوسی، در »تجرید االعتقاد«، ضمن پذیرش وجود عقل به این علت که بر امتناع وجود 
آن دلیلی اقامه نشده است، آن را همان جوهر مفارق از ماده دانسته است که در ذات و فعل بی نیاز است 
)جمال الدین، 1979م، ص185 به نقل از ناصح و ساکی، 1386(؛ اما خواجه نصیرالدین طوسی دالیلی 
چون قاعده »الواحد الیصدر عنه اال الواحد« و استدالالتی مبتنی بر هدفمند بودن حرکت ارادی افالک و 
علت وجود افالک را که از طرف حکما برای اثبات ضرورت وجود عقل ذکر شده است، مخدوش و محل 

ـ   185(. ایراد می داند )شیرازی، 1366، ص 192ـ
امام فخر رازی، عقلی را که شرط تکلیف است، در علم به وجود واجبات و درک علوم محال می داند 
و بر این باور است که محال است کسی عاقل باشد، ولی عالم به چیزی نباشد و یا عالم باشد، ولی عاقل نباشد 
)راضی، 1992م، ص81 به نقل از ناصح و ساکی، 1386(؛ لذا آن دو را تفکیک ناپذیر می داند. به طور کلی 
عقل در بین اهل کالم، قوه ای است که یاری دهنده و تبیین گر شرع بوده،  قوه ممیز بین امور حسن و قبح 

می باشد. 
ج( محدثان: شیخ حر عاملی در مورد معانی عقل چنین می گوید: عقل در سخن اندیشمندان و 
حکیمان معانی بسیاری دارد، ولی از جستجو در احادیث سه معنا برای آن به دست می آید: 1ــ نیرویی 
که با آن بدی و خوبی و تفاوت های آن فهمیده می شود؛ 2ــ ملکه ای که به انتخاب خوبی ها و اجتناب از 
بدی ها دعوت می کند؛ 3ــ اندیشیدن و دانستن، و به این جهت در مقابل جهل قرار می گیرد نه در مقابل 
دیوانگی؛ و بیشترین استعمال عقل در احادیث، همین معنای دوم و سوم است )حر عاملی، 1403ق، 

ـ   208 به نقل از ناصح و ساکی، 1386(. ص 209ـ
تعاریفی از تعقل 

الف( لغت شناسان: تعقل، از باب تفعل به معنای عاقل گردیدن و خردمند شدن و یا تظاهر 
به خردمندی و یا دربند گرفتن و بازداشت کردن است )جبران، 1379ق، ص438، ذیل »عقل« به 
نقل از ناصح و ساکی، 1386( و تعقل، تفکر از روی عقل و عاقالنه اندیشیدن را گویند)مشیری، 
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1377، ذیل واژه »عقل«( 
ب( روان شناسان: در اصطالح روان شناسی، تعقل عبارت است از: مکانیسم های دفاعی ــ 
روانی که شخص را از آسیب های روانی به وسیله قطع یا منحرف ساختن از سیر احساسات حفظ می کند 
)همان(. در اصطالِح علمِی رفتارشناسانه، تعقل عبارت است از: به کارگیری بیش از حد مفاهیم و کلمات 

و عبارت های روشنفکرانه به منظور پرهیز از تجربه های هیجانی و ابراز احساسات )همان(. 
رابطه و تفاوت عقل و تعقل: گاهی استعمال عقل به معنای تعقل و اندیشیدن است؛ همان 
 طوری که در باال به آن اشاره شد؛ ولی گاهی به معنای استعداد و نیروی بالقوه به کار رفته است که در این 
رابطه می گوییم: عقل نیروی بالقوه و استعداد ذاتِی مختص انسان است؛ ولی تعقل استفاده از این نیرو 
برای به کار گماشتن آن است.عقل ندایی رحمانی و تعقل، گوش فرا دادن به این نداست. عقل نوری است 
در قلب که حق و باطل را از هم جدا می کند )دیلمی، 1412ق، ص198 به نقل از ناصح و ساکی، 1386( 

و روح و نفس آدمی از آن بهره می گیرند. تعقل نیز تالش برای استفاده از این نورانیت است. 
لذا داشتن عقل بالقوه کافی نیست و الزمه بهره مندی از این نیرو، تالش و کوشش برای اندیشیدن 
و خردورزی است و این دو به دست نمی آیند، مگر اینکه خود را به تعقل و اندیشه مجبور کنیم. پس 

دانستن این نکته هم ضروری است که عقل موهبتی است از جانب خدا برای همه انسان ها.
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عنوان درس: سکّهٔ طال

مضمون: هویّت انسانی
مهارت ها: مشاهده، حّل مسئله، تحلیل، استدالل، قضاوت، تفّکر انتقادی

زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

از  و  داشته  مشغول  خود  به  را  بشر  ذهن  دیرباز  از  که  است  مفاهیمی  جمله  از  هویت 
و  مشابه  را  آن  چیز  هر  هویت  کلی،  عبارت  به  است.  بررسی  قابل  گوناگون  جنبه های 
متفاوت از دیگر اشیا و چیزها معّرفی می کند. هر فرد در عین اینکه دارای هویّت یگانٔه 
وجودی مخصوص به خود )صفات و ویژگی های پیشینی( است بر اثر تعامالت، ادراکات، 
تفّکرات ناشی از تجربیات کسب شده و آگاهی های پسینی نیز که شکل دهندٔه هویّت وی 
هستند هوّیتی پویا و قابل تکامل پیدا می کند. در این درس دانش آموزان از طریق پیگیری 
جریان داستان و تحّول یکی از شخصیت های اصلی داستان به تأثیر اجتماع و تعامالت 

اجتماعی در شکل گیری هویّت پی می برند.  

اهداف
 باور به ارزشمندی انسان و هویّت متعالی او

 شناخت بایدها و نبایدهای رفتار انسان
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت  آن 

انتظارات عملکردی
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم

 تحلیل نقش فرد و جامعه در شکل گیری هویّت انسان
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 
 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا  و نظرات خود و دیگران

 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی
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مواد و وسایل آموزشی: کتاب سّکٔه  
 طال، نوشته: دکترآلما فلور آدا،  مترجم: نسرین
فکری  پرورش  کانون  انتشارات  از  وکیلی 

کودکان و نوجوانان، کتاب دانش آموز.
سّکٔه  داستان  درس:  اجرای  فرایند 
نقل  یا  خوانده  دانش آموزان  برای  را  طال 
کنید. سپس از آنها بخواهید راجع به مسائل 
این  در  آنچه  کنند؛  گفت وگو  و  بحث  زیر 
گفت وگوها اهمیت دارد تأثیری است که پیرزن 
تغییرات  و  گذاشتند  خووان  بر  روستائیان  و 
تدریجی ای که در مسیر برای او اتفاق افتاد. 
براساس  دانش آموزان  اولیه  سؤال های  در 
پاسخ  سؤال ها  به  داستان  جریان  و  وقایع 
از  تدریج  به  بعدی  سؤال های  با  اما  می دهند 

داستان خارج شده و نظرات خود را در مورد سایر انسان  ها و جامعه بیان می کنند. آنها می توانند نظرات 
خود را با مثال از افراد دیگری که می شناسند یا داستان زندگی آنها را خوانده یا شنیده اند بیان کنند. 

 آیا پیرزن واقعاً ثروتمندترین آدم دنیا بود؟
 آیا اخالق و رفتار پیرزن در روستائیان و خووان تأثیر داشت؟ چگونه؟

 چگونه یک انسان می تواند درتغییر جامعه نقش داشته باشد؟
 رفتار روستائیان با خووان چه تأثیری بر او داشت؟

 چگونه جامعه می تواند در تغییر انسانها نقش داشته باشد؟
 چه عوامل دیگری به جز جامعه در تغییر انسان ها مؤثّرند؟

سپس با فعالیت تکمیلی در کالس، آنها تغییراتی را که در خودشان اتفاق افتاده است بررسی 
می کنند؛ تأکید این سؤال روی تغییرات در عالقه مندی ها، اخالق و ویژگی های فردی و عواملی است 
که موجب این تغییرات شده است. بحث ها را به گونه ای هدایت کنید که دانش آموزان پی ببرند تغییر و 

دگرگونی در خلقیات افراد به یکباره رخ نمی دهد. 
در سؤال آخر دانش آموزان را هدایت کنید عالوه بر تأثیر جامعه و یادگیری بر تغییر افراد، 
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کنند.  اشاره  نیز  رشد  از  ناشی  تفّکر  تغییرات  بر 
به عنوان مثال دانش آموزانی که با مسئلٔه بلوغ و 
نوع  در  تغییراتی  مواجه اند،  هورمونی  تغییرات 
نیز  جنسیت  می شود.  ایجاد  رفتارشان  و  نگاه 
به طور طبیعی تفاوت هایی را در نوع نگاه و حتی 

روش های حل مسئله ایجاد می کند و...
دانش آموزان  خانه  در  فعالیت  در 
داستانی خواهند یافت که در آن یک فرد موجب 
شده  افراد  تغییر  موجب  جامعه  یا  جامعه  تغییر 
است. افرادی مانند امام خمینی  )ره(، ستارخان، 

و... 
 ممکن است نمونه هایی که برخی پیدا 
از  این صورت  در  باشد  منفی  نمونه های  می کنند 

مقایسه عملکرد نمونه های مثبت و منفی به تفاوت نقش ها پی خواهند برد و تفکر آنها پرورش خواهد 
یافت.

پیوست: 
و  کودکان  فکری  پرورش  ناشر:کانون  ـ   د(،  )ج   ـ سنی  طال، ویژه گروه  سّکٔه  داستان  خالصه 

نوجوانان، نوشته:  دکترآلما فلور آدا،  مترجم: نسرین وکیلی، تصویرگر:  نیل والدَمن
سال ها بود که خووان دزدی می کرد. شبی از شب ها ، البه الی درخت ها نوری دید. جلو رفت 

و به کلبه ای رسید. از الی در توی کلبه  را نگاه کرد. پیرزنی پشت یک میز چوبی نشسته بود.
خووان آنچه را که می دید، باور نمی کرد؛ یک سّکٔه طال در دست های پیرزن می درخشید. صدای 

پیرزن را شنید که می گفت: »من ثروتمندترین آدم دنیا هستم.« 
خووان به این فکر افتاد که همٔه طالهای پیرزن را بدزدد. برای این کار، خودش را پشت تنٔه 
درخت ها پنهان کرد و منتظر شد تا پیرزن از خانه بیرون برود. مدتی بعد دید، پیرزن که شالی دور خود 

پیچیده بود با دو مرد از کلبه دور شد. 
خووان با خود گفت: »دیگر بهتر از این نمی شود.« و پنجره را به زور باز کرد و توی کلبه پرید. 

همه جا را گشت : زیر تخت، توی قفسه، اینجا، آنجا ؛ اما سّکه ای پیدا نکرد. 
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خووان دست از گشتن کلبه کشید و با خود گفت: »باید پیرزن را پیدا کنم و مجبورش کنم جای 
سّکه ها را نشانم بدهد.« از کلبه بیرون آمد و از همان راهی که پیرزن و آن دو مرد رفته بودند، رفت.  
وقتی به رودخانه رسید، کمی آن طرف تر پدر و پسری سخت سرگرم کار بودند. به طرف آنها رفت و با 

صدای کلفتی گفت: »پیرزن قد کوتاهی که شال سیاهی دور خودش پیچیده بود، ندیده اید؟«
پسر گفت: »آهان، حتماً دنبال دونا ژوزفا می گردید. چرا او را دیده ایم. امروز صبح خیلی زود 
به اینجا آوردیم؛ چون پدربزرگم یک حملٔه...« خووان توی حرف او دوید و گفت:  رفتیم و او را 
»حاال کجاست؟« پدر لبخندی زد و گفت: »خیلی وقت است که رفته. چند نفر از آن طرف رودخانه 

آمده بودند دنبالش؛ می خواستند او را پیش یک بیمار ببرند.« 
خووان با ناراحتی پرسید: »چطور می توانم از رودخانه بگذرم؟« پسر گفت: »فقط با قایق؛ اگر 

بخواهی ما می بریمت؛ البته وقتی سیب زمینی ها را از خاک در آوردیم.« 
خووان گفت : »باشد، صبر می کنم« اما کم کم حوصله اش سر رفت. بیلی برداشت و دست به 
کار شد. غروب بود که هر سه نفر بیل های خود را زمین گذاشتند. خاک زیر و رو شده بود و سبد پر 

از سیب زمینی بود.
خووان با دستپاچگی پرسید: »حاال می توانید من را ببرید؟« پدر جواب داد: »حتماً ، اما بگذار 
شاممان را بخوریم.« نور ماه رودخانه را روشن کرده بود. پدر و پسر پارو می زدند و قایق را به آن طرف 
با یک فنجان چای مخصوص خودش  به خووان گفت: »دونا ژوزفا فقط  رودخانه می راندند. پسر 
پدربزرگم را خوب کرد.« پدر گفت: »بله، نه تنها او را درمان کرد، یک سّکه طال هم برایش آورده بود.« 
خووان هاج و واج ماند. نمی فهمید دونا ژوزفا که برای کمک به مردم این طرف و آن طرف می رود، چرا 

به این و آن سّکٔه طال می بخشد؟ 
وقتی به آن طرف رودخانه رسیدند مرد جوانی را دیدند که بیرون کلبٔه خود نشسته بود. پدر به مرد 
جوان گفت: »این مرد دنبال دونا ژوزفا آمده است.« مرد جوان گفت: »او همین یکی دو ساعت پیش 
رفت.«  خووان با بی  تابی پرسید: »کجا رفت؟« مرد جوان کوه ها را نشان داد و گفت: »آن طرف کوه.«
خووان پرسید: »با چی به آن طرف کوه رفت؟« مرد جوان گفت: »با اسب،  آنها با اسب دنبال او 

آمده بودند. پای یکی از بستگانشان شکسته بود.« 
خووان با عجله گفت: »من هم می خواهم به آن طرف کوه بروم.« مرد جوان گفت: »شاید فردا من 

بتوانم تو را ببرم، شاید هم پس فردا؛ اول باید ذرت ها را بچینم.« 
خووان مجبور شد دو روز از طلوع تا غروب خورشید در مزرعه کار کند. وقتی شام می خوردند ، 
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خووان در فکر دونا ژوزفا بود. تعجب می کرد کسی که این همه ثروت دارد، چرا برای درمان این و آن 
راه های طوالنی را پشت سر می گذارد. 

صبح روز بعد خووان و مرد جوان راه افتادند. کم کم به دامنٔه کوه نزدیک می شدند. مرد جوان 
گفت:» برایم عجیب نیست که دنبال دونا ژوزفا می گردی. همٔه مردم این دور و بر به او نیاز دارند. وقتی 
رفتم و او را آوردم، زنم از تب می سوخت، اما او خیلی زود تبش را پایین آورد. یک سّکٔه طال هم 

برایش آورده بود!«
کمی که جلوتر رفتند، مرد جوان گفت: »ُخب من دیگر باید بروم. راه زیادی نمانده. آن خانه را 

می بینی؟ خانٔه همان مردی است که پایش شکسته است.« 
خووان از مرد جوان خداحافظی کرد و دوید. هنوز هم می خواست هر چه زودتر به دونا ژوزفا 
برسد. وقتی به در خانه رسید، زنی با یک دختر بچه از گاری پیاده می شدند. خووان پرسید: دونا ژوزفا 

را ندیده اید؟« 
زن جواب داد: »همین اآلن او را به خانٔه دون تئو بردیم. زنش بیمار است.« خووان گفت: »چطور 
می توانم به آنجا بروم؟ باید او را ببینم.« زن با مهربانی گفت: »من می توانم شما را ببرم؛ اما امروز نه ؛ 

امروز باید کدوها و لوبیاهایم را جمع کنم.« 
خووان یک روز طوالنی دیگر را در مزرعه گذراند. روز بعد وقتی گاری در جاده بین مزرعه ها پیش 
می رفت، زن گفت: »نمی دانم اگر دونا ژوزفا نبود، چه می کردیم. همسایه ها او را با اسب خودشان به 
اینجا آوردند. او پای شکستٔه شوهرم را محکم بست و به من یاد داد چطور چای مخصوصش را دم 

کنم و به شوهرم بدهم تا درد نکشد.« 
خووان چیزی نگفت. زن گفت: »دونا ژوزفا یک سّکٔه طال هم برایش آورده بود. باور می کنی؟« 
هم  اینجا  اما  بود؛  رفته  آنجا  از  تازه  ژوزفا  دونا  رسیدند،  دون تئو  خانٔه  به  وقتی  کشید.  آهی  خووان 
کارهایی بود که باید قبل از رفتن تمام می شد. خووان آنجا ماند تا در برداشت قهوه کمک کند. روز 
بعد هوا تاریک و روشن بود که خووان از خواب بیدار شد. در آن صبح زیبا انگار کوه ها به او لبخند 
می زدند. وقتی دون تئو به او گفت که باید راه بیفتند، تازه فهمید خداحافظی کردن چقدر سخت است.

از تپه که به طرف مزرعه های نیشکر سرازیر شدند، دون تئو گفت: »دونا ژوزفا چه زن خوبی است! 
تا به او گفتم زنم بیمار است با گیاهان مخصوص خودش به خانٔه ما آمد. تازه یک سّکٔه طال هم برای 

همسرم آورد!«
هوا خیلی گرم بود؛ اما خووان فقط آه می کشد و پیشانی خود را پاک می کرد. دو مرد ساعت ها 
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رفتند و رفتند تا به جایی رسیدند که به نظر  خووان آشنا می آمد. بله آنها از همان جاده ای می گذشتند 
که خووان یک هفته پیش از آن گذشته بود. کلبه دونا ژوزفا از دور دیده می شد. خووان از اسب پایین 

پرید و دوید این بار دیگر نمی گذاشت طالها از چنگش در بروند.
نفس نفس زنان به کلبه رسید. دونا ژوزفا نزدیک در ایستاده بود. خووان با صدایی که پیرزن را 

ترساند، فریاد زد: »باالخره پیدایت کردم! طالها کجا است؟« 
دونا ژوزفا با تعجب به او نگاه کرد و گفت: »طال؟ تو برای سّکٔه طال اینجا آمده ای؟ من می خواستم 
آن را به آدم محتاجی بدهم.  اولی پیرمردی بود که یک سکته را رد کرده بود. بعد زن جوانی بود که تب 
او را از پای انداخته بود. سومی مردی بود که پایش شکسته بود و بعد هم زن دون تئو بود. اما هیچ کدام 

آنها سکّه را قبول نکردند و گفتند آن را به کسی بدهم که محتاج تر از آنها است.« 
دونا ژوزفا گفت: »حتماً تو بیشتر از همه به آن نیاز داری!« سّکه را از جیب خود در آورد و به او 
داد. خووان به سّکه خیره شد. در همین وقت دختر کوچکی دوان دوان خود را به آنها رساند و گفت: 

»دونا ژوزفا، خواهش می کنم عجله کن! مادرم تنهاست و چیزی نمانده بچه به دنیا بیاید.« 
دونا ژوزفا گفت: »باشد، عزیزم. اآلن راه می افتم.« بعد به آسمان نگاه کرد و ابرهای سیاه را دید. 
طوفان نزدیک بود. آه کشید و گفت: »اما چطور بیایم؟ به خانه ام نگاه کن. نمی دانم چه بالیی بر سر بام 

خانه ام آمده است. طوفان بقیٔه آن را هم می کند.« 
خووان به چشم های نگران دخترک، صورت غمگین و پریشان دونا ژوزفا و کلبٔه او نگاهی انداخت 
و گفت:»برو، دونا ژوزفا. نگران خانه نباش من آن را درست می کنم. کاری می کنم که از اولش هم بهتر 
بشود.« دونا ژوزفا از او تشکر کرد. شالش را روی دوش انداخت و دست دخترک را گرفت. هنوز 
راه نیفتاده بودند که خووان دست دراز کرد و سّکه را به او پس داد و گفت : »بگیر، مطمئن هستم نوزاد 

بیشتر از من به این سکّه نیاز دارد.« 
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عنوان درس: بزرگ مردان کوچک

مضمون: هویّت )دفاع مقّدس(
مهارت ها: هدایت مشاهدات، حّل مسئله، تحلیل، استدالل، قضاوت براساس شواهد، تفّکر انتقادی 

زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

شاید برای شما نیز  اتّفاق افتاده باشد که در برخورد با موقعّیت یا مسئله ای خاص 
دربارٔه خوب و بد واقعه، نقش و تأثیر افراد در وقوع آن موقعیت و موارد دیگر به قضاوت 
و داوری  نشسته باشید. چه بسا ممکن است با دریافت اطاّلعات بیشتر قضاوت خود را 
تغییر داده و یا کماکان بر نظر خود پافشاری کرده باشید. آیا همٔه وقایع همان طور که ما 
مشاهده می کنیم اتّفاق افتاده است؟ چه نکاتی ممکن است به نتایج قضاوت های ما آسیب 
بزند؟ در این درس دانش آموزان با مشاهدٔه فیلم »23 نفر به عالوه یک نفر« با موقعّیتی 
برای تفّکر دربارٔه هویّت و قضاوت مواجه می شوند؛ انتظار می رود در پایان فّعالیت به 
برخی نکات مهم در قضاوت و عوامل تأثیرگذار در شکل گیری هویت پی برده و آن را 

در زندگی به کارگیرند.

اهداف
 گرایش به حقیقت جویی و انصاف و عدل در قضاوت 

 توانایی تأمل دربارٔه روابط امور و پدیده ها 
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت  آن 

انتظارات عملکردی
 تأمل در بررسی شواهد و قضاوت و تصمیم گیری براساس آن

 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم 
 به کارگیری تجارب خود دربارٔه قضاوت عملکرد و استخراج معنا و مفهوم از آنها 

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 
 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا  و نظرات خود و دیگران
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 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی
مواد و وسایل آموزشی: فیلم 23 نفر به عالوه یک نفر )نسخه دانش آموز(، فیلم 23 نفر به 

عالوه یک نفر )نسخه معلم( از تولیدات سینمای دفاع مقدس

فرایند اجرای درس
یک  عالوه  به  نفر   23 فیلم  اول  بخش 
نفر را به نمایش بگذارید. در پایان نمایش این 
امنیتی  سیستم  مورد  در  توضیحاتی  بخش 
تا  کنید  ارائه  صدام  زمان  در  عراق  ارتش 
دانش آموزان بدانند تا این اندازه نزدیک شدن 
صد  اعتماد  جلب  مستلزم  صدام  شخص  به 
تماشای  با  می توانید  )شما  است.  درصدی 
آشنا  فضاسازی  این  با  فیلم  این  معلّم  نسخٔه 
در  بخواهید  دانش آموزان  از  حال  شوید.( 

مورد سؤال های زیر گفت  و گو کنند.

گفت و گو کنید

 نظر شما دربارٔه داستان فیلم چیست؟
چه  افراد  این  نفر( چیست؟  یک  آن  و  نفر   23( داستان  این  قهرمانان  دربارٔه  شما  احساس   

ویژگی هایی داشتند که توّجه شما را جلب کرد؟
 شخصیت آن 23 نوجوان و آن یک نفر را با هم مقایسه کنید. کدام یک از آنها به وظایف خود 

در قبال کشورشان درست عمل کرده اند؟
 خیانت به میهن یعنی چه؟ چه مصادیقی دارد؟ آیا فرد مترجم خیانتکار بود؟ به نظر شما مجازات 

این فرد چه باید باشد؟



85

نمایش بگذارید. پس از مشاهدٔه بخش دوم فیلم از دانش آموزان  به  سپس بخش دوم فیلم را 
بخواهید دربارٔه سؤال های زیر گفت و گو کنند.

 قضاوت های ما دربارٔه افراد، وقایع، امور و پدیده ها تحت تأثیر چه چیزهایی قرار می گیرد؟
 برای اینکه بتوانیم قضاوت های منطقی و منصفانه تری داشته باشیم، چه باید بکنیم؟ 

سپس سؤال های فّعالیت های تکمیلی در کالس را مطرح کنید. توجه داشته باشید که مصداق های 
خیانت به کشور تنها از نوع خیانت در زمان جنگ و جاسوسی نیست. پاسخ های زیر نمونه هایی از 

پاسخ های دانش آموزان است.
 کسانی که زیرمیزی می گیرند.

 کسانی که رشوه می گیرند. 
 کارمندانی که کم کاری می کنند.

 و...
پاسخ ها  این  اول  نظر  در  است  ممکن 
وقتی  اما  برسد.  نظر  به  شعارگونه  یا  ربط  بی 
را  اینها  چرا  می شود  سؤال  دانش آموزان  از 
می دهند  پاسخ  می دانید.  خیانت  نمونه های 
چون به کشور ضرر می زند. یا فرهنگ مردم را 
عوض می کند. یا به مردم ایران آسیب می زند و 
البته این نگاهی عمیق به مفهوم خیانت است. 
کسانی که خیانت را اینگونه تعریف می کنند در 

آینده بهتر عمل خواهند کرد.

سؤال فّعالیت در خانه فرصتی فراهم می کند تا دانش آموزان بحث قضاوت را به زندگی روزانٔه 
خود مرتبط سازند. به سؤال و  نمونه هایی از پاسخ ها توجه کنید.

قضاوتی  به  دانسته ها  محدودیت  یا  ذهنی  پیش فرض های  که  دارید  سراغ  موردی  »آیا  سؤال: 
نادرست منجر شده باشد؟ آن را بنویسید.«

فعالیت در خانه
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پاسخ دانش آموزان:
 افراد به محض دیدن صحنٔه تصادف در مورد مقصر نظر می دهند.

 همٔه.............. خسیس هستند؛ این یک پیش فرض غلط است که باعث می شود ما 
در مورد مردم برخی از شهرها بد قضاوت کنیم. جمالتی که برای اقوام، گروه ها و طبقات مختلف به 

کار برده می شود از این نوع است.
 همٔه پولدارها دزد هستند، ثروت از راه درست به دست نمی آید و...

 همٔه فقرا............................................................

توصیه های اجرایی
منظور از 23 نفر در این فیلم 23 رزمندٔه نوجوان است که علی رغم سن کم اهداف واال داشته و 
بر عقاید خود پافشاری می کنند. آن یک نفر هم بر خالف اینکه همٔه شواهد حاکی از جاسوسی اوست 

اما با مالحظٔه شرایط نوجوانان تدبیری می اندیشد تا در شرایط سخت به آنها کمک کند. 
در جریان بحث دانش آموزان را هدایت کنید تا در مورد عوامل تأثیرگذار بر فرد هنگام برخورد 
با یک موقعیت جدید فکر کنند. )حواس بیرونی، قوای باطنی، تجربیات، خطای ادراک، نفسانیات، 

تأثیرپذیری از جمع و...(
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عنوان درس: پروژۀ پژوهشی

مضمون: گردآوری اطاّلعات، مشاهده، نظرسنجی 
اطاّلعات،  گردآوری  مشاهدات،  هدایت  برنامه ریزی،  )پرسشگری،  کاوشگری  مهارت ها: 

تحلیل، قضاوت براساس شواهد، تصمیم گیری(، ارائه، تفّکر انتقادی
زمان: 5 جلسٔه 100 دقیقه ای 

در درس پروژه دانش آموزان با گفت وگو دربارٔه سؤاالتی که در کتاب دانش آموز 
مطرح شده است آنهایی را که با روش مشاهده یا نظرسنجی پاسخ داده می شوند مشخص 
برای  مناسب ترین روش  که  می پردازد  به طرح سؤالی  آنها  از  هر یک  می سازند، سپس 
با  ادامه  در  می رود  انتظار  است.  نظرسنجی  یا  مشاهده  روش  اطاّلعات  گردآوری 
نوشتن طرح پژوهش خود و انجام یک پروژه به صورت فردی یا گروهی ضمن رعایت 
مراحل تحقیق، جمع آوری داده های الزم و نمایش و ارائٔه آن در قالب های تعیین شده، 

مهارت های خود را در این زمینه ارتقا  دهند. 

اهداف
 آشنایی با شیؤه گردآوری اطاّلعات با استفاده از مشاهده و نظرسنجی

 توانایی به کارگیری مشاهده و نظرسنجی به عنوان روش های گردآوری اطاّلعات در فّعالیت های 
مطالعاتی و پژوهشی

 آگاهی از ویژگی های سؤال مناسب در گردآوری اطاّلعات به شیؤه مشاهده و نظرسنجی
 آشنایی با ساختار طرح و گزارش پژوهش

 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت  آن 

انتظارات عملکردی خاص
 طراحی سؤال مناسب برای گردآوری اطاّلعات به شیوهٔ مشاهده و نظرسنجی

 برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤاالت خود براساس مشاهده یا نظرسنجی
 به کارگیری شیؤه صحیح مشاهده یا نظرسنجی برای گرد آوری اطاّلعات 
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اندوخته ها  و  اطاّلعات  روی  بر  کار   
برای تبدیل مجهول به معلوم 

 استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
 ارائٔه گزارش براساس ساختار مشخص

 ارائٔه خالصٔه گزارش در کالس
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای 

توضیح ایده ها و تصمیم های خود
 اصالح و ارتقا نگرش های خود نسبت 

به پژوهش و یافته های علمی
با  آنها  بین  روابط  و  پدیده ها  بررسی   

استفاده از شیوهٔ مشاهده یا نظرسنجی
 رعایت اصول اخالقی در مشاهده  و 

نظرسنجی و ارائٔه نتایج
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی

مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز
فرایند اجرای درس:

جلسۀ اول: طرح سؤال پژوهش
1ــ در مورد مفهوم مشاهده از دانش آموزان سؤال کنید،  بگذارید آنها درک و دریافت خود را 

با مثال بیان کنند. بعد تعریف مشاهده را براساس متن کتاب بیان کنید.
ـ    ٥ نفره تقسیم کنید، از گروه ها بخواهید در جدول فّعالیت گفت وگو  2ــ دانش آموزان را به گروه های ٦ـ

کنند و در کتاب دانش آموز سؤاالتی که پاسخ آنها با روش مشاهده به دست می آید را  عالمت بزنند. 

و  تفّکر  درس  در  اطاّلعات  گردآوری  مناسب  منابع  و  روش  تشخیص  توّجه: 
پژوهش پایٔه ششم ابتدایی آموزش داده شده است. اّما ممکن است اکثریت دانش آموزان 
صورت  این  در  باشند.  نرسیده  انتظار  مورد  توانایی  به  مختلف  دالیل  به  شما  کالس 
»پرسش  درس  انجام  به  را  جلسه  یک  پروژه  فّعالیت  اجرای  از  پیش  است  ضروری 

مناسب« از بخش نیمه تجویزی اختصاص دهید.
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3ــ از هر یک از گروه ها خواسته شود نتایج کار گروه را در کالس با ذکر دالیل انتخاب سؤاالت 
مورد نظر بیان کنند. 

4ــ از گروه ها بخواهید در جدول فّعالیت گفت وگو کنید دوم  در کتاب دانش آموز، سؤاالتی که 
پاسخ آنها با روش نظرسنجی به دست می آید را  عالمت بزنند. 

5ــ از هر یک از گروه ها خواسته شود نتایج کار گروه را در کالس با ذکر دالیل انتخاب سؤاالت 
مورد نظر بیان کنند. 

6ــ در مرحلٔه بعد به صورت فردی یا گروهی در کتاب خود سؤالی را با ویژگی های زیر طرح کنند.
 پاسخ به پرسش تنها با مشاهده یا نظرسنجی امکان پذیر است.

 به دانستن پاسخ و جست وجوی آن عالقه مند باشند.
 به طور واضح و روشن بیان شده باشد.

 گردآوری اطاّلعات در حد توان دانش آموز باشد )از لحاظ زمان و دسترسی به منابع امکان پذیر 
باشد(.

 پاسخ سؤال به طور مستقیم در کتاب های درسی که تا کنون خوانده شده است، موجود نباشد.

 انجام مشاهده و نظرسنجی و گزارش نتایج آن باعث مزاحمت و آزردگی خاطر سایرین نشود.



90

کالس  در  سؤاالت  از  نمونه  چند  7ــ 
اصالح  لزوم  صورت  در  و  بررسی  خوانده، 

شود. 
براساس  دانش آموزان  سایر  8   ــ 
نمونه سؤال ها  مورد  در  گرفته  انجام  مباحثات 

نسبت به اصالح سؤال خود اقدام کنند.

جلسۀ دوم: تهیۀ طرح پژوهش
بررسی، اصالح و تصویب  ابتدا سؤاالت دانش آموزان در کالس خوانده ،  این جلسه  1ــ در 
شود. در صورتی که تعداد گرو ه ها زیاد است متناسب با وقت در اختیار، سؤال چند گروه خوانده و 

بررسی شود. سایرین براساس همین فرایند سؤال خود را در گروه بررسی و اصالح کنند.
2ــ سپس ساختار طرح پژوهش به شرح زیر در کالس ارائه و مطابق متن کتاب درباره آن توضیح 
داده می شود. )عناوین طرح پژوهش و فضای کافی برای نوشتن در کتاب دانش آموز پیش بینی شده است.( 

طرح پژوهش
 عنوان یا پرسش پژوهش

 هدف یا اهدافی که از انجام پژوهش داریم.
 شیوه ای که برای گردآوری اطاّلعات به کار می بریم.

 ابزاری که برای ثبت اطالعات طراحی کرده ام.
3ــ حال هر دانش آموز یا گروه در کالس طرح پژوهشی خود را در کتاب دانش آموز کامل کند؛ 

در صورت نیاز به زمان بیشتر، تکمیل طرح در منزل انجام گیرد.   
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جلسۀ سوم: برنامه ریزی برای اجرا
نوشتن طرح پژوهشی برای شروع پژوهش الزم و ضروری است، اما کافی نیست. در این مرحله 
باید طرح پژوهشی خود را در کالس ارائه و با کمک هم کالسی ها و راهنمایی دبیر در صورت لزوم آن 
را اصالح کنند. سپس برای اجرای طرح خود برنامه ریزی کنند. در مورد نکات زیر از دانش آموزان 
سؤال کنید، بگذارید نظرات خود را در این مورد بیان کنند. شما نیز در صورت لزوم توضیحاتی بدهید. 

نکاتی که باید در برنامه ریزی اجرا به آنها توجه کنیم:
الف( کارهایی که باید انجام شود.

ب( وسایل و لوازمی که برای انجام کار مورد نیاز است. 
ج( مقدار پولی که باید هزینه کنیم.

د( کارهایی که هر کدام از اعضای گروه مسئول انجام آن هستند.
ه ( کارها چه زمانی باید انجام شود؟ کی شروع شود ؟ کی تمام شود؟ چقدر طول بکشد؟

نکاتی که باید در برنامه ریزی اجرا به آنها توجه کرد:
الف( کارهایی که باید انجام شود.

به طور حتم نمی توان در گوشه ای نشست و انتظار داشت اطالعات با پای خود نزد ما بیایند. 
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کاری  است  الزم  اطالعات  گردآوری  برای 
انجام داد، برای مثال: 

ابزار  به  نیاز  اطالعات  گردآوری  ــ 
را  مناسب  ابزار  گام،  اولین  در  پس  دارد، 

طراحی کنند.
برای مطالعه منابع چاپی الزم است  ــ 
به کتابخانه مدرسه، کتابخانه های عمومی شهر، 
یا مراکز نگهداری اسناد سازمان ها مراجعه  و 

کنند.
برای استفاده از اینترنت مدرسه باید  ــ 

از مدیر مدرسه اجازه بگیرند.
برای  سازمان ها  به  مراجعه  برای  ــ 
مدرسه  مدیر  از  باید  اسناد  مطالعه  یا  مصاحبه 

معرفی نامه داشته باشند.
ب( وسایل و لوازمی که برای انجام کار مورد نیاز است. 

فرم  پرسش نامه،  صورت  به  که   است  اطالعات  ثبت  برگه  داریم   نیاز  که  وسیله ای  اولین  ــ 
مصاحبه، برگه ثبت مشاهدات و یا برگه تحقیق است. 

اگر قرار است با کسی مصاحبه کنند یا از گزارش های موجود در یک سازمان استفاده کنند،  ــ 
باید از مدیر مدرسه معرفی نامه داشته باشند.

گاهی اوقات الزم است از یک واقعه، یک شخص و یا صفحات گزارش عکس برداری کنند،  ــ 
در این صورت الزم است دوربین همراه داشته باشند.

ممکن است شخصی که با او مصاحبه می شود به دالیلی نتواند پاسخ ها را بنویسد، در این  ــ 
صورت الزم است پرسش ها را برای او خواند و پاسخ های او را ضبط کرد. در این گونه مواقع بهتر 
است یک ضبط صوت قابل حمل همراه خود داشته باشند و یا از گوشی تلفن همراه برای ضبط پرسش 

و پاسخ ها استفاده کنند.
ــ وسایل ضروری دیگر مانند خودکار، پوشه، گیره کاغذ و نظایر آن فراموش نشود. 

ج( مقدار پولی که باید هزینه کنیم.
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گردآوری اطالعات گاهی اوقات هزینه چندانی نیاز ندارد. اما ممکن است دانش آموزان بخواهند 
کار تایپ و مجلد کردن گزارش خود را به دیگران بسپارند. خرید مقوا و کاغذ، کرایه رفت و برگشت 
کتابخانه، و هزینه تکثیر پرسش نامه و نظایر آن هم باید در نظر گرفته شود، بنابراین در برنامه ریزی بهتر 
است به این قسمت هم فکر کنند، اگر هزینه ای الزم است مقدار آن را پیش بینی کنند و سهم اعضای 

گروه را مشخص کنند.
د( کارهایی که هر کدام از اعضای گروه مسئول انجام آن هستند.

در  همچنین  می شود.  کار  انجام شدن  دقیق تر  و  موجب سریع تر  گروهی  به صورت  کار  انجام 
کارهای گروهی نمره ارزیابی به طور مساوی به اعضای گروه تعلق می گیرد، عادالنه این است که همه 
اعضا در پیشرفت کار سهیم باشند. بنابراین الزم است در هر مرحله کارها را بین خود تقسیم کنید و 

هر کس مطابق توان خود، کاری را بر عهده بگیرد.
ه( کارها چه زمانی باید انجام شود؟ کی شروع شود ؟ کی تمام شود؟ چقدر طول بکشد؟

ــ پژوهش مرحله به مرحله انجام می شود و نتیجه هر مرحله برای شروع مرحله بعد ضروری 
ثبت اطالعات  و  به جمع آوری  بتوان  تا  بشود  ثبت اطالعات طراحی  فرم  باید  ابتدا  مثال  برای  است. 

پرداخت و..... 
به  کار  کردن  تمام  و  شروع  تاریخ  بودن  مشخص  کنند.  پیش بینی  زمانی  کارها  انجام  برای  ــ 
اعضای گروه کمک می کند تا برای وقتی که می خواهند به این کار اختصاص بدهند، برنامه ریزی کنند.

نمونه مثال برنامه ریزی برای اجرا ) روش جمع آوری اطالعات مشاهده(

تاریخ پایانتاریخ شروعنام مسئول انجام کارکارهایی که باید انجام بدهیمردیف

11/20/....11/13/....کیارشتهیه ابزار ثبت اطالعات )فرم مشاهده(

ضبط  یا  عکاسی  دوربین  مانند  وسایل  تهیه 
صوت) اگر الزم است(

------11/15/....مهران

مشاهده ، یادداشت برداری،استخراج 
اطالعات، جمع بندی نتایج

11/30/....11/21/....علی

تهیه نمودار، جدول و تصویر در صورت نیاز و 
نوشتن گزارش ) دست نویس یا تایپ(

.12/10/....12/1/....جمال
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نمونه مثال برنامه ریزی برای اجرا ) در روش جمع آوری اطالعات به روش نظرسنجی ــ پرسش نامه(

تاریخ پایانتاریخ شروعنام مسئول انجام کارکارهایی که باید انجام بدهیمردیف

11/10/....11/5/....فاطمهتهیه ابزار ثبت اطالعات )فرم مشاهده(

توزیع پرسش نامه بین کسانی که قرار است آن 
را تکمیل کنند و جمع آوری آن.

11/20/....11/15/....نرگس

11/30/....11/22/....فریبااستخراج و دسته بندی کردن پاسخ ها

تهیه نمودار، جدول و تصویر در صورت نیاز و 
نوشتن گزارش ) دست نویس یا تایپ(

12/15/....12/5/....هلیا

نمونه مثال برنامه ریزی برای اجرا ) در روش جمع آوری اطالعات به روش نظرسنجی ــ مصاحبه(

تاریخ پایانتاریخ شروعنام مسئول انجام کارکارهایی که باید انجام بدهیمردیف

11/10/....11/5/....آرشتهیه ابزار ثبت اطالعات )فرم مشاهده(

به  نیاز  صورت  )در  صوت  ضبط  تهیه 
ضبط مصاحبه(

11/7/....11/5/....مهدی

آنها  با  است  قرار  که  کسانی  با  مصاحبه 
مصاحبه شود.

11/20/....11/10/....ناصر

11/30/....11/22/....مسعوداستخراج و دسته بندی کردن پاسخ ها

تهیه نمودار، جدول و تصویر در صورت نیاز و 
نوشتن گزارش ) دست نویس یا تایپ(

12/15/....12/02/....دانیال

وقتی دانش آموزان برنامه ریزی برای اجرا را انجام دادند ساختار گزارش پژوهش را برای آنها 
معرفی کنید تا از همان ابتدای کار بدانند که چه گزارشی باید تحویل دهند.

مرحله  این  در  است.  پژوهش  گزارش  تهّیٔه  پژوهش،  انجام  در  نهایی  گام  پژوهش:  گزارش 
پژوهشگران طرح پژوهش و یافته های آن را در گزارشی تنظیم و آن را برای ارائه به دیگران آماده می کنند. 
چنانچه بعد از اجرای پژوهش، یافته ها و نتایج آن گزارش نشود گویی اصوالً پژوهشی صورت نگرفته 

است. از این رو نوشتن گزارش پژوهش اهمیت دارد. 
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ساختار گزارش پژوهش: همان طور که می دانید، یک گزارش پژوهش از فصل ها و عناوین 
مشخصی تشکیل می شود. در این درس برای رعایت سادگی کار و هماهنگی با توانایی دانش آموزان 

عناوین اصلی زیر برای ساختار گزارش انتخاب شده اند.
گزارش پژوهش در پایٔه هفتم به طور ساده شامل موارد زیر است:

 روی جلد )شامل عنوان پژوهش، نام پژوهشگر/ پژوهشگران، نام دبیر، نام مدرسه، سال انجام 
پژوهش(

صفحٔه بسم الله الرحمن الرحیم
 فهرست

 عنوان یا پرسش پژوهش
 هدف یا اهداف پژوهش

 شیؤه گردآوری اطاّلعات
 ابزار گردآوری اطاّلعات

 نتایج پژوهش/ پاسخ پرسش پژوهش
 پیشنهادها و سؤال های جدید

از  استفاده  با  را  زیر  توضیحات 
اسالیدهای پاورپوینت ساختار گزارش پژوهش 
در  اسالیدها  این  کنید.  ارائه  دانش آموزان  به 
وبگاه گروه تفکر موجود می باشد. با مراجعه به 
تألیف کتاب های درسی عمومی و  سایت دفتر 

متوسطه نظری، به نشانی زیر و ورود به وبگاه گروه تفکر می توانید از آنها استفاده کنید.
www.talif.sch.ir

عنوان یا پرسش پژوهش: عنوان پژوهش در طرح پژوهشی و گزارش پژوهش یکسان است. 
همان عنوانی را که در طرح پژوهش نوشته می شود، در این گزارش تکرار می شود.

هدف یا اهداف پژوهش: هدف یا پرسش پژوهش در طرح پژوهش و گزارش پژوهش یکسان 
است. هدف یا پرسش طرح پژوهش را در گزارش پژوهش تکرار کنند.

پژوهش  پژوهشی و گزارش  شیوه گردآوری اطالعات در طرح  شیوۀ گردآوری اطالعات: 
یکسان است. شیوه گردآوری اطالعات طرح پژوهش را در گزارش پژوهش تکرار کنند. اگر  تقریباً 
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در تعداد و دفعات مشاهده ها یا تعداد پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده تغییری بین طرح و اجرا 
اتفاق افتاده است، تعداد اجرا شده را بنویسند. به عنوان مثال ممکن است در طرح خود پیش بینی کرده 
بودند از 40 نفر نظرسنجی خواهند کرد اما در اجرا از 40 پرسش نامه، 37 پرسش نامه عودت داده شده 
است. لذا تعداد توزیع شده و عودت داده شده را براساس واقعیت بنویسند. یا مثالً اگر در طرح خود 
پیش بینی کرده بودند که در طول دو هفته 10 دانش آموز پایٔه اول را 3 بار در زنگ تفریح اول مشاهده 
کنند اما در اجرا در طول 3 هفته 10 دانش آموز را دو بار مورد مشاهده قرار داده اند؛ آنچه را که واقعاً 

اجرا کرده اند در این قسمت بنویسند.
نتایج پژوهش/پاسخ پرسش پژوهش: نتایج پژوهش معموالً به صورت توصیف کالمِی مختصر و 
مفیدی از آنچه به دست آمده است، ارائه می شود. دانش آموزان را راهنمایی کنید تا برای نوشتن گزارش:

ــ نتایج به دست آمده را مرور کنند.
ــ اطالعات مشابه و نزدیک به هم را کنار هم قرار دهند.

ــ اطالعات تکراری را حذف کنند و تعداد تکرار را بنویسند. 
ــ اطالعات متفاوت را طبقه بندی کنند. هر دسته از اطالعات را با یک عنوان مشخص کنند.

ــ با توجه به همٔه اطالعات، نتیجه گیری کنند.
ــ اگر الزم می دانند، داده های پژوهش را با استفاده از شکل و نمودار یا جدول، نمایش دهند.

ــ ابتدا مهم ترین و جالب ترین یافته ها و سپس به ترتیب، یافته های کم اهمیت تر را ارائه کنند. 
ــ در نوشتن گزارش، تنها درباره نتایجی بحث کنند که در گردآوری اطالعات به آنها دست پیدا 

کرده اند.

شکل های مختلف نوشتن گزارش 
ــ متن: هرگاه بتوان با عبارات و جمالت نوشتاری ساده با خواننده ارتباط برقرار نمود، نتایج 

به صورت متن ارائه می شود و نیازی به تنظیم جدول و کشیدن نمودار نیست.
ــ جدول: اطالعات آماری و داده هایی را که به دلیل حجم زیاد نتوان در متن گنجاند )و در 
صورت ارائه، خواننده را گیج خواهد کرد( بایستی دسته بندی و تنظیم نمود و در جدول های مناسب 

ارائه کرد. 
ــ تصویر و نمودار: هنگامی که به خاطر زیاد بودن، تنوع و یا... نشان دادن اطالعات توسط 

بیشتر بدانید
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جدول مشکل باشد، نمودار به کمک ما می آید. قبل از انتخاب نمودار بایستی به داده ها نگاه کرد و نوع 
آنها را تشخیص داد و سپس مناسب ترین روش نمایش ) نمودار تصویری، ستونی، دایره ای، میله ای 

و...(را انتخاب کرد.
پیشنهادها یا پرسش های جدید

این قسمت با توجه به نتایجی که پژوهشگر گرفته است به دو صورت زیر تدوین می شود.
 پیشنهادها در رابطه با به کارگیری یافته های پژوهش

 پیشنهاد عناوین پژوهشی جدید و پژوهش های بعدی 
شکل تدوین گزارش

به طور کلی دانش آموزان در تدوین گزارش چهار مرحله را باید در نظر داشته باشند.
1ــ مطالب مقدماتی

1ــ1ــ صفحه عنوان: در این صفحه ابتدا عنوان پژوهش )تا اندازه ممکن گویا و روشن(، سپس 
نام نویسنده یا پژوهشگر و اعضای گروه، نام دبیر، نام مدرسه و سال تدوین گزارش ذکر می شود.

1ــ2ــ صفحه بسم الله الرحمن الرحیم
1ــ3ــ فهرست

1ــ4ــ تشکر و قدردانی: در این قسمت، پژوهشگر از افراد و سازمان هایی که وی را در کلیٔه 
مراحل پژوهش یاری کرده اند تشکر و قدردانی می کند.

1ــ5  ــ چکیده پژوهش: در برگیرنده خالصه ای از اجزا و یافته های پژوهش است. هدف از 
گزارش  محتوای  از  سریع خواننده  یافتن  آگاهی  گسترده،  و  متداول  پژوهش های  در  ویژه  به  کار  این 
است. بنابراین، در این قسمت در چند مرحله آنچه را که بررسی کرده اند به اطالع خواننده می رسانند. 
در چکیدٔه پژوهش، به طور خالصه مراحل پژوهش را همراه با یافته ها و ویژگی های هر مرحله توضیح 
می دهند، به گونه ای که خوانندٔه گزارش با خواندن این چکیده بتواند تصمیم بگیرد آیا می خواهد تفصیل 

گزارش را بخواند یا نه؟
1ــ6 ــ  فهرست ها شامل: )این مورد از انتظارات پایٔه هشتم است و در پایٔه هفتم از دانش آموزان 

مورد انتظار نیست.(
فهرست مطالب: شامل فهرست رئوس مطالبی است که در متن اصلی آمده است.

فهرست جداول: شامل شماره و عنوان جدول ها
فهرست تصاویر با نمودارها: شامل شماره و عنوان تصاویر و نمودارها



99

فهرست ضمائم و پیوست ها: شامل شماره و عنوان پیوست ها
این بخش از گزارش شماره صفحه ندارد و صفحات با حروف الفبا مشخص می شوند.

2 ــ  محتوای مطالب یا گزارش
نهایی و ضمن  نتیجه گیری  تا  اول  از  را  پژوهش  یافته های  کلیه  این قسمت  در  پژوهشگران 

فصل بندی چندگانه مشخص می کنند. می توان هر فصل را با یک عنوان، گزارش داد.
3ــ پیشنهادها و سؤال های جدید

یا سؤاالت  آن  کاربرد  برای  پیشنهادی  پژوهش،  نتایج  براساس  پژوهشگران  که  در صورتی 
پژوهشگر  مثال:  برای  این قسمت می نویسند.  در  را  آنها  باشند،  داشته  بیشتر  پژوهش  برای  جدیدی 
ممکن است به سؤاالت بیشتر یا دقیق تری رسیده باشد یا پی ببرد که با روش ها و ابزار و منابع دیگری 
می توان این پژوهش را بهتر انجام داد یا حاصل یافته های او یک پیشنهاد برای ساختن یک وسیله یا 

تغییر محیط یا تغییر روش و... باشد. 
4ــ نوشتن منابع در گزارش 

)این بخش از انتظارات پایٔه هشتم است و در پایٔه هفتم از دانش آموزان مورد انتظار نیست.(
پژوهشگران برای نشان دادن اعتبار پژوهش خود و همچنین رعایت امانت، درآخر گزارش 
خود، مشخصات منابع مورد استفاده را می نویسند. نوشتن منابع در گزارش دو گونه است؛ نوشتن منبع 

در متن، نوشتن منبع در پایان گزارش
5  ــ نوشتن منبع در متن

وقتی پژوهشگر جمله یا پارگرافی را از کتابی انتخاب می کند و آن را در برگٔه تحقیق می نویسید، 
هنگام استفاده از آن در گزارش پژوهش مشخصات منبع را نیز می نویسد.

مثال:
)فنایی  گشود«  جهان  به  دیده  تبریز  در  شمسی   1281 سال  در  طباطبایی  محمدحسین  »سید 

اشکوری، 1389، ص 15(
»ببر کوسٔه شش متری معموالً سراغ طعمه های خونگرم، مانند خوک های دریایی می رود« )مارشال، 

1387، ص 114(
گزارش  در  دارد.  متفاوتی  علمی  شیوه های  نویسی  منبع  گزارش:  پایان  در  منبع  نوشتن 
پژوهش از دانش آموزان انتظار می رود نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان 

کتاب یا مقاله ، محل انتشار و  ناشر را بنویسند.
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نوشتن منبع در پایان گزارش: به عنوان مثال: 
رحیمی، علیرضا. 1382. ماجراهای مدرسه ما )مجموعه داستان های فکری برای کودکان(، 

تهران: نشر نهج.
مارشال، آن. 1387. دایرة المعارف علوم برای نوجوانان، مترجم مجید عمیق، تهران: نشر پنجره.

مجدفر، مرتضی. 1390. بیدپا در کالس درس، تهران: نشر امرود.
6ــ خالصه گزارش پژوهش

گزارش پژوهش ما هر چند صفحه که باشد برای ارائه به دیگران باید خالصه ای تهّیه کرد که 
در زمان محدود قابل ارائه باشد. دانش آموزان می توانند برای تهّیه و ارائٔه گزارش از آموخته های خود 
در درس هایی مانند کار و فناوری، فارسی، ریاضی و هنر استفاده کنند و خالصٔه آن را در قالب روزنامه 

دیواری، پوستر یا اسالیدهای پاورپوینت نمایش دهند.
نزند چه  به دیگران آسیب  تا کار ما  باید رعایت شوند  اصول اخالقی که در پژوهش 

چیزهایی هستند؟
به دیگران آسیب  ــ گاهی اوقات ممکن است بدون اینکه قصدی داشته باشیم کار پژوهش ما 
برساند. بنابراین الزم است هنگام گردآوری اطالعات، نوشتن گزارش و ارائٔه آن، از کارهایی که باعث 

ضرر  به دیگران و آزار و اذیت آنها می شود، خودداری کنیم.
ــ نتایج کار پژوهشی باید برای پژوهشگر و دیگران نتیجه بخش و سودمند باشد. ممکن است 
آنها  آموخته های  به  پژوهش  انجام  از  پس  اگر  اما  دهند،  انجام  کاری  تکلیف  رفع  برای  دانش آموزان 
چیزی اضافه نشود یا مسئله ای را حل نکنند یا اینکه یافته های خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، 

اخالق پژوهش را رعایت نکرده اند.
نویسنده منبع مورد  از نوشته های دیگران استفاده می کنند، مشخصات کتاب و مقاله و  اگر  ــ 
پژوهشگران  به  باعث می شود خوانندگان  این کار  بنویسند.  برگٔه تحقیق و در گزارش  استفاده را در 

بیشتر احترام بگذارند.
ــ اگر از کسی عکس و فیلمی بر می دارند آن فرد باید از کار پژوهشگر باخبر و رضایت داشته 

باشد و اگر می خواهند از کسی نقل قول کنند از او بپرسند به این کار راضی هست یا نیست.
ــ هنگام گرد آوری اطالعات به روش مشاهده، فقط بر موضوع پژوهش تمرکز کنند. به مسائل 

خصوصی مردم سرک نکشند و در کار آنها دخالت نکنند. 
ــ در ارائٔه اطالعات، امانت داری کنند. آنچه را که مشاهده کرده اند ارائه کنند. نظرات خودشان 
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را درگزارش مشاهدات دخالت ندهند.
باعث  آن در جمع  که مطرح کردن  کنند  برخورد  نکته ای  به  پژوهش  ــ ممکن است در جریان 

ناراحتی فرد یا افرادی بشود، با دبیر خود در این باره مشورت کنند.
ــ پژوهشگران امانت دار کسانی هستند که درباره آنها اطالعات گرد آوری می کنند. دانسته های 
خود درباره دیگران را بدون اجازهٔ آنها با کسی در میان نگذارند. به حریم شخصی افراد احترام بگذارند.

ــ در کارهای گروهی نتیجه خوب یا بد کار به کل گروه تعلق می گیرد. کم کاری هر یک از افراد 
گروه باعث کم ارزشی یا بی ارزشی کار گروه و از بین رفتن حقوق دیگران می شود.

ــ حفظ اطالعات شخصی دیگران )ارائه گزارش بدون نام بردن از افراد(
در پایان نوبت اول سال تحصیلی عملکرد دانش آموزان در انجام پروژه براساس معیارهای زیر 

ارزشیابی خواهد شد. )برگٔه ارزیابی صفحٔه 28 کتاب درسی(

برگۀ ارزیابی طرح و برنامۀ اجرایی پروژۀ پژوهشی

یف
مالک ارزیابیرد

امتیاز

4321
تشخیص شیؤه مناسب گردآوری اّطالعات برای هر سؤال1

طرح پرسش مناسب براساس معیارهای ذکر شده در کتاب درسی2

بیان روشن و دقیق هدف یا اهداف پژوهش3

تشریح روشن و دقیق شیؤه گردآوری اّطالعات4

بیان روشن و دقیق ابزار گردآوری اّطالعات5

فهرست کردن دقیق اقداماتی که باید انجام شود.6

زمان بندی مناسب برای انجام اقدامات7

انجام اصالحات در هر یک از مراحل طرح پرسش، تهّیٔه طرح و برنامه ریزی برای اجرا8

مراجعٔه مستمر در طول نیمسال تحصیلی برای رفع اشکال و دریافت راهنمایی 9

همفکری و مشارکت با دیگران در پیشبرد جلسات پژوهش 10

جمع نمرات

نمرۀ نهایی از 5 )جمع نمرات تقسیم بر 8(
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طرح  تهّیٔه  در  دانش آموزان  از  انتظارات  نشانگر  و  می شود  تکمیل  محترم  دبیر  توسط  برگه  این 
پژوهشی و برنامه ریزی اجرای پژوهش است. 5 نمره از 20 نمرٔه ارزشیابی نوبت اول به نوشتن طرح 

پژوهش، برنامه ریزی برای اجرا و شروع اجرای پژوهش تعلق می گیرد.
به دانش آموزان حدود دو تا سه ماه فرصت دهید تا پژوهش خود را انجام دهند و گزارش خود را 
آماده کنند. به آنها یادآوری کنید از آموخته های خود در درس فناوری اطاّلعات و ارتباطات برای تنظیم 

و ارائٔه گزارش استفاده کنند.
جلسۀ چهارم و پنجم: ارائۀ گزارش

این جلسه در هفته های پایانی اسفند ماه یا فروردین برگزار می شود. به همین دلیل صفحات نوشتن 
خالصٔه گزارش در کتاب با فاصله از سایر دروس درس پروژه قرار گرفته است )صفحات 68 الی70(.

 با توّجه به محدودیت زمان 3 یا 4 گروه را به طور تصادفی برای ارائٔه گزارش انتخاب کنید، 
هر گزارش حداکثر در 15 دقیقه ارائه، نقد و بررسی، و جمع بندی شود. 

 گزارش همٔه دانش آموزان جهت ارزشیابی پایانی توسط دبیر جمع آوری و براساس ساختار و 
قالب های گفته شده بررسی و ارزیابی شود. 
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توصیه های اجرایی:
زمان بندی زیر برای معلّمان محترم پیشنهادی است که می توانند با توّجه به شرایط کالس، میزان 
تغییر زمان بندی  تغییر دهند. در صورت  با کالس خود  آمادگی و عالقٔه دانش آموزان آن را متناسب 

فرصتی را برای گردآوری اطاّلعات و تنظیم گزارش بین جلسات در نظر بگیرید.
زمان بندی پیشنهادی اجرای جلسات:

هفتٔه چهارم مهر              جلسٔه اّول    
هفتٔه اول آبان  جلسٔه دوم    

هفتٔه دوم آبان              جلسٔه سوم   
نیمٔه دوم اسفند یا فروردین  جلسٔه چهارم و پنجم  
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برگۀ ارزیابی گزارش پژوهش در نوبت دوم
زیر  معیارهای  براساس  پروژه  انجام  در  دانش آموزان  عملکرد  تحصیلی  دوم سال  نوبت  در 

ارزشیابی خواهد شد )برگٔه ارزیابی صفحٔه 70 کتاب(. 

یف
مالک ارزیابیرد

امتیاز

4321

1
طرح روی جلد )شامل عنوان پژوهش، نام پژوهشگر / پژوهشگران، نام دبیر، نام مدرسه، 

سال انجام پژوهش( و صفحٔه بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
 فهرست مطالب دقیق و کامل نوشته شده است.2
عنوان یا پرسش پژوهش براساس طرح پژوهش واضح و روشن نوشته شده است.3
 هدف یا اهداف پژوهش براساس طرح پژوهش واضح و روشن نوشته شده است.4
 شیوه و ابزارگردآوری اطاّلعات براساس طرح پژوهش واضح و روشن نوشته شده است.5
 نتایج پژوهش/  پاسخ پرسش پژوهش مطابق با اهداف پژوهش بیان شده است.6
 نتایج پژوهش/  پاسخ پرسش پژوهش واضح و روشن بیان شده است.7
 خالصٔه گزارش )در کتاب درسی( مناسب نوشته شده است.8
در طول نیمسال تحصیلی برای رفع اشکال و دریافت راهنمایی مراجعٔه مستمر داشته است.9

10
در تنظیم و ارائٔه گزارش از آموخته های خود در دروس فّناوری، فارسی و هنر استفاده 

شده است.
جمع نمرات

نمرهٔ نهایی از 5 )جمع نمرات تقسیم بر 8(

این برگه توسط دبیر محترم تکمیل می شود و نشانگر انتظارات از دانش آموزان در تهّیٔه گزارش 
پژوهش و ارائٔه خالصٔه آن در کالس است. 5 نمره از 20 نمرٔه ارزشیابی نوبت دوم به نوشتن گزارش 

پژوهش و ارائٔه خالصٔه آن در کالس تعلق می گیرد.
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عنوان درس: حکایت تربیت

مضمون: هویّت
مهارت ها: حّل مسئله، تحلیل، استدالل، قضاوت براساس نظام معیار، تفّکر انتقادی

زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

تأثیر محیط و وراثت بر پرورش انسان یکی از مسائلی است که از دیر باز موضوع 
مناقشه و جدل بین مربیان بوده است. هر یک از مکاتب پرورشی و تربیتی در مقایسه با 
دیگران نسبت به تأثیر محیط )اکتسابی بودن خصایص( یا وراثت )ذاتی بودن خصایص( 
در تکوین شخصیت و هویّت فرد نظرات متفاوتی ابراز داشته اند. اما باور به هویّت متعالی 
انسان می تواند در رشد فرد مؤثر باشد و در این راستا اراده، عاملی بسیار قوی است. 
از حکایات  از یکی  با استفاده  این موضوع  تفّکر دربارٔه  با  این درس دانش آموزان  در 
گلستان سعدی به تحلیل موضوع می پردازند، نظر خود را راجع به این موضوع با مثال و 
استدالل بیان می کنند و شرایط و موقعیت ها را بررسی می کنند تا در نهایت به نقش انسان 

در ساختن خود پی ببرند.  

اهداف
 توانایی تأمل دربارٔه روابط امور و پدیده ها 

 باور به هویت متعالی انسان
 آشنایی با اصول گفت و گوهای جمعی و رعایت  آن 

انتظارات عملکردی
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم )قیاس(

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 

 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا  و نظرات خود و دیگران
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی

مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز
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فرایند اجرای درس
اّول  باب  از  حکایتی  از  زیر  ابیات 
گلستان سعدی انتخاب شده اند. آنها را روی 

تابلو بنویسید.
سگ اصحاب کهف روزی چند   

پی نیکـان گرفـت و مردم شـد  
٭٭٭

گرگ زاده عاقبت گرگ شود  
گر چه با آدمی بزرگ شود  

و  بحث  برای  را  زیر  سؤاالت  سپس 
گفت و گو در کالس مطرح کنید. 

 هر یک از ابیات را معنا کنید.
 فکر می کنید موضوع اصلی این دو بیت چیست؟

 نظر شما دربارٔه پیام هر یک از ابیات چیست؟ با کدام موافقید؟ چرا؟ بحث را به گونه ای هدایت 
کنید که دانش آموزان با توضیحات کافی، دالیل و مصادیق نظر خود را بیان کنند.

 آیا نظر خود را به عنوان یک قاعدٔه کلی برای همٔه زمان ها، مکان ها، و افراد ثابت می دانید؟ 
چرا؟ آیا برای نظر شما استثناهایی نیز وجود دارد؟

در بیت اول سعدی موضوع محیط را مطرح می کند و در بیت دوم موضوع وراثت؛ اما در مورد 
انسان عالوه بر محیط و وراثت داشتن اراده برای شکل دهی هویت مطرح است. مطمئناً دانش آموزان 
و شما مثال های گوناگونی مانند این مثال ها سراغ دارید: دوقلوهایی که با داشتن وراثت یکسان متفاوت 
بار آمده اند، افرادی که با داشتن وراثت و محیط خوب، بد بار آمده اند، افرادی که با داشتن محیط بد 

خود را ارتقا داده و رشد کرده اند و... .
دانش آموزان در ابتدای بحث ممکن است طرفدار یکی از ابیات یا هر دو باشند، بحث ها را به 

گونه ای هدایت کنید که در سؤال سوم با بیان مثال ها به نقش اراده توجه کنند.

گفت و گو کنید
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کالس  در  تکمیلی  فّعالیت  در 
مغالطه ها  انواع  از  یکی  با  دانش آموزان 
این  شروع  می شوند.  آشنا  غلط(  )استدالل 
نوعی  خودش  نیز  متضاد  بیت  دو  با  درس 
نمی توان  انسان  مورد  در  چون  بود  مغالطه 
گفت یا وراثت یا محیط در شکل گیری هویت 
نقش دارد. از دانش آموزان بخواهید درست 
یا نادرست بودن هر جمله را تعیین کنند. بعد 
سپس  کنند.  مقایسه  کالس  در  را  پاسخ ها 
را  آن«  یا  این  »یا  مغالطٔه  کتاب  متن  براساس 

آموزش دهید.
اگر کالس کشش داشت سؤال زیر را 

نیز مطرح کنید.
ــ چه میزان از اختالفات و اظهار نظرهای غلط دربارٔه مسائل، نتیجٔه تفاوت قائل نشدن بین این 

دو گروه از جمالت است؟ با مثال پاسخ خود را توضیح دهید.

وقتی گفته می شود: »یک عدد یا زوج است یا فرد« یک ادعای منطقی طرح شده 
است؛ زیرا عدد، یا زوج است یا فرد. ما عددی را نمی شناسیم که زوج یا فرد نباشد؛ یا هم 
زوج باشد هم فرد. در بسیاری از موقعیت های مشابه، نمی توان مانند دو بیت ابتدای این 
درس، قاطعانه حکم کرد. برخی جمالت در ظاهر درست به نظر می رسند؛ اّما در حقیقت 
درست نیستند، مانند جملٔه »مردم دنیا دو دسته اند؛ یا درس خوان و فهمیده اند یا بی سواد 
استدالل  این  می دهد.  نشان  یا سفید  سیاه  را  همه چیز  که  است  نگاهی  این  نادان«.  و 
غلط، به »یا این یا آن« معروف است. مردم دنیا را نمی توان از لحاظ میزان سواد و فهم 
و دانایی به دو گروه طبقه بندی کرد. میزان دارا بودن سواد و دانایی در بین افراد مختلف 
بسیار متفاوت و متنوع است. مراقب باشیم در زندگی و در تحلیل و نگاه به موقعیت ها 
به این نکته توّجه کنیم. برخی از اظهارنظرهای غلط و اختالفات دربارٔه مسائل، نتیجٔه 

بی توّجهی به معانی دقیق کلمات و جمالت است.
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چگونگی  و  هویت  دربارٔه  آن  کمک  به  دانش آموزان  تا  است  وسیله ای  کالس  گفت وگوهای 
شکل گیری آن بیندیشند. سبک زندگی نیز انتخابی است و مطمئناً اراده در شکل گیری آن نقش مهمی 

ایفا می کند. بر این اساس  دو سؤال فّعالیت در خانه به این موضوع اختصاص یافته است. 

توصیه های اجرایی
برای جلوگیری از دادن پیش فرض به دانش آموزان از خواندن حکایت کامل از روی گلستان 
خودداری کنید و فقط از دو بیت ارائه شده استفاده کنید زیرا در آن حکایت سعدی بیت دوم را به 

عنوان نتیجه بیان کرده است. 
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عنوان درس: راز تعادل

مضمون: هدفمندی خلقت )جایگاه موجودات در مجموعه ای هدفمند ــ توازن و تعادل(
مهارت ها: هدایت مشاهدات، حّل مسئله، تحلیل، استدالل، قضاوت براساس شواهد، تفّکر 

انتقادی، نگرش سیستمی 
زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

تعادل را به گونه ای می توان به عنوان عملکرد یک سیستم تعریف کرد که این عملکرد 
بستگی به تأثیر هر یک از اجزا بر رابطٔه آنها با یکدیگر دارد. در دیدگاه سیستمی ایجاد 
تعادل بستگی به چگونگی ورودی، خروجی و فرایند در سیستم دارد. دانش آموزان با کمی 
کنکاش در آموخته های خود، مثال های زیادی از وجود تعادل در طبیعت یا برهم خوردن 
تعادل و بروز پدیده های ناشی از آن خواهند یافت که می توانند آن را در کالس مطرح کنند. 
در اجتماع نیز مراودات و روابط افراد با یکدیگر تابع قاعده است. بدین لحاظ می توان 
افراد را به عنوان ورودی، روابط آنها را با یکدیگر به عنوان فرایند و حاصل این روابط را 
به عنوان خروجی سیستم تعریف کرد. تعادل در اجتماع، به نقش و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
افراد در سیستم بستگی دارد. در این فّعالیت دانش آموزان با انجام یک بازی و مشاهدهٔ یک 
فیلم کوتاه و مقایسٔه محتوای این دو  مفهوم تعادل، برهم خوردن آن، پیامدهای عدم تعادل در 

یک سیستم و چگونگی برقراری تعادل مجدد را مورد بحث قرار می دهند.

اهداف
 توانایی تأمل دربارٔه روابط امور و پدیده های خلقت )تعادل(

 باور به هدفمندی خلقت
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن 

انتظارات عملکردی
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم )تحلیل موقعیت(

 بررسی انتظارات از انسان در حفظ تعادل جهان آفرینش 
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 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 

 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا و نظرات خود و دیگران
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت وگوهای جمعی

به اندازه تقریبی 8 تا 10 سانتی متر، صفحه چوبی  مواد و وسایل آموزشی: 11 عدد میخ 
تعادل، کتاب  فیلم کوتاه   ، به ضخامت ٥ سانتی متر  تقریبی 10×20 سانتی متر  ابعاد  به  مستطیل شکل 

دانش آموز

فرایند اجرای درس
بیان  دانش آموزان  برای  را  زیر  متن   

کنید:
را روستایی  خانم های  حال  به  تا   »آیا 
 دیده اید که یک جسم سنگین و بزرگ را روی

را  آن  اینکه  بـدون  می کنند  حمل  خـود  سر 
بیندازند، فکر می کنید چه چیز باعث آن است؟« 
 سپس آزمایش تعادل  را در کالس به 

شرح زیر اجرا کنید.
 10 تا   8 تقریبی  اندازه  به  میخ  7عدد 
به  شکل  مستطیل  چوبی  صفحه  سانتی متر، 
ابعاد تقریبی 10×20 سانتی متر به ضخامت ٥ 
سانتی متر آماده کنید. با چکش یکی از میخ ها 
بکوبید.  شکل  مستطیل  صفحه  مرکز  در  را 

سعی کنید میخ به طور قائم قرار گیرد.
شش میخ باقی مانده را روی میز قرار دهید. به این ترتیب که: یک میخ را به طور خوابیده روی 
میز قرار دهید. چهار میخ دیگر را درجهت عمود بر این میخ روی آن بخوابانید.میخ ششم را موازی 

میخ اول ولی در خالف جهت آن روی 4 میخ قبلی عمود بر آنها بخوابانید. 
این شش میخ را با دقت بلند کنید. میخ اول را روی میخی که در صفحه چوبی به طور قائم 
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کوبیده اید به حال تعادل قرار دهید. 
مشاهده می شود که میخ ها به حال تعادل قرار می گیرند. ممکن است دانش آموزان تصویر این 
آزمایش را قبالً در کتاب دیده باشند و سریع آن را انجام دهند در این صورت از آنها بخواهید امتحان 

کنند با 8 یا 10 میخ نیز این کار امکان پذیر است.

مطرح کنید و از دانش آموزان بخواهید راجع به آنها اظهار نظر کنند.
 به نظر شما در حفظ تعادل این مجموعه کدام اجزا اهّمیت کمتری دارند؟ تخته، میخ عمودی، 
یا میخ های دیگر هر کدام از موارد را که دانش آموزان بیان کردند سؤال کنید که اگر هر کدام از این 

موارد را از مجموعه حذف کنیم، چه اتّفاقی می افتد؟
 چه مثال های دیگری از وجود تعادل در محیط طبیعی و اجتماعی خود سراغ دارید؟ چند 

مورد را بیان کنید.
 شباهت ها و تفاوت های آنها را بنویسید.

 اگر بین مواردی که مثال زدید، رابطه وجود دارد، آن را بیان کنید.
بهتر است آزمایش در کالس عمالً انجام شود. قبل از حضور در کالس چند بار این آزمایش 
را انجام دهید تا هنگام اجرا در کالس تسلّط کافی داشته باشید. در سؤال دوم ممکن است مثال های 

گفت و گو کنید
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تعادل  برق،  سیم  روی  پرندگان  موتورسوار،  دوچرخه سوار،  اسب سوار،  تعادل  شامل  دانش آموزان 
کودک هنگام راه رفتن روی جدول، بندبازان، قراردادن چینه ها روی هم و غیره باشد.

در این مرحله فیلم تعادل را به نمایش بگذارید. سپس سؤاالت زیر را برای دانش آموزان مطرح 
کنید تا دربارٔه آن بحث و گفت و گو کنند.

 تعادل این مجموعه چگونه برقرار شده بود؟
 چه چیز تعادل این مجموعه را برهم زد؟

 هریک از افراد و اشیای به کار گرفته شده در فیلم نماد چه چیزهایی در زندگی واقعی هستند؟
 تفاوت، شباهت ها و رابطٔه داستان این فیلم با آزمایش میخ ها را بیان کنید؟

اگر کالس کشش داشت سؤال زیر را نیز مطرح کنید.
 نقش ما در حفظ تعادل در جهان آفرینش چیست؟

سؤال های فّعالیت در خانه نیز به نقش ما در حفظ یا برهم زدن تعادل در محیط زندگی و جامعه  
می پردازد.

فعالیت تکمیلی در کالس
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توصیه های اجرایی
با درخواست مثال های بیشتر از دانش آموزان آنها را به شناسایی نمونه های بیشتری از تعادل 
در نظام آفرینش هدایت کنید. همچنین به تأثیر انسان در ایجاد یا برهم خوردن تعادل با اقداماتی چون 

درختکاری )درختکاری در جای نامناسب(، سدسازی، راه سازی، قطع درختان و ... اشاره کنند.
با مصادیقی چون قطع درختان در  به کل جهان آفرینش می پردازد، شما می توانید  سؤال آخر 
گوشه ای از دنیا و اثر آن روی همٔه زمین، یا گرم شدن کرهٔ زمین  و تأثیر آن در آب شدن یخ های قطب 
شمال و سایر مصادیقی که با به هم خوردن نظم، تعادل و توازن تأثیرات مخّربی بر جهان آفرینش دارد 

دانش آموزان را به تفّکر سیستمی هدایت کنید. 
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عنوان درس: سراب 

مضمون: خطای تفسیر حواس )خطای حواس(، ویژگی های علم )ابطال پذیری در علوم تجربی(
مهارت ها: مشاهده، حّل مسئله، تحلیل، استدالل، تفّکر انتقادی 

زمان: 1 جلسٔه 100 دقیقه ای 

شمار  به  او  شناخت  و  آگاهی  کسب  ابزارهای  از  یکی  انسان  پنج گانٔه  حواّس 
می آیند. ورود اطاّلعات به مغز از طریق حواس پنجگانه انجام می گیرد. مغز اطاّلعات را 
پردازش و نتایج آن را در خود ذخیره می کند و به این صورت یادگیری اتفاق می افتد. اّما 
اطمینان بیش از حد به حواس می تواند مانع شناخت واقعیت ها و حقایقی باشد که به تجربٔه 
حواس در نمی آیند. پس چگونه می توان این واقعیت ها و حقایق را شناخت؟ در این درس 
دانش آموزان با انجام فّعالیت های یادگیری پیش بینی شده با خطای تفسیر حواس به عنوان 

یکی از موانع شناخت آشنا خواهند شد و راه هایی برای غلبه بر آن پیدا خواهند کرد.

اهداف
 توانایی تأمل دربارٔه حواس، ویژگی ها و 

خطاهای آنها
 توانایی تأمل دربارٔه روابط امور و پدیده ها 
 آشنایی با اصول گفت و گوهای جمعی و 

رعایت آن 

انتظارات عملکردی 
 تأمل دربارهٔ حواس، ویژگی ها و خطاهای 

آنها 
و  حواس  دریافت  بین  روابط  بررسی   

ادراک آنها
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی 

برای تبدیل مجهول به معلوم 
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 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 

 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا و نظرات خود و دیگران
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی 

مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز، فیلم کوتاه سراب، فیلم آتش گردان، تصویر چوب 
در آب، سّکه، ظرف شیشه ای، آب، مداد یا چوب نازک.

فرایند اجرای درس
 یکی از فّعالیت های زیر را برای ایجاد حیرت فلسفی در کالس اجرا کنید.

 3 یا 4 تصویر از مثال های خطای حواس به دانش آموزان نشان دهید.
 فیلم کوتاهی در مورد دیدن سراب در جاده، بیابان یا چرخاندن آتش گردان، چرخیدن چرخ 

دوچرخه، خطای حواس و... به دانش آموزان نشان دهید.
 با استفاده از یک ظرف شیشه ای، آب و چوب یا سّکه، آزمایش شکست نور را در کالس 

اجرا کنید.

گفت و گو کنید
از دانش آموزان بخواهید مشاهدات خود 
کالس  در  را  زیر  سؤاالت  حال  کنند.  بیان  را 

مورد بحث و گفت وگو قرار دهید.
بیان  را  بینایی  خطای  از  نمونه  سه  1ــ 

کنید.
2ــ آیا حواس دیگر انسان نیز دچار خطا 

می شوند؟ در صورت پاسخ مثبت، مثال بزنید.
3ــ حواس ما چگونه کار می کنند؟ آن را 
با رسم شکل نشان دهند. )در کتاب دانش آموز 
شده  داده  نشان  شکل  رسم  برای  خالی  جای 
آموخته های  ارزیابی  هدف  با  سؤال  این  است. 
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دانش آموزان در درس علوم داده شده است. در کالس هایی که یاددهی یادگیری مبحث حواس پنجگانه  
در درس علوم درست کار نشده است دانش آموزان در رسم شکل و شرکت در مباحث تفکر مشکل 
مباحث  سراغ  به  بعد  و  کرد  حل  را  علوم  آموزش  مشکل  باید  ابتدا  صورت  درآن  داشت.  خواهند 
تفکر رفت. اما در کالس هایی که در سال های قبل از دبیران علوم تجربی توانمندی برخوردار بوده اند 

دانش آموزان سریع از این سؤاالت گذشته و وارد بحث اصلی خواهند شد.(
۴ــ با توّجه به شکلی که رسم کردید، این خطا چگونه و در کجا اتّفاق می افتد؟ آیا واقعاً حواس 

خطا می کنند؟ اصوالً چیزی به عنوان خطای حواس داریم؟ چرا؟
۵ــ آیا این خطا حاصل اندیشٔه ماست یا نقص در حواس ماست؟

6ــ آیا در تفسیر شنیده ها )صداها، سخنان( نیز خطایی رخ می دهد؟ چگونه؟ با مثال توضیح دهید.
7ــ راه های جبران خطای تفسیر حواس چیست؟

خطای  نام  به  آنچه  باشید  داشته  توّجه 
از  ناشی  اصل  در  است  شده  رایج  حواس 
در  حواس.  خطای  نه  است  تفسیر  خطای 
معیار  طرح  به  دانش آموزان  تکمیلی  فّعالیت 
مقایسٔه  مانند  معیارهایی  پرداخت.  خواهند 
با منابع معتبر،  خوانده ها، شنیده ها، مشاهدات 
با  هماهنگی  جامعه،  ارزش های  با  هماهنگی 

آنچه خدا گفته و … .
دانش آموزان  از  بعدی  سؤال  در 
ولی  دارند  وجود  که  را  چیزهایی  تا  بخواهید 
است  ممکن  آنها  ببرند  نام  را  نمی شوند  دیده 
هوا، باد، فرشته، بهشت و جهنم، شیطان، جن 
و  طبیعت  از  مواردی  یعنی  ببرند  نام  را  و … 
هوا  تفاوت  نمی شوند.  دیده  که  ماوراءالطبیعه 

و باد را با سایر موارد از آنها سؤال کنید. از آنها سؤال کنید در مورد اینها چگونه شناخت به دست 
می آوریم؟ آنها را هدایت کنید تا به مواردی مانند عقل و آنچه از طریق وحی به پیامبران و نقل توسط 

معصومین به ما رسیده است گفت وگو کنند.
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 در فّعالیت در خانه از دانش آموزان خواسته شده در صورتی که تصاویری در مورد خطای 
حواس دارند در صفحٔه ٦7 در کتاب بچسبانند.

فّعالیت در خانه 

توصیه های اجرایی 
در هدایت بحث و طرح پرسش ها، نکات زیر را مورد توّجه قرار دهید.

 حواس پنجگانه ما برای شناخت کافی نیست.
 دانش آموزان را با طرح سؤاالت مناسب و استفاده از مثال ها به این حقیقت هدایت کنید که 
آنچه که ما در پدیدٔه سراب می بینیم انعکاس نور بر سطح ماده ای غیر از آب است که همانند انعکاس نور 
بر سطح آب به نظر می رسد. به عبارتی در هر دو نمونه انعکاس نور واقعیت دارد ولی تصور ما دچار 

خطا می شود. 
 تجربیات و دانش قبلی در عین ارزشمندی ممکن است ما را در تفسیر اطاّلعات دریافتی از 
طریق حواس به خطا بیندازد. پس »خطایی که ما داریم در تفسیر حس است نه در خود حس«. )شهید 
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بهشتی، 1383، ص109(
 توّجه داشته باشید که ادراک اشتباه ما گاهی نتیجٔه اطاّلعات اشتباه است که توسط حواس 
به ذهن ما داده شده است. این اشتباهات ناشی از ناکافی بودن ابزار، محدودیت یک حس برای درک 

جامع و … است. 
 برای اصالح خطای تفسیر حواس ما از روش های مختلف از جمله استفاده از چند حس 
به طور هم زمان یا استفاده از منابع دیگر شناخت چون عقل ، آنچه با وحی به پیامبران رسیده و نقل، 

و… بهره می بریم. 
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4ــ4ــ فرایند اجرای درس های نیمه تجویزی )انتخابی(

عنوان درس: پرسش مناسب

مضمون: روش گردآوری اطاّلعات
مهارت ها: حّل مسئله، پرسشگری، استدالل

زمان: 1 جلسه ٥0 دقیقه ای

تشخیص روش و منابع مناسب گردآوری اطاّلعات در درس تفّکر و پژوهش پایٔه 
ششم ابتدایی آموزش داده شده است. اّما ممکن است اکثریت دانش آموزان کالس شما 
به دالیل مختلف به توانایی مورد انتظار نرسیده باشند. در این صورت ضروری است 
پیش از اجرای فّعالیت پروژه یک جلسه را به انجام این فّعالیت اختصاص دهید. انتظار 
می رود با انجام این فّعالیت دانش آموزان آمادگی الزم برای انجام پروژه  یعنی تشخیص 

روش و منابع مناسب پاسخگویی به سؤاالت مختلف را کسب کنند.  

اهداف
 آگاهی از ویژگی های سؤال مناسب پژوهش

 توانایی طراحی پرسش مناسب پژوهش 
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن 

انتظارات عملکردی
 تشخیص شیؤه مناسب  گردآوری اطاّلعات برای پاسخگویی به پرسش ها 

 طرح پرسش مناسب پژوهش 
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم 

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 
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 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت وگوهای جمعی
مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز

فرایند اجرای درس 
از دانش آموزان بخواهید:

پاسخ  که  کنند  تعیین  یعنی  کنند.  تکمیل  انفرادی  صورت  به  را  دانش آموز  کتاب  جدول  1ــ 
با کدام  روش یا روش های مشاهده، نظرسنجی، و استفاده از منابع مکتوب چاپی و  هر سؤال جدول 

الکترونیکی به دست می آید. 
2ــ دانش آموزان به طور گروهی فّعالیت های زیر را انجام دهند و نتایج آن را در کتاب دانش آموز 

بنویسند.
 یک سؤال بنویسند که پاسخ آن تنها با روش مشاهده به دست  آید.

 یک سؤال بنویسند که پاسخ آن تنها با روش نظرسنجی به دست می آید.
 یک سؤال بنویسند که پاسخ آن تنها با روش گردآوری اطاّلعات از منابع چاپی و الکترونیکی  

به دست می آید.
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 یک سؤال بنویسند که پاسخ آن با استفاده از چند روش مشاهده، نظرسنجی و مراجعه به منابع 
چاپی و الکترونیکی به دست می آید.

3ــ به طور تصادفی از هر گروه بخواهید یکی از سؤاالت را برای کالس بخوانند و دانش آموزان 
دیگر در مورد آن قضاوت کنند.

چگونگی بررسی این نوع پرسش ها در نرم افزار دانش آموزان ارائه شده است.
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عنوان درس: حکایت راستی

مضمون: در جست وجوی معنا )راست و دروغ(
نظام  براساس  قضاوت  شواهد،  براساس  قضاوت  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حّل  مهارت ها: 

معیار، تفّکر انتقادی
زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

راست گویی یک ارزش اخالقی و تمایل به راست گویی از ویژگی های فطری انسان 
است؛ اّما گاهی اوقات بیان واقعیت آن طور که هست ممکن است نتایج خوبی برای گوینده یا 
دیگران در پی نداشته باشد؛ آیا باید در همه حال راست گفت؟ آیا می توان واقعیت را نگفت؟ 
آیا می توان واقعیت را به شکل دیگری گفت؟ آیا نگفتن واقعیت به معنای دروغ گویی است؟ 
آیا نّیت کسی که سؤالی می پرسد یا نّیت ما در تصمیم گیری برای بیان واقعیت یا بخشی از 
واقعیت تأثیر دارد؟ پاسخ شما به این سؤاالت چیست؟ چه معیاری برای تشخیص درستی 
و نادرستی پاسخ خود دارید؟ در این فّعالیت با استفاده از یکی از حکایات گلستان سعدی 

دانش آموزان در موقعیت تحلیل و تصمیم گیری راجع به سؤاالت باال قرار می گیرند. 

اهداف
 توانایی تأمل دربارٔه روابط امور و پدیده ها 

 شناخت بایدها و نبایدهای رفتار انسان
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن 

انتظارات عملکردی
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم )تحلیل موقعیت(

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 

 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا و نظرات خود و دیگران
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی 
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مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز، حکایت پیوست از گلستان سعدی

فرایند اجرای درس
حکایت زیر را برای دانش آموزان بخوانید یا داستان را تعریف کنید.

پادشاهی را شنیدم كه به كشتن اسیری اشارت كرد. بیچاره در حالت نومیدی به 
زبانی كه داشت ملک را دشنام دادن گرفت و سقط1 گفتن آغاز كرد كه گفته اند هر كه 

دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید.
وقت ضرورت چو نماند گریز                  دست بگیرد سر شمشیر تیز
ملک پرسید چه می گوید؟ یكی از وزرای نیک محضر گفت: ای خداوند می گوید كه 

»الکاِظمیَن الَغیَظ و العافیَن عِن الّناِس«
ملک را بر وی رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. و وزیر دیگر كه ضّد او 
بود گفت: ابنای جنس ما را نشاید كه در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن، 
این بی ادب ملك را دشنام داد و ناسزا گفت، ملک روی از این سخن درهم كشید و 

گفت: مرا آن دروغ وی پسندیده    تر از این راست كه تو گفتی.
گلستان سعدی،  باب اّول، در سیرت پادشاهان

 از دانش آموزان بخواهید راجع به سؤاالت 
زیر فکر کرده و گفت وگو کنند:

دریافت شما از این حکایت چیست؟
ــ شما با روش کدام یک از وزرا موافقید؟ 

چرا؟
برای دروغ گویی و  نّیت هر یک از وزرا  ــ 

راست گویی چه بود؟
ــ پیامد رفتار هر یک از وزرا چه بود؟ 

همٔه  در  آنها  از  یک  هر  رفتار  شیوهٔ  آیا  ــ 

1ــ سقط گفتن یعنی دشنام دادن
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است؟  انجام  قابل  شرایط  و  مکان ها  زمان ها، 
توضیح دهید.

واقعیت  بیان  در  افراد  گاهی  چرا  ــ 
دچار تردید می شوند؟

منافع  حفظ  نیت  با  افراد  از  بعضی  ــ 
شخصی، از بیان واقعیت خودداری می کنند. 
پیامدهای چنین نیتی برای فرد و جامعه چیست؟

توان دربارٔه گفتن  با چه معیاری می  ــ 
یا نگفتن واقعیت، تصمیم گرفت؟ با مثال پاسخ 
سه  به  خود  پاسخ  )در  دهید  توضیح  را  خود 

مفهوم واقعیت، نّیت و پیامد توّجه کنید(.
ــ در پاسخ به سؤال آخر شما می  توانید 

جدولی به شکل زیر روی تابلو رسم کنید. دانش آموزان مثال های خود را بیان کنند و در مورد هر مثال 
واقعیت، نیت و پیامد آن را بنویسند. رسم این جدول و گفت وگو دربارٔه مثال ها توانایی تحلیل چنین 

موقعیت هایی را در آنها افزایش می دهد. به مثال های زیر توجه کنید.

پیامدنیتواقعیتمثال از یک موقعیت
مدارک  گرفتن  وام  برای  که  شخصی 
جعلی )مثاًل مدارک پزشکی یا …( ارائه 

می کند.

نیست  واقعی  او  مدارک 
کار  برای  را  پول  و 

دیگری می خواهد.

پیامد برای فرد: با دروغ وام را گرفته است و نفع شخصی
آن طور که می خواهد آن را خرج می کند.

پیامد برای دیگران: افرادی که بیش از او به 
وام احتیاج دارند نوبتشان عقب افتاده است.

دانش آموزی که تکلیف خود را نیاورده 
است.

انجام  را  خود  تکلیف 
نداده است.

پیامد برای فرد: خالص شدن از تنبیهنفع شخصی
پیامد برای دیگران: عدم اعتماد هم کالسی ها 

به او یا تقلید از کار او و رواج دروغ گویی
مرضیه،  و  فاطمه  بین  قهر  هنگام  زهرا 
تو  از  همیشه  فاطمه  می گوید  مرضیه  به 

تعریف می کند.

فاطمه و مرضیه پشت سر 
همدیگر حرف می زنند.

آشتی دادن 
بین دو 
دوست

پیامد برای فرد: رضایت خاطر
پیامد برای دیگران: آشتی دو دوست

فرزندش  به  و  است  خانه  در  که  پدری 
می گوید »هر کس زنگ زد بگو خانه نیست«

........................... و 
...........
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ممکن است مباحث باال سؤاالتی در ذهن دانش آموزان دربارٔه دروغ مصلحت آمیز، موقعیت  های 
آنها گفت وگو  خاص و ... ایجاد کند. لذا در فعالیت تکمیلی سؤاالت خود را می نویسند و دربارٔه 
می کنند. در این درس آنچه اهّمیت دارد این است که تحلیل موقعیت با در نظر گرفتن واقعیت، نیت و 
پیامد را تمرین کنند. در مورد پیامد نیز پیامد برای فرد و پیامد برای جمع مورد بررسی قرار می گیرد تا 

مشخص شود فرد برای نفع شخصی این کار را کرده یا برای مصلحت دیگران.

فّعالیت تکمیلی در کالس 

فّعالیت در خانه 
در فّعالیت در خانه از آنها خواسته شده است که داستان و خالصه ای از گفت وگوهای کالس 

را برای خانوادهٔ خود بیان کنند و بنویسند نظر آنها در این مورد چیست.
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توصیه های اجرایی
راست گویی یک ارزش اخالقی و تمایل به راست گویی از ویژگی های فطری انسان است اما 
یا  برخورد  تردید می شوند. در  بیان واقعیت دچار  یا عدم  بیان  افراد در  که  دارد  موقعیت هایی وجود 
تحلیل چنین موقعیت هایی به سه مورد واقعیت، نّیت و پیامد باید توّجه داشت. برخی از افراد در 
تشخیص موقعیت و تحلیل رفتار افراد این گونه عمل نمی کنند که حاصل آن، رفتار یا قضاوت شتابزده 
نسبت به موقعیت است. در این درس ابتدا از دانش آموزان بخواهید واقعیت موجود در داستان را 
توصیف کنند. سپس نیت و پیامد رفتار دو وزیر و پادشاه را مورد بررسی قرار دهند. بحث ها را طوری 
نادرستی عملکرد اشاره  برای سنجش درستی و  به وجود نظام معیاری  هدایت کنید که دانش آموزان 
کنند که تصّور مجاز بودن دروغ گویی برای حفظ منافع شخصی در آنها شکل نگیرد. در هرحال اصل 
بر راست گویی است اما در شرایطی که جان و آبروی بی گناهی در خطر بیفتد، نگفتن همٔه واقعیت )و 
نه دروغ گویی( به مصلحت تعبیر شده است. »جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت« به همین 

معنا است.
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عنوان درس: بز یا سگ؟

مضمون: شناخت
مهارت ها: حّل مسئله، تحلیل، استدالل، قضاوت براساس شواهد، تصمیم گیری، تفّکر انتقادی

زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

انسان با دیگران تعامالت اجتماعی دارد این تعامالت خواسته یا ناخواسته بر زندگی و 
تصمیم گیری های او تأثیر دارد به خصوص در عصری که تبلیغات و اطاّلعات رسانه  ای نقش 
بسزایی در افکار و انتخاب های ما در گرایش به یک عقیده، تغییر ارزش ها و نگرش ها دارد. 
از سوی دیگر ویژگی سنی دانش آموزان دورهٔ متوسطٔه اّول، تأثیرپذیری آنان از همساالن و 
رسانه ها را تشدید می کند. در این درس دانش آموزان با تأثیر نقش دیگران در شکل گیری 

افکار ما آشنا می شوند؛ این نقش گاهی مثبت و گاهی منفی است.

اهداف
 توانایی تأمل دربارٔه جایگاه فکر و عقل 

در شناخت
و  امور  روابط  دربارٔه  تأمل  توانایی   

پدیده ها 
 آشنایی با اصول گفت و گوهای جمعی 

و رعایت آن 

انتظارات عملکردی
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی 

برای تبدیل مجهول به معلوم )تحلیل موقعیت(
در  شنیده ها  و  دیده ها  نقش  در  تأمل   

نظرات و تصمیم گیری های ما 



128

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 

 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا  و نظرات خود و دیگران
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت وگوهای جمعی

مواد و وسایل آموزشی: داستان پیوست، کتاب دانش آموز

فرایند اجرای درس 
داستان زیر را در کالس بخوانید.

پیرمرد و بز
پیرمردی روستایی، بزی را از بازار خریده بود و به خانه می برد. سه مرد او را 

دیدند و به فکر افتادند هر طوری که شده، بز را از چنگ او درآورند.
او  از  احوالپرسی،  و  سالم  از  پس  و  شد  نزدیک  روستایی  مرد  به  آنها  از  یکی 
پرسید: »پدر عزیز من! این سگ زبان بسته چه گناهی کرده که او را کشان کشان می بری؟«

پیرمرد حرف این مرد را جدی نگرفت و به راه خود ادامه داد. نفر بعدی، درحالی 
که می خواست هر طور شده توجه پیرمرد را به خود جلب کند، به دوستش گفت: »اصالً 
من فکر می کنم این مرد روستایی نیست. چون تا حاال هیچ روستایی ای را ندیده ام که 
سگی را ببندد و با خود بکشد.« پیرمرد باز به راهش ادامه داد. این بار نفر سوم رو به 
پیرمرد کرد و گفت: »این سگ را چند خریده ای؟ برای شکار است یا محافظت از خانه؟«
پیرمرد همچنان به راهش ادامه می داد و سعی می کرد به حرف کسی توجه نکند؛ ولی 
آنها دست بردار نبودند و مرتب  می گفتند و می گفتند. سرانجام، پیرمرد روستایی باور کرد 
حیوانی که خریده سگ است نه بز. بنابراین، طناب را از گردن بز باز و او را رها کرد و با 
خود گفت: »حتماً، آن فروشنده ناقال، چشم بندی کرده و به جای بز، سگ به من فروخته 
با  تا هم بزی دیگر بخرد و هم  بازار روستا شد  پیرمرد روستایی، بالفاصله راهی  است!« 

فروشندهٔ قبلی، دعوا کند. آن سه مرد هم بز را برداشتند و به سرعت از آنجا دور شدند.
نقل از کتاب بیدپا در کالس درس، نوشتۀ مرتضی مجدفر
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پس از خواندن داستان سؤاالت زیر را در کالس به گفت وگو بگذارید.
 آن سه مرد برای قانع کردن پیرمرد از چه روشی استفاده کردند؟

 آیا پیرمرد ساده لوح بود؟ اگر کس دیگری به جای این پیرمرد بود، فریب آنها را می خورد؟
 تصّور کنید فروشنده واقعاً سگی را به پیرمرد فروخته بود، در این صورت آیا پیرمرد نباید به 

حرف مردان توّجه می کرد؟ 
 به زندگی پیرامون خود نگاه کنید. آیا مثال هایی مانند این داستان سراغ دارید؟

استفاده  نباید  دیگران  نظر  از  تصمیم گیری ها  در  که  گرفت  نتیجه  داستان  این  از  می توان  آیا   
نکنیم؟ چرا؟

 چه راه هایی وجود دارد که از درستی نظر و تصمیم خود اطمینان بیشتری پیدا کنیم؟چرا؟

گفت و گو کنید

فّعالیت تکمیلی در کالس 

سپس جدول فعالیت تکمیلی را دربارٔه 
بدهند.  امتیاز  خود  به  و  کنند  کامل  خود 
تحت  آنها  تصمیمات  می دهد  نشان  امتیازها 
تأثیر چه چیزهایی است. نتایج را درکالس با 
یکدیگر مقایسه کنند و بگویند از مقایسٔه نتایج 

چه دریافت هایی داشته اند. 
عواملی  و  تصمیم گیری  موقعیت های 
اثرگذار در تصمیم گیری در جدول صفحٔه بعد 
ذکر شده است. مقیاس امتیازدهی نیز از 1 تا 

4 است.
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                        عوامل مؤثّر
موقعیت
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انتخاب سبک لباس پوشیدن

انتخاب مدل مو و ...

انتخاب رشتٔه تحصیلی

انتخاب شغل

نوع سرگرمی ها و گذران اوقات 
فراغت

جمع نمرات هر ستون

سؤاالتی که پس از امتیازدهی مطرح می شود عبارت اند از:
 جمع نمرات شما در کدام عامل )ستون( بیشتر است؟
 جمع نمرات شما در کدام عامل )ستون( کمتر است؟

 نتایج هر ردیف جدول را در کالس با یکدیگر مقایسه کنید.
 با تحلیل نتایج جدول باال، فکر می کنید در انتخاب های خود نیاز به تغییر دارید یا خیر؟ چرا؟

در فّعالیت در خانه به دانش آموزان گفته شده است که تبلیغات و اطاّلعات رسانه  ای نقش بسزایی 
در افکار و انتخاب های ما و گرایش به یک عقیده یا تغییر ارزش ها و نگرش ها دارد. یکی از برنامه های 
تبلیغاتی )تلویزیون، اینترنت و …( را بررسی و تحلیل کنند که این برنامه چه تأثیری روی انتخاب های 

افراد دارد و چگونه این تأثیر را می گذارد.
با چه معیارهایی می توانیم مطمئن شویم اطاّلعاتی که به دست می آوریم، درست و کامل است؟

فّعالیت در خانه 
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توصیه های اجرایی:
منابِع  اعتباِر  که  باشید  داشته  توّجه 
منابع  دارد.  اهّمیت  بسیار  اطاّلعات،  کسب 
کسب اطاّلعات می توانند افراد دیگر یا رسانه ها 
راستی آزمایی  برای  هرصورت  در  باشند. 
چند  به  مراجعه  معتبر،  منابع  از  باید  اطاّلعات 
برای  معتبر  معیار  و  اطاّلعات  مقایسٔه  و  منبع 

محک زدن استفاده کرد.
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عنوان درس: چرا این تلفن زنگ نمی زند؟

مضمون: ندای درون
مهارت ها: هدایت مشاهدات، تخّیل، حّل مسئله، تحلیل، استدالل، قضاوت براساس شواهد، 

تفّکر انتقادی، ابداع و خلق
زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

طول  در  دانش آموزان  می آید.  دست  به  گوناگون  راه های  از  انسان  آگاهی های 
براساس  آگاهی ها  در کسب  پنجگانه(  )حواس  ظاهری  نقش حواس  با  تحصیل  دوران 
مشاهدات بیرونی به خوبی آشنا شده اند. اّما انسان دارای قوای دیگری نیز هست و برخی 
آگاهی های او از این قوا ناشی می شوند. برای مثال ادراکاتی مانند درد، خوشی، غم، 
کینه، ترس، حسد و … حاالتی نظیر آن هستند که بر انسان عارض می شوند و انسان آن 
را حس می کند بدون اینکه اندامی برای آن در بدن وجود داشته باشد. این نوع آگاهی ها 
بیرونی ناشی نمی شود. در این فّعالیت  نیز آگاهی های حسی می گویند که از حواس  را 
دانش آموزان پس از مشاهدٔه فیلمی کوتاه با تکیه بر تجربیات خود دربارٔه این موضوع 

بحث و تأمل می کنند.

اهداف
 باور به هویّت متعالی انسان

 تأمل دربارٔه روابط امور و پدیده ها 
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت  آن 

انتظارات عملکردی
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم )تحلیل موقعیت(

 تأمل دربارٔه نقش حواس درونی در شکل دهی شخصیت و هویّت انسان
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 
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 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا و نظرات خود و دیگران
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت وگوهای جمعی

مواد و وسایل آموزشی: فیلم چرا این تلفن زنگ نمی زند از تولیدات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، کتاب دانش آموز

فرایند اجرای درس

را  نمی زند  زنگ  تلفن  این  چرا  فیلم 
آنها  از  دهید.  نمایش  دانش آموزان  برای 
گفت وگو  زیر  موضوعات  به  راجع  بخواهید 

کنند.
 برداشت شما از این داستان چیست؟

 به نظر شما داستان این فیلم در کجا و 
چه زمانی اتّفاق می افتد؟

شخصیتی  چگونه  تلفن  تعمیرکار   
دارد؟ چرا؟

 تلفن ها در این فیلم می تواند نماد چه 
چیزی در زندگی ما باشند؟

تغییر  را  داستان  پایان  بخواهید  اگر   
دقیقه   ٥( چیست؟  شما  داستان  پایان  دهید 
بعد  کنند  فکر  دانش آموزان  تا  دهید  فرصت 

پایان داستان خود را بگویند.(
در فّعالیت تکمیلی در کالس از آنها بخواهید

ناشی  کجا  از  می کنیم،  ما درک  که  آنچه  بنویسند  در کالس  مطرح شده  مباحث  به  توجه  با   
می شود؟

 حاالتی نظیر خوشی، کینه، غم، حسد، ترس و ... چگونه در انسان ایجاد می شوند؟

گفت و گو کنید
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توصیه های اجرایی
دارای  بیرونی  بر حواس  عالوه  انسان 
 … و  واهمه  تخّیل،  قّؤه  مانند  درونی  قوای 
است. دانش آموزان را هدایت کنید تا در پاسخ 
اشاره  بیرونی  حواس  نقص  به  چهارم  سؤال 
کرده دربارٔه قوای درونی و رابطٔه آن با حواس 

بیرونی صحبت کنند.
کار  محل  در  چون  فیلم  این  در 
ندارد،  وجود  ساعتی  یا  پنجره  تلفن  تعمیرکار 
دانش آموزان فقط حدس خود را دربارٔه زمان 
این  اما  می کنند.  بیان  داستان  وقوع  مکان  و 
بر  یا توصیف شخصیت تعمیرکار  حدسیات و 
آنها  استدالل  به  اینها  همٔه  است؟  اساسی  چه 
بستگی دارد، مراد از این سؤاالت نیز افزایش 
دانش آموزان  استدالل  توان  و  مشاهده  دقت 

است. به عنوان مثال پنج پریزی که تعمیرکار برای قطع صدا سیم را از آنها می کشد نماد حواس پنجگانه 
است اما برخی از دانش آموزان حتی به این صحنه توجه نمی کنند. 
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عنوان درس: دیوار شیشه ای

مضمون: خطای تعمیم تجربه
مهارت ها: حّل مسئله، تحلیل، استدالل، قضاوت براساس نظام معیار، تفّکر انتقادی

زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

ما  راهنمای  که  دارد  وجود  فراوانی  آموزه های  و  ضرب المثل ها  ما  فرهنگ  در 
برای تصمیم گیری در موقعیت های جدیدی است که تا کنون تجربه ای در آن نداشته  و یا 
تجربه محدودی داشته ایم. از سوی دیگر ماهیت برخی پیشامدها به گونه ای است که به 
قطع و یقین  نمی توان گفت که موقعیتی که برای ما پیش آمده دقیقاً همانی است که قبالً 
برای خود ما و یا دیگران اتّفاق افتاده است. تکلیف ما با موقعیت جدید چیست؟ ما تا چه 
اندازه می توانیم بر تجربیات خود اتکا کنیم؟ اگر انجام یک کار به یک شیؤه معین نتایج 
انرژی  آیا آزمون شیوه های جدید بی معنی و موجب اتالف وقت و  باشد،  خوبی داشته 
است؟ نوآوری ها چگونه اتّفاق می افتد؟ در این فّعالیت دانش آموزان با بحث و گفت وگو 
دربارٔه یکی از آزمایش های روان شناسان و تعدادی از ضرب المثل های رایج به جایگاه 

فکر، عقل و تجربه در شناخت پی می برند.

اهداف
 توانایی تأمل در جایگاه فکر، عقل و تجربه در شناخت 

 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن 

انتظارات عملکردی
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم 

 بررسی نقش تجارب پیشین در بایدها و نبایدهای رفتاری انسان
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 
 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا و نظرات خود و دیگران
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 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت وگوهای جمعی
مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز

فرایند اجرای درس

گفت و گو کنید
متن زیر را برای دانش آموزان بخوانید. 

آزمایش  دانشمندى  روزی 
آبزی دان  یک  او  داد.  انجام  جالبى 
)آكواریوم( ساخت و با قرار دادن یک 
دیوار شیشه اى در وسط آبزی دان آن 
یک  در  تقسیم  کرد.  بخش  دو  به   را 
در  و  داد   قرار  بزرگى  ماهى  بخش، 
غذاى  که  کوچکى  ماهى  دیگر  بخش 
مورد عالقه ماهى بزرگ تر بود. ماهى 
کوچک، تنها غذاى ماهى بزرگ بود و 
دانشمند به او غذاى دیگرى نمى  داد. 
او براى شکار ماهى کوچک، بارها و 
بارها به سویش حمله برد ولى هر بار با 
دیوار نامرئی که وجود داشت برخورد 

مى کرد، همان دیوار شیشه اى که او را از غذاى مورد عالقه اش جدا مى کرد … 
به ماهى کوچک دست برداشت.  پس از مدتى، ماهى بزرگ از حمله و یورش 
آنگاه، دانشمند شیشه وسط آبزی دان را برداشت و راه ماهی بزرگ را باز گذاشت. ولى 

ماهى بزرگ دیگر هیچ گاه به ماهى کوچک حمله نکرد و به آن سوى آبزی دان نرفت!
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پس از خواندن متن، سؤاالت زیر را در کالس مطرح کنید تا دانش آموزان دربارٔه آن بحث و 
گفت وگو کنند.

 دریافت شما از این داستان چیست؟
 چه چیز باعث شد که ماهی بزرگ تر دیگر به ماهی کوچک تر حمله نکند و حّتی به آن سوی 

آبزی دان نیز نرود؟
 مفهوم ضرب المثل های زیر چیست؟ تفاوت ها یا شباهت های آنها را بیان کنید. 

آزموده را آزمودن خطاست.
شکست پل پیروزی است.

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.
آدم عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود.

 نتایج آزمایش دانشمند با مفهوم کدام ضرب المثل های باال هماهنگ است؟
 همان طور که می دانید ضرب المثل ها حاصل تجربیات انسان ها و چگونگی نگاه آنها به مسائل 

است؛ آیا هر یک از این ضرب المثل ها همیشه و همه جا کاربرد دارد؟ نظر خود را توضیح دهید.
عمل  خود  قبلی  تجربه های  براساس  اغلب  جدید،  مسئله  و  موقعیت  یک  با  مواجهه  در  ما   

گاهی  قبلی  تجربه های  به کارگیری  می کنیم. 
سودمند است و گاهی سودمند نیست. با ذکر 
مثال توضیح دهید چه نکات مثبت و منفی ای 
در استفاده از تجربه های قبلی ــ وقتی با یک 
ممکن  ــ  می شویم  روبه رو  جدید  موقعیت 

است وجود داشته باشد.
سپس از آنها بپرسید: 

به نظر شما شکست چگونه می تواند   
پل پیروزی باشد؟ نظر خود را با مثال توضیح 

دهید.
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در فّعالیت در خانه از آنها خواسته شده اگر آنها نیز با داستان، ضرب المثل یا یک مطلب علمی 
مواجه شده اند که دربارٔه پذیرش یا رد پیام آن دچار شک و تردید هستند، آن مورد و علّت تردید خود را 
بنویسند. شک و تردید و پرسشگری ابتدای رسیدن به یقین است. برای رسیدن به یقین انسان باید از 

حداکثر ظرفیت و ابزارها و منابع شناخت استفاده کند.
توصیه های اجرایی

بحث را طوری هدایت کنید که دانش آموزان به تأثیرات مثبت و منفی تجربه در برخورد با یک 
موقعیت جدید و تأثیر عقل، نقل، اجماع در تشخیص درستی و نادرستی تعمیم تجربیات اشاره کنند. 

فعالیت در خانه
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عنوان درس: مسموم کردن سرچشمه

مضمون: لغزشگاه های اندیشه/ مغالطه ها
مهارت ها: حّل مسئله، تحلیل، استدالل، تفّکر انتقادی

زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که شاهد یا درگیر گفت وگویی بوده اید که در 
آن کسی ادعایی می کند و برای جلوگیری از مخالفت دیگران در جمالت خود صفت 
ناپسندی را به مخالفان آن ادعا نسبت می دهد یا صفات خوبی را از آنها سلب می کند 
و به این ترتیب، همٔه آنها را قبل از اینکه حرفی بزنند در جای خود می نشاند؛ زیرا اگر 
کسی بخواهد سخنی در اعتراض به گوینده مطرح کند، انگار خود را به عنوان نمونه ای 
برای آن صفت بد، معرفی کرده است. جمالتی مانند »هر کس به جز افراد نادان قبول 
دارد که …« یا »…آنهایی که کمی عقل دارند، نیز قبول دارند که …« این گونه جمالت 
نمونه هایی از استدالل غلط هستند. استدالل غلط برای قبوالندن نظر خود به دیگران 
را مغالطه می نامند. مغالطه انواع گوناگون دارد در درس حکایت تربیت دانش آموزان با 
یک نوع از مغالطه آشنا شدند. در این درس با نوع دیگری از مغالطه با عنوان »مسموم 

کردن سرچشمه« آشنا می شوند.

اهداف
 توانایی تأمل دربارٔه روابط امور و پدیده ها 

 شناخت بایدها و نبایدهای رفتار انسان
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن 

انتظارات عملکردی
 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم )تحلیل موقعیت(

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و روشن سازی طرز تلقی خود نسبت به امور و پدیده ها
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 

 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا و نظرات خود و دیگران
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 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت وگوهای جمعی
مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز

فرایند اجرای درس

از دانش آموزان بپرسید در هریک از جمالت زیر چه صفات ناپسندی به فرد یا افراد مخالف 
نسبت داده شده است. 

و  بی هنر  افراد  جز  به  کسی  هر   
مخالفان رشد فرهنگی،  قبول دارند که.....

 مگر تو نادان هستی که می خواهی 
......

سالم  شخصیت  که  افرادی  همه   
دارند با............... موافقند.

 فقط کسانی که دچار عقدٔه حقارت 
هستند چنین حرفی می زنند که........

با  فرهنگ  بی  مردم  و  عوام  فقط   
حرف های فالنی موافق اند.

 هر کودکی درک می کند که ...
باشه  خونده  کتاب  تا  دو  کی  هر   

می دونه که ............
 هر بچه مدرسه ای می داند که ...

سپس سؤاالت زیر را برای آنها مطرح کنید.
 آیا شاهد به کارگیری چنین جمالتی در گفت وگوها بوده اید؟ مثال بزنید.

 آیا دیگران در صحبت با شما تاکنون چنین جمالتی را به کار گرفته اند؟ هنگام شنیدن آن جمله 
چه احساسی داشتید؟ چگونگی آن را توضیح دهید.

گفت و گو کنید
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 آیا شما در صحبت با دیگران تاکنون 
به کار گرفته اید؟ در صورت  چنین جمالتی را 
به کار  را  غلط  استدالل  آگاهانه  مثبت،  پاسخ 

گرفته اید یا ناآگاهانه؟
چه  جمالت  این گونه  به کارگیری   
تأثیری در برقراری ارتباط با دیگران و حفظ 

آن دارد؟

در فّعالیت تکمیلی آنها نمونه هایی از جمالتی که در آنها مغالطه به کار رفته است را می نویسند. 
فّعالیت را  این   بدهید در خانه  آنها فرصت  به  نیامد  یادشان  به  درصورتی که در کالس چنین جمالتی 

انجام دهند.
توصیه اجرایی

پیشنهاد می شود این درس را با داستان زیر شروع کنید.
دو خیاط به شهری وارد شدند و پادشاه را فریفتند که ما در فن خیاطی استادیم و بهترین لباس ها 
را که برازندهٔ  قامت بزرگان باشد می دوزیم. اما از همه مهم تر هنر ما این است که می توانیم لباسی برای 
پادشاه بدوزیم که فقط افراد  درستکار قادر به دیدن آن باشند وهیچ دغل کاری آن رانبیند. اگر اجازه 
فرمایید چنین لباسی برای شما نیز بدوزیم. پادشاه با خوشحالی موافقت کرد ودستور داد مقادیر هنگفتی 
طال و نقره در اختیار دو خیاط گذاشتند تا لباسی با همان خاصیت سحرآمیز بدوزند. که تارش از طال 

وپودش از نقره باشد.
خیاط ها پول و زر وسیم را گرفتند وکارگاهی عریض و طویل دایر کردند و دوک وچرخ و قیچی 
و سوزن را به راه انداختند وبدون آنکه پارچه و نخ و طال ونقره ای صرف کنند دست های خود را چنان 

فّعالیت تکمیلی در کالس
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استادانه در هوا تکان می دادند که گویی مشغول دوختن لباس اند. روزی پادشاه نخست وزیر را به دیدن 
لباس نیمه کاره فرستاد اما صدراعظم هرچه نگاه کرد چیزی ندید از ترس آنکه مبادا دیگران بفهمند که 
او درستکار نیست با جدیت تمام زبان به تعریف لباس وتمجید از هنر خیاطان گشود به پادشاه گزارش 

داد که کار لباس به خوبی رو به پیشرفت است.
با  آنکه  از  همه پس  و  می کردند  دیدن  کارگاه خیاطی  از  تدریج  به  هم  دیگر  رتبه  عالی  مأموران 
ندیدن لباس فکر می کردند که آدم درستکاری نیستند این حقیقت تلخ را پنهان می کردند و در تأیید کار 
خیاطان و توصیف لباس بر یکدیگر سبقت می گرفتند. تا باالخره نوبت به خود پادشاه رسید و به خیاط 
خانٔه سلطنتی رفت تا لباس زربفت عجیب خود را به تن کند. البته او هم چیزی ندید و پیش خود گفت 
معلوم می شود فقط من یکی در میان این همه دغلکار هستم. اوهم با کمال ناراحتی، ناچار وجود لباس 
و زیبایی و ظرافت آن را تصدیق کرد ودر مقابل آیینه ایستاد تا آن را به تن او اندازه کنند خیاطان حقه باز 
پس می رفتند وپیش می آمدند و لباس موهوم را به تن پادشاه راست ودرست می کردند و آن بیچاره لخت 

ایستاده بود و از ترس سخن نمی گفت و ناچار دائماً از داشتن چنان لباسی اظهار مسرت نیز می نمود.
سرانجام قرار شد جشنی عظیم در شهر به پا شود تا پادشاه جامٔه تازه را بپوشد و مردم او را 
در آن لباس ببینند مردم به عادت معمول در دو قسمت خیابان ایستادند و پادشاه لخت با آداب تمام ، با 
آرامش و وقار از برابر آنها عبور می کرد و دو نفر از خدمٔه دربار دنبالٔه لباس خیالی را در دست داشتند 
تا به زمین مالیده نشود ودرباریان، نیز با احترام و حیرت وتحسین ، پشت سر پادشاه در حرکت بودند و 
مردم نیز با آنکه هیچ کدامشان لباس برتن پادشاه نمی دیدند از ترس تهمت دیگران فریاد شادی سر داده 
بودند و لباس جدید را به پادشاه تبریک می گفتند ناگاه کودکی از میان مردم فریاد زد )این که لباس به 
تن ندارد، این چرا لخت است ؟ هرچه مادر بیچاره اش سعی کرد اورا از تکرار این حرف منصرف کند 
نتوانست. کودک دوباره به سماجت گفت چرا پادشاه برهنه است؟ کم کم چند بچه دیگر نیز همین حرف 

را تکرار کردند ودیری نگذشت که جمعیت یک پارچه فریاد زد چرا )چرا پادشاه لخت است؟( 
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عنوان درس: ناظم و منظوم

مضمون: ناظم و منظوم 
تفّکر  انتقادی،  تفّکر  شواهد،  براساس  قضاوت  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حّل  مهارت ها: 

سیستمی
زمان: 1 جلسه 100 دقیقه ای

هدفمندی خلقت یکی از مباحث تفّکر در دورهٔ اّول متوسطه می باشد؛ در پایٔه ششم 
ابتدایی دانش آموزان دربارهٔ علّت و معلول فکر کرده اند و در پایٔه اّول متوسطه، هدفمندی 
خلقت با مضمون ناظم و منظوم  پیگیری می شود. مضمون ناظم و منظوم در دو مرحله 
پشت  سر هم اجرا می شود. در مرحلٔه اّول، نظم مصنوع انسان و در مرحلٔه دوم نظم کیهانی، 
موضوع تفّکر قرار می گیرد. چنانچه هستی را به منزلٔه نظام و سیستمی واحد در نظر بگیریم 
دارند.  رابطه  یکدیگر  با  که  است  بزرگی  و  نظام های کوچک  از  متشکل  نظام خود  این 
رابطٔه بین اجزاء این نظام ها که همان پدیده های خلقت هستند توسط دانشمندان، مفروض 
پنداشته شده و در مواردی که این نظم و رابطه به نوعی بر هم خورده، پیامدهای آن موجب 
پرسشگری و منجر به کشفیات زیادی شده است. از جملٔه آنها  می توان به داستان کشف 
سّیارهٔ نپتون و پلوتون اشاره کرد. در مرحلٔه دوم این فّعالیت، دانش آموزان با استفاده از یک 

داستان واقعی، نظم کیهانی را مورد بحث و گفت وگو قرار می دهند.

اهداف
 توانایی تأمل دربارٔه روابط امور و پدیده های خلقت )ناظم و منظوم(

 باور به هدفمندی خلقت
 آشنایی با اصول گفت و گوهای جمعی و رعایت آن 

 
انتظارات عملکردی

 کار بر روی اطاّلعات و دانسته های قبلی برای تبدیل مجهول به معلوم 
 بررسی روابط و قوانین حاکم بر بخشی از پدیده های خلقت )منظومٔه شمسی( 
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 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح آرا و نظرات خود 

 ارزیابی و به چالش کشیدن آرا  و نظرات خود و دیگران
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت وگوهای جمعی

مواد و وسایل آموزشی: متن پیوست، کتاب دانش آموز

فرایند اجرای درس

گفت و گو کنید

بخش اّول
سه موقعیت زیر را روی تابلو بنویسید.

 یک تخته سنگ کنار یک کوه و یک 
تخته سنگ کنار یک درخت

 یک تخته سنگ کنار یک کوه و یک 
به  کوچک،  رودخانٔه  یک  روی  سنگ  تخته 
نحوی که مثل یک پل بتوان از روی آن گذشت.

 تعداد زیادی سنگ که روی هم ریخته 
شده و تعدادی سنگ که همانند استوانه ای روی 

هم قرار گرفته اند.
در  را  خود  بخواهید  دانش آموزان  از 
طبیعت تصّور کنند و هر بار خود را در موقعیت 
دهند.  قرار  باال(  در  شده  )ذکر  مشاهده  مورد 
گفت وگو  و  بحث  برای  را  زیر  حال سؤال های 

در کالس طرح کنید:
 اّولین چیزی که در برخورد با موقعیت 

نکته  این  با  اگر دانش آموزان متوّجه منظور شما نشدند سؤال را  به ذهن شما می رسد، چیست؟  اّول 
را  آنها  بشنوید.  را  فرضیه ها  تمام  گرفته اند؟  قرار  مکان ها  این  در  این سنگ ها چگونه  کنید:  تکمیل 
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تشویق کنید تا فرضیه های خاّلق و متنّوع تری بیان کنند. فرضیه های خاص یا تکرار شونده را روی 
تابلو بنویسید. بیان فرضیه های بیشتر باعث می شود که دانش آموزان برای سؤاالت بعد ذهن منسجم و 

آماده تری داشته باشند.
 اّولین چیزی که در برخورد با موقعیت دوم به ذهنتان می رسد، چیست؟

 اّولین چیزی که در برخورد با موقعیت سوم به ذهنتان می رسد، چیست؟
 از دانش آموزان بخواهید هر سه موقعیت را با هم مقایسه کنند و توضیح دهند چه شباهت ها و 
تفاوت هایی بین موقعیت ها وجود دارد؟ آنها را هدایت کنید که بر روی تفاوت ها در سه موقعیت تمرکز 

بیشتری داشته باشند.
بخش دوم

در این مرحله متن زیر، دربارٔه چگونگی کشف سّیارٔه پلوتون، را برای دانش آموزان بخوانید و 
دربارٔه سؤاالت گفت وگو کنید.

X سیاره
كشف پلوتون از داستان های جالب اخترشناسی نوین به شمار می آید. داستان از 
این قرار بود كه مدار اورانوس نامنظم بود و مطابق نظریه های فیزیكی نبود. دو ریاضیدان 
از روی داده های به دست آمده از رصد اورانوس حدس زدند كه سیاره ای وجود دارد كه 
عامل اصلی این بی نظمی هاست. آن دو به درستی محل سیاره جدید را تخمین زدند و بر این 
اساس سیاره نپتون كشف شد. پس از كشف نپتون باز هم بی نظمی هایی مشاهده می شد و 
دانشمندان گمان بردند كه سیاره ای آن سوی نپتون همۀ این بی نظمی ها را پدید آورده است. 
آنها چندین محل را در آسمان تخمین زدند كه اگر سیاره X در آن محل ها بود می توانست 
چنین بی نظمی هایی پدید آورد. جستجو برای این سیاره از سال 190۵در رصدخانه الول 

آغاز شد. سرانجام پس از 2۵ سال تالش، در سال 1930 پلوتون كشف شد.
از  یكی  در  تقریبًا  پلوتون  اینكه  با  باشد،   X سیارٔه  نمی توانست  هم  پلوتون  اما 
پلوتون  كه  شد  معلوم  اما  بودند.  كرده  پیش بینی  ریاضیدانان  كه  شد  كشف  محل هایی 
كوچک تر و كم جرم تر از آن است كه چنین بی نظمی هایی ایجاد كند. باالخره با ارسال 
فضاپیماهای پایونیر 10 و 11 و ویجرهای 1 و 2 كه به اورانوس و نپتون فرستاده شدند، 

دانشمندان به عّلت بی نظمی های مدار آنها پی بردند.
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 آیا مشاهدات ستاره شناسان منجر به کشف پلوتون شد یا محاسبات ریاضی دانان؟
 مسئلٔه ریاضی دانان چه بود که سبب شد سّیارهٔ نپتون و پلوتون کشف شود؟

 چرا دانشمندان به دنبال علّت این بی نظمی می گشتند؟ چه واقعیتی باعث شده بود که آنها وجود 
سیاره ای را پیش بینی کنند؟ 

اول  بخش  موضوع  بخواهید  دانش آموزان  از  تکمیلی  فّعالیت  در  کالس،  کشش  صورت  در 
و دوم این درس را با هم مقایسه کنند و بگویند چه تفاوت ها، شباهت ها و رابطه هایی بین این دو مثال 

وجود دارد؟

فعالیت در خانه

در فّعالیت در خانه آنها باید با بررسی یافته های علمی دانشمندان، نمونه یا نمونه های دیگری از 
وجود نظم بین پدیده های آفرینش را بنویسند. برای پاسخ به این سؤال آنها نیازمند جست وجو در منابع 

مکتوب یا اینترنت هستند.
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توصیه های اجرایی
تالش کنید مباحث را به سمتی هدایت کنید که دانش آموزان حول محور بدیهی بودن وجود نظم 

در روابط آفریده ها و وجود ناظم صحبت کنند.
پدیده های  بزرگ ترین  تا  ذرات  کوچک ترین  می توانند  دانش آموزان  کتاب،  فّعالیت  انجام  در 
آفرینش را در طبیعت و ماوراءالطبیعه مثال بزنند. مثال های زیادی در این باره وجود دارد؛ از جمله 

چرخٔه حیات یک نظم است.
در فّعالیت سنگ ها نظِم موجود، حاصل فّعالیت انسان و در مثال سیاره پلوتون، نظم مورد بحث 

)نظم کیهانی(، نشانگر وجود ناظم و خالق جهان آفرینش است. 



148

منابع بخش اول

تهران:  پژوهش.  و  تفکر  مهارت های  آموزش  حیدر.راهنمای  تورانی  و  محرم  آقازاده،  ــ 
انتشارات مدرسه، 1391.

امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  تهران:  حدیث،  شرح چهل  علیه(.  خمینی)رحمت الله  امام  ــ 
خمینی)رحمت الله علیه(، 137٦. 

با  برنامه های درسی  تفّکر فلسفی )ِحکمی( در  تفّکر و  تربیت  ــ اعتصامی، محمدمهدی. طرح 
رویکرد تلفیقی، تهران: دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی، 1389.

ــ باقری، خسرو. درآمدی بر فلسفٔه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران، جلد اول، تهران: 
انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1389.

ــ برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
نگاشت پنجم، 1390. 

ــ برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، تهران: مصّوب شورای عالی آموزش و پرورش، 
اسفند1391.

امام  سخنان  برمبنای  عقالنی  تربیت  نظام  در  پژوهشی  ــ  خردپروری  آیین  سعید.  بهشتی،  ــ 
علی )ع(، تهران: نشر دانش و اندیشٔه معاصر، 1381. 

هنر،  فلسفی  و  نظری  مطالعات  هنری،  اثر  معنای  و  فطرت  هرمنوتیک  عبدالحسن.  پیروز،  ــ 
زیباشناخت، شماره 22، سال یازدهم، نیم سال اّول، تهران: 1390.

ــ جبران، مسعود؛ فرهنگ رائد الطالب؛ ترجمه عبدالّستار قمری، تهران: یادواره کتاب 1379ق.
ــ حسینی بهشتی، سید محمد. شناخت از دیدگاه فطرت، تهران: نشر بقعه، 1383.

»فکر«،  ماده   ،643 ص  القرآن،  غریب  فی  المفردات  محمد،  بن  حسین  اصفهانى،  راغب  ــ 
دارالعلم الدارالّشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، 1412 ق. 

ــ ربانی گلپایگانی، علی. فطرت و دین، تهران: کانون اندیشٔه جوان، 1388.
ــ سانتراک، جان دبلیو. روان شناسی تربیتی. ترجمه: حسین دانشفر، شاهده سعیدی، مهشید 



149

عراقچی، تهران: رسا، 1387. 
ــ سولسو، رابرت. روان شناسی شناختی )ویرایش جدید با اصطالحات و اضافات( ، مترجم: 

فرهاد ماهر ــ  ویراستار:محمد دهقان تهران :رشد، 1381.
ــ سیف، علی اکبر . روان شناسی پرورشی نوین. تهران: نشر دوران، 1383.

ــ سیف، علی اکبر، روان شناسی پرورشی نوین، روان شناسی یادگیری و آموزش، تهران: نشر 
دوران، ویراست ششم، 1388.

اسالمی  معارف  و  علوم  بنیاد  تهران:  شذرات المعارف،  محمدعلی.  میرزا  شاه آبادی،  ــ 
دانش پژوهان، 1380.

ــ شریعتمداری، علی. تفکر، تفکر انتقادی و تفکر خالق؛ نامه فرهنگستان علوم شماره سوم، 
.1382

سمت،  تهران:  تفکر،  فنون  و  مهارت ها  آموزش  پیشرفته  تدریس  روش  حسن.  شعبانی،  ــ 
.1382

محمد  تصحیح  الجهل،  و  العقل  کتاب  کافی،  اصول  شرح  محمد؛  صدرالدین  شیرازی،  ــ 
خواجوی، جلد 1، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 13٦٦ ق.

ــ فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ٥، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، 1410ق. 
انتشارات  دفتر  القرآن، ج 2، ص 2٥0،  تفسیر  فى  المیزان  ــ طباطبایى، سید محمد حسین، 

اسالمى، قم، چاپ پنجم، 1417ق.
ــ طباطبایى، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، بیروت، مؤسسه علمی، 1393 ق.

ــ طباطبایى، محمد حسین. ترجمه تفسیر المیزان، 20جلد، دفتر انتشارات اسالمی )وابسته به 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( ــ قم: چاپ پنجم.

مرتضوى،  کتابفروشى  »فکر«،  ماده   ،444 3 ،ص  ج  البحرین،  مجمع  فخرالدین،  طریحى،  ــ 
تهران، 137٥ ش.

ــ مجدفر، مرتضی. بیدپا در کالس درس: بازی ها، فعالیت ها و پژوهش های خالقیت محور بر 
مبنای تمثیل ها و افسانه های کلیله و دمنه، تهران : نشر امرود، 1390.

ــ مشیری، مهشید. فرهنگ الفبایی قیاسی، تهران: پیکان، 1377.
ــ مطهری، مرتضی. مجموعه آثار، جلد 22، قم: انتشارات صدرا، چاپ اول، 137٦. 

فصلنامٔه  شیعه؛  تفکر  مبانی  در  تعقل  و  عقل  جایگاه  نانسی.  ساکی،  احمد؛  علی  ناصح،  ــ 



150

شیعه شناسی، سال ششم، شماره 21، بهار 1387، صص 209-234. 
ــ نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات )علم اخالق اسالمی(، جلد1.

و  پژوهش  سازمان  تهران:   ،٦01٥ کد  نوجوان،  و  کودک  ادبیات  فرامرز،  نعمت اللهی،  ــ 
برنامه ریزی آموزشی، چاپ چهارم، 1389. 

منابع التین
Perkins,D. )2002(. Making Thinking Visible. USA: Harvard Graduate 

School of Education.



151

بخش دوم

راهنمای تدریس 
آداب و مهارت های 

زندگی
)سبک زندگی(
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مقدمه
زمانی تصور می شد که دانش آموزان به صرف مطالعه دروس مختلف از آن چنان قدرت تفکری 
و  کنند  رفتار  عاقالنه  مختلف  موقعیت های  در  گرفت چگونه  یاد خواهند  که  برخوردار خواهند شد 
عکس العملی همچون افراد بزرگسال و با تجربه از خود نشان دهند. اما امروزه ثابت شده است که این 
طرز تفکر غلط است و کودکان و نوجوانان نیاز دارند که یاد بگیرند در هر موقعیت چگونه عکس العمل 

مناسب را از خود بروز دهند. در غیر این صورت با فشارهای شدید روانی روبه رو خواهند شد.
تحّوالت اجتماعی و فّناوری جوامع امروزی را با مشکالت مختلفی روبه رو کرده است، هر 
بر  گذشته  از  بیش  امروز  تربیت  و  تعلیم  است.  داشته  همراه  به  نیز  را  مفیدی  دستاوردهای  که  چند 
اجتماعی شدن دانش آموزان و رشد فردی آنها تأکید دارد. بدین لحاظ نمی توان مسائل را به دست 

شانس و آزمایش و خطای دانش آموزان واگذار کرد.
آموزش و پرورش همواره با این انتقاد مواجه بوده است که »نظام آموزشی به بچه ها همه چیز 
را یاد می دهد غیر از درس های زندگی«. شاید به همین علت بوده است که سازمان جهانی بهداشت، 
عنوان  تحت  برنامه ای  طراحی  فکر  به   1993 سال  از  تربیتی  نظران  صاحب  و  آموزشی  نظام های 
مهارت های زندگی افتاده اند تا به دانش آموزان یاد دهند که چگونه با مسائل فردی، بین فردی یا فردی 

اجتماعی برخورد منطقی و عاقالنه از خود نشان دهند.
ضرورت  جمله  از  مواجه اند.  مختلفی  مسائل  با  نوجوانی  و  کودکی  دورهٔ  در  دانش آموزان 
بلوغ  با  آداب معاشرت، نحؤه مواجهه  با دیگران،  ارتباط  بر بحران هویت، نحؤه  شناخت خود، غلبه 
و تغییرات حاصل از آن، چگونگی کنترل هیجانات حاصل از آن، کسب بینش تربیت، ضرورت کنار 
عّزت  افزایش  راه های  کم رویی،  بر  غلبه  از خشونت،  دوری  نفس،  کنترل  مهارت  با سختی ها،  آمدن 
و  قاطعیت  فراغت،  اوقات  پول،  زمان،  از  بهینه  استفاده  رسانه ها،  از  درست  استفاده  مهارت  نفس، 
از  پیشگیری  انتخاب دوست، مهارت های  بی جا، مهارت در  مقابل درخواست های  جرأت ورزی در 
سوء مصرف مواد، مهارت های اقتصادی، مهارت کنترل افسردگی و شاد زیستن، اصول موفقیت آداب 

و مهارت های مطالعه و چگونگی ظاهر شدن در اجتماعات.
گستردگی این مسائل زیاد است و به دلیل تعامل فرهنگ ها و جوامع هر روزه ابعاد آنها بیشتر 

می شود. برنامٔه آداب و مهارت های زندگی درس هایی برای مقابلٔه منطقی با این چالش هاست.
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سخنی با مدرسان و معلمان
و  مفاهیم  تدریس  شیؤه  زندگی،  مهارت های  و  آداب  برنامٔه  معرفی  هدف  با  راهنمای حاضر   
عنوان  تحت  بخشی  هر درس،  پایان  در  تهیه شده است.  متوسطه  اول  پایٔه  در  هر درس  مهارت های 

اطالعات تکمیلی و منابع مطالعاتی برای معلم آورده شده است.
رویکرد حاکم بر آموزش آداب و مهارت های زندگی رویکرد آموزش شایستگی های فردی و 
اجتماعی است، هر چند که به طور طبیعی هر درس یک سری از مفاهیم دانشی دارد. اما هدف از بیان 

ایده های دانشی، در نهایت کسب یک سری از مهارت عملی است.
بیشتر درس های کتاب حالت تجویزی )اجباری(، تعدادی نیمه تجویزی )انتخابی( و یک یا دو 
درس حالت اختیاری )غیرتجویدی (دارد. انتخاب اهداف و محتوای این دروس بر عهدٔه شما معلمان 
به  با توجه  به دانش آموز و معلم  انتخاب  انتخابی و اختیاری، دادن حّق  عزیز است، هدف از دروس 
شرایط مدرسه و درگیری معلمان در طراحی و تولید محتوا بر اساس نیازهای محلی و مدرسه ای است. 
رویکرد اصلی در تدریس درس آداب و مهارت های زندگی رویکرد فعالیت محوری است. سازمان دهی 
محتوای دروس نیز به گونه ای است که معلمان و دانش آموزان هر دو به ناچار درگیر در فرایند یاددهی 
و یادگیری خواهند شد. پیش بینی فعالیت هایی نظیر بحث های گروهی، فعالیت های گروهی، طراحی و 
اجرای نمایش نامه های کوتاه، تکمیل آزمون های خودسنجی، تکمیل جدول، به طور فردی یا گروهی 
یا تولید دروسی بر اساس نیازهای محلی، به دنبال پیاده کردن این هدف بوده است. هر چند که در شیؤه 
تدریس و مفاهیم هر درس تالش بر این بوده است که فعالیت یاددهی / یادگیری به شیوه ای فعاالنه و 

جّذاب صورت گیرد. اما این راهبرد ها مانع از اجرای روش های ابتکاری معلمان نیست.
از دیگر مسئولیت های شما به عنوان مدّرس یا معلم، مطالعٔه عمیق دروس، توسعٔه اطالعات و 

تجارب از طریق منابع پیشنهادی و اندیشیدن در نحؤه اجرای بهتر و مؤثرتر دروس است.
با عنایت به نقش عوامل مؤثر در تربیت دانش آموزان و اینکه مهارت های زندگی از طریق خانه، 
مدرسه، تعامل دانش آموزان با یکدیگر و مشارکت آنها در فعالیت های درون مدرسه و خارج از مدرسه 
آموخته می شود. توجیه و تبیین خانواده ها و کارکنان مدرسه و جلب همکاری آنها در تحقق اهداف 

این برنامه الزمٔه تحقق اهداف این برنامه  است.
در پایان خاطر نشان می شود که در این درس، بیشترین نمره به فعالیت های کالسی دانش آموزان 
داده می شود. تنها بخش کمی از نمرٔه ارزشیابی به حفظ کردن نکات بسیار مهم که در راهنما به آنها 

اشاره شده اختصاص می یابد.
گروه مؤّلفان
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فصل اّول

معرفی برنامه آداب و مهارت های زندگی )سبک زندگی( 
در دورهٔ اّول متوسطه

1ــ1ــ تعریف سبک زندگی و دیدگاه های مختلف در ارتباط با آن 
اتریشی  روانشناس  آدلر  آلفرد  توسط  بار  نخستین  واژه  این  چیست؟  زندگی  سبک  ــ 
)1937ــ1870( به کار برده شد و مقصود وی از این اصطالح روش زندگی بود که یک فرد، گروه یا 

ملت برای رسیدن به آرمان های خود انتخاب می کند.
در دهٔه 1960ــ1950 این واژه بیشتر توسط مدگرایان و مبلّغان مصرف گرایی به کار گرفته شد و 
بعد جامعه شناسان، روان شناسان، علمای دین و پزشکان از این واژه در حّد وسیع تری استفاده کردند. 

سایر تعاریف که امروزه مطرح می باشد به شرح زیر است:
 راه یـا سبک زنـدگی شیوه ای است که منعکس کننـده نگـرش هـا و ارزش هـای یک فـرد یـا 

)Free Online Dictionary( گـروه است
 راهی که افراد، خانواده ها یا جوامع در زندگی خود انتخاب می کنند و هدف آنها سازگاری با 

شرایط مادی، عاطفی، اجتماعی و غیره است )لغت نامه بازرگانی و تجارت(
 شیوه هایـی که شامـل ابعـاد زنـدگی روزانـه است و بیشتر مـردم انتخاب می کنند، از مسائل 

خانوادگی گرفته تا شغل، آداب و رسوم، استفاده از ثروت و غیره.
 در اصطالح جغرافیایی، سبک زندگی اشاره به شیؤه امرار معاش و نحؤه زندگی مردم در یک 
مکان و تحت تأثیر عوامل جغرافیایی دارد؛ مانند سبک زندگی روستایی، شهری، سبک زندگی هندی، 

تّبتی، اروپایی، آمریکایی، سبک زندگی بومیان استرالیا و سبک زندگی اسکیموها.
 در اصطالح جغرافیای سیاسی سبک زندگی اشاره به روش زندگی یک ملت تحت تأثیر باورها، 
عقاید، تاریخ، آداب و رسوم، تکنولوژی و محیط طبیعی دارد که موجب تمایز یک ملت از دیگر ملت ها 
می شود، یا به عبارتی آنچه که برای یک فرد هویتی مستقل ایجاد می کند؛ مانند سبک زندگی اسالمی ـ 
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ایرانی، سبک زندگی غربی، سبک زندگی چینی، سبک زندگی ژاپنی و ....
 روشی که انسان در زندگی انتخاب می کند تا میزان سالمتی خود را باال ببرد و ریسک خطرات 

تهدیدکنندهٔ سالمت خود را کاهش دهد. )دائرةالمعارف سالمت عمومی گیل(
 سبک زندگی الگوی رفتار جمعی است، این رفتارها از جنس رسوم و عادات اجتماعی و 

روش های فکری هستند. )وبلن، 1919(
مصرف کننده.  شخص  رفتار  در  فردی  ترجیحات  یافته  توسعه  دقیقاً  و  خودآگاه  الگوهای   

)کالکهون 1985(
 فعالیت های نظام مندی که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می شود و بیشتر جنبٔه عینی و خارجی 

دارند، در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت می بخشند. )بوردیو 1948(
انتخـابی.  مـدل هـای  و  معـاشرت  آداب  سلیقه،  مصرف،  الگوی  فـرد،  یک  دلبستگی های   

)جرالدلسلی و همکاران(
 رفتارهای یک فرد، گروه یا قوم یا یک ملت تحت تأثیر تفسیر آنها از زندگی. )رهبر انقالب 

اسالمی ایران، فرهنگ نیوز، 1392/2/10(
نکات مهم در تعاریف ارائه شده توسط افراد صاحب نظر در مورد سبک زندگی : در 
تعاریف فوق به موارد زیر اشاره شده است: نگرش ها، ارزش ها و باورهای فردی، گروهی یا جمعی، 
ثروت،  فّناوری و  از  الگوی مصرف، فرهنگ، وظایف و مسئولیت ها، نحؤه استفاده  آداب و رسوم، 
زندگی سالم، مقابلٔه عاقالنه با خطرات تهدیدکنندٔه سالمت جسمانی و روانی، سّنت های زندگی، نحؤه 

رفتار با خود و دیگران و نحؤه برخورد با مسائل مختلف.
تعریف سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی: شیوه و الگوی رفتار مبتنی بر ارزش های اسالمی 
و سنت های ایرانی که مقصد آن با شرایط فرهنگی، اجتماعی مادی و محیطی و تداوم جامعه است و در 
تالش است تا برای همٔه ابعاد زندگی از معماری گرفته تا الگوی مصرف و نوع لباس روش تازه ای را 

برای مردم ایران مطرح کند.
برابر  ایران در  به حفظ هویت مستقل جامعٔه  ایرانی می تواند  ــ  انتخاب سبک زندگی اسالمی 
فرهنگ غالب کمک کند. )برگرفته از بیانات رهبر انقالب اسالمی  ایران، منبع سبک زندگی در اندیشٔه 

رهبر معظم انقالب اسالمی ایران 91/7/23(
مصادیقی از موضوعات مطرح در سبک زندگی در بیانات رهبر انقالب اسالمی:مسئلٔه 
خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، 
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مسئلٔه کسب و کار، رفتار در محل کار، رفتار در مدرسه، رفتار در ورزش، رفتار با پدر و مادر، رفتار 
با فرزند، رفتار در سفر، رفتار با پلیس و مأمور دولت، نظافت و طهارت و رفتار با دوست و دشمن.

برنامه های  و  ابعاد سبک زندگی را نشان می دهند  از جمله موضوعاتی هستند که  موارد فوق 
درسی و به طورکلی جامعه باید بدانها توجه داشته باشد و برای آنها چاره اندیشی کند.

رفتارها،  و  باورها  عادات،  و رسوم،  آداب  فرهنگ،  زندگی:  با سبک  معادل  واژه های   
تفسیرهای فرد، گروه یا جمع از زندگی، شیؤه زندگی، وظایف و مسئولیت ها، الگوی مصرف، ترجیحات 

و عالیق فردی یا جمعی، هویت فردی یا جمعی، مهارت های زندگی و شیوهٔ زندگی سالم
درخت سبک زندگی چیست؟ این واژه توسط آدلر و شاگردان او به کار گرفته شد و منظور 
نمایش ریشه ها، نگرش های حاصل از ریشه ها و تکالیف و وظایف برخاسته از آنها در ارتباط با خود، 

خانواده، جامعه، شغل، نظام خلقت و خداوند است.

وظیفه در 
برابر خدا 

و خلقت

وظیفۀ 
مهرورزی و 

تولید نسل

وظیفه در برابر 
شغل

وظیفه در برابر 
جامعه

وظیفه 
در برابر 
خانواده

وظیفه در 
برابر خود

سبک  سرشاخه های  و  شاخه ها 
زندگی در تعامل با خود، دیگران 

و نظام هستی است.   

 دانش ها، تفکرات، 
نگرش ها، احساسات، باورها 

و ارزش های فرد دربارۀ 
خود، خانواده، جامعه، شغل، 

نظام هستی و تولید نسل

ریشه های سبک زندگی متأثر 
با  تعامل  در  و  خانواده  از 

یکدیگر و محیط است.
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سالمت و ظاهر فرد
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)نگرش های  درخت  ساقه  ریشه(،  )پنج  می گیرد،  شکل  کودکی  در  زندگی  درخت  ریشه های 
مختلف )شش نگرش( حاصل از ریشه ها( و شش وظیفه کلی است.

ریشه های درخت سبک زندگی
و  زیبایی  بدشکلی ها،  اندام،  سالمت  بیماری ها،  به  اشاره  فرد:  هر  ظاهر  و  سالمتی  1ــ 
خوش اندامی یک فرد دارد. هر کدام از این عوامل ممکن است که به عنوان عاملی برای جبران کمبودها 

و یا به عنوان یک فشار تحمیلی، فرد را به تالش و یا ناامیدی سوق دهد.
2ــ وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده: اشاره به توانایی یا ناتوانی خانواده در تأمین 
نیازهای خود دارد. بسته به اینکه کودک در یک خانوادٔه مرفه یا فقیر، باسواد یا بیسواد و دارای پایگاه 

اجتماعی باال یا پایین باشد، سبک زندگی او فرق می کند.
فرزندان  مورد  در  خانواده،  مدیریت  نوع  به  اشاره  والدین:  نگرش های  و  اعتقادات  3ــ 
دارد. برای مثال، والدین دموکرات، خشن، کمال گرا، بی قید و یا دارای محبت افراطی و یا ترکیبی از 

آنها تأثیرات خاص خود را بر سبک زندگی آیندٔه کودک برجای می گذارند.
مثال،  برای  است.  خانواده  در  فرزند  وضعیت  از  منظور  خانواده:  جمعی  شکل  4ــ 
تک فرزندی، دومین فرزند، فرزند وسط، فرزند کوچک خانواده، تنها پسر میان چند دختر، تنها دختر 
این  از  هریک  برادران؛  و  بین خواهران  سنی  اختالف  و وضعیت  خوانده  فرزند  پسر،  چند  میان  در 

موقعیت ها در بینش و رفتار فرد مؤثر است.
5ــ نقش جنسیتی: دختر یـا پسـر بودن ممکن است کـه تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد که 
به ارزش های ارائه شده در خانواده و فرهنگ بستگی دارد. نقش هایی که به عنوان الگو، هر روز به 
فرزندان ارائه می شود ممکن است که باعث احساس حقارت، برابری یا برتری شود. این آثار به وضوح 

در خانواده ها پیداست.
تنۀ درخت سبک زندگی: تنه درخت سبک زندگی، عبارت از الگوهای نسبتاً ثابت فرد در 
تفکر، احساس، آگاهی و عمل است. سبک زندگی هر فرد نگرش انحصاری او را نسبت به موضوعات 

زندگی شکل می دهد و شامل موارد زیر است:
به دیگران )جامعه(،  نحؤه نگرش به خود، نحوه نگرش نسبت به خانواده، نحؤه نگرش نسبت 
نحؤه نگرش نسبت به شغل، نحوه نگرش نسبت به نظام هستی )خدا، نظام خلقت، هدف زندگی و نوع 

زندگی( و نحوه نگرش نسبت به ادامه نسل می شود.
شاخه ها و سرشاخه های درخت سبک زندگی: با توجه به درخت سبک زندگی، انسان شش 
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وظیفه اصلی دارد:
1ــ وظیفه در برابر خود: انسان در برابر جسم و روان خود مسئولیت هایی دارد، بهره گیری 
از تغذیٔه سالم، نظافت بدن، خواب کافی، مراقبت بدن از بیماری ها و تعدیل عواطف، داشتن آرامش، 

نیاز به محبت کردن و محبت دیدن و… از جمله این وظایف است.
 وظیفۀ فرد در قبال خود: انسان در مقابل خود چهار وظیفه دارد:

نخست، بقا: تصور ما از بقا مهم است، بقا در سه حیطه متمرکز می شود:  بقای زیستی، بقای 
روانی و بقای اجتماعی.

خود،  از  مراقبت  مناسب،  خوردن  است:  آن  حفظ  و  سالمتی  به  مربوط  زیستی:  بقای  ــ 
فعالیت های بدنی، مصرف به موقع دارو، اجتناب از خطرها و ....

ــ بقای روانی: بیشتـر مـربوط بـه خودپندارٔه فرد است. برخی از مباحث آن عبارت اند از اینکه 
آیا اگر خودم را در آینه ببینم از خودم شرمنده می شوم یا خیر؟ اگر می شوم چرا؟ آیا تصمیم گرفته ام که 

چگونه فردی باشم؟ چگونه می توانم با خودم کنار بیایم؟
ــ بقای اجتماعی: بیشتر به اموری مربوط است که در وظیفٔه اجتماعی بیان می شود. مانند تعلق 
داشتن به کجا؟ چرا؟ چگونه؟ و مهم تر اینکه دیگران چه تصوری از من دارند؟ آیا مرا می پذیرند و یا رد 

می کنند؟
دوم، تصویر بدنی: شاید نوع بدنی که من مایلم داشته باشم، یک بدن زیبا، ورزشکار، مردانه، 
قد کشیده، چشمان زیبا، ساقه های بلند و ... باشد، اما از سوی دیگر ممکن است اینها را نداشته باشم، 

ممکن است برای به دست آوردن آنها تالش کنم.
رابطه  با خودم  می کنم؟ چگونه  فکر  مورد خودم چگونه  در  به خودم:  دیدگاه راجع  سوم، 
احساس  پایٔه  و  اوست  زندگی  مؤلفٔه سبک  مهم ترین  باب خودش  در  هر کس  دیدگاه  می کنم؟  برقرار 

امنیت، خودپندار، مثبت یا منفی، مهتری، کهتری و امثال اینهاست.
در  و  می شود  کشیده  بزرگسالی  به  که  است  بد  من  و  من خوب  منظور  ارزشیابی:  چهارم، 

اهداف و روابط آینده فرد اثر می گذارد.
2ــ وظیفه در برابر خانواده: فرد به عنوان فرزند، پدر یا مادر دارای وظیفه خاصی است. 
برای مثال به عنوان پدر یا مادر در برابر سالمت، تغذیه و رفاه فرزندان، تهیه سرپناه برای آنها، ایجاد 

محیط عاطفی در خانواده و تربیت آنها مسئولیت دارد. 
قدرت  و  سرعت  در  ناتوانی  دلیل  به  ماندن  زنده  برای  انسان  جامعه:  برابر  در  وظیفه  3ــ 
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مانند سایر حیوانات، نیازمند برقراری رابطه با دیگران و انتخاب دوست است. از طرفی انسان از آغاز 
خلقت فهمیده است که برای بقای خود و اجتناب از اضمحالل باید به صورت گروهی زندگی کند. برای 
پذیرش از سوی دیگران نیازمند برقراری ارتباط از طریق زبان، نشان دادن روحیٔه همکاری و پذیرفتن 

مسئولیت در برابر جامعه و سازگاری با افراد جامعه است.
٤ــ وظیفه در برابر شغل: انتخاب شغل با هدف غنی سازی زندگی خود یا دیگران، ارضای 
اوقات  آینده، شناخت مسائل شغلی، رهبری کاری، پیش بینی  برای شغل  برنامه ریزی  حّس خاّلقیت، 

فراغت برای عمل به سایر وظایف، رفتار در محیط کار از جمله این وظایف است.
٥ــ وظیفۀ در برابر خدا و خلقت: در این مورد، فرد چهار وظیفه زیر را برعهده دارد:

یا  بخشنده است  می دانم؟  را چگونه  او  نه؟  یا  دارم  باور  را  آیا خدا  با خدا:  نخست، رابطۀ 
تنبیه کننده؟ درک من از او چگونه است؟ بسیاری از تحرکات سبک زندگی ناشی از کیفیت ادراک ما 

راجع به خداست.
دوم، رابطه با دین: دربارٔه دین چه می اندیشم؟ از دین گریزانم یا به آن تمایل دارم؟ دین را 
ضروری برای جامعه می دانم یا خیر؟ دین زندگی ما را غنی تر می کند یا ترسناک تر؟ مناسک دینی را 

انجام می دهم یا نه؟ گناه از نظر من چیست؟
سوم، ارتباط با هستی: بعضی افراد انسان را موجودی همانند دیگر حیوانات می پندارند و 
بعضی آن را باالترین مخلوقات خدا می دانند، بعضی آن را دارای سرشتی خوب و بعضی بد می دانند، 

از دیدگاه بعضی، انسان توان تغییر دارد و از دیدگاه بعضی دیگر، توانایی تغییر خود را ندارد.
چهارم، رابطه با موضوعات متافیزیکی: مرگ و زندگی را چگونه می بینیم؟ آیا زندگی پس 
از مرگ  وجود دارد؟ ثواب و عقاب چطور؟ بهشت و جهنم چطور؟ آیا رستاخیری در کار هست؟ این 

امور نه تنها در سبک زندگی مؤثر است؛ بلکه تأثیر آن بر سبک زندگی یک فرد بسیار هم زیاد است.
6ــ وظیفۀ مهرورزی و تولید نسل: بر خالف تصور، زن از جنس مخالف نیست، بلکه جنس 
دیگری است و نه جنسی ضعیف و مقهور مرد. همکاری بین زن و مرد موجب بهتر شدن زندگی می شود. 
در غیر این صورت، زندگی بدتر می شود. وظیفٔه جنسی برخالف وظیفٔه اجتماعی نیازمند بیشترین صمیمیت 

و همکاری است. برای ایفای وظیفٔه جنسی چهار وظیفه زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
با  تفاوت هایی  چه  و  چیست؟  مرد  چیست؟  زن  بدانند  که  دارند  نیاز  افراد  مرد:  و  زن  شناخت 

یکدیگر دارند؟
و کتاب  تلویزیون  فیلم،  برادران، همساالن،  والدین، خواهران،  از طریق  بچه ها  همانند سازی: 
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تفاوت بین زن و مرد را مفهوم سازی می کنند و خود را با توجه به جنسیتی که دارند با وظایف جنسی 
همانندسازی می کنند.

تحول جنسی: تحوالت زیستی دختران و پسران متفاوت است. اموری مثل قاعده شدن، محتلم 
شدن، توجه به جنس مخالف و دیگر نشانه های ثانویٔه جنسی، از نشانه های انتقال از کودکی به دورٔه جدید 

جنسی است. هر کدام از اینها و سازگاری با آن، آزمونی برای کسب زندگی یک فرد در آینده است.
باید  و تحت چه شرایطی  زمانی  در چه  و جنسی  رفتار عشقی  تولید نسل:  و  رفتار مهرورزی 
انجام شود؟ چه رفتار و اخالقی را باید بروز داد؟ رفتار جنسی مخاطره آمیز چیست؟ در چه زمانی باید 
برای خود شریک جنسی مناسب انتخاب کنیم؟ روابط زن و مرد تحت چه شرایطی مستحکم می شود؟ 
تفاوت رفتار جنسی با عشق واقعی چیست؟ عشق مسئله دو نفر با جنس متفاوت است که تداوم نسل ها، 
پیوستگی انسانی و تداوم تمدن را تضمین می کند. عشق، فراتر از یک میل صرفاً جنسی است و نوعی 

عرفان و زیبایی در آن وجود دارد که در آن دو فرد با کائنات یکی می شوند.
جمع بندی مباحث در مورد ویژگی های سبک زندگی

 سبک زندگی اعم است و شامل بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی و معنوی است.
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  اعتقادی،  از  اعم  رفتاری  حوزه های  همه  زندگی  سبک   

فرهنگی را شامل می شود.
 سبک زندگی مجموعه ای از رفتارهاست.

 سبک زندگی در حول محور گرایش ها و نگرش ها شکل می گیرد.
دالیل ایجابی در توجه به آموزش سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

 تنها راه حفظ هویت مستقل اسالمی ــ ایرانی داشتن تفسیری توحیدی از زندگی و انتخاب 
سبک زندگی بر مبنای خدا محوری است و نه انسان مدارانه غربی.

 با حفظ هویت مستقل، کشور می تواند در برابر سختی ها و فشارها دوام آورده و چارچوب 
مناسبی برای پیشرفت خود فراهم آورد.

ـ ایرانی و بهره گیری از تجارب سودمند ملت ها، بهتر می توان   با انتخاب سبک زندگی اسالمیـ 
با چالش های فردی و اجتماعی مقابله کرد.

 با انتخاب سبک زنـدگی اسالمی ــ ایـرانی فـرد بهتر می تواند با چالش های زندگی و احساس 
بی هویتی مقابله کند.

الف( مفهوم لغوی ادب: واژٔه ادب در لغت نامه ها به معانی مختلفی تعبیر شده است نظیر دانش، 
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فرهنگ، هنر، حسن معاشرت، حرمت گزاردن، رفتار پسندیده، راه و روش و رسم مناسب هر کاری، تنبیه و 
مجازات، تربیت، تأدیب، رسم و رسوم، اطالعات و معلوم )دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ص 297، جلد 7؛ 

فرهنگ بزرگ سخن، جلد 1، صفحه 65 (. در لغت نامٔه دهخدا برای واژهٔ ادب معانی زیر شده است:
1ــ ده یا دوازده علم و یا پانزده علم )نظیر صرف، نحو،  لغت و …(

2ــ نگاه داشتن حّد هر چیز
3ــ علمی که انسان را از همه اقسام خطا محفوظ می دارد.

4ــ نیکی احوال و رفتار در نشست و برخاست و خوشخویی و گرد آمدن خصلت های نیکو
ـ  سّنت )سّنت پیامبر)ص( و ائمٔه اطهار علیهم الّسالم، عرف جامعه( 5ـ

6ــ هر ورزش پسندیده ای که آدمی را به فضیلت سوق دهد.
7ــ پرهیزکاری در نزد اهل شرع و در نزد اهل عرفان طریقت

2ــ١ــ مفهوم ادب از منظر دین مبین اسالم و اهمیت ادب آموزی 
در احادیث نبوی بارها به کلمٔه ادب اشاره شده است. در بحاراالنوار ، تنها ترکیب »اّدبنی« )مرا 
تربیت کرد( نُه بار، در میان احادیث اهل سّنت واژٔه تأدیب در یازده حدیث و واژٔه ادب در شش حدیث 
ذکر شده است. در این منابع ظاهرًا ادب هم به معنای شیؤه تازه ای که اسالم عرضه کرده است و هم 

سّنت پسندیدهٔ اعراب که مورد تأیید اسالم می باشد ، و هم به تربیت الهی تعبیر شده است.
نمونه هایی از احادیث منتسب به پیامبر اسالم )ص( و ائمۀ اطهار علیهم السالم دربارۀ 

ادب آموزی
رسول اکرم می فرماید:

1ــ َأکِرُموا َأوالَدکُم َو َأۡحِسنُوا آدابَُهۡم؛ )فرزندان خود را محترم بدارید و با آداب خوب و پسندیده 
با آنان رفتار نمایید(.

ألُِف لَـُه َو تَۡعِلیِمِه َو تَأِدیِبِه؛ )رحمت خدا  ۡ اِلحَساِن ِالَیِه َو التَّ ِه ِبا 2ــ َرِحَم اللُّٰه َعبۡدًا َأَعاَن َولََدُه َعلَی ِبرِّ
بر کسی بادکه در احسان و محبت به فرزند خود کوشا باشد و به او آداب خوب و نیک بیاموزد(.

حضرت علی)ع( می فرماید:
1ــ در ادب نفست همین بس که آنچه را برای خود ناپسند می شماری، واگذاری .)نهج البالغه(

2ــ خردمند به ادب پند گیرد و چارپا به تازیانه خوردن.)نهج البالغه(
3ــ ادب، بهترین خصلت است. )غررالحکم(
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امام صادق می فرمایند:
یِۡب؛ )سه چیز است که شخص  ثاَلثٌَة لَۡیَس َمَعُهنَّ ُغۡربٌَة:ُحسُن األََدِب َو کَفُّ األََذی َو ُمَجانَبَُة اۡلرَّ
با دارا بودن آنها احساس غربت نمی کند. ادب پسندیده، بی آزاری نسبت به مردم و دوری از شک و 
تردید(. با این حال، وجود عباراتی چون »این حدیث را باید به مؤدب یاد داد.« یا »ادب خداوند، قرآن 
ِّی« و نظایر آنها نشان می دهد که ادب در عین حال بر تعالیم الهی و  بِنی َرب است« یا حدیث معروف »َأدِّ
نبوی نیز اطالق می شود)دائرة المعارف بزرگ اسالمی ص 297(. بیهقی در کتاب المحاسن و المساوی 
به نقل از حضرت علی )ع( ادب را در مقابل جهل قرار می دهد و در شرح آن می گوید: ادب، زنده کنندٔه 

دل است و مصیبتی باالتر از جهل نیست.)پیشین جلد 5 ص 307 (
با توجه به احادیث فوق در اسالم ادب به معانی تربیت، اخالق پسندیده، دانش و تعالیم الهی و 

نبوی تعبیر شده است.

3ــ1ــ مفهوم لغوی آداب
در  رایج  رسم های  و  سنت ها  روش ها،  قاعده ها،  معنای  به  لغت  در  و  است  ادب  جمع  آداب 
فرهنگ هر جماعت و قوم است؛ مانند آداب غذا خوردن، آداب لباس پوشیدن، آداب ازدواج، آداب 
آداب  نماز،  آداب  طریقت،  آداب  سیاست،  آداب  جنگ،  آداب  سخنوری،  آداب  گفت وگو،  و  بحث 
آداب  مسافرت،  آداب  معاشرت،  آداب  مطالعه،  آداب  داری،  همسایه  آداب  میهمانی،  آداب  متعلمین، 

پهلوانی، اخالق پسندیده و حسن احوال در نشست و برخاست با مردم.)پیشین، ص 65(

4ــ1ــ مفهوم ادب و آداب در آرای مربیان مسلمان
بررسی منابع و متون اسالمی حاکی از آن است که ادبا و صاحب نظران در قرون گذشته برداشت 
یکسانی از مفهوم ادب نداشتند و این واژه در هر زمان معنای خاصی داشته است. برای مثال، تعریف اولیای 
اسالم و دانشمندانی چون زهری، جاحظ، ابن مقفع، ابن قتیبه، ماوردی، ابوحیان توحیدی یا ابن خلدون و 

سایر ادیبان از واژۀ ادب و ابعاد آن یکسان نیست. برداشت عرفا نیز از این واژه متفاوت است. 
زهری، )وفات 370 قمری(، ادب را شناخت اخالق و راه و روش برگرفته از تعالیم پیامبر )ص( 

می داند.
ابن مقفع، ادب را مکّمل عقل می داند و معتقد است: »عقل به غریزه، پذیرای ادب است و به وسیلٔه 
ادب )تربیت( رشد می کند و پاکیزگی می یابد.« از نظر ابن مقفع آموختن علم محض به تنهایی سودی دربر ندارد 
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و اول باید اصول علم را آموخت و منظور وی صالح دین، صالح بدن، دالوری، بخشندگی، سخنوری، 
آیین زندگی و خالصه همٔه آن مفاهیمی که اساس ادب را تشکیل می دهد. )ادب الکبیر، ص 57 و 58(

جاحظ )255 قمری(، ادب را مجموع دانش های گسترده اعم از اخالقی، لغوی، زبانی، سنتی و 
دینی می داند. وی بر یادگیری علوم درحد نیاز تأکید دارد. به همین سبب به خلیفه وقت توصیه می کند 

»فرزندانت را بر آن دار که ازهمه ادب ها )دانش ها( چیزی بیاموزند«.
ابن قتیبه )276 قمری(، ادب را فراگیری قرآن کریم، سنت، اخالق و یادگیری های ضروری 
از هر علم و دانش می داند. برنامٔه ادب آموزی  از نظر جاحظ شامل زبان شناسی، علوم محض، تاریخ 

و اخبار، علم دین و آداب صنفی است.
وشاء )325 قمری(، فرد ادیب را انسان ظریف با مرّوت، دارای وقار، اخالق عالی و همت بلند 
لباس پوشیدن، آداب غذا خوردن، مسواک زدن، سخن گفتن و آداب اجتماعی  می داند که در نوع 
به  از نظر وی فرد ظریف )فردی که آداب اجتماعی را رعایت می کند(،  برای مثال،  مشخص است. 
هنگام سخن گفتن خلط از سینه بر نمی آورد، آب دهان در حضور دیگران بر زمین نمی افکند، خمیازه 
نمی کشد، آب بینی را باال نمی کشد، در هرجا نمی نشیند، در همه جا غذا نمی خورد، به خود عطر می زند 

و لباس هایش چرکین نیست.
 احمد حسن بیهقی )485 قمری(، در کتاب آداب خود به مواردی چون اخالق حسنه، مروت، 
جوانمردی، صداقت و نیز سایر کارها که در زندگی رخ می دهد چون آیین غذا خوردن، انواع خوراک، 
آیین شست وشو، لباس پوشیدن، زیور بستن، عطر زدن، خضاب کردن مو، و ... اشاره می کند. ایشان 
الگوی همٔه این موارد را در زندگی حضرت پیامبر )ص( باز می یابد و خوبی و بدی هر عمل را به حدیثی 

مؤید گردانیده است.
به  نزدیک  و کیمیای سعادت، حداقل  الدین  غزالی )505 قمری(، در دو کتاب احیای علوم 
صدگونه آداب را ذکر می کند که برخی جنبٔه عمومی دارد، مانند آداب مؤمن و برخی جنبه صنفی دارد؛ 

مانند آداب کاتب، معلم، شاگرد و تاجر.
عرفای اسالم ادب را عمدتاً از منظر عرفانی یا اخالقی تعبیر کرده اند. برای مثال، خواجه عبدالله 
انصاری، ادب را تهذیب ظاهر و باطن فرد می داند. ابوالقاسم ُقشیری، ادب را گرد آمدن خصلت های 
نیکو در سالک می داند، ابونصر سراج، ادب را ریاضت نفس و تأدیب جوارح و نگاهداشت حدود و 
ترک شهوات، طهارت دل، حفظ اسرار، وفا کردن به عهد و نگاه داشتن وقت، کم توجهی به ظواهر 
دنیا، نیکوکرداری و رعایت حضور قلب در مقام قرب الهی می داند. )دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 
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صفحات 301،304، 305، 310، 316(
مولوی، ادب را مجموعه کارها و اعمالی می داند که در برابر دیگران از آن به معنای احترام 
گذاشتن یاد می شود. از نظر موالنا ادب به طور کلی بر دو نوع است: ادب تن و ادب دل. ادب تن همان 
آداب ظاهری و انجام حرکات احترام آمیز است. اما ادب دل، درک حضور انسان های مؤدب و اولیای 

خداست. کسانی که بر اسرار ضمیر دیگران واقف و آگاه هستند. ) صادقی،مریم ، 1386(
از مطالعٔه عقاید عارفان مسلمان این گونه استنباط می شود که آنها آداب اسالمی را بدین سان 

دسته بندی کرده اند.
1ــ آداب حضرت ربوبیت
2ــ آداب حضرت رسالت

3ــ آداب اولیای الهی
4ــ آداب صحبت با خلق

5 ــ آداب معیشت و گذراندن زندگی
6ــ آداب تجرد و تأهل

7ــ آداب سفر
8  ــ آداب تعهدات نفس که مربوط به رفع نیازهای ضروری زندگی است. از قبیل خوردن غذا، 

پوشش، خواب، آداب جوارح )دائرة المعارف بزرگ اسالمی ، جلد 7، صفحات 330ــ320(
عالمٔه طباطبایی )ره( در کتاب سنن النبی )1381( ترجمه لطیف راشدی و سعید راشدی، زندگی 
پیامبر اسالم را نمونه کامل ادب و رفتار می داند. عالمه این آداب را در بیست و یک باب به شرح زیر 

طبقه بندی کرده است:
آداب  پوشیدن،  لباس  آداب  سفر،  آداب  نظافت،  آداب  معاشرت،  آداب  )ص(،  پیامبر  اخالق 
آداب  آشامیدنی ها،  و  خوردنی ها  آداب  فرزند،  تربیت  و  زناشویی  آداب  خوابیدن،  آداب  مسکن، 
بیت الخال، آداب معالجه و مداوا، آداب مسواک کردن، آداب وضو، آداب غسل کردن، آداب نماز، 

آداب اعتکاف، آداب صدقه، آداب قرآن و آداب دعا در حاالت و اوقات مختلف .

مبین  دین  منظر  از  آداب  و  ادب  درباره  مختلف  دیدگاه های  بندی  جمع  5ــ1ــ 
اسالم و مربیان مسلمان

بررسی دیدگاه های مختلف دربارٔه ادب و آداب حاکی از آن است که برخی از صاحب نظران 
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و  دانش ها  مجموعٔه  آنها  منظور  و  داده اند  قرار  توجه  مورد  آن  وسیع  معنای  در  را  آداب  مسلمان 
کردن،  حساب  اخالق،  دین،  نظیر  دارد؛  عمومی  جنبه  و  کند  کسب  باید  فرد  که  است  فضیلت هایی 
خواندن، نوشتن، تاریخ، آداب اجتماعی و پیروی از سنت های پسندیده و راه و روش پیامبر اسالم)ص(، 
آداب بهداشتی، جسمانی، آداب خانوادگی، آداب فردی. چنین آموزه هایی بر یادگیری آموزه های دینی 
و تعلیم و تربیت روز تأکید دارد. اما برخی آداب را از منظر خاص )صنفی (آن مورد توجه قرار داده اند؛ 

مانند: آداب جنگ، آداب حرفه ای، آداب تجارت، آداب معلمی و ....
همان گونه که مشاهده می شود، قلمروهای آداب و حوزه های آن با توجه به تعلیم و تربیت اسالمی 
در اصل چیزی جز وظایف مربوط به زندگی )مهارت های زندگی( یا همان سبک زندگی نیست و نباید 
مرزی بین آداب و مهارت های زندگی کشیده شود. در حقیقت آداب زندگی بر اساس آموزه های دینی 
همان آیین زندگی یا سبک زندگی اسالمی است که در عین حال متأثر از هنجارهای جامعه ای که فرد 

در آن زندگی می کند نیز می باشد.

6ــ1ــ مفهوم آداب و رسوم و سنت از منظر جامعه شناسان غربی 
فرهنگ  به یک  معتقد  یا  اکثریت مردم یک کشور  که  یا سّنت رفتارهایی است  آداب و رسوم 
با  است،  و رسوم  آداب  با  معادل  واژٔه  فرهنگ  می دهند.  و  داده  انجام  مدتی طوالنی  برای  مذهب  یا 
از  گروهی  یا  عقاید  درباره  بیشتر  فرهنگ  و  است  اعمال  دربارٔه  بیشتر  رسوم  و  آداب  که  تفاوت  این 

سنت هاست.
سایر تعاریف در مورد آداب و رسوم

ــ اعمالی که توسط افراد یک گروه، قوم یا کشور انجام می شود.
ــ عملی از روی عادت یا کاری که افراد بر حسب عادت در یک موقعیت انجام می دهند.

ــ عمل یا قاعده یا رسمی که در یک جامعه برای مدت زمانی طوالنی در بین یک گروه، جامعه 
محلی یا قوم و ملتی جاری است و تخلف از آن ناپسند است.

جشن های ملی، تعطیالت، نوع غذا، لباس ملی، رقص های  مثال هایی از آداب و رسوم: 
محلی، موسیقی ملی یا محلی، مراسم خواستگاری و عروسی، مراسم تولد یک کودک، سالم کردن به 
دیگران، آداب غذا خوردن، شکرگزاری قبل از غذا، دعای بعد از خوردن غذا، خارج کردن کفش قبل 

از ورود به خانه، مکان های مقدس یا مساجد، احترام به بزرگ ترها و ...
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سّنت چیست؟ باورها یا رفتاری که برای یک گروه یا یک جامعه از گذشته به ارث رسیده است، 
مثال،  برای  نمادین همراه است.  از معانی  با یک سری  برخوردار است و معموالً  از اهمیت خاصی 
چیدن سفرٔه هفت سین در مراسم عید نوروز یا پوشیدن لباس سیاه در مراسم محرم و برپایی مجالس 
عزاداری. به سّنت، هنجارهای اجتماعی نیز گفته می شود. آداب و رسوم و سّنت ها ممکن است که در 
دراز مدت اما به کندی تغییر، توسعه یا اصالح شود. لفظ سّنت معموالً به یک رخداد، حادثه، سالگرد 
یک  خاطر  به  معموالً  سّنت ها  برمی گردد.  تاریخ  در  برجسته  یک شخصیت  عمل  یا  مهم  حادثه  یک 
هدف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و ملی به وجود می آید. معموالً برای اینکه چیزی به صورت 
سّنت در آید حداقل سه یا چهار نسل باید آن را انجام دهند. سّنت ها به دلیل حمایت مردم، دولت یا 
گروه های مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خاص باقی می ماند. سنت در مقابل مدرنیته قرار دارد. 
در برخی موارد جدا شدن یا فاصله گرفتن افراد از سنت ها جامعه را با شکاف نسل ها یا بی هویتی مواجه 
می سازد. برای مقابله با این تهدید، آموزش و پرورش، رسانه ها یا مراکز خاصی زیر نظر دولت یا مراکز 

غیرانتفاعی در تالش جهت حفظ و احیای سّنت ها تالش می کنند.

7ــ1ــ تفاوت اخالق و آداب و مهارت های زندگی
تأیید  را  آن  قائل است. جامعه  ارزش  آن  برای  انسان ها  همٔه  که وجدان  رفتاری  یعنی  اخالق 
جنبٔه  از  و  است  انسانی  عواطف  از  سرشار  اخالق  می کند،  تأیید  را  آن  نیز  دین  و  عقل  و  می کند، 
زیبایی شناسی نیز اهمیت دارد. حفظ کرامت انسانی و غیر دوستی دو رکن مهم اخالق است .برای 
اخالق گاه معانی دیگری را نیز بیان کرده اند؛ مانند مجموعٔه صفات عالی انسانی یا نظام اخالقی یک 
فرد الگو یا گروه الگو مانند اخالق عملی پیامبر اکرم )ص(، ائمٔه اطهار علیهم السالم، شخصیت های 

برجسته در طول تاریخ مانند اخالق سقراط و یا اخالق پوریای ولی. 
درصورتی که اخالق را رفتارهای مرتبط باحفظ کرامت انسانی و یا غیر دوستی بدانیم مهارت های 
زندگی نیز شامل آموزش اخالق می شود زیرا اخالق در حقیقت مسئولیت ها و وظایفی است که ما در 

برابر خود، دیگران، خدا، یا نظام خلقت داریم.
نفس،  آموزش دربارٔه حفظ عّزت  آداب و مهارت های زندگی،  آموزش  از  در حقیقت بخشی 
کرامت انسانی و وظایف در برابر دیگران، خدا و نظام خلقت است؛ مانند آموزش دربارٔه کنترل خشم 
خود آگاهی، عفو و بخشش، کنترل هوای نفس، تحمل سختی که به اخالق فردی مرتبط است و برخی 
نیز به اخالق میان فردی یا فردی اجتماعی مرتبط است؛ مانند آداب حفظ دوست، آداب همسایه داری، 
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آداب مردم داری، مهارت های انتخاب دوست، قاطعیت و جرأت ورزی، آداب معاشرت و بخشی نیز به 
اخالق زیست محیطی یا مسئولیت های ما در برابر خداوند برمی گردد.

قلمرو آداب و مهارت های زندگی گسترده تر از دو مقوله موضوعات مرتبط با اخالق فردی یا 
اجتماعی است و همان گونه که اشاره شد موضوعات مرتبط با حفظ سالمت جسمانی و روانی فردی، 
مهارت های داد و ستد، مهارت های رسانه ای ، مهارت های اقتصاد منزل، تربیت فرزند، همسرداری، 
موفقیت های تحصیلی و شغلی، مراقبت از کودکان و افراد بزرگسال  و بیماران و کمک های امدادی 

را نیز زیر پوشش قرار می دهد.

8  ــ1ــ تعریف مهارت 
مهارت در لغت به معنای ورزیدگی و زبردستی در انجام فن یا کار است )فرهنگ لغات وبستر(. 

در فرهنگ وبستر معانی زیر برای لغت مهارت ذکر شده است:
1ــ توانایی در به کارگیری یک دانش به شکل مؤثر 

2ــ دانش و روش انجام یک وظیفه
3ــ توانایی و یا هماهنگی در اجرای یک وظیفٔه فکری یا فیزیکی 

4ــ شایستگی فنّی در انجام یک کار
5ــ توانایی برای توسعه و تکمیل یک کار و انجام استادانه آن

6ــ یک سری از فعالیت های هماهنگ و یکپارچه
صاحب نظران مختلف خارجی و ایرانی مهارت را این گونه تعریف کرده اند:

 فرینیچ و سیورد)1371( مهارت را توانایی فرد در انجام ماهرانه یک وظیفه می دانند.
 حسین زاده )1386( مهارت را استفاده صحیح، مؤثر و هدفمند از دانش نظری و عملی در 

حّد چیرگی و در حداقل زمان و با کمترین اشتباه برای انجام یک فعالیت می داند.
 عالقه بند )1374( مهارت را توانایی های قابل پرورش می داند که در عملکرد و ایفای وظایف 

یک فرد منعکس می شود و وجه مشخص آن اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است.
مهارت به لحاظ حیطه ممکن است که از نوع شناختی، نگرشی یا عملی باشد که فرد برای مقابله 
مؤثر با یک مشکل و یا رفع یک نیاز در موقعیت های مختلف زندگی باید از خود نشان دهد. کسب این 
توانایی ها فرد را قادر می سازد تا در ارتباطات مختلف خود به گونه ای مثبت و سازگارانه عمل کند و 
سالمت فردی و اجتماعی او تضمین گردد و زندگی فردی و اجتماعی فرد با شادکامی و موفقیت همراه 
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اقتصادی،  به اشکال فردی ، خانوادگی، اجتماعی،  که  به لحاظ موضوع ممکن است  شود. مهارت 
علمی، عملی، ذهنی و روانی طبقه بندی شود.)معافی 1388(

9ــ1ــ تعاریف مهارت های زندگی
رفتارهایی که به صورت مناسب و مسئوالنه در جهت مدیریت امور فردی به کار برده می شود.

ـ اجتماعی برای سازگاری با جامعه و رفتار مثبت که افراد را قادر می کند   توانایی های روانی ـ
تا با تقاضاها و چالش های روزمره به نحو مؤثر برخورد کنند. مهارت های زندگی به دنبال ایجاد توازن 

بین سه نوع مهارت وسیع است:
1ــ مهارت های شناختی برای تحلیل و کاربرد اطالعات، 2ــ مهارت های فردی برای توسعٔه 
با  تعامل مؤثر  و  ارتباط  برقراری  برای  بین فردی  بر خویش، 3ــ مهارت های  ادارٔه فردی و مدیریت 

دیگران. )یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و یونسکو(
 توانایی هایی که به حفظ سالمت ذهنی و روانی در فرد کمک می کند و شایستگی های مورد 
نظر را در افراد جوان ایجاد می کند تا آنها با واقعیت های زندگی به نحو عاقالنه برخورد کنند )تعریف 

دیگری از یونسکو(
دانش های نظری و عملی مرتبط با رشد فردی، روابط بین فردی و فردی اجتماعی که به انسان 
کمک می کند تا با چالش های زندگی روزمره به نحو عاقالنه برخورد کند.کسب این مهارت ها موجب 

احساس شادمانی و موفقیت در زندگی می شود.
اهمیت آموزش آداب و مهارت های زندگی

 آماده کردن افراد برای زندگی و مقابله با چالش ها در موقعیت های مختلف زندگی
 ارتقای کیفیت زندگی

 کمک به بهبود سالمت ذهنی، جسمانی و روانی افراد
 توانایی تشخیص تهدیدها و فرصت ها

 کمک به رشد تفکر
 کمک به افراد در سازگاری و انطباق با جامعه

 ایجاد توانایی در انتخاب های بهتر
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نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که اجرای برنامۀ آداب و مهارت های زندگی محاسن 
زیر را به دنبال دارد:

ــ کاهش خشونت و رفتارهای ضّد اجتماعی
ــ کاهش رفتارهای منفی و خودتخریبی

ــ باالبردن توانایی افراد در برنامه ریزی و انتخاب راه حل های مثبت
ــ بهبود خودپنداره افراد

ــ کمک به کنترل خود و هیجانات منفی در افراد
ــ کاهش بی انضباطی در کالس و غلبه بر تضادها

ــ برخورد عاقالنه با مسائل بین فردی و کنترل هیجانات
ــ افزایش محبوبیت افراد

برنامۀ آموزش مهارت های زندگی هم اکنون در 164 کشور جهان اجرا می شود.
هدف این برنامه ها گسترش رفتار سالم و بهبود کیفیت زندگی است. )یونیسف(

 بررسی برنامه های آموزش مهارت های زندگی حاکی از آن است که این برنامه ها برای 
افراد زیر در کشورهای مختلف به اجرا درمی آید:

کودکان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، خانواده های در حال طالق، والدین، پزشکان، نظامیان، 
کارگران، کارمندان ادارات، زندانیان و افراد بزرگسال.

زندگی  سبـک  و  سّنت هـا  و  رسـوم  و  آداب  زندگی،  مهارت های  آموزش  در  درگیر  علوم 
تاریخ و  پزشکی، دین،  از: علم اخالق، مردم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم  عبارت انـد 

مطالعات اجتماعی. )دائرةالمعارف ویکی پدیا 2013(
محورهای آموزش مهارت های زندگی در کشورهای مختلف جهان: آموزش مهارت های 
مسئله،  حّل  تفّکر  نّقاد،  تفّکر  خاّلق،  تفّکر  مانند  فردی  رشد  مهارت های  مؤثر،  ارتباطات  برقراری 
مهارت های خودآگاهی، همدلی و همدردی، مهارت کنترل استرس و اضطراب، مهارت غلبه بر کمرویی، 
موفقیت،  مهارت های  تاب آوری،  و  تحمل سختی  مهارت  نفس،  به  اعتماد  و  نفس  مهارت های عزت 
مدیریت زمان، برنامه ریزی، مهارت های تغذیه و سالمت، توانایی حساب کردن، آموزش پیشگیری از 
اعتیاد، آموزش دربارٔه HIV/AIDS، مهارت های اجتماعی، آموزش دربارٔه مسائل اجتماعی، آموزش 
دربارٔه  آموزش  و درآمد،  امرار معاش  دربارٔه  آموزش  آموزش های محیطی،  آموزش مصرف،  صلح، 
خشونت جنسی، آموزش درباره رسانه ها، آموزش حقوق بشر، امیدواری و نگرش مثبت، خودپنداره 
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پوشیدن،  لباس  معاشرت، مهارت های  آداب  پول،  مدیریت  فراغت،  اوقات  مثبت، مهارت های گذران 
مهارت های دوست یابی و مهارت های حّل تضاد و اختالف.

10ــ1ــ تفاوت آداب و رسوم با مهارت های زندگی
آداب  و رسوم ریشه در فرهنگ، دین و سّنت های رایج در هر جامعه دارد.

آداب و رسوم در جوامع و فرهنگ های مختلف متفاوت است.
آداب و رسوم  با گذشت زمان به کندی تغییر می کند.

گروه های اجتماعی مختلف ممکن است که آداب و رسوم  مخصوص به خود را داشته باشند؛ 
مانند پهلوانان، کسبه، جوانمردان و اولیای خدا.

آداب و رسوم تنوع و گستردگی زیادی دارد.
آداب و رسوم در مقایسه با مهارت ها از دوام بیشتری برخوردار است.

مهارت متمرکز بر نحوهٔ درست انجام یک کار به نحو شایسته است.
مهارت مستلزم اجرای هماهنگ ویکپارچه در انجام یک فعالیت است.

مهارت آموزی مستلزم یادگیری در یک مکان خاصی است، در حالی که یادگیری آداب محدود 
به مکان خاصی نیست.

یادگیری برخی از مهارت ها تابع زمان است نظیر مهارت های استفاده از رسانه های الکترونیکی، 
مهارت پیشگیری از اعتیاد و مواردی از این قبیل.

11ــ1ــ جمع بندی تعاریف در خصوص آداب و مهارت های زندگی )سبک زندگی(
سبک زندگی شامل مجموعٔه رفتارها، دانش های نظری و عملی و نگرش هایی که موجب بهبود 
زندگی  در  موفقیت  و  روزمره  زندگی  چالش های  بر  غلبه  فردی،  بین  روابط  اصالح  فردی،  زندگی 
اجتماعی می شود. اهداف و محتوای آموزش آداب و مهارت های زندگی از اعتقادات و باورها، آداب 
و رسوم و سّنت های جامعه )فرهنگ(، نیازهای رشد در دوره های مختلف سنی، چالش های خانوادگی، 
بین فردی و اجتماعی روزمره و نظرات متخصصان در حوزه روان شناسی، دین، تعلیم و تربیت، اخالق، 
سالمت، ارتباطات، اقتصاد خانواده و آموزش های مدنی، آموزش های جهانی و آداب و مهارت های 
و مهارت ها  آن همٔه دانش ها  معنای وسیع  و مهارت های زندگی در  آداب  زندگی سرچشمه می گیرد. 
رفتارها  آن  خاص  معنای  در  اما  برمی گیرد.  در  می کند،  کمک  انسان  تعالی  به  که  را  نگرش هایی  و 
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بر  غلبه  و  فردی  بین  مناسبات  بهبود  و سالمت،  فردی  به رشد  که  است  و عملی  نظری  دانش های  و 
چالش های زندگی و آداب زندگی اجتماعی تأکید دارد. )معافی، 1388(

12ــ1ــ اهمیت آداب و مهارت های زندگی در تعلیم و تربیت اسالمی
مقصد نهایی تعلیم و تربیت اسالمی تربیت انسان کامل، انسان مؤمن، متفکر، عالم، عامل، متخلق 
به اخالق حسنه، همسو با ارادٔه خدا و دستیابی به جامعٔه طیبه )زندگی پاک( است. دستورات اسالمی 
در ابعاد مختلف در حقیقت برنامه ای جامع در ابعاد مختلف ارائه می کند که سالمت جسمانی، عاطفی، 

عقالنی، اجتماعی و رفتاری از مقاصد اصلی آن است.
در اینجا ما با استناد به آیات قرآن کریم و سنت پیامبر )ص( و ائمٔه اطهار )علیهم السالم( شواهدی 

را برای این موضوع عرضه می کنیم:
الف( نمونه هایی از مصادیق تربیت جسمانی در اسالم

»کُلُوا َو اۡشَربُوا َو اَلتُۡسِرفُوا« )قرآن کریم، سورٔه اعراف آیه 31(؛ بخورید، بیاشامید ولی اسراف 
نکنید.

رسول خدا )ص( می فرماید: معده، خانٔه هر دردی و پرهیز، پایٔه هر درمانی است، پس چیزی 
بخور که با تو سازگار باشد. )کنز العمال، جلد 10(

امام صادق )ع( می فرماید: بیداری و کارکردن در همه شب حرام است، به جز موارد اضطرار 
مانند زمان جنگ و یا برای نجات بیمار و مانند آن. )الکافی، جلد 59( 

امیر مؤمنان علی )ع( به امام حسن )ع( می فرماید می خواهی چهار خصلت به تو بیاموزم تا از 
زحمت درمان بی نیاز گردی؟ عرض کرد: آری. فرمود: بر سر سفره منشین مگر آن گاه که گرسنه ای و 
از کنار سفره برنخیز مگر وقتی که هنوز اشتها داری و جویدن غذا را به نیکی انجام ده و پیش از خوابیدن 

به دستشویی برو، هرگاه اینها را رعایت کردی از درمان بی نیاز شوی. )وسائل الشیعه، جلد 24(
حضرت علی )ع( می فرماید: کسی که بیماری اش را از پزشک پنهان کند، به بدنش خیانت کرده 

است. )غررالحکم، ص 484(
امیر مؤمنان علی )ع( می فرماید: خود را از سرمای آغازین )فصل پاییز( محافظت کنید، ولی 
سرمای پایانی )یعنی آغار فصل بهار( را دریابید؛ چرا که با تن ها همان کند که با درختان کند، سرمای 

آغازین، برگ سوز و سرمای پایانی، برگ ساز است. )نهج البالغه، حکمت 128(
همچنین شارع مقدس اسالم دستورالعمل هایی در زمینٔه پیشگیری از بیماری ها، علل بیماری ها 
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)ماّدی و غیر ماّدی(، دارو و درمان )ضرورت تحمل درد در حّد امکان(، لزوم درمان، شیوه های درمان 
برخی از بیماری ها، پرهیز از درمان با خوردنی های حرام، حفظ شادابی، نظافت و بهداشت )اهمیت 
نظافت و بهداشت خانه و جسم، بهداشت دهان و دندان، چیدن ناخن و سبیل، پاک کردن موهای زائد 
به  که  دارد  زباله(  آوری  آب ها، جمع  مکان های عمومی،  )بهداشت  بهداشت عمومی  و  نظافت  بدن(، 

مهارت های زندگی یا سبک زندگی اسالمی مرتبط است.
در زمینٔه آداب خوردن و آشامیدن نیز شارع اسالم دستورالعمل هایی را مطرح کرده است که 
به لحاظ بهداشتی و افزایش روزی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مانند شستن دست ها قبل از 
خوردن غذا، بسم اللّٰه گفتن قبل از خوردن غذا، راه نرفتن به هنگام غذا خوردن، به آرامی غذا خوردن، 
استفاده از سبزیجات، لقمه کوچک برداشتن، خوردن غذا به صورت نشسته، پرهیز از خوردن غذای 
بسیار داغ، فوت نکردن به غذا، غذا خوردن در حالت طهارت، به اندازه خوردن، رعایت غذای فصل، 

به پشت نخوابیدن پس از خوردن غذا، رعایت وعده های غذایی و تشکر از خداوند در پایان غذا. 
برخی از توصیه ها در زمینٔه غذا خوردن به ابعاد اجتماعی غذا خوردن توجه دارد؛ مانند گروهی 
غذا خوردن، از نزد خود برداشتن، غذا نخوردن بدون دعوت، کمتر نگاه کردن به چهرٔه دیگران به هنگام 

غذا خوردن .
احادیثی در زمینۀ آداب اجتماعی غذا خوردن: رسول خدا )ص( می فرماید: بدترین شما 

کسانی هستند که تنها غذا می خورند. )الکافی، جلد 2(
هرگاه سفره گسترده شد، از نزد خود بخور و از پیش همنشین خود غذا بر ندار. )مکارم االخالق 

ص 149(
به شمار  بر سر سفره را طوالنی کنید؛ چرا که از عمرتان  امام صادق )ع( می فرماید: نشستن 

نمی آید. )مستدرک الوسائل، ج 16(
امام علی )ع( می فرماید: هشت گروه اگر مورد اهانت قرار گیرند، جز خود را سرزنش نکنند، 
یکی از آنها کسی است که بر سر سفره ای حاضر شود که به آن دعوت نشده است. )الخصال، ص 410(

بیداری  و  خواب  است.  بیداری  و  خواب  آداب  به  توجه  جسمانی  تربیت  از  دیگری  بخش 
باید به درستی تنظیم شوند. خواب مایه قوت و پایداری جسم  از نیازهای اساسی انسان هستند که 
با مشکل روبه رو  و جان است و اختالل در آن روند زندگی عادی انسان را بر انجام وظایف خود 
می سازد. در روایات اهل بیت )علیهم السالم( دستورهای ویژه ای دربارٔه رعایت برخی رفتارها در 
انجام دادن کارها، آداب خوابیدن و پرهیز از افراط و تفریط در خواب وارد شده است که برخی از 
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آنها به شرح زیر است.
آداب خوابیدن در دین مبین اسالم

گونه است: خواب  بر چهار  ای علی، خوابیدن  می فرمایند:  )ع(  علی  به   رسول خدا)ص( 
دریافت  برای  چشم هایشان  حالی که  در  می خوابند،  کشیده  دراز  پشت  )بر  است.  پشت  بر  پیامبران 
وحی پروردگار نمی خوابد.( خواب مؤمنان بر پهلوی راست است )مؤمن روبه قبله و بر پهلوی راست 
و  شیاطین  منافقان،  کافران،  می خوابند.  چپ  پهلوی  بر  غذا  هضم  جهت  به  پزشکان  می خوابد.( 

آسیب دیدگان عقلی بر روی شکم می خوابند.( )الفقیه، جلد 2، عیون اخبار الرضا)ع(، جلد 1(
 امام صادق )ع( می فرماید: هرگاه رسول خدا )ص( می خواست بخوابد، مسواک می زد و به 

رختخواب می رفت. )مکارم االخالق،ص 291(
 امام رضا )ع( می فرماید: هرگاه خواستی بخوابی ابتدا بر سمت راست، سپس بر سمت چپ 

بخواب و همچنین هنگام برخاستن از سمت راست برخیز. )بحار االنوار، جلد 59(
 رسول خـدا )ص( می فـرمایـد: بـر )پشت( بـام و جایی که محفوظ نیست نخوابید. )جامع 

الصغیر، جلد 2(
دانش  با  که  است  غریزه ای  عقل،  می فرماید:  )ع(  علی  امیرالمؤمنین  عقالنی:  (تربیت  ب 
همچنین  می کند،  بارور  را  عقل  در حکمت،  فراوان  اندیشیدن  فرمود:  نیز  و  می یابد  فزونی  تجربه  و 
فرمود: رها کردن چیزی که برایت سودمند نیست، عقلت را کامل می کند. )1ــ غررالحکم، ص 53؛ 

ـ  تحف العقول، ص364؛ 3ــ غررالحکم، ص477( 2ـ
عقل در لغت به معنای منع است و زانوبند شتر را از این رو »عقال« گویند که شتر را از گم شدن 
یا حرکت نابجا باز می دارد. عقل در اصل همان قدرت قضاوت صحیح و توانایی تشخیص راه درست 
راهنمای  نظری  عقل  می شود.  عملی قسمت  و  نظری  عقل  به  در اصطالح  عقل  است.  نادرست  از 
اندیشه بشر و عقل عملی راهبر انگیزهٔ او است. عقل نظری علم به مفاهیم کلی و حقایق علمی دارد و 

عقل نظری بر بایدها و نبایدها و راه سعادت انسان تأکید دارد. )آیت اللّه جوادی آملی(
و  نشست  غرور،  و  تکبر  گناه،  خواری،  شراب  می شود؟  عقل  رشد  از  مانع  عواملی  چه 
خوردن  فراوان،  شوخی  بیهوده گویی،  خردمندان،  نصایح  به  نکردن  توجه  نادان،  افراد  با  برخاست 
غذاهای حرام، بیسوادی و جهالت، فقر و تنگدستی، زیاده روی در خوردن گوشت، پرهیز از خوردن 
گوشت، نخوردن برخی از خوراکی ها، بی رحمی و قساوت قلب، فرو رفتن در لهو و لعب ، حرص 
و طمع، گفت وگوهای بی حاصل، تکرار گناه و خوشگذرانی از جمله عواملی هستند که مانع از رشد 
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عقل در انسان می شود. 
چه عواملی باعث تقویت عقل می شود؟ از سوی دیگر، تفکر در امور آفرینش و سرنوشت 
اقوام و ملل، قرائت قرآن، یاد خدا، یاد مرگ و ناپایداری دنیا، معاشرت با صاحبان فضیلت و خرد، 
مشارکت در گفت وگوی علمی، دیدار با نیکوکاران و صاحبان معرفت، اطعام درماندگان، پاک کردن 
به رشد عقل کمک  الهی از جمله عواملی هستند که  یتیمان، دوری از گناه، و محبت  به  دل، کمک 

می کند.  
ج( تربیت عاطفی: تربیت عاطفی ناظر بر توسعٔه عواطف انسانی مانند کنترل هیجانات منفی، 
محبت به انسان ها، نیکی به نزدیکان، دوستی اهل بیت پیامبر )ص( و نوادگان آنها، دوستی با اهل ایمان، 
نیازمندان و بیماران، مصیبت دیدگان، یتیمان، همسایگان، اهل کتاب که زیر سایه حکومت  به  کمک 
اسالمی زندگی می کنند. قطع دوستی با گناهکاران، افراد فاسد و منافقان  و غیر مسلمانانی که دشمنی 
آنها به اسالم و مسلمانان به اثبات رسیده است. یکی از عوامل مهم در تربیت عاطفی کنترل هیجانات 
منفی نظیر خشم، کینه و حسد، تحمل و پذیرش سختی و مصائب، حفظ تعادل عاطفی و خوشرویی با 
مردم است. قلمرو تربیت عاطفی عالوه بر دوستی خود، دوستی انسان ها، دوستی خداوند و دوستی با 

نظام خلقت را دربر می گیرد.
نمونه هایی از احادیث ائمه معصومین در ارتباط با تربیت عاطفی: رسول اکرم )ص( 
می فرماید: بوی خوش بهشت از مسافت هزار ساله به مشام می رسد، ولی ستم کننده به والدین و قاطع 

رحم آن را نمی یابند. )الکافی، جلد 2(
امام حسین )ع( می فرماید: از رسول خدا )ص( شنیدم که فرمود: در رعایت حقوق خویشاوندی 
از خانوادٔه خود آغاز کن، نخست به مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، سپس با رعایت مراتب نزدیکان، 

هریک که به تو نزدیک ترند. )االختصاص، ص 219(
، همچنین  نیکی می نویسد  برایش  ببوسد، خدا  را  رسول خدا )ص( فرمود: هرکس فرزندش 
فرمود: فرزندانتان را زیاد ببوسید، به راستی که برای شما در برابر هر بوسه درجه ای در بهشت است 

که مسافتش پانصد سال است. )روضة الواعظین، جلد 2(
رسول خدا )ص( فرمود: هرکس زنی را از روی ستم بزند، من در روز قیامت دشمن او خواهم 

بود. )ارشاد القلوب دیلمی، ص 175(
رسول خدا )ص( فرمود: هرکس برای فردی از فرزندانم کار نیکی انجام دهد و او پاداش وی 

را ندهد من نیکی او را پاداش می دهم. )امالی شیخ طوسی(
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و  باشی  و خوش گفتار  نرم خو  فرمود:  ُحسن خلق چیست؟  پرسش شد:  )ع(  امام صادق  از 
برادرت را با خوشرویی دیدار کنی. )الفقیه، جلد 4(

رسول خدا )ص( می فرماید: هرکس به بیماری غذا دهد که بدان رغبت دارد، خدا به او میوه های 
بهشتی می خوراند. )الفقیه، جلد 4(

نیکی  یتیمی  به  آن،  در  که  است  خانه ای  شما  خانه های  برترین  می فرماید:  )ص(  خدا  رسول 
می شود و بدترین خانه های شما خانه ای است که در آن، بر یتیم بدی می شود. )مستدرک الوسائل، 

جلد 2(
د( تربیت اجتماعی: تربیت اجتماعی به دنبال آشنا کردن دانش آموزان با کنش های آدمیان با 
یکدیگر، پیامد این کنش ها و معیارها و ارزش های حاکم بر این کنش هاست. تربیت اجتماعی از طریق 
خانواده، تعامل با خویشاوندان، همسایگان، تعامل با دوستان، مشارکت در اجتماعات و مراسم، نقد 
با یکدیگر، حوادث اجتماعی  افراد  و بررسی رخدادها و حوادث در سطح خانواده، سبک تعامالت 
)در سطح محلی تا جهانی(، کارکردهای گروهی و جمعی و بررسی تأثیرات رسانه ها صورت می گیرد. 
ابزارهای تربیت اجتماعی، دین، اخالق، تاریخ، علوم اجتماعی، روان شناسی، مطالعٔه آداب و رسوم  و 
مشارکت عملی در فعالیت های اجتماعی است. به همین علت شاگردان نیاز دارند تا در آموزش های 
ایده ها و تجارب خود در خصوص مسائل فردی/ به چالش کشیدن  مدرسه ای فرصت هایی را برای 

اجتماعی، مسائل بین فردی و مسائل اجتماعی، کسب مسئولیت های اجتماعی و اخالقی و آداب و 
رسوم اجتماعی در اختیار داشته باشند، آنان باید بتوانند آداب و سبک زندگی را از منظر دین و فرهنگ 

اسالمی ــ ایرانی مورد نقد و بررسی قرار دهند .
نمونه هایی از مصادیق تربیت اجتماعی از منظر دین اسالم و سنت

1( قرآن کریم: از تو می پرسند چه چیزی را انفاق کنیم بگو بخشش خداوند را. )سوره بقره، 
آیٔه 219(

از تو می پرسند که چه چیزی را انفاق کنیم، بگو هر آنچه که خیر است برای والدین، نزدیکان، 
یتیمان، فقیران و در راه ماندگان و هرآنچه که از خیر انجام دهید خداوند بر آن واقف است. )سورٔه 
بقره، آیٔه 215( ....مصلح میان مردم شوید و بترسید که خدا راست و دروغ را می شنود. )سورٔه 
بقره، آیٔه 224( آیات فوق به مسئولیت های اجتماعی نظیر )بخشش، امداد و گسترش صلح( اشاره 

دارد.
2( احادیث: امام صادق )ع( فرمود: صله رحم و حسن همجواری، شهرها را آباد و عمرها را 
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طوالنی می کنند. )الکافی، جلد 2(
کن  دوری  فاسقان  از   …… کمیل،  ای  فرمود:  زیاد  کمیل بن  به  )ع(  علی  امیرالمؤمنین 

)تحف العقول(
رسول گرامی اسالم )ص( فرمود: ای صاحبان خویشاوندی، با همدیگر دیدار کنید، ولی همسایه 
نشوید و به همدیگر هدیه دهید؛ زیرا زیارت و دیدار، دوستی را محکم می کند و همسایگی موجب گسستگی 

پیوند می شود و هدیه، خوی آدمی را نرم می کند. )مستدرک الوسائل، جلد 13(

13ــ1ــ تاریخچۀ آموزش آداب و مهارت های زندگی 
آموزش آداب و مهارت های زندگی از زمان پیدایش انسان هوشمند بر روی زمین شروع شده است 
و با توجه به باورها و اعتقادات مردم و نحوه معیشت انسان ها از مکانی به مکان دیگر فرق می کرده است.
این آموزش ها توسط والدین، ریش سفیدان، سران قبایل، جنگاوران و یا شکارچیان به فرزندان آموزش 
داده می شد. با پیدایش ادیان، مسئولیت بخشی از این آموزش ها به پیامبران، پیروان درجه اول آنها و 
بعدها به روحانیون مذاهب و بخشی نیز از طریق خانواده ها، جنگاوران، صنعت گران و تاجران به اعضای 
خانواده، شاگردان یا اعضای گروه و صنف منتقل شد. با پیشرفت تمدن و تعمیق و رواج اخالقیات و یا 

نیازهای جامعه، آداب و مهارت ها توسعه یافت و در مواردی تمامی ابعاد زندگی را دربرگرفت.
شدن  مواجه  و  شیمی  علم  پیشرفت  نتیجٔه  در  مخدر  مواد  مصرف  گسترش  با  بار  نخستین 
با این پدیده برخی از متفکران نظیر  نیز مهارت مقابله  با پدیدٔه اعتیاد و  خانواده ها، جوامع و دولت ها 
گیلبرت بوتوین در سال 1979 به این اندیشه وادار شد تا یک بسته آموزشی را تحت عنوان مهارت های 
تا نهم در آمریکا تدوین کند. این مجموعه  زندگی )life skills( برای دانش آموزان کالس های هفتم 
خیلی زود با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان مواجه شد. این برنامه به نوجوانان یاد می داد که 
با شناخت پدیدٔه اعتیاد و پیامد های آن و کسب مهارت های نه گفتن، تصمیم گیری، جرأت ورزی، تفکر 
با وسوسه های پیشنهاد سوء مصرف مواد از سوی همساالن مقاومت  بتوانند  نقاد، حل مسئله و... 
کنند. مطالعات بعدی نشان داد که آموزه های مهارت زندگی در صورتی به نتایج دلخواه می رسد که همٔه 

مهارت های مورد نیاز به فرد آموخته  شود.
آموزش  برنامٔه  یونیسف،  همکاری  با   1993 سال  در   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
مهارت های زندگی را به عنوان یک طرح جامع پیشگیری اولیه با هدف ارتقای سطح سالمت روانی و 
جسمی کودکان  و نوجوانان به دنیا معرفی نمود )2004ــ1994(. این مهارت ها شامل موارد ده گانه 
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زیر بود:
1 ــ مهارت خود آگاهی در برابر همدلی

ـ  اجتماعی 2ــ روابط بین فردی در برابر فردی  ـ
ـ تصمیم گیری در برابر حل مسئله 3ـ

4ــ تفکر خاّلق در برابر تفکر انتقادی
5ــ مقابله با استرس در برابر کنترل خشم و ناکامی

مراکز  رفتار،  اصالح  مراکز  مدارس،  از  اعم  دنیا  مختلف  کشورهای  در  برنامه  این  اجرای 
پیشگیری از اعتیاد و زندان ها تجربه شد و گزارش های امید بخشی از کارایی آن منتشر گردید.

14ــ1ــ آموزش مهارت های زندگی در ایران
با  و  یونیسف  بهزیستی،  سازمان  نظر  زیر  ایران  در  بار  نخستین  زندگی  مهارت های  آموزش 
از  تعدادی  در  1377ــ1374  سال های  در  آزمایشی  صورت  به  بهداشت  جهانی  سازمان  همکاری 
مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به شیوه آموزش غیر رسمی به اجرا در آمد. این برنامه از سال 
1378 به صورت یک درس دو واحدی و اختیاری تحت عنوان مهارت های زندگی وارد برنامٔه درسی 

دورٔه متوسطه گردید.
هم زمان با آموزش و پرورش، ادارٔه مبارزه با مواد مخدر نیز با همکاری سازمان بهزیستی اقدام به 
انتشار جزوات آموزشی و برگزاری کارگاه های آموزش مهارت زندگی در طی سال های 1385ــ1380 

در برخی از شهرهای ایران کرد.
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی از سال 1385 در زمان مدیریت حجت االسالم و المسلمین 
دکتر علی ذوعلم کمیتٔه برنامه ریزی درسی آداب و مهارت های زندگی را تشکیل داد. در دورٔه مدیریت 
ایشان، انجام کارهای پژوهشی در زمینٔه آموزش آداب و مهارت های زندگی به ویژه با توجه به آموزه های 
دینی و آرای مربیان مسلمان، تحلیل محتوای کتاب های درسی با هدف شناسایی موضوعات آموزشی 
این  نتایج  شد.  آغاز  زمینه  این  در  مختلف  منابع  گردآوری  و  زندگی  مهارت های  و  آداب  زمینٔه  در 
مطالعات به ویژه کار مطالعاتی دکتر محمود معافی  و دکتر سید امیر َرَون تحت عنوان مبانی علمی آداب 
و مهارت های زندگی )1388( نشان داد که نخست، قلمرو مهارت های زندگی بسیار گسترده تر از ده 
موردی است که سازمان بهداشت جهانی مشخص کرده است، دوم، نیازهای جوامع در زمینٔه آموزش 
آداب و مهارت های زندگی از کشوری به کشور دیگر با توجه به فرهنگ این کشورها و نوع چالش هایی 
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که با آن روبه رو هستند فرق می کند، سوم، آموزش آداب و مهارت های زندگی الزم است که از منظر 
قرآن، آداب و رسوم و سنت های اسالمی و ایرانی و آرای متفکران و مربیان مسلمان و نیازهای فعلی  

فراگیران و جامعٔه ایران مورد توجه قرار گیرد.
از تدوین راهنمای جامع آموزش آداب و مهارت های زندگی و تصویب آموزش آداب و  پس 
مهارت های زندگی به عنوان یک حوزٔه یادگیری در سند برنامٔه درسی ملی سال 1391، نخستین کتاب 
93ــ92  تحصیلی  سال  از  که  گردید  مقّرر  و  شد  تألیف  سال  این  در  متوسطه  اول  سال  برای  درسی 
در مدارس دورهٔ اول متوسطه )پایه های ٧ و ٨ و ٩( و به دنبال آن این برنامه در پایٔه دوم متوسطه در 
سال تحصیلی 94ــ93 و دورٔه دوم متوسطه در پایه دهم و یازدهم به اجرا درمی آید. آمادگی دفاعی و 

مهارت های پدافندی نیز جزء دروس آداب و مهارت های زندگی قلمداد شد.

15ــ1ــ ماهیت آموزش آداب و مهارت های زندگی )سبک زندگی(
در  برخالف سایر رشته ها  و  است  نوظهور  زندگی جزء رشته های درسی  مهارت های  و  آداب 
دانشگاه ها به صورت یک رشتٔه علمی تدریس نمی شود. با این حال به اعتقاد صاحب نظران این حوزه، 

به این دانش جدید می توان از دو منظر وسیع و یا منظر محدود نگاه کرد.
در منظر گسترده همٔه آنچه را که ما یاد می گیریم از مهارت های زبانی گرفته تا دانسته های علوم، 
مهارت های ریاضی، دانش جغرافیا، دین، تاریخ، اقتصاد، روان شناسی، مهارت های حرفه ای و به طور 
کلی همٔه دانش ها و رفتارهای ضروری و مورد نیاز در ارتباط با خود، خدا، جامعه و نظام خلقت در 
ذیل یا آداب و مهارت های زندگی قرار می گیرد. به عبارت دیگر برای زندگی کردن به همٔه این دانش ها 

در حّد ضرورت نیاز داریم.
از منظر خاص آداب و مهارت های زندگی اشاره به دانش ها و مهارت های مورد نیاز در حوزٔه 
رشد فردی، آداب پسندیده دینی و اجتماعی و مهارت های برخورد عاقالنه با چالش های فردی، بین 
فردی، فردی ــ اجتماعی یا فردی محیطی دارد که سالمت جسمانی و روانی ما را تضمین می کند. 
آداب  زندگی درس هایی چون  مهارت های  و  آداب  بودن حوزٔه  رشته ای  بین  به  توجه  با  است  بدیهی 
مدیریت  اخالق،  و  دین  آموزش  اجتماعی،  مطالعات  فلسفیدن،  تفکر  آموزش  زندگی،  مهارت های  و 
خانواده، روان شناسی، برنامه ریزی تحصیلی و شغلی، کار و فّناوری، مهارت های سالم زیستن، نقش 
اصلی و دروسی چون اقتصاد، علوم، جغرافیا، زیست شناسی و زبان و ادبیات فارسی و کار آفرینی در 

گسترش اهداف و مقاصد این درس نقش ثانوی دارند.
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16ــ1ــ نتایج آموزش آداب و مهارت های زندگی 
آداب به تربیت های ضروری و راه های درست انجام یک کار بر اساس هنجارهای پسندیدٔه دینی 
و اجتماعی و تجارب خانوادگی و گروهی اشاره دارد. از آنجا که آداب و مهارت ها حاصل تجارب 

متراکم انسانی یا در مواردی توصیه های دینی است، عمل به آنها موجب می شود که:
1ــ رضایت خداوند و اولیای دین حاصل شود.

2ــ کارها به نتایج مطلوب منجر شود.
3ــ مقبولیت و اعتبار اجتماعی فرد باال رود.

4ــ چالش ها و تعارض افراد با یکدیگر به حداقل می رسد.
5  ــ رضایت نفسانی برای فرد و دیگران حاصل می شود و سالمت جسمی و روانی فرد تضمین 

شود.
6ــ راه برای پیشرفت های بعدی فرد هموار می شود.

یادگیری آداب و مهارت های زندگی در سه حوزٔه فردی، بین فردی و فردی ــ اجتماعی نتایج و 
منافع زیر را برای فرد به دنبال دارد:
الف( مزایا در حوزۀ فردی

ــ فراهم شدن زمینه برای خود شناسی، خودآگاهی، رشد عّزت نفس، اعتماد به نفس، حفظ 
کرامت انسانی، ارزش شناسی، آگاهی از هویت فردی، حقوق و مسئولیت های فردی، پذیرش تفاوت 

خود با دیگران؛
تصمیم گیری،  و  مسئله  توانایی حّل  نقـاد،  تفکر  و  )قدرت قضاوت  تفکر  توانایی هـای  ــ رشد 

برخورد خالقانه با مسائل(؛
ــ دستیابی به سالمت روانی و جسمی )کنترل اضطراب، استرس و خشم، کنترل هیجانات منفی 
شاد  مهارت  کسب  تنهایی،  افسردگی،  کینه،  و  حسد  خودخواهی،  با  مقابله  درونی،  کنترل  مثبت،  یا 
زیستن، شناخت مضرات، سوء مصرف مواد، به حداقل رساندن رفتارهای مخاطره آمیز، رعایت مسائل 
ایمنی، آگاهی از شیوه های تغذیه مطلوب، مهارت های سالم زیستن، کنار آمدن با مسائل بلوغ، شناخت 

تفریحات سالم، آداب حجاب و عفاف و سازگاری بهتر با جامعه(؛
ــ کسب مهارت های مصرف کنندگی و امور مالی )پس انداز کردن، خرج کردن، سرمایه گذاری، 

خرید، محاسبه دخل و خرج، پرداخت قبوض، پول و امور بانکی(؛
ــ کسب مهارت های موفقیت در زندگی )برنامه ریزی تحصیلی و شغلی، یادگیری مادام العمر، مدیریت 
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زمان، کارآفرینی، نگرش مثبت به زندگی، سواد رسانه ای، استفاده از فّناوری اطالعات و ارتباطات، اصول 
یادگیری مداوم، اصول موفقیت، تحمل سختی و دشواری، مهارت مقابله با شکست، پشتکار و خالقیت(؛
از  ناشی  حوادث  شکست،  سوگواری،  عزیزان،  )مرگ  فقدان  با  مقابله  مهارت های  کسب  ــ 

سوانح، طالق، جدایی، مقابله با ضربه های روحی و کنارآمدن با مشکالت(؛
ــ برخوردار شدن از نگرش واقع بینی به زندگی )ما مسئول موفقیت یا شکست خود هستیم، 
توجه به واقعیت ها به جای انکار آنها، زندگی به عمل پاداش می دهد نه به حرف، زندگی هم برد دارد و هم 
باخت، رفتار ما به دیگران می آموزد که چگونه با ما برخورد کنند، ایمان به موفقیت در زندگی، مشخص 

کردن هدف برای رسیدن به خواسته ها(؛
ب( مزایا در حوزۀ بین فردی

ــ کسب مهارت های الزم در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران )کالمی، غیر کالمی، گوش دادن 
مؤثر، سخن گفتن، ارتباطات سالم و ناسالم(؛

دوستان،  دوستی، حقوق  دوست، حفظ  انتخاب  )معیار  دوست  انتخاب  مهارت های  ــ کسب 
فشار همساالن، مهارت نه گفتن و مقابله با فشار همساالن(؛

ــ کسب مهارت های قاطعیت و جرأت ورزی و حل اختالفات؛
ــ کسب مهارت های خانوادگی )مهارت های انتخاب همسر و آداب همسر داری، ادارٔه خانواده، 
برخورد عاقالنه با چالش های زندگی خانوادگی، حقوق مرد، حقوق زن، حقوق فرزند، حقوق والدین، 
مهارت تربیت فرزند، حفظ تعادل بین کار و خانواده، مراقبت از کودکان و افراد بزرگسال و بیمار و 

آداب مهمان داری(؛
ج( مزایا در حوزۀ فردی ــ اجتماعی

پذیرش  تک روی،  از  پرهیز  مشورت،  )تعاون،  کارگروهی  و  همکاری  مهارت های  کسب  ــ 
مسئولیت، احترام به نظر دیگران(؛

ــ مهارت های همدلی و امداد )همدلی و همدردی، کمک رسانی و مشارکت در امور خیر و 
احساس مسئولیت در برابر مشکالت مردم(

ــ کسب مهارت در حل تضادها، اختالفات و کشمکش ها؛
ــ کسب مهارت های شهروندی )احترام به آزادی و حقوق افراد، رعایت قانون و نظم، مقابله 
با زورگیری و بی عدالتی، تعهد به مردم ساالری دینی، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، 

شناخت تأثیرات رسانه ها بر افکار و رفتار مردم و پایبندی به عدالت(؛
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ــ مهارت های رهبری گروهی؛
ارائه  و  همکاری  وقت شناسی،  خالقیت،  نوآوری،  مسئولیت،  )دقت،  شغلی  مهارت های  ــ 

پیشنهادهای اصالحی(؛
مسالمت آمیز،  همزیستی  مسلمان،  و حقوق یک  بشر  به حقوق  )احترام  مهارت های جهانی  ــ 
تالش در حفظ صلح در جهان، حفظ محیط زیست، استفاده عاقالنه از منابع زمین، تحمل عقاید و 

فرهنگ ها،تفاهم جهانی و گسترش عدالت در جهان(.
کسب مجموعٔه آداب و مهارت های زندگی موجب می شود که اوالً سالمت روانی و اجتماعی 
فرد ارتقا یابد، ثانیاً فرد در ارتباط با همساالن و دوستان و زندگی خانوادگی و اجتماعی به نحو مؤثر و 

سازنده برخورد کند.

17ــ1ــ رویکرد آموزش آداب و مهارت های زندگی 
مدرسه ای  آموزش های  با  ارتباط  در  برنامٔه درسی  به جهت گیری  اشاره  برنامٔه درسی  رویکرد 
دارد. عناصر یک رویکرد یعنی شامل مقصد غایی تربیتی، اهداف آموزشی، فرایند یادگیری، محتوا، 
ـ یادگیری، تلقی نسبت به دانش آموز و محیط یادگیری، شیؤه ارزشیابی و انتظارات  راهبردهای یاددهیـ 
از معلم در اجرای یک برنامه درسی دارد. رویکرد برنامه درسی عموماً مبتنی بر یک سری از مبانی و 
مالحظات، انتظارات فردی و اجتماعی، مالحظات روان شناسی، فرایندهای شناختی و یا دیدگاه های 

انسان گرایانه یا معنوی است.
 رویکرد کالن برنامٔه درسی ملی که فطرت گرایی توحیدی نام دارد. رویکرد برنامٔه درسی آداب 

و مهارت های زندگی متأثر از این رویکرد کالن است. 
1ــ17ــ1ــ رویکرد فطرت گرایی توحیدی )رویکرد عام حاکم بر برنامۀ درسی(: فطرت 
به   خداپرستی،  به سرشت پاک انسانی و گرایش های عالی الهی در وجود آدمی دارد مانند میل  اشاره 
حقیقت جویی، میل به خالقیت، علم دوستی، بشردوستی، معنویت خواهی، عدالت خواهی، زیبایی دوستی، 
توجه به فضایل عالی اخالقی و انسانی. مقصد غایی این رویکرد، شکوفایی فطرت الهی دانش آموزان 
از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت آنان و عمل صالح به منظور دستیابی به مراتبی از حیات طیبه 
است. موقعیت اشاره به وضعیت انسان در ارتباط با خود، خداوند )به عنوان یک بنده(، جامعه )به عنوان 
عضوی از گروه، خانواده، دوستان، جامعٔه محلی، کشور(، جامعٔه اسالمی و جامعه جهانی و طبیعت )به 

عنوان یک موجود زنده و تأثیر گذار بر آن( دارد.
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انسان همواره در موقعیت های مختلف قرار می گیرد و یا درحال عبور از موقعیت ها است. برای 
مثال کودک، نوجوان، دانش آموز عضوی از خانواده، جامعه، یک شهروند، یک مسلمان، بندٔه خدا، 
یک موجود زنده در حال رشد، همگی موقعیت هایی است که انسان در آن قرار دارد و یا در حال عبور 
است. موقعیت ها گاه طبیعی، زمانی نامشخص و زمانی چالش برانگیز است. او باید با عمل درست در 
هر موقعیت، به ارتقای وضعیت خود در راستای ارزش های عالی انسانی و الهی کمک کند و از شرایط 
نامطلوب خود را به شرایط  و وضعیت مطلوب برساند تا زمینه برای تحقق حیات طّیبٔه فردی و اجتماعی 
فراهم شود. حیات طیبه محصول تفکر، علم، ایمان، عمل صالح و کسب فضایل انسانی است. در حیات 
طّیبه، خداوند متعال محرک اصلی رشد و تعالی انسانی است. حیات طّیبه اشاره به زندگی پاک و مطلوب 
یا حیوانی عمل کردن که فرد را در زمرٔه گمراهان قرار  با زندگی حیوانی و  برتر دارد. حیات طیبه  یا 
می دهد تفاوت دارد. این کلید واژه از قرآن سورٔه نحل آیه 97 گرفته شده است که می فرماید: »َمن َعِمَل 
صاِلحاً ِمن َذکٍَر َاو ُانثَی  َو هَُو ُمۡؤِمٌن فَلَنُۡحِیَینَُّه َحَیاًة طَیِّبًَة« هرکس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد 

یا زن، در حالی که مؤمن است، او را از موقعیت حیوانی نجات و به حیاتی پاک وارد و زنده می داریم.
مهارت های  و  آداب  آموزش  درسی  برنامۀ  بر  حاکم  خاص  رویکرد  2ــ17ــ1ــ 
زندگی: رویکرد برنامٔه درسی آموزش آداب و مهارت های زندگی، کسب آداب و شایستگی های فردی 
بر اساس آداب و سنت های اسالمی و  این رویکرد، زندگی  تربیتی  و اجتماعی است. مقصد غایی و 
ایرانی و کسب مهارت های مورد نیاز به منظور رشد فردی و یادگیری مهارت های بین فردی و اجتماعی 

به منظور غلبه بر چالش هایی است که فرد در ارتباط با خود و یا دیگران  مواجه می شود.
نیاز در  به دانش ها و مهارت های مورد  منظور از کسب آداب و شایستگی های فردی، اشاره 
زمینه خودآگاهی، و هویت فردی مهارت های مطالعه و یادگیری، مهارت های مدیریت زمان، مهارت های 
سالمت، پیشگیری و تغذیه، مهارت های برخورد عاقالنه با پدیده بلوغ، رعایت آداب حجاب و پوشش 
هیجانات  کنترل  مهارت های  کم رویی،  بر  غلبه  مهارت های  نفس،  عزت  مهارت  دختران،  برای  به ویژه 
)اضطراب، استرس، خشم و عصبانیت(، مهارت تحمل سختی و دشواری، مهارت های تفکر و حل 
مسئله، تصمیم گیری، مهارت های موفقیت، مهارت های شاد زیستن و سفر کردن و مهارت های رسانه ای 

و استفاده از وسایل الکترونیکی و مهارت های انتخاب سبک درست زندگی است.
منظور از مهارت های اجتماعی، کسب مهارت های برقراری ارتباط با دیگران )اعضای خانواده، 
در  آراستگی  و  پوشش  آداب  رعایت  مدرسه(،  کارکنان  و  معلم  همسایگان،  دوستان،  گروه،  اعضای 
جامعه، مهارت های مراقبت از کودکان و افراد بزرگسال، مهارت های انتخاب دوست  و مهارت های 
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اقتصادی  مهارت های  زندگی،  مهارت های  با  مرتبط  مهارت های  از  برخی  است.  خانواده  مدیریت 
و  آینده نگری  مهارت  قناعت(،  و  بودجه ریزی، صرفه جویی  و  کردن، سرمایه گذاری  )پس انداز  شامل 
بیمه است که در برنامٔه مطالعات اجتماعی به آنها توجه شود. برخی از مهارت ها نیز مرتبط با زندگی 
سالم و بهداشتی است که دانش آموزان در کتاب های علوم و یا برنامه تربیت بدنی و سالمت با آنها آشنا 
می شوند. مهارت های فناوری اطالعاتی و ارتباطی نیز از جمله مهارت های مورد نیاز در زندگی امروز 

است که بچه ها از طریق برنامه کار و فناوری با این مهارت ها آشنا می شوند.

18ــ1ــ اهداف کلی برنامه درسی آداب و مهارت های زندگی در دورۀ اول متوسطه
مقصد کلی :

هنجارهای  و  دینی  آموزه های  اساس  بر  زندگی  آداب  زمینٔه  در  مهارت  و  بصیرت  کسب  1ــ 
پسندیدٔه اجتماعی،

مهارت های  و  فردی  بین  مهارت های  فردی،  رشد  زمینٔه  در  مهارت  و  بصیرت  کسب  2ــ 
ـ اجتماعی. فردی ـ

19ــ1ــ اهداف کلی آموزش آداب و مهارت های زندگی در دورۀ اول متوسطه 
عناصر تربیتی 

الف: عنصر تفکر و تعقل 
1ــ تقویت مهارت های تفکر نظیر توانایی در تشخیص و تمیز موضوعات، تصمیم گیری، استدالل 

کردن، پیش بینی، درک روابط، درک شباهت ها و تفاوت ها، نتیجه گیری، درک پیامدها و تصمیمات؛ 
2ــ توانایی تشخیص راه درست از نادرست بر اساس نظام معیار اسالمی و هنجارهای پسندیده 

اجتماعی؛
3ــ تفکر در خویشتن و شناخت شباهت ها و تفاوت های خود با دیگران؛

4ــ تفکر در توانایی ها و ضعف های فردی و چگونگی رشد فردی؛
5ــ تفکر در نحوهٔ برقراری ارتباط مؤثر با دیگران و قضاوت و ارزیابی رفتار خود و دیگران؛ 

6ــ تفکر در هویت خویش و سطوح آن؛
7ــ کسب مهارت های تفکر نقاد و حل مسئله.

ب: عنصر ایمان، باور و عالیق 



184

1ــ ایمان و باور به ضرورت انتخاب سبک درست زندگی بر اساس معیارهای دینی و عقالنی؛
2ــ التزام قلبی به رعایت آداب اسالمی در امور مختلف زندگی؛

3ــ عالقه مندی به گسترش مهارت های زندگی در امور فردی و بین فردی؛ 
4ــ عالقه مندی به رعایت رفتارهای عاقالنه در امور مختلف زندگی؛

5ــ توجه به حقوق والدین، برادران  و خواهران، همسایگان، خویشاوندان، دوستان و معلمان 
و ارزش قائل شدن برای آنها؛

6ــ عالقه به انجام کار گروهی و مشارکت در فعالیت ها.
ج: عنصر علم و آگاهی 

1ــ درک مفهوم آداب و مهارت های زندگی؛ 
2ــ شناخت خود و تحوالت دورٔه نوجوانی؛

3ــ درک هویت فردی، خانوادگی، اجتماعی و دینی و ارزش های مرتبط با آنها؛
4ــ شناخت شیوه ها و سبک های ارتباطی و نحؤه برقراری ارتباط مؤثر با دیگران؛

5ــ آشنایی با شیوه های مطالعه، مدیریت زمان و برنامه ریزی پیشرفت تحصیلی؛
6ــ شناخت تأثیرات رسانه ها و بازی های اینترنتی؛

7ــ آگاهی از شیوه های زندگی سالم و بهداشتی.
د: عنصر عمل )مهارت(

1ــ کسب مهارت خود آگاهی و عزت نفس؛ 
2ــ کسب توانایی در خود ارزیابی شخصیت فردی و غلبه بر ضعف های شخصی؛ 

3ــ کسب مهارت در کنترل هیجانات منفی نظیر اضطراب، ترس، خشم و مقابله با افسردگی و 
نومیدی؛

4ــ کسب مهارت در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران؛ 
5  ــ کسب آداب و مهارت های زندگی موفق؛ 

6 ــ کسب مهارت در دوست یابی، قاطعیت و جرئت ورزی و مدیریت حّل تضاد و اختالف؛ 
7ــ کسب مهارت در همدلی، غلبه بر کم رویی، گفت وگو، سخنرانی در جمع و رفتار در جامعه؛ 

8  ــ کسب مهارت تحمل سختی و تاب آوری و مهارت های شاد زیستن و تفریح؛ 
9ــ کسب مهارت های مراقبت از کودکان و افراد بزرگسال؛ 

ـ پرهیز از مصرف مواد مخدر و گرایش به رفتارهای مخاطره آمیز. 10ـ
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هـ: عنصر اخالق 
1ــ توانایی در کنترل نفس و دوری از تفریحات ناسالم؛

2ــ توسعه صفاتی چون خوشرویی، صداقت، عفو و بخشش، عفت و حیا؛
3ــ احترام به خویشتن، والدین، همسایگان، دوستان و خویشاوندان؛

4ــ قدردانی از معلمان و خدمتگزاران به جامعه؛
5  ــ رعایت آداب پوشش و حجاب با توجه به هنجارهای اسالمی.

20ــ1ــ اهداف برنامۀ درسی آموزش آداب و مهارت زندگی در پایۀ اول متوسطه
حیطۀ تفکر و تعقل:

ــ تقویت مهارت های تشخیص، برنامه ریزی، تصمیم گیری، درک موقعیت، پیش بینی ، درک 
شباهت ها و تفاوت ها، درک روابط، درک ِعلّی، نتیجه گیری، عبرت گرفتن، استدالل کردن.

حیطۀ ایمان، باور و عالیق:
ــ تقویت ایمان و اعتقادات دینی؛

ــ باور به رعایت آداب دینی و اسالمی در موقعیت های مختلف؛
ــ عالقه مندی به توسعٔه ارتباطات سازنده و مؤثر با دیگران.

حیطۀ علم و آگاهی:
ــ شناخت مفهوم آداب و مهارت های زندگی  و اهمیت کسب این مهارت ها در بهبود زندگی 

فردی و اجتماعی؛
ــ شناخت فرایند بلوغ در دختران و پیامدهای آن از نظر جسمانی، شناختی، عاطفی، اجتماعی 

و دینی )ویژٔه دختران(؛
ــ آگاهی از نحؤه برخورد با پدیدٔه بلوغ و مراقبت های بهداشتی در این دوره )ویژه دختران(؛

ــ درک حجاب و پوشش و آداب آن در جامعه؛
ــ درک اهمیت عفاف و آداب آن؛ 

ــ شناخت اصول مطالعه و یادگیری و نحؤه مطالعٔه دروس؛
ــ شناخت ارتباطات چهارگانه و اهمیت هر یک؛

ــ شناخت سبک های ارتباطی و شیوه های برقراری یک ارتباط مؤثر. 
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حیطۀ عمل مهارت:
ــ کسب مهارت های برقراری ارتباط صحیح با دیگران )والدین، اعضای خانواده، دوستان و 

هم کالسی ها(؛
ــ کسب مهارت های انتخاب دوست و نه گفتن به درخواست های بیجا؛

ــ کسب مهـارت های کنتـرل احساسات و هیجانـات منفی نظیـر کنترل اضطـراب، استـرس 
و خشم؛ 

ــ کسب مهارت های مقابله با افسردگی و مهارت شاد زیستن؛
ــ کسب مهارت های مطالعه و موفقیت تحصیلی؛

ــ کسب مهارت قاطعیت و جرئت ورزی؛
ــ کسب مهارت های تحمل شکست و سختی در زندگی؛

ــ کسب مهارت های غلبه بر ناسازگاری ها و نحؤه حل چالش های بین فردی )ویژٔه پسران(؛
ــ رعایت آداب اجتماعی در امور مختلف زندگی؛

حیطۀ اخالق:
ــ توانایی کنترل نفس و هیجانات منفی؛

ــ برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران؛
ـ اجتماعی؛ ــ رعایت آداب معاشرت در ارتباطات بین فردی و فردی ـ

ــ پایبندی به حجاب و عفاف در روابط بین فردی.

21ــ1ــ انتظارات از سایر برنامه های درسی در  ارتباط با آموزش آداب و مهارت های 
زندگی 

1ــ تقویت انواع تفکر، مهارت های فرایند تفکر وشناخت منابع یادگیری )کلیٔه دروس(؛
2ــ کسب آداب مطالعه، جست وجوگری )معارف دینی و مطالعات اجتماعی(؛

3ــ کسب مهارت های اقتصادی )مطالعات اجتماعی(؛
4ــ کسب مهارت های حساب کردن  و دخل و خرج )ریاضیات(؛

5 ــ کسب آداب معاشرت ) معارف دینی، مطالعات اجتماعی، زبان، و ادبیات فارسی(؛
6ــ کسب مهارت های بهداشتی و سالمتی )علوم، معارف دینی، تربیت بدنی (؛

7ــ کسب آداب و مهارت های تغذیه صحیح )معارف دینی، علوم، مطالعات اجتماعی(؛
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)دینی،  خردمندانه  انفاق  و  گرفتن  قرض  و  دادن  قرض  بخشندگی،  مهارت های  کسب  8  ــ 
مطالعات اجتماعی(؛

9ــ رعایت اصول گفت وگوهای جمعی )معارف دینی، زبان و ادبیات فارسی(؛
10ــ ترویج فضایل اخالقی و دوری از رذایل اخالقی )کلیٔه برنامه های درسی(.



188

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(
رویکرد یادگیری آداب و مهارت های زندگی مبتنی بر نظریٔه یادگیری اجتماعی است؛ زیرا ما آداب و 
مهارت های زندگی را از خانواده، دوستان، مدرسه و جامعه می آموزیم. به عبارت دیگر مشاهده می کنیم که 
آنها چگونه عمل می کنند و پیامدهای رفتارهای آنها چگونه بوده، یا چه بازخوردی از رفتاری که داشته اند 
دریافت کرده اند و یا ما از رفتار خود چه بازخوردی دریافت داشته ایم. 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 علمی صورت می گیرد. هر یادگیری معموالً پنج جزء مهم دارد:
1ــ کسب دانش و بصیرت دربارٔه یک موضوع؛

2ــ انجام فعالیت های علمی و 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 می گیرد. 
اینها شامل رویکردهای تدریس، روش های آموزش، تدریس و فعالیت های یادگیری و نحؤه رسیدن به 
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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 و مهارت را به 
فراگیران انتقال می دهد.

این  در  تمرین(:  و  مشارکت  مسئله،  حل  اکتشافی،  )رویکرد  محور  ــ  یادگیرنده  رویکرد  2ــ 
رویکرد، یادگیرندگان تشویق می شوند تا خود مهارت های الزم را کشف کنند و به آنها دست یابند.

این  زندگی:  مهارت های  و  آداب  آموزش  در  یادگیری  ــ  یاددهی  مختلف  روش های 
یا  روش ها شامل روش های زیر است که ممکن است به تنهایی یا ترکیبی از آنها در آموزش آداب و 

مهارت ها به کار گرفته شود:
 بحث های کالسی،                                                     

 بارش مغزی،
 ایفای نقش و تمرین عملی،

 روش حّل 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 علمی و گردش های زیارتی.

توصیف راهبردهای یاددهی ــ یادگیری

١ــ روش مباحثۀ کالسی )در گروه های کوچک یا گروهای بزرگ(
 توصیف روش: دانش آموزان کالس مسئله یا موضوعی را که مورد عالقٔه 
همگان است با هدف درک بهتر از مسئله و یا مهارت و رسیدن به بهترین راه حل  و یا 

توسعٔه ایده های نو و ارائٔه رهنمود، مورد بررسی قرار می  دهند.
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 مزایای روش 
1( این روش فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم می کند تا از یکدیگر یاد 

بگیرند و به نوبت نظرات خود را برای حل مسئله بیان کنند.
2(   دانش آموزان را قادر می کند تـا درک خود را از موضوع عمیق تـر کنند و 

به صورت فردی با آن موضوع ذهن خود را درگیر کنند.
3( این روش به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت های گوش دادن، هماهنگی 

و همدلی را کسب کنند.
 فرایند تدریس

1( در مورد چگونگی و آرایش صندلی ها یا میز و نیمکت ها برای بحث تصمیم 
بگیرید.

2( هدف بحث را تشخیص دهید و با آن به نحوهٔ درست رابطه برقرار کنید.
3( سؤاالت معنادار  و باز ــ پاسخ مطرح کنید.
4( مسیر پیشرفت بحث را ثبت و دنبال کنید. 

٢ــ روش بارش مغزی
 توصیف روش: دانش آموزان فعاالنه پهنه ای از نظرات دربارٔه موضوع و 

یا سؤال داده شده  را در یک محدودهٔ زمانی تولید می کنند. کمیت نظرات هدف اصلی 
بارش مغزی است. نظراتی که مطرح می شود اول ثبت کنید و در مرحلٔه بعد آن را مورد 

ارزیابی قرار دهید و دربارٔه آن با دانش آموزان مذاکره کنید.
 مزایای روش 

1( به دانش آموزان این امکان را می دهد که نظراتی را به طور سریع و بالفاصله 
تولید کنند.

مقابل  و در  به کارگیرند  را  تا تصورات خود  آموزان کمک می کند  دانش  به   )2
ایده های دیگر از نظرات کلیشه ای خود قدری کوتاه بیایند.

3( این فرصت را به دانش آموزان می دهد تا نظرات خالقانه ای را ابراز کنند و 
ابعاد همه جانبٔه 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

1( فردی که باید بحث ها و نظرات را ثبت کند، مشخص کنید.
2( موضوع یا مسئله را بیان کنید و نظرات دانش آموزان را دربارٔه آن جویا شوید.
3( دانش آموزان ممکن است که ایده های نپخته ای را اظهار کنند، مانع از ابراز 

آنها نشوید.
4( نظرات دانش آموزان را روی تخته گچی ثبت کنید.

5( در 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.
ارائه  را  مهارت ها  انجام  برای  عالی  راهبرد  این روش یک  مزایای روش:   
واقعی  زندگی  در  وضعیت  یک  با  فرد  یک  چگونه  که  می بینند  موزان  دانش آ می کند. 
با دیگران و درک نقطه نظر آنها  برخورد می کند. این روش موجب افزایش همدردی 

می شود و به افزایش بصیرت و درک احساسات دیگران منجر می گردد.
 فرایند تدریس 

1( موقعیتی را که باید در آن ایفای نقش شود، توصیف کنید.
2( افرادی که باید آن نقش را بازی کنند، مشخص کنید.

3( آموزش های الزم را به افرادی که باید نقشی را ایفا کنند، بدهید.
4( از افراد بخواهید نقش خود را اجرا کنند.

5( درباره آنچه که اتفاق افتاد بحث کنید.

4ــ فعالیت در گروه های کوچک
گروه های  به  کالس  یک  کوچک  گروه های  در  کار  برای  روش:  توصیف   
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کوچک 6 نفره و یا کمتر تقسیم می شوند و از آنها خواسته می شود که فعالیت درخواستی 
را در زمان پیش بینی شده انجام دهند یا دربارٔه موضوع و یا مسئله درخواستی با یکدیگر 

بحث کنند.
 مزایای روش

1( این روش در زمانی که تعداد جمعیت کالسی متعادل است و زمان هم کافی  
است، مفید است.

2( خروجی های دانش آموزان )نظراتی که ابراز می کنند( توسط رهبر گروه ثبت 
می شود.

3( به 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.
4( به دانش آموزان کمک می کند تا نظرات همتایان خود را بشنوند و از آنها یاد 

بگیرند.
 فرایند تدریس

1( مقصد بحث و مدت زمانی را که باید صرف آن کنند بیان کنید.
2( گروه های کوچک را تشکیل دهید.

3( صندلی ها را به گونه ای آرایش دهید که آنها به آسانی نظرات یکدیگر را بشنوند.
4( از هر گروه بخواهید که یک ثبت کننده نظرات را انتخاب کنند.

دیگران  برای  را  گروه  اعضای  نظرات  که  بخواهید  ثبت کننده  از  پایان  در   )5
توصیف کند.

5ــ بازی های آموزشی و شبیه سازی ها
 توصیف روش 

به  بازی ها  این  به صورت فعالیت اجرا می کنند.  بازی هایی را  1( دانش آموزان 
صورت محتوای تدریس، تفکر انتقادی، حّل مسئله و تصمیم گیری و مروری بر نظرات 

و عقاید و تقویت آنها را فراهم می کند.
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2( شبیه سازی هـا، فعالیت هـایی سازمـاندهی شده است که دانش آمـوز احساس 
می کند که شبیه به تجربٔه واقعی است.

 مزایای روش
1( بازی ها و شبیه سازی ها موجب برانگیختن عالیق، یادگیری فّعال و بحث عمیق 
در کالس می شود. علت آن نیز کار شرکت کنندگان در اثبات کردن نقطه نظرات فردی  و 

یا به دست آوردن نقطه نظرات دیگران است.
2( بازی ها، دانش، نگرش ها و مهارت ها را با یکدیگر تلفیق می کند و به دانش آموزان 

اجازه می دهد تا فرضیات و توانایی های خود  را در محیطی نسبتاً سالم بیازمایند.
 فرایند تدریس

1( به دانش آموزان خاطر نشان کنید که فعالیت های بازی باید لّذت بخش باشد و 
مهم نیست که چه کسی می برد یا می بازد.

2( شبیه سازی ها زمانی که مختصر باشد و فورًا برروی آن بحث صورت گیرد 
بسیار مفید خواهد بود.

3( از دانش آموزان 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 کامالً درک کنند.

6 ــ تحلیل وضعیت و مطالعات موردی 
 توصیف روش

1( فعالیت های تحلیل وضعیت به دانش آموزان اجازه می دهد که دانش آموزان 
دربارهٔ موضوع فکر کنند، تحلیل کنند و دربارٔه وضعیت هایی که ممکن است آنها با آن 

مواجه شوند بحث کنند.
2( مطالعات موردی داستان هایی از زندگی واقعی است که جزییات چیزی را که 

در جامعه، خانواده، مدرسه یا برای فرد اتفاق افتاده توصیف می کند.
 مزایای روش

تا دانش آموزان مسائل و مشکالت را کشف  1( تحلیل وضعیت اجازه می دهد 
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کنند و به درستی راه حل ها را بیازمایند.
2( فرصت هایی را فراهم می کند تا دانش آموزان با یکدیگر کار کنند، در عقاید 
یکدیگر سهیم شوند و یاد بگیرند که انسان ها  برخی از اوقات چیزها را متفاوت می بینند. 

3( مطالعات موردی، عاملی قدرتمند برای تفکر و بحث است.
4( دانش آموزان مشاهده می کنند نیروهایی وجود دارند که موجب می شود فرد یا 
گروه به صورت واحد عمل کنند و بعد پیام ها را ارزیابی می کنند. از طریق درگیر شدن در 
این فرایند فکری، دانش آموزان می توانند تصمیمات خود را بهبود بخشند و مهارت های 

خود را توسعه دهند.
5( مطالعات موردی می توانند با فعالیت های خاصی متصل شوند و به دانش آموزان 
کمک کنند 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

1( سؤاالت حساب شده ای را طرح کنید که موجب برانگیختن تفکر می شود و 
برای بحث کردن مفید است.

2( تسهیل 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 می کند مطرح کند.
3( تحلیل وضعیت و مطالعات موردی نیاز به زمان کافی برای شکل گیری تفّکر 

خاّلق دارد.
4( معلم 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
 توصیف روش: در یک گفت و گو و مذاکره، یک مسئلٔه خاص یا مشکل 
به کالس عرضه می شود و دانش آموزان باید نظر خود را دربارٔه حل آن مسئله یا مشکل 
ارائه کنند و دالیل خود را بازگو کنند. دانش آموزان کالس می توانند دربارٔه آن مسئله یا 
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مشکل به صورت جمعی یا گروه های کوچک اظهار نظر کنند.
 مزایای روش 

با یک مشکل خاص به صورت  1( این روش فرصت هایی را فراهم می کند که 
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؟
این  در  را  نظر خود  آنها  که  دهد  می  اجازه  دانش آموزان  به  طرح چنین مسائلی 
خصوص ارائه کنند و در دفاع از آن یا بر علیه آن موضع خود را بیان کنند. این روش، 
این شانس را به دانش آموزان می دهد که مهارت های سطوح باالی تفکر را تمرین کنند.

 فرایند تدریس
به دانش آموزان اجازه  دهید که موضع خود را دربارٔه یک مسئله مشخص   )1
کنند؛ هرگاه اکثریت دانش آموزان با آن موافق باشند از عده ای می توانید بخواهید که آنها 

موضع مخالفی داشته باشند.
2( فرصت تحقیق برای دانش آموزان دربارٔه موضوع را فراهم  کنید، درصورتی 

که برای این کار الزم در نظر گرفته شود.
3( اجازه ندهید که عده ای نظر خود را بر دیگران تحمیل کنند.

4( مطمئن شوید که دانش آموزان به دیگران این فرصت را می دهند که نظر آنها 
را نیز جویا شوند.

5( کنترل کالس را حفظ کنید و مذاکره را بر روی موضوع مورد نظر به پیش 
برید.

8 ــ داستان گویی
 توصیف روش 

1( مربی یا دانش آموزان داستانی را با استفاده از کتاب یا مجله و یا برای کالس 
می خوانند.

2( تصاویر، لطیفه ها، عکس های جدید، فیلم استریپ و اسالیدها می توانند به 
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عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار گیرند.
و بحث  کنند  اهّمیت موضوع فکر  دربارٔه  که  دانش آموزان تشویق می شوند   )3
برای  از طرح داستان  بعد  بـا سالمتی(. نکات مهم و روش ها  کنند )موضوعات مرتبط 

دانش آموزان گفته می شود.
 مزایای روش

1( انتخاب داستان هـای محلی می تـواند بـه دانش آموزان کمک کند تا آنها دربـارٔه 
مسائل محلی فکر کنند و مهارت های تفکر نّقاد خود را توسعه بخشند.

2(دانش آموزان می توانند مهارت های خاّلقانه خود را از طریق نوشتن داستان ها 
توسعه بخشند یا یک گروه می تواند با همکاری دیگران  و به صورت تعاملی داستان هایی 

را بگوید.
3( داستان گویی این امکان را فراهم می کند که دانش آموزان شباهت ها  و موارد 
قابل مقایسه را بازگو کنند. از طرف دیگر به آنها کمک می کند تا راه حل های مفید را 

کشف کنند.
 فرایند تدریس

1( داستان انتخابی شما باید ساده و روشن باشد. در هر داستان یک یا دو نکته 
مهم مطرح شده باشد.

2( مطمئن بـاشید که داستـان و یا اگـر تصاویری در آن پیش بینی شده، بـا زنـدگی 
دانش آموزان مرتبط باشد.

3( داستان به قدر کافی مهیج باشد. تالش کنید که این داستان ها وضعیت هایی از 
خوشحالی، غم، هیجان، شجاعت، افکار جّدی، تصمیم گیری و رفتارهای حل مسئله 

را در بر بگیرد.

گردش های علمی  و زیارتی، مشارکت در مراسم از دیگر شیوه های یادگیری آداب و مهارت های 
با یکدیگر و مهارت  برنامه ریزی، ارتباط  با مهارت های  زندگی است. در گردش علمی دانش آمـوزان 
خودمدیریتی آشنا می شوند. در گردش های زیارتی و مشارکت در مراسم، افراد با آداب و رسوم دینی 

یا اجتماعی آشنا می شوند.
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3ــ٢ــ شیوۀ ارزشیابی از آموخته های فراگیران در درس آداب و مهارت های 
زندگی

به موجب اصل 8 ــ10 سند برنامٔه درسی ملی )اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و 
تربیتی،ص 42 ( طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر 
از دوره های تحصیلی، رویکرد ارزشیابی  فرایند محور در ارتقای پایه های تحصیلی دورٔه ابتدایی و 
رویکرد تلفیقی )فرایند محور و نتیجه محور ( در سایر پایه های تحصیلی مبنای ارتقا از یک پایه به پایٔه 

دیگر است.
منظور از رویکرد ارزشیابی فرایند محور، ارزیـابی میزان فعالیت های شاگرد و یا گروه های کالسی 
در فرایند یادگیری است که از طریق ثبت مشاهدهٔ عملکرد دانش آموزان انجام می شود. ابزار این نوع 
از ارزشیابی، چک لیست مشاهدهٔ رفتار )مشارکت در فعالیت ها و بحث های کالسی یا گروهی، انجام 
تمرینات، انـجام پژوهش، انجـام پروژه، مشارکت در فـعالیت های ایـفای نقش، تـهیٔه روزنامٔه دیواری، 
مشارکت در مراسم و گردش های علمی و زیارتی، تکمیل آزمون های نگرش سنج کالسی و مواردی از 
این قبیل( است. برگه های خودارزیابی، برگٔه قضاوت همتایان و برگٔه قضاوت خانواده از دیگر ابزارهای 

ارزشیابی فرایند محور است. ارزشیابی فرایند محور قابل تفسیر است.
منظور از رویکرد ارزشیابی نتیجه محور، ارزیابی خروجی های یادگیری ) انتظارات یادگیری( 
از دانش آموزان است که از طریق آزمون های کتبی و شفاهی صورت می گیرد. 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 1ــ10 الی 11ــ10 
سند برنامٔه درسی ملی( می توان استنباط کرد توجه به تنوع روش ها و ابزارهای ارزشیابی، توجه به 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 پایٔه تحصیلی، حذف رقابت 
و بهره گیری از نتایج ارزشیابی درجهت میزان نیل به شایستگی های پایه، دستیابی به اهداف برنامٔه 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 معلم در ارتقای 

تحصیلی دانش آموز نقِش محوری دارد )راهکار 7ــ10سند برنامٔه درسی ملی(.
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 شیوۀ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ابزارهای ارزشیابی در درس آداب و مهارت های زندگی 

معیارابزار ارزشیابیشیوۀ ارزشیابی ردیف

مشاهدٔه فرایند عملکرد 1
دانش آموز

انتظارات یادگیری چک لیست ثبت عملکرد فردی یا گروهی

و 

تغییرات رفتاری
آزمون های کوتاه پاسخ، تکمیل کردنی و شیؤه کتبی و شفاهی2

جورکردنی، سؤاالت شفاهی

تولید شیؤه عملکردی3 اطالعات،  جمع آوری  و  تحقیق  انجام 
روزنامٔه دیواری، ایفای نقش، شرکت در مراسم

برگٔه خودارزشیابی، آزمون نگرش سنجشیؤه خودارزشیابی4

برگه قضاوت هم کالسی یا اعضای گروهارزیابی توسط هم کالسی ها5

)برگه همتا سنجی(

برگٔه قضاوت خانوادهارزشیابی توسط خانواده 6

4ــ٢ــ نکاتی دربارۀ شیوۀ خودارزیابی 
1( خودارزیابی در نمرٔه دانش آموزان تأثیر ندارد، اما می تواند مالکی برای نمره دادن به دانش آموز 
توسط معلم باشد. با توجه به نقش خودارزیابی در شناخت عملکرد دانش آموز نسبت به توانایی ها و 

ضعف های خود، خودارزیابی در ارزشیابی جایگاه ویژه ای دارد.
این  برای  آموزگار  توسط  که  نمراتی  و  برگه های خودارزیابی دانش آموزان  از  استفاده  2( در 
دادن  انجام  دقیق  و  درست  کامل،  بررسی  معیار  و  می شود، مالک  گرفته  درنظر  ارزشیابی  از  بخش 

خودارزیابی هاست.
3( دانش آموزان به هنگام خودارزیابی ممکن است که توانایی های خود را کمتر و یا بیشتر از 
پیشنهاد می شود هنگام بررسی خودارزیابی ها گفت و  گویی  حد واقعی ارزیابی کنند. در این صورت 
مختصر با دانش آموز مورد نظر انجام شود. در این گفت و گو درباره معیارهای قضاوت دربارهٔ خود 
برای رسیدن به توافق با دانش آموز، صحبت می شود. معیار خودارزیابی توصیف دانش آموز از پیشرفت 
یادگیری  انتظارات  به  مانع شده است دانش آموز  یا ضعف های فردی و عللی است که  فردی تالش ها 

مطلوب دست یابد.
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5ــ٢ــ نکاتی درباره همتاسنجی و قضاوت خانواده 
1( در برگه های همتاسنجی ممکن است آموزگار پی ببرد که دانش آموز توانایی های هم کالسی 
خود را کمتر یا بیشتر از حد واقعی ارزیابی کرده است. در این صورت پیشنهاد می شود هنگام بررسی 
همتاسنجی ها، گفت و گویی مختصر با دانش آموز یا اعضای گروه انجام شود. در این گفت و گو دربارٔه 
معیارهای قضاوت دربـارٔه دیگران برای رسیدن به قضاوت واقعی توافق می شود و دانش آمـوز ممکن 

است که همتاسنجی را دوباره انجام  دهد.
2( در برگٔه قضاوت خانواده، والدین یا سرپرست، نظرات خود را دربارٔه تالش های فرزند و یا 
دانش آموز به ویژه در درس مورد نظر به صورت توصیفی یا تکمیل در فرمی که توسط معلم در اختیار 

آنها قرار داده شده اعالم می کند. مالک نهایی نمره دهی تشخیص معلم است.

6 ــ٢ــ زمان انجام شیوه های ارزشیابی و نظام نمره دهی

نظام نمره دهیزمان انجام شیوه ارزشیابی

5 نمرهدر طول هر نیمسال ارزشیابی فرایند محور 

نمره در اختیار معلمبعد از نیمه نوبت اول خود ارزشیابی٭ 

نمره در اختیار معلمبعد از هر نیمسال ارزشیابی توسط همتایان 

نمره در اختیار معلمبعد از هر نیمسال ارزشیابی توسط خانواده 

5 نمره نیمه اول و دوم هر نوبت ارزشیابی نتیجه محور 

صورت  به  تحقیق  یا  پروژه   انجام 
فردی یا گروهی 

5 نمرهنیمه اول و دوم هر نوبت )یک مورد(

5 نمرهنیمه اول و دوم هر نوبت انجام تکالیف و فعالیت ها 

20 نمره جمع کل نمرات 

٭ در صورتی که معلم برای خودارزشیابی، ارزشیابی توسط همتایان و قضاوت خانواده نمره ای اختصاص دهد،این نمره 
بخشی از 15 نمره 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:                                                                   نام درس یا فصل:

                                                    مقیاسردیف

      عملکرد دانش آموز

خیلی 
خوب

خوب
قابل 
قبول 

نیازمند 
به تالش 

بیشتر
سعی دارد که نکات قّوت و ضعف خود را بشناسد1

خود 2 دربارٔه  را  واقعیت ها  دیگران  با  خود  مقایسه  در 
می پذیرد

نسبت به تغییرات جسمی خود کنجکاو است و سؤال می کند3

آداب اسالمی را در پوشش و لباس رعایت می کند4

در خصوص نحؤه مطالعه و یادگیری بهتر سؤال می کند5

برای استفاده بهتر از زمان در طول روز و هفته برنامه دارد6

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

نام دانش آموز:
1 ــ از درس های...........موارد زیر را یاد گرفتم.

2 ــ انجام فعالیت های زیر به من کمک کرد تا بهتر یاد بگیرم.
3ــ من قبالً در مهارت های زیر ضعیف بودم.
4 ــ در انجام مهارت های زیر پیشرفت کردم.

5ــ پیشرفت من در یادگیری این دروس است، دالیل پیشرفت و یا عدم پیشرفت من در موارد زیر 
بوده است.

6ــ در یادگیری دروس زیر با مشکالتی روبه رو بودم، دالیل آن به شرح زیر است.
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برگۀ ارزیابی هم کالسی ها )نمونۀ اول(             تکمیل کننده:
هم کالسی من آقای / خانم...................

1ــ در رعایت آداب و مهارت های زیر ضعیف است.
2  ــ در رعایت آداب و مهارت های زیر پیشرفت کرده است.

        ضعیف      متوسط    3 ــ از نظر همکاری گروهی  از روحیٔه قوی
برخوردار است.

توانند  می  شود  می  ارائه  سال  طول  در  که  دروسی  محتوای  به  توجه  با  معلمان 
فهرستی از نمونه سؤاالت فوق را تهیه کنند ودر هر چهار هفته در اختیار دانش آموزان 

قرار دهند.

برگۀ ارزیابی هم کالسی ها )نمونۀ دوم(                       تکمیل کننده:     
                                

ردیف 
                                                  مقیاس

   عملکرد هم کالسی من
خیلی 
خوب

خوب
قابل 
قبول

نیازمند 
تالش 
بیشتر 

نقاط قوت و ضعف خود را می شناسد1

برای برطرف کردن نقاط ضعف خود تالش می کند2

دربارٔه تغییرات جسمی خود کنجکاوی می کند3

بهداشت جسم و لباس را رعایت می کند4

به دستورات اسالم دربارهٔ حجاب پایبند است5



202

نام دانش آموز:                               برگۀ ارزیابی خانواده و یا سرپرست 

ردیف 
                                                  مقیاس

عملکرد فرزند من

خیلی 
خوب

خوب
قابل 
قبول

نیازمند 
تالش 
بیشتر 

برای برطرف کردن نقاط ضعف خود تالش می کند1

نقاط ضعف خود را با خانواده در میان می گذارد 2

یا 3 و  پدر  از  بلوغ  تغییرات دوران   درخصوص 
مادر سؤال می کند 

بدن 4 و  لباس  نظر  از  را  بلوغ  دوران  بهداشت 
رعایت می کند

5

6

معلمان در پایان هر نیمسال فهرستی از سؤاالت را با توجه به انتظارات دروس تهیه می کنند و در 
اختیار والدین قرار می دهند. سؤاالت باید تنها در اختیار والدین یا سرپرست آنها قرار گیرد.
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7 ــ٢ــ 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 در دو بخش 
مشترک و ویژه )خاص دختران و یا پسران( سازماندهی شده است. بخش اصلی شامل مجموعه دروس 
است که از یک الگوی سه وجهی پیروی می کند )دروس تجویزی، دروس نیمه تجویزی یا انتخابی یا 
دروس غیر تجویزی یا اختیاری(. در پایه هفتم دو درس بلوغ دختران و آداب حجاب و پوشش جزء 
دروس الزامی است و به منظور اینکه تعداد دروس برای دختران و پسران یکسان باشد، تعداد دروس 
انتخابی برای دختران از چهار درس به دو درس کاهش پیدا کرده است. تعداد دروس انتخابی برای 
پسران چهار درس است که دو درس آن را انتخاب می کنند و برای دختران دو درس است که یکی از 
آنها را انتخاب می کنند. در بخش اختیاری دو فعالیت درسی در نظر گرفته شده است که محتوای آن 
را معلمان به کمک دانش آموزان به صورت دلخواه و با توجه به نیاز محلی و یا نیازهای مدرسه ای از 
موضوعات مطرح در زمینٔه آداب و مهارت های زندگی انتخاب خواهند کرد.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 
مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت
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سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟
سبک زندگی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدام است؟
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 تاب آوری و تحمل سختی )انتخابی(
مهارت شاد زیستن )انتخابی(
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فصل سوم

راهبردهای یاددهی ــ یادگیری در تدریس 
دروس مختلف )سبک زندگی( 

١ــ3ــ روش تدریس درس »من کیستم؟ )1(«
اهداف کلی

1ــ آشنایی با معنا و مفهوم هویت فردی 
2ــ آشنایی با اجزای هویت فردی 

انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:
1ــ مفهوم هویت فردی را بیان کنند.

2ــ از هویت فردی خود آگاهی یابند و آن را توصیف کنند.
3ــ شباهت ها و تفاوت های خود را با دیگران بیان کنند.

4ــ نکات قوت و ضعف خود را ارزیابی کنند.
مدت زمان تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای 

توضیح درس: درس اول بیان کنندهٔ این موضوع است که هر انسانی یک موجود ارزشمند، 
منحصر به فرد و خاص است. برای فهم این موضوع الزم است نوجوان خود را بشناسد و به ارزیابی 

خود بپردازد. فعالیت های این درس یادگیری این موضوع را تسهیل می کند. 
دورٔه نوجوانی همراه با کشف این موضوع است که من به عنوان یک موجود در عرصٔه هستی، 
کیستم؟ آغاز درس ابتدا به بررسی ابعاد جسمانی نوجوان از نگاه فردی می پردازد. درک این مطلب 
برای او آسان و قابل لمس است، درک ابعاد جسمانی، به دانش آموز کمک می کند 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 هر فردی 



206

موجودی منحصر به فرد است و برای دانش آموز این تصور حاصل می شود که او در جهان موجودی 
منحصر به فرد است. 

در ادامه درس، تالش بر این است تا دیگر ابعاد وجودی پنهان فرد برای خودش آشکارتر شود؛ 
باورها،  ارزش ها،  احساسات،  جسمانی،  ویژگی های  مانند  خودآگاهی،  اجزای  سایر  جهت  همین  به 

اهداف، عقاید و اخالقی که آنها را قبول دارد و به آن عمل می کند، بیان گردیده است.
در فعالیت 3 دانش آموز از طریق گفت و گو 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 درمی یابد. در 

فعالیتی که برای منزل پیش بینی شده است دانش آموز به نکات قوت و ضعف خود پی می برد. 
مفاهیم و مهارت های کلیدی: هویت فردی، خودآگاهی، خاص و منحصر به فرد بودن هویت 

فردی، اجزا و عناصر هویت فردی، مهارت خود ارزیابی.
پیشنهادهایی برای شروع مناسب و انتخاب روش هـای تدریس: هدف درس این است 
که به دانش آموز کمک کند تا خود را بشناسد. انتخاب عنوان »من کیستم« به همین دلیل بوده است 
تا دانش آموز یک بار دیگر نسبت به خود، بازشناسی 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 می گردد:
1ــ قبل از باز کردن کتاب از دانش آموزان می توان درخواست کرد تا خود را حداکثر در سه 
خط به صورت مکتوب معرفی نمایند و در پایان معلم از دانش آموزان سؤال می کند که در معرفی خود به 

دیگران، به کدام جنبه توجه بیشتری داشته اند.
2ــ توجه دانش آموزان را به تصویر ابتدای درس جلب کنید و از دانش آموزان بپرسید که در این 

تصویر این نوجوان با    خود چه می گوید؟ ) تصویر نوجوانی که در آینه به خود نگاه می کند.( 
3ــ از دانش آموزان سؤال کنید که: منظور از خصوصیات فردی یعنی چه؟ یا اگر کسی از شما 

بپرسد که تو کیستی؟ چه پاسخی خواهید داد؟
4ــ می توانید فعالیتی تـحت عنوان »اثـر انگشت« را انجام داده و به دانش آمـوزان کمک کنید به 

متفاوت بودن اثر انگشت خود با دیگران )به کمک استفاده از ذره بین( بیشتر پی ببرند.
نحوۀ انجام فعالیت ها و پرسش ها 

فعالیت ١: از دانش آموزان درخواست کنید که با مداد جمالت خالی را تکمیل کنند. از عده ای 
بخواهید که برخی از آنها را برای سایرین بخوانند.

فعالیت ٢: این کار را نیز می توانید بعد از انجام فعالیت اول انجام داده و به دانش آموزان فرصت 
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دهید تا خود را ارزیابی کنند. انجام این فعالیت به صورت فردی خواهد بود. از تعدادی دانش آموز 
بخواهید که پاسخ سؤاالت داده شده را در کالس بخوانند.

فعالیت 3: این فعالیت را می توانید از طریق کار گروهی انجام دهید. دانش آموزان عضو گروه 
پس از تبادل نظر، چند دقیقه ای را باید صرف پاسخ به سؤاالت کنند، از تعدادی عضو گروه بخواهید که 

جواب های خود را در کالس بیان کنند. 
در پایان درس می توان به عنوان ارزشیابی از دانش آموزان پرسید 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، انتخاب کنید.
فعالیت در منزل: این فعالیت درمنزل انجام می شود. خواندن نمونه هایی از پاسخ دانش آموزان 

توصیه می شود.
شیـوه ارزشیـابی: ارزشیـابی در ایـن درس از نـوع مشاهـدٔه عملـکرد فـردی و گروهی است.

این  به  خودارزشیابی است  از نوع  به ویژه فعالیت دوم که  انجام فعالیت های درس و  با  دانش آموزان 
معنا و مفهوم می رسندکه وجود تک تک آنها یک وجود خاص و ارزشمند است. آنها با یکدیگر 

متفاوت اند و بدین طریق  به یک تصویر از خود دست می یابند.

دانستنی هایی برای معلم 
خواندن کتاب هدیٔه ارزشمند نوشتٔه اسپنسر جانسون توصیه می شود.

٢ــ3ــ روش تدریس درس »خودآگاهی چیست؟«
اهداف کلی

1ــ درک مفهوم خودآگاهی و شناخت عوامل مؤثر در رشد و بازدارندگی خودآگاهی
2ــ کسب توانایی در شناخت خود واقعی 

انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
1ــ خودآگاهی را تعریف کنند.

2ــ عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی را شرح دهند.
3ــ موانع خودآگاهی را بیان کنند و درباره آن توضیح دهند.

4ــ توانمندی ها و ناتوانمندی های خویش ) نقاط قوت و ضعف ( را کشف کنند.
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5ــ نحوهٔ اصالح نقاط ضعف خود را بیان کنند.
مدت زمان تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای

توضیح درس: این درس  در ادامٔه درس گذشته، که بر »ارزشمند بودن و منحصر به فرد بودن« 
تأکید می کرد به دیگر نکات خودآگاهی می پردازد تا فرد را به درک خود واقعی نزدیک تر نماید. 

دانش آموز در این درس، بـا بـرخی عـوامل رشد خـودآگـاهی مـانند پذیرش خـود، پـذیـرش دیگـران، 
مسئولیت پذیری و نیز از برخی موانع خودآگاهی همچون غرور، تمامیت خواهی و توّقعات و انتظارات بیش ازحد 

از خود و یا دیگری آشنا می گردد.
بعد از آشنا شدن با عوامل رشد و موانع خودآگاهی، سعی بر این است تا دانش آموز به نقاط قّوت 

و ضعف خود بیشتر پی ببرد و راه های برطرف کردن آنها را در خود جست وجو نماید.
هدف از ارائٔه فعالیت در خانه اجرای آزمون خودآگاهی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف فردی 

است. 
مفاهیم و مهارت های کلیدی: عوامل رشد خودآگاهی، موانع رشد خودآگاهی، نقاط قّوت و 

ضعف خود، ارزیابی نقاط قوت و ضعف فردی
پیشنهادهایی برای شروع مناسب و انتخاب روش های تدریس ) ایجاد فرصت هایی برای 

یادگیری (:
در جلوی کالس  تا  داوطلب خواست  طور  به  آموزان  دانش  از  نفر  سه  یا  دو  از  می توان  1ــ 
قرار گرفته و در پاسخ به این سؤال که »من کیستم« یک دقیقه خود را برای دانش آموزان معرفی نمایند. 
و در ادامه با واکاوی سخنان دانش آمـوزان، از آنها سؤال کنید که هر کدام از این افراد به کدام جنبٔه 

وجودی خودشان بیشتر توجه داشته اند و چرا؟ 
2ــ می توانید این درس را با انجام دادن فعالیت در منزل درس قبلی شروع کنید تا دانش آموزان 

با شناخت خودشان از خود، انگیزهٔ الزم را برای شنیدن  مباحث درس پیدا نمایند. 
3ــ قبل از باز کردن کتاب می توان این سؤاالت را طرح نمود که:

ــ خودآگاهی چیست؟
ــ به نظر شما چه عواملی باعث رشد خودآگاهی می شود؟ 

ــ موانع رشد خودآگاهی کدام اند؟ 
ــ چگونه می توان به نقاط قّوت و ضعف خود پی برد؟ 

ــ معلم توجه دانش آموزان را به توضیحات کتاب جلب می کند.
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   نحوۀ تدریس 
ــ مفهوم خودآگاهی را بر روی تخته کالس بنویسید. از دانش آموزان بخواهید خودآگاهی را 
تعریف کنند، عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی را نام ببرید و دربارٔه آنها توضیح دهید. از یک دانش آموز 

بخواهید که عوامل مؤثر در رشد را از روی کتاب بخواند.
ــ از یک دانش آموز بخواهید موانع خودآگاهی را بخواند و از اعضای کالس بخواهید که این 

موانع را نام ببرند. در خصوص این موانع به دانش آموزان توضیح دهید.
ــ از دانش آموزان بخواهید که فعالیت یک را بخوانند و در مورد سؤاالت مربوط به فعالیت 

یک فکر کنند. 
ــ در مورد گام هایی که علی باید طی کند تا بر موانع موجود غلبه کند، دانش آموزان را راهنمایی 

کنید. 
ــ فعالیت 2 را به صورت فردی انجام دهید و در پایان از دانش آموزان بخواهید تا تعریف قابل قبولی 
از نقاط ضعف خود و نحوهٔ اصالح آنها بیان کنند. از دانش آموزان بخواهید تا خودشناسی واقعی را 

تعریف کنند.
ــ فعالیت در منزل را در صورت وقت کافی می توان در کالس انجام داد. در صورت انجام در 

منزل و دادن امتیاز به خود، می توان از دانش آموز خواست تا نکات قوت خود را بیان کند.
شیوۀ 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 دانش آموزان به معنای خود واقعی دست یافته یا با نگاه 

به فعالیت ها و کارهای هم کالسی هایشان، این معنا را دریابند. 

دانستنی هایی برای معّلم
خودآگاهی، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ظاهری و روانی فردی، نقاط قّوت و ضعف 
باورها،  و  افکار  نفرت ها،  اجزای وجود خود، احساسات، خواسته ها، عالیق،  و شناخت  شخصی، 

ارزش ها، اهداف و گفت و گوهای درونی با خود است.
برای اکثر ما توصیف ویژگی های اخالقی و رفتاری خود برای دیگران کاری سخت و دشوار 
است. اغلب ما فقط به واسطٔه یک سری ویژگی های کلی و عمومی از جمله سن، جنس، نام خانوادگی، 
تحصیالت، وضعیت شغلی و خانوادگی و … که هنگام معرفی خود به دیگران ارائه می کنیم، خودمان 
را می شناسیم و از ویژگی های شخصیتی و رفتاری خود اطالع کافی و مناسبی نداریم. به عنوان مثال، 
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نمی دانیم که چه کارهایی را خوب می توانیم انجام دهیم؛ در چه کارها و زمینه هایی استعداد کافی نداریم؛ 
چه ویژگی های اخالقی خوب و مثبتی داریم؛ ویژگی های اخالقی بد ما کدام اند؛ باورها و ارزش های ما 

کدام اند؛ عالیق و اولویت های زندگی ما چیست.
افراد هر چه بیشتر و بهتر خودشان را بشناسند، بهتر می توانند، 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 
ندارد. فردی که خود را نمی شناسد، بازیچٔه دست محیط و اطرافیان می شود و این نیروهای بیرونی 
هستند که شخصیت فـرد را شکل داده و برای آن قالب و ساختار تعیین می کنند. چنین فردی بسیار 
شکننده  و دائماً در حال تغییر است؛ به همین دلیل در زندگی با دشواری های زیادی روبه رو خواهد 

شد.
آگاهی اولین گام در ایجاد خود آگاهی است. بدون داشتن دانش دربارٔه اینکه »کیستی« پذیرش 
خود و تغییر مثبت در خود غیر ممکن خواهد بود. افراد برای آنکه از خودآگاهی باالیی برخوردار 
شوند از تمامیت خواهی، بزرگ کردن ضعف های خود، دست کم گرفتن خود، نگرش منفی دربارٔه 

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:

1( آگاهی از ویژگی های جسمانی و بدنی؛
2( آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود؛

3( آگاهی از افکار خود؛
4( آگاهی از باورها و ارزش های خود؛

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

3ــ3ــ روش تدریس درس »بلوغ در من چگونه است؟ )ویژۀ دختران(«
درس بلوغ

تذکر: این درس بعد از درس »خودآگاهی چیست؟« تدریس می شود. تدریس 
چگونه  را  خود  اختالفات  و  »تضاد  درس  جایگزین  و  است  الزامی  دختران  برای  آن 

مدیریت کنیم؟« می گردد.
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اهداف کلی
1 ــ آشنایی با پدیدٔه بلوغ و نشانه های آن

2ــ کسب مهارت در برخورد عاقالنه با مسئلٔه بلوغ
انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:

1 ــ بتواند پدیدٔه بلوغ و نشانه های آن را تبیین کند.
در خود  را  آن  تغییرات  و  بشناسد  را  بلوغ  روانی  و  عاطفی  تغییرات شناختی، جسمانی،  2ــ 

ارزیابی کند.
3 ــ عادت ماهانه و عالئم آن را توضیح دهد. 

4 ــ بهداشت دوران عادت ماهانه و تغذیه مناسب با این دوره را رعایت کند.
مدت زمان انجام تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای

در  و  آغاز  سالگی   9 سّن  از  و  کند  می  فرق  دختران  در  بلوغ جسمانی  سّن  درس:  توضیح 
و  روابط عاطفی  فرهنگی،  تغذیه، شرایط  نوع  وراثت،  هوا،  و  آب  نژاد،  می شود.  تکمیل  16 سالگی 

اجتماعی موجب می شود که سّن بلوغ در دختران تغییر پیدا کند.
عادت ماهانه اتفاقی است که طی هر ماه در پوشش داخلی رحم دختران و زنان اتفاق می افتد. در این 
حادثٔه طبیعی که با درد همراه است، تخمک زنان همراه با خون و فشار از لوله رحم خارج می شود. درد 
به خاطر انقباض دیوارهٔ رحم صورت می گیرد که می خواهد تخمک را به بیرون بفرستد. دختران اغلب به 
طور میانگین در 12 سالگی قاعده می شوند. برخی دختران زودتر و برخی دیرتر )سن 16سالگی( بالغ 

می شوند که این مسئله امری کامالً طبیعی است. 
دیر قاعده شدن نباید موجب نگرانی دختران شود. اما اگر عالئم آن بعد از 16 سالگی ظاهر نشد 
حتماً باید به پزشک زنان مراجعه شود. علت قاعدگی به دلیل فعالیت هورمون ها در داخل بدن است. 
فاصله بین دو قاعدگی معموالً از 28 روز تا 35 روز تغییر می کند. زمان قاعدگی یا شدت آن در افراد 

فرق می کند.قاعدگی معموالً تا سن 50 سالگی و یا کمی بیشتر ادامه پیدا می کند.
مفاهیم  و مهارت های کلیدی: بلوغ، مهارت های ارزیابی تغییرات دوران بلوغ، عادت ماهانه 

یا قاعدگی، بهداشت دوران قاعدگی یا عادت ماهانه، تغذیه دوران بلوغ
پیشنهادهایی برای انتخاب روش های تدریس:

1 ــ نمایش فیلم، 2 ــ سخنرانی، 3 ــ پرسش و پاسخ،4 ــ روش کار مستقل، 5 ــ روش تمرین، 
6 ــ مباحثٔه گروهی، 7ــ دعوت از افراد مطلع
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شیوۀ تدریس: هدف اصلی این درس آن است که به دانش آموز دختر کمک کند تا متوجه شود 
که بلوغ و عادت ماهانه چیست و بلوغ چه پیامدهایی به دنبال خود دارد. به همین دلیل توصیه می شود 

که موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
1ــ در صورت امکان از یک کارشناس مامایی یا متخصص زنان بخواهید جهت ارائٔه اطالعات 
بیشتر در کالس حضور داشته باشد.)استفاده از این راهبرد، در کالس های دختران توصیه می شود. 

اگر کالس مختلط باشد توصیه می شود که پسران از کالس خارج شوند(.
ـ در صورت امکان از تعدادی مادران دانش آموزان بخواهید که در کالس حضور داشته باشند. 2ـ 
3  ــ نمایش یک فیلم علمی که این پدیده را توضیح دهد راهبرد دیگری در تدریس این درس 

است.
4 ــ استفاده از اسالیدهای علمی

نحوۀ انجام فعالیت ها و پرسش ها
1 ــ معلم می تواند در گام اول فیلمی را به نمایش بگذارد که مراحل پدیدٔه بلوغ  و عادت ماهانه 

را نشان دهد  )10 دقیقه(.
ـ به معلم توصیه می شود کلمٔه بلوغ را بر روی تخته سیاه بنویسد و دربارٔه آن توضیح مختصری  2ـ 
بدهد. سپس از دانش آموزان بخواهد که این نشانه ها را در خود به صورت انفرادی بررسی کنند: تغییر 

صدا، پیدایش عادت ماهانه، تغییر ظاهری صورت، سایر عالمت ها )10 دقیقه(
3ــ فعالیت )1و 2( در کالس مورد بررسی قرار گیرد بدین معنا که از دانش آموزان خواسته می شود 
تا به برخی از ویژگی های مختلف بلوغ در خود اشاره کرده و میانگین بلوغ را در کالس خود محاسبه کنند 

)15 دقیقه(.
4ــ دانش آموزان فعالیت )3( را انجام می دهند و به این سؤال پاسخ می دهند که جنبه های مثبت 

و منفی بلوغ کدام است؟ )به صورت گروهی(
دانش آموزان به بحث و تبادل نظر می پردازند و معلم بر روی تخته سیاه نکات مثبت و منفی بلوغ 

از دیدگاه آنها را می نویسد.)10 دقیقه(
بعد از آن هم زمان از دانش آموزان به صورت انفرادی بخواهید که فعالیت )4( موارد الف،ب،پ 

و ت )نشانه های بلوغ( را تکمیل نمایند.)15 دقیقه(
جلسه دوم

1ــ بحث عادت ماهانه برای دانش آموزان تبیین و تشریح شود و به سؤاالت پاسخ دهید. )10 دقیقه(
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2 ــ با انجام فعالیت 5 از دانش آموزان بخواهید که احساس و نظر خود را نسبت به قاعدگی 
و حرام بودن انجام فعالیت های عبادی در یک برگٔه کاغذ بنویسند و سؤاالت خود را با معلم در میان 

بگذارند. )10 دقیقه(
در نهایت، معلم به بحث دربارٔه بهداشت دوران قاعدگی و تغذیه مناسب در این دوره می پردازد 
و مطلب را جمع بندی نهایی می کند و دانش آموزان نیز نظر خود را دربارٔه این پدیدٔه بلوغ در یک برگه 

یادداشت کنند. )10 دقیقه(
از  استفاده  با  درس  این  در  ارزشیابی  یادگیری:  انتظارات  به  توجه  با  ارزشیابی  شیوۀ 
چک لیست مشاهدٔه عملکرد دانش آموزان، آزمـون کتبی، خودارزیابی و انجام فعالیت های عملکـرد 

صورت می گیرد. در مشاهدهٔ عملکرد معلم کار فرد یا گروه را مورد ارزشیابی قرار می دهد.

نمونه فرم ارزشیابی مشاهده ای معلم از عملکرد دانش آموزان
نام ونام خانوادگی:                                         کالس:                   پایه:          

متوسطخوبعالیشرح فعالیت ها

هم اندیشی و مشورت با افراد
پاسخ صحیح به سؤاالت 

مشارکت در فعالیت های کالسی
توضیح دربارٔه مفاهیم

تکمیل برگه های کالسی

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

خیربلیشرح آزمون ها 

مهم ترین عامل بلوغ وراثت است
قاعدگی به علت فعالیت هورمون ها در بدن به وجود می آید

در دوران قاعدگی فعالیت بدنی باید زیاد باشد
فاصلٔه بین دو قاعدگی بین 28 تا 35 روز تغییر می کند

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:
ـ از دانش آموزان بخواهید برخی از سؤاالت خود را با یک کارشناس مامایی در میان گذاشته   1ـ 

و آن  را در کالس برای دوستان خود مطرح کنند.

دانستنی هایی برای معلم
بلوغ مجموعه تغییرات رشد جسمانی است که در نتیجٔه آن، فرد توانایی و قدرت بچه دار شدن 
پیدا می کند. 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 
نمی توان ارائه کرد، اما در کل زمانی که شخص توانایی شناخت واقعیت، نتیجه گیری و تصمیم منطقی 

را پیدا می کند می توان 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 عاطفی  
بلوغ شناختی و بلوغ اجتماعی است.

بلوغ فکری و عقالنی معموالً دیرتر از بلوغ جسمانی حاصل می شود، ولی امکان تقدم آن در 
برخی افراد به ویژه نوابغ وجود دارد. در افراد معمولی سن 28 سالگی زمان نهایی بلوغ عقالنی است.
علت بلوغ: تقریباً تمامی اعمال و فعالیت های بدن تحت کنترل و تنظیم اجزاء یا بافته های خاصی موسوم 
به غدد درون ریزند و اصلی ترین آنها عبارت اند از: غّدهٔ هیپوفیز، غّدهٔ تیروئید، غّدهٔ لوزالمعده )پانکراس(، 

غّدهٔ فوق کلیوی و غدد جنسی.
اعمال  به هورمون  آلی موسوم  ترشح مواد شیمیایی  و  تولید  از طریق  را  اثرات خود  بدن  غدد 
می کنند و هر غّده ای ممکن است یک یا چند  نوع هورمون ترشح کند که وارد گردش خون شده  و در 
بافت های اصلی و هدف تأثیر می گذارد، علت بلوغ، تغییر در فعالیت اکثر این غدد است. اصلی ترین 
غّده هایی که در بلوغ مؤثرند، عبارت اند از: غّدٔه هیپوفیز، غّدٔه فوق کلیوی، غدد جنسی و غّدٔه تیروئید.
از میان غدد بدن، غّدٔه هیپوفیز نقش مهم تری را ایفا می کند.  نقش غّدۀ هیپوفیز در بلوغ: 
این غّده فعالیت سایر غدد را تحت کنترل قرار می دهد.غّدٔه هیپوفیز هورمون های زیادی ترشح می کند  
که از بین آنها هورمون رشد و هورمون های محرک غدد جنسی با بلوغ ارتباط دارند. هورمون رشد 
باعث رشد جسمانی بـدن می شود و هورمـون هـای محرک غدد جنسی باعث افـزایش تولیـد و ترشح 

هورمون های جنسی می شوند.
هورمون های جنسی باعث بروز و تکامل خصوصیات و صفات جنسی ثانویه می شوند. این صفات 
در جنس مؤنث  به صورت بزرگ شدن سینه ها و شروع قاعدگی ظاهر می شوند. بزرگ شدن سینه ها اولین 

عالمت قابل مشاهده بلوغ دختران است. شروع قاعدگی می تواند 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  به اندازه یک بادام کوچک اند و در دو طرف رحم و در انتهای 

لوله های رحمی، در داخل لگن قرار دارند.
ـ موسوم به استروژن و پروژسترون  ــ  تخمدان ها مسئول تولید و ترشح هورمون های جنسی زنانهـ 
هستند و با شروع بلوغ، فعالیت آنها شدیدًا  افزایش می یابد. هورمون های جنسی زنانه )همراه با برخی 
از هورمون های دیگر( مسئول قاعدگی یا عادت ماهانه، بزرگ شدن پستان ها و کالً تمامی خصوصیات 

ظاهری زنانه هستند. دلیل ظرافت و لطافت پوست خانم ها وجود هورمون های زنانه است.
نقش غدد فوق کلیوی در بلوغ: نقش این غدد، تولید و ترشح هورمون های خاصی است که 
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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.
نقش غّدۀ تیروئید در بلوغ: غّدهٔ تیروئید در جلوی گردن و حنجره و در زیر سیب آدمی قرار دارد 
و هورمونی به نام تیروکسین تولید و ترشح می کند که در سوخت و ساز سلول ها و بافت های بدن نقش بسیار 
مهمی دارد و حضور آن برای فعالیت و بروز اثر طبیعی سایر هورمون های بدن ضروری است. اختالل 
فعالیت غّدهٔ تیروئید ضمن تأثیرگذاری بر فعالیت بسیاری از اعضای بدن می تواند موجب به تأخیر افتادن بلوغ 

یا ایجاد بلوغ زودرس شود.
سّن شروع بلوغ و عوامل مؤثر بر آن: سّن شروع بلوغ تحت تأثیر عوامل متعددی متغیر 
تا 16 سالگی رخ می دهد. 75 درصد  بلوغ دختران در محدودٔه سّنی 9  به طور طبیعی،  است، ولی 
دختران در سنین 9 تا 10 سالگی عالئم بلوغ را از خود نشان می دهند. و 25 درصد بین 11 تا 16 
سالگی بالغ می شوند. )در ایران سّن متوسط شروع بلوغ بین 11 تا 13 سالگی است(. دختران معموالً 
2 سال زودتر از پسران بالغ می شوند. دختران سیاه پوست یک سال زودتر از دختران سفید پوست 
هم سن و سال خود بالغ می شوند. افراد چاق کمی زودتر بالغ می شوند. افرادی که در مناطق گرم یا 
هم سطح دریاهای گرم و یا مناطق شهری زندگی می کنند، زودتر از ساکنان نواحی سرد کوهستانی و 

مناطق شمالی زمین بالغ می شوند.
افرادی که تغذیٔه بهتر و ارتباط های اجتماعی آزاد و زیاد دارند زودتر بالغ می شوند.

بلوغ شرعی یا سّن تکلیف دینی چیست؟ بلوغ شرعی زمانی است که در دین اسالم برای انجام 
واجبات الهی تعیین شده است. سن بلوغ شرعی بر اساس سال هجری قمری، برای دختران، 9 سال و سه 
ماه کمتر )یا بنا به نظر بعضی از علما، 13 سالگی( است و برای پسران 15 سالگی است و از این سن، آنها 

مکلف اند وظایف شرعی خود را انجام دهند.
بلوغ عرفی یا سّن قانونی چیست؟ بلوغ قانونی زمانی است که بر اساس قوانین مدنی، هر فرد 
مسئول و پاسخگوی تمامی  رفتار و اعمال خود شناخته می شود و می تواند ازدواج کند. معموالً این 

زمان در اکثر جوامع سّن 16 یا 18 سالگی است.
بلوغ شناختی چیست؟ توانایی شناخت مفاهیم انتزاعی، ارزش های اخالقی، اوج حافظه، کمال 
اراده و عقل و هوش را بلوغ شناختی می گویند، شروع بلوغ شناختی از سّن 12 سالگی و اوج آن در 

سّن 28 سالگی است.
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بلوغ جنسی و بلوغ جسمی  )بلوغ فیزیکی(: بلوغ جنسی به معنای رسیدن به سّن تولید مثل و 
به وجود آمدن شهوت جنسی و گرایش به جنس مخالف است. بلوغ جسمی  یعنی افزایش سرعت رشد 

جسم که ممکن است تا سنین 18 سالگی و 25 سالگی 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 می گیرد. 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 
روانی قرار دهد. غریزٔه جنسی یکی از نعمت های خداوند است که موجب لذت بردن از زندگی می شود. 
خداوند متعال این غریزه را در نهاد انسان ها قرار داده است تا نسل بشر ادامه یابد و در صورتی که 
فرد از آن استفادهٔ درست کند از زندگی لّذت خواهد برد و سالمت جسم و روح فرد تأمین می شود. 
در دورٔه بلوغ همواره این خطر وجود دارد که انسان در مقابل غریزٔه جنسی  و بیدار شدن آن از خود 
ضعف نشان دهد و زمینٔه انحراف های بعدی در وی فراهم گردد. بدین لحاظ الزم است که در صورت 
طرح سؤال یا مشاهده مشکل، مربیان و مشاوران دانش آموزان را از پیامدها و خطرات عدم کنترل غرایز 

جنسی مطلع کنند.
عوامل تحریک غرایز جنسی چیست؟

بیداری غریزٔه  انحراف که سبب  یا موارد  از عوامل تحریک  ١ــ تماشای بدن برهنه خود: 
جنسی می شود، تماشای اعضای تناسلی خود و یا دیگران است و در صورتی که این نگاه کردن ها ادامه 
پیدا کند به تدریج موجب »خود شیفتگی« می گردد و زمینٔه لغزش های دیگر را پدید می آورد. مربیان 

الزم است که دربارهٔ زشتی این عمل به نوجوانان تذکر دهند.
٢ــ 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 می شود و فرد برای رهایی از این بیماری، اقدام به خارش محل دفع و یا دستگاه تناسلی خود 
می کند )در دختران و مناطق روستایی شایع تر است(. این عمل اگرچه به طور موقت به رفع خارش 
منجر می شود، اما به دلیل لذت بخش بودن آن می تواند 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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ـ دستکاری و لمس : اگر چه در آغاز موجب احساس لذت می شود، ولی کم کم به صورت  3ـ 
لغزش و فرورفتن به پرتگاه شهوانی می شود 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 می تواند منجر به تحریک بدن و بیداری نیروی غریزه جنسی در 

انسان گردد.
ـ نوع غذا و خوراک: برخی از غذاها محرک اعصاب است و برخی از غذاها مانند لبنیات  5ـ 
تا حدود زیادی تعدیل کننده است. از طرفی خوردن غذاهای سبک به ویژه در شب ها موجب می شودکه 

از بی نظمی در خواب و بیدار شدن مکرر در خواب جلوگیری شود.
ـ دیدن فیلم ها و تصاویر گمراه کننده: مشاهدٔه فیلم های ماهواره ای و عکس ها یا مجالت  6ـ 
گمراه کننده از جمله عواملی است که می تواند به تحریک میل جنسی در نوجوانان، بلوغ زودرس و 
آموزش راه و رسم های شهوت رانی، منجر شود. به همین علت الزم است که نوجوانان از خطر مشاهدٔه 

این فیلم ها و یا تصاویر آگاه شوند.
7ــ معاشرت با افراد ناشایست و شرکت در محیط های مختلط: دختران و پسران 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، اگرچه ممکن است رفتار آنان در ظاهر همراه با مالطفت و دوستی باشد، اما در عمق آن 
رگه هایی از خواسته های انحرافی و عالقه های شهوانی موج می زند 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 جسمی آنان می شود. وجود محیط های مختلط نیز از جمله عواملی است 

که می تواند زمینه های انحراف اخالقی را در بین افراد فراهم کند.
8 ــ روابط ناپسند و غیر اخالقی: گفت و گو 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 برحذر باشند.
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معاشرت نوجوانان در خلوت، بیان برخی ناگفتنی ها و راز دل ها، برقراری رابطه های غیر شرعی 
می تواند 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 را در انسان قرار داده است به دنبال آن 
نبوده که این غریزه را عامل تباهی انسان قرار دهد تا زمینٔه فساد و انحراف او فراهم گردد؛ بلکه هدف او، 
سالمت و آرامش زن و مرد و تداوم نسل و همکاری و همدردی زن و شوهر با یکدیگر و تعالی ایمان و 
رشد انسان است. دستورات اسالم به دنبال آن است که به افراد گوشزد کند که »بیداری زود هنگام« یا 
»بیداری دیر هنگام« غریزه، کاری نادرست تلقی می شود؛ 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 می کند.
منابع برای مطالعۀ بیشتر

1 ــ دنیای نوجوان، دکتر محمد رضا شرفی، نشر منادی تربیت
2 ــ بلوغ تولدی دیگر، دکتر احمد خدایاری فرد، از انتشارات انجمن اولیاء و مربیان

3 ــ دانستنی های پزشکی، دکتر فریده حریرچیان، از انتشارات پرورش
4 ــ بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران، دکتر ماهیار آذر و دیگران، از انتشارات ما و شما

4ــ3ــ روش تدریس درس »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؟« می گردد. تدریس آن برای دختران الزامی خواهد بود.
اهداف کلی

1ــ آشنایی با نحوهٔ آشنایی حضرت موسی با دختران شعیب و نتیجه گیری از این داستان
2ــ شناخت مفهوم حجاب، آداب حجاب و ضرورت پایبندی به آن

3ــ 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 دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
1ــ از طریق داستان دختران شعیب با مفهوم عفاف آشنا شوند؛

2ــ دربارهٔ مفهوم حجاب و دالیل فطری بودن آن توضیح دهند.
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3ــ علل تفاوت حجاب و پوشش در بین زنان جوامع مختلف را بیان کنند.
4ــ نظر خود را دربارهٔ حجاب و اهمیت و آثار فردی و اجتماعی آن بنویسند.

5ــ نسبت به رعایت حجاب و آداب آن متعهد باشند.
6ــ در خصوص ضرورت حجاب )به ویژه زنان( با توجه به دستورات اسالم دلیل بیاورند.

7ــ مفهوم عفاف و آداب آن را درک کنند و انواع آن را نام ببرند.
8  ــ به رعایت عفاف در زمینه های مختلف از خود پایبندی نشان دهند.

مدت زمان تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای
مفاهیم و مهارت های اساسی:حجاب و اهمیت آن در قرآن، آداب حجاب و آثار فردی و 
اجتماعی عدم رعایت آن، عفاف و آداب آن، تحقیق دربارٔه احکام حجاب و جمع آوری احادیثی دربارٔه 

آن، تولید یک روزنامه دیواری با موضوع حجاب.
جمع آوری عکس هایی دربارٔه حجاب و پوشش در دوران تاریخی و نمایش آن در کالس.

توضیحاتی دربارۀ درس: این درس با داستانی در مورد دختران شعیب آغاز می شود و هدف 
آن ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به اهمیت و عفاف با توجه به فواید دنیوی و آخرتی آن است.

در ادامه درباره مفهوم پوشش و تفاوت آن با حجاب صحبت می شود و در ادامه دربارٔه فطری 
بودن آن مانند سایر گرایشات عالی انسانی چون عدالت خواهی، جوانمردی و نیکوکاری و ضرورت 
رعایت حجاب توسط زن و مرد، بحث می شود. البته با توجه به عرف و فرهنگ جوامع نوع پوشش زن 

و مرد متفاوت است.
ملزم  عفاف  و  حجاب  رعایت  به  را  خود  ملت ها  همٔه  االیام  قدیم  از  تاریخی  منابع  به  توجه  با 

می دانستند، هر چند که شدت آن در بین ملت ها فرق داشته است.
در فعالیت )1( از دانش آموزان خواسته شده است به سؤاالتی که در عنوان درس مطرح شده 
است، توضیح دهند. در تصاویر صفحه بعد نمونه هایی از پوشش در دوران های تاریخی مختلف ایران 

آورده شده است.
در ادامه از دانش آموزان خواسته شده است که به سؤاالت پاسخ دهند.

در این سؤاالت در خصوص آداب حجاب و ضرورت رعایت آن از سوی همه افراد به ویژه زنان 
بحث می شود. در ادامه با ذکر آیاتی از قرآن و تفسیر معانی حجاب و اهمیت آن دربارٔه آداب حجاب و 

عفاف و انواع عفت بحث شده است.
در پایان درس، برای کار در منزل فعالیتی مطرح شده است. در این فعالیت از دانش آموزان 
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خواسته شده است که در مورد آثار فردی و اجتماعی حجاب و یا بدحجابی تحقیق کنند.
روش های تدریس پیشنهادی

توضیحی، بحث گروهی، کار عملی، تحقیق از منابع
سناریوی تدریس

1ــ از یک دانش آموز بخواهید که ابتدا داستان دختران شعیب را بخواند و به سؤاالت پایانی 
داستان پاسخ دهند. از دانش آموز دیگری بخواهید شعر پشت جلد کتاب ویژه برای دختران را بخواند. 

دربارهٔ پیام شعر  از دانش آموزان بخواهید که دربارهٔ آن با یکدیگر بحث کنند.
تصاویری از حجاب را با استفاده از کتاب ریحانه دائرة المعارف و اطلس پوشش و عفاف و یا 

منابع دیگر به دانش آموزان نشان دهید و بعد از آنها بخواهید که حجاب را تعریف کنند.
به دانش آموزان خاطر نشان کنید که آثار به جای مانده از گذشتگان نشان می دهدکه همه اقوام از 
قدیم االیام حجاب را رعایت می کرده اند. حتی در اروپا و آمریکا مردم و به ویژه زنان حجاب را به میزان 
زیادی تا جنگ جهانی اول رعایت می کردند. بی حجابی یک پدیدهٔ جدید است که به ویژه بعد از جنگ 
جهانی اول در غرب رایج 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 می کنند.
2ــ فعالیت )1( را انجام دهید. ابتدا از دانش آموزان بخواهید که خودشان پاسخ سؤاالت را 

پیدا کنند.
پاسخ سؤال 1، حفظ بدن از سرما و گرما، نیاز فطری انسان به پوشاندن زشتی های بدن

پاسخ سؤال 2، آداب و رسوم، آب و هوا، نوع کار، جنسیت، سن، باورهای دینی 
پاسخ سؤال 3، پوشش اشاره به لباسی دارد که افراد می پوشند. 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 4، رعایت حجاب )پوشش بدن با توجه به دستورات دین( برای مرد و زن الزم است 

اما حّد و حدود آن برای زن و مرد فرق می کند.
پاسخ سؤال 5، تقوا و عدم ارتباط با نامحرم مگر از روی ناچاری و در حد طرح سؤال

پاسخ سؤاالت فعالیت 2
پاسخ سؤال 1، از آنجا که جنسیت زن و مرد و عالیق و خصوصیات روحی و روانی آنها فرق 

می کند و نیز برای شناخت زن از مرد، نوع لباس برای این دو فرق می کند.
پاسخ سؤال 2، به دلیل تفاوت در آداب و رسوم و فرهنگ اقوام ایرانی و یا زندگی شهرنشینی و 
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روستانشینی لباس اقوام ایرانی متفاوت است.
پاسخ سؤال 3، زنان 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.
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 عبارت مرتبط وصل کنید.

منظور پرهیز از اختالط، شوخی و دوستی با افراد نامحرم است.عفت در رفتار و معاشرت 

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.

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

گروهی  یا  فردی  به صورت  که  است  ممکن  پایانی  فعالیت های  انجام  ب(آزمون عملکردی: 
صورت گیرد. حداکثر نمره ای که برای انجام هر فعالیت تعلق می گیرد پنج و حداقل آن یک نمره است. 

عالی )5(، خوب )4(، متوسط )3(، ضعیف )2(، بسیار ضعیف )1(.

دانستنی هایی برای معلم
به معنای پوشش و فاصلٔه دو چیز است )فرهنگ دهخدا(. خداوند در قرآن  حجاب در لغت 
می فرماید: َو ِمْن بَْیَنَنا َو بَْیَنَک ِحَجاٌب )سورٔه فُّصلت:آیه 5( میان ما و شما مانع و فاصله وجود دارد و 
باز در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید  این گونه توصیف شده است َحتَّی تََواَرْت ِبالِْحَجاِب 
)سوره ص:آیه 32( تا 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 می پوشانند.
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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 بی حجابی با زور در جامعه رواج و تبلیغ می شد. زنان مجبور شدند چادر و 
روبند را کنار بگذارند. عده ای از مردم به ناچار از خانه خارج نمی شدند و یا به روستاها مهاجرت کردند. 
حجاب در ایران باستان و در بین اقوام یهود و هندو وجود داشته است، حجاب تا قبل از اسالم در بین 

اعراب وجود نداشت و به وسیلٔه دین اسالم در بین قوم عرب رواج پیدا کرد.
در آیـات شریفٔه قرآن بـه موضوع حجاب در چنـد بعد توجه شده است، 1( حجاب فیزیکی بـدن 

2( حجاب در نگاه، گفتار و قلب.
در قرآن کریم )سورٔه نور و احزاب ( از دو نوع حجاب نام برده شده است خمار و جلباب. منظور 
از خمار )سوره نور آیه 30( اشاره به کیفیت پوشش است. راغب اصفهانی در تعریف خمار می گوید: 
لباسی است که زن سر خود را با آن می پوشد. به روسری زن نیز خمار می گویند. با توجه به تفسیر قرآن، 
مفسران معتقدند خمار همان مقنعه و روسری بلند است که عالوه بر پوشش کامل سر، بر روی گردن و 
سینه می افتد. جلباب لباسی است که زن آن را در بر می کند و همه بدن خود را می پوشاند )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 
قرآن )سورٔه احزاب آیٔه 32( که می فرماید: با خضوع و نرمی )ناز و ادا( سخن نگویید که افراد بیماردل، 
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 می آید و شامل رعایت چند امر و نهی است.
1( زینت ها را آشکار نکنید؛ 2( به هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نکوبید  تا خلخال و 
زینت پاهای شما معلوم شود؛ 3( بدن خود را به دیگران نشان ندهید؛ 4( آرایش خود را آشکار نسازید؛ 
5( استعمال عطر برای زنان به هنگام خروج از خانه ممنوع است. رعایت موارد فوق در داخل خانه 

منعی ندارد.
از همسران  که  » هنگامی  آیٔه 53 می فرماید:  احزاب،  کریم در سورٔه  خداوند  حجاب در قلب: 
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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 می داند 

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 عبارت اند از جلوگیری از 
تخریب روح و جسم مردم جامعه، ایجاد محیطی امن و آرام برای جوانان، ایجاد امنیت برای خانواده ها 

و ایمن شدن جامعه برای کار زنان و کاهش جرم و جنایت در جامعه.
حضرت امام خمینی )ره( دربارهٔ فعالیت اجتماعی و اشتغال زنان همیشه این نکته را بیان می کردند 
که: »شما فعالیت اجتماعی و سیاسی کنید، ولی حدود شرعی از جمله رضایت همسر را رعایت کنید«. 
بسیاری از پرونده های ضّد اخالقی در دادگاه ها از عدم توجه به مسئلٔه حجاب و عفاف ناشی شده است. 
گفته می شود در مواردی باال رفتن درصد طالق ناشی از کم توجهی زنان به رعایت حجاب و عفاف، 

درنتیجه 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. عّفت و عصمت زن از نظر قرآن، حق اللّه 

است. کسی نمی تواند مّدعی باشد که حّق خداوند را رعایت نمی کند.
زنان با رعایت حجاب می توانند روح اصلی عبادت را اثبات کنند و خود را در زمرهٔ اطاعت کنندگان 
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 اجتماعی قائل شوند.
منابع برای مطالعه بیشتر

ــ کتاب ریحانه دائرة المعارف و اطلس حجاب 
ــ حجاب، شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا

5ــ3ــ روش تدریس درس »مهارت های مطالعه و یادگیری«
اهداف کلی 

1ــ آگاهی از مفهوم یادگیری و مطالعه و ضرورت نیاز انسان به یادگیری مادام العمر
2ــ شناخت شیوه های بهبود یادگیری و آگاهی از روش مطالعٔه پس ختام
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انتظارات یادگیری
از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:

1ــ ضرورت نیاز انسان را به یادگیری تا پایان عمر بیان کنند.
2ــ مفهوم یادگیری را تعریف کنند.

3ــ شیوهٔ یادگیری خود را با سایر هم کالسی های خود مقایسه کنند.
4ــ انواع شیوه های مطالعه را نام ببرند و شیؤه مطالعه خود را ارزیابی کنند.

5 ــ اصولی را که به بهبود شیؤه یادگیری فرد کمک می کند نام ببرند.
6ــ اصول روش مطالعه به شیوهٔ پس ختام را نام ببرند و در مطالعه یک درس به کار گیرند.

مدت زمان تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای 
مفاهیم و مهارت های اساسی درس: یادگیری و نیاز انسان به یادگیری،مقایسٔه شیوه های یادگیری 
افراد با یکدیگر، انواع مطالعه، مهارت ارزیابی شیوهٔ مطالعه فردی، اصول یادگیری، الگوی مطالعه به شیوه 

پس ختام، تمرین در مطالعٔه یک درس به شیؤه پس ختام
توضیحاتی دربارۀ درس: با توجه به اینکه دانش آموزان از دورٔه ابتدایی وارد دورٔه متوسطه 
برنامه ریزان  لحاظ  بدین  می شوند،  مواجه  معلمان  و  یادگیری  موضوعات  از  تنوعی  با  و  اند  اول شده 
احساس کرده اند که آنها با شیؤه یادگیری و مطالعه و نحؤه مدیریت زمان )تقسیم زمان و نحؤه برنامه ریزی 

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 اهمیت یادگیری مادام العمر شروع می شود و دانش آموزان را با این 
پرسش مواجه می کند 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 می کند، درک کند.
پس از طرح سؤال، از دانش آموزان خواسته شده است تا دربارهٔ راه های مختلف یادگیری، نیاز 
انسان به یادگیری، تفاوت فردی که مدام در حال یادگیری است با فردی که برای مدت زمان محدودی درس 
می خواند بیندیشند و پاسخ دهند. از دانش آموزان خواسته شده است تا شیوهٔ مطالعه خود را ارزیابی کنند 
و اینکه چه نکات قّوت یا ضعفی در مطالعه آنها وجود دارد. در زمینٔه اصول یادگیری ده اصل مهم ارائه 
شده است. یادگیری این اصول به دانش آموزان کمک خواهد کرد که به هنگام مطالعه باید بر روی چه 
نکات مهمی توجه 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.
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روش های تدریس پیشنهادی: بحث گروهی، خواندن متن، روش توضیحی، فعالیت فردی 
و تمرین

سناریوی تدریس: فعالیت)1( از یک دانش آموز بخواهید که ابتدا آیٔه شریفٔه قرآن و حدیث 
به آنها توضیح  تا پایان عمر  پیامبر اسالم را بخواند و دربارٔه اهمیت علم آموزی و یادگیری و مطالعه 
دهید. از طریق بحث گروهی بخواهید که دربارٔه این دو سؤال اظهار نظر کنند، پاسخ آنها را بر روی 
تختٔه گچی بنویسید. به دانش آموزان 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 جامعٔه یادگیرنده می تواند به 

توسعٔه فرهنگ، علم و دانش و تمدن کمک کند.
سؤال 1: دربارهٔ مفهوم یادگیری از دانش آموزان سؤال کنید و نظرات آنها را بر روی تختٔه گچی 

بنویسید. یادگیری تغییراتی است که در دانش، رفتار و نگرش های ما به وجود می آید. 
دربارٔه پاسخ سؤال 2 از دانش آموزان سؤال کنید. انسان از طریق مشاهده، گفت و گو، مطالعه، 

تجربه و آزمایش و ساختن یک وسیله و تفکر یاد می گیرد.
سؤال 2: چرا انسان تا پایان عمر نیازمند یادگیری است؟ ابتدا اجازه دهید دانش آموزان نظرات 
خود را اعالم کنند. نظرات آنها را بر روی تختٔه گچی بنویسید و سپس پاسخ های درست را بر روی 

تختٔه گچی بنویسید.
1ــ دانش بشر همواره رو به افزایش است و انسان نمی تواند همٔه دانش های مورد نیاز را در 

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 می شویم که سود آن به خود ما و جامعه 
برمی گردد.

4ــ جامعه ای که افراد آن درحال یادگیری هستند، به سرعت پیشرفت می کند.
سؤال 3: فردی که مدام در حال آموختن است با فردی که برای مدت زمان محدودی مطالعه 

می کند چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
جدولی مانند جدول صفحٔه بعد بر روی تختٔه گچی ترسیم کنید و از دانش آموزان بخواهید که 

نظرات خود را در ارتباط با سؤال 3 اعالم کنند.
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افرادی که برای مدت زمان محدودی مطالعه می کنندافرادی که مدام در حال یادگیری هستند

عاقالنه تر تصمیم گیری می کنند.
بهتر می توانند مشکالت را پیش بینی کنند.

ذهن خاّلق تری دارند و موجب پیشرفت علم می شوند.
به خود و جامعه، بهتر می توانند خدمت کنند.

ممکن است که تصمیمات آنها عاقالنه نباشد.
تأثیر چندانی در پیشرفت علم و فّناوری ندارند.

تأثیرگذاری آنها برای بهبود وضعیت زندگی خود و جامعه 
کم است.

پاسخ سؤال 4: انسان از طریق مشاهده، تحقیق، آزمایش و تجربه، سؤال کردن از دیگران، مطالعه 
و تفکر یاد می گیرد.

ــ فعالیت 2 را انجام دهید. این فعالیت به صورت فردی است. هر دانش آموز شیوهٔ یادگیری خود 
را می نویسد. در پایان از تعدادی دانش آموز بخواهید که شیوهٔ یادگیری مخصوص به خود را در کالس 

بخوانند.
دربارهٔ مطالعه با دانش آموزان بحث کنید که هدف از مطالعه یادگیری است. یادگیری تغییراتی است 
که در درون ما اتفاق می افتد، مطالعه فعالیتی است که ما برای یادگیری انجام می دهیم؛ مانند خواندن کتاب، 

مشاهده یک پدیده، انجام آزمایش و مواردی از این قبیل.
ــ فعالیت 3 را انجام دهید.هدف از تکمیل برگٔه »خودارزیابی شیوهٔ مطالعٔه فردی«، این بوده است 
که دانش آموزان اوالً متوجه شوند که در مطالعه به چه نکاتی باید توجه کنند. ثانیاً روش مطالعٔه خود را با 

توجه به این شیوهٔ ارزیابی اصالح کنند.
ــ از چهار یا پنج دانش آموز بخواهید که مبحث »چگونه شیؤه یادگیری خود را بهتر کنیم؟« را 
به ترتیب مطالعه کنند و در صورت امکان به سؤاالت دانش آموزان در این زمینه پاسخ دهید. در پایان 

اصول یادگیری را بر روی تختٔه گچی بنویسید.
ــ الگوی 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(( 

یاد می شود، مطالعه کنند.
در پایان از دانش آموزان بخواهید که این روش را در خصوص مبحث »چگونه شیوه یادگیری 

خود را بهتر کنیم؟« با خود تمرین کنند.
شیوۀ ارزشیابی درس: در این درس از شیؤه آزمون کتبی ثبت مشاهدٔه عملکرد و آزمون های 

عملکردی استفاده می شود. 
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نمونۀ آزمون های کتبی و توضیحی
1ــ یادگیری چیست؟

2ــ چند نمونه از روش های مطالعه را نام ببرید.
نمونۀ آزمون های عملکردی: 1ــ انجـام فعالیت های 2 و3، حداکثر نمرٔه پنج و حداقل نمرٔه یک

دانستنی هایی برای معلم
یکی از فعالیت های مهم در کالس، راهنمایی و مشاورٔه دانش آموزان در مسائل یادگیری است. 

اصول زیر مهم ترین نکاتی است که متخصصان یادگیری به دانش آموزان پیشنهاد کرده اند:
1( داشتن باور مثبت نسبت به خود و اینکه من می توانم یاد بگیرم؛ داشتن افکار منفی و اینکه دانش آموز 

به خود تلقین کند که من نمی توانم، عمالً موجب می شود که دانش آموز تالشی برای یادگیری انجام ندهد.
2( به هنگام مطالعه، جای آرامی را برای خود انتخاب کنید و درخصوص فعالیت هایی که باید 

در طول روز یا هفته انجام دهید، برنامه ریزی کنید.
3( هرگز اجازه ندهید تلویزیون بر زندگی شما مسلط شود.

4( همیشه در کالس حاضر شوید و خود را برای پرسش های معلم از قبل آماده کنید.
5( با کم رویی در کالس مبارزه کنید و اگر چیزی را نمی دانید از معلم بپرسید.

6( خوب گوش دادن را یاد بگیرید.
7(برای درس های مشکل وقت بیشتری را صرف کنید. در این کالس ها کمتر غیبت کنید و سؤاالت 

خود را از بزرگ ترها و هم کالسی ها بدون هیچ گونه شرم و خجالتی بپرسید.
8( درس ها را به دقت مطالعه کنید و در صورتی که واقعاً  در کالس متوجه نکات مهم درس های 

مشکل نمی شوید، معلم خصوصی بگیرید.
9( برای یادگیری موضوعات درسی جدید سعی کنید که مفاهیم جدید را با اطالعات قبلی در 

ذهن خود پیوند دهید.
10( از نکات مهم درس، یادداشت تهیه کنید.یادداشت ها وسیله ای برای مرور دائمی درس ها هستند.

منابع برای مطالعه
1ــ چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان بدهیم؟ احمد میر عابدینی، نشر چگامه، 1373

2ــ500 نکته دربارهٔ مطالعه، مؤلف فیل ریس، ترجمه بیتا عسگری و گیتا عسگری، سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی، ایرانشهر شمالی، انتشارات مدرسه
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6ــ3ــ روش تدریس درس »مدیریت زمان«
زمان را چگونه مدیریت کنیم؟

اهداف کلی
آگاهی از نحوهٔ مدیریت زمان و داشتن برنامه برای استفادٔه مؤثر از زمان 

انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
1 ــ داشتن هدف و برنامه برای زندگی و عالقه مندی به استفاده درست از عمر و برنامه ریزی در 

زندگی را باور دارند.
2ــ در بهره گیری از فرصت هایی که زندگی برای ما فراهم می کند و تنظیم برنامٔه روزانه و هفتگی 

عالقه مندی از خود نشان می دهند.
3ــ مفهوم مدیریت زمان را تعریف می کنند.

4ــ مفهوم هدف و اهمیت آن را در زندگی بیان می کنند.
5ــ انواع هدف در زندگی فردی و راه های رسیدن به آن را بیان می کنند.

6ــ اهمیت برنامه ریزی در زندگی را شرح می دهند.
7 ــ موانع مدیریت زمان )استفاده درست از زمان( را نام ببرند.

ـ توانایی برنامه ریزی و مدیریت یک دوره کوتاه زمانی )روزهای یک هفته( را از خود نشان  دهند. 8ـ 
مدت زمان تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای 

توضیح درس: دانش آموزان در این درس با مفهوم مدیریت زمان، ضرورت برنامه ریزی برای 
استفاده عاقالنه از زمان، اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و موانعی که موجب می شود فرد 

نتواند از زمان استفاده کند، آشنا می شوند.
مفاهیم و مهارت های کلیدی: مفهوم مدیریت زمان، انواع هدف، تعریف برنامه ریزی، 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
اجرای سناریوی تدریس در کالس درس: فعالیت ها در جلسٔه اول 

1ــ ابتدا هدف کلی این درس را برای دانش آموزان بر روی تخته گچی بنویسید.

توانایی استفاده درست از زمان و ضرورت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف زندگی
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به دنبال آن مفهوم مدیریت زمان را بر روی تخته گچی بنویسید و معنای آن را برای دانش آموزان 
تشریح کنید. )زمـان اشاره به عمر آدمی دارد کـه از سال هـا، مـاه ها، هفته هـا، روزهـا، ساعت هـا و دقیقه هـا 
تشکیل شده است. مدیریت زمان یا مدیریت عمر یعنی استفادهٔ عاقالنه از دقایق، ساعت ها، روزها، هفته ها، 

ماه ها و سال های عمر(. توجه دانش آموزان 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 
اسالم )ص( و ائمه )علیهم السالم( نیز توجه ما را به این نکته جلب کرده اند و همٔه کارها و فعالیت های آنها 

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 به شکل درست استفاده 

کردند، برای خود هدف داشتند و برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کردند.
با استفاده از یک تختٔه گچی، یک هدف را که باید در طول هفته آن را انجام دهید بنویسید و فعالیت ها، 
کارها و زمانی را که برای انجام هر فعالیت الزم است فهرست کنید. به دانش آموزان تذکر دهید که افراد 

موفق همواره هدف و فعالیت هایی را که برای رسیدن به آنها الزم است در یک دفتر یادداشت می کنند.
2ــ از یک دانش آموز بخواهید که احادیث پیامبر )ص( و امام علی )ع( را دربارٔه اهمیت زمان 
و استفاده درست از آن بخواند. از دانش آموزان بخواهید دربارٔه سؤاالتی که در ذیل فعالیت )1( آمده 

است با یکدیگر همفکری کنند و به آنها پاسخ دهند.
3ــ مفهوم مدیریت زمان را بر روی تختٔه گچی بنویسید و دربارٔه آن توضیح دهید.

4ــ از دانش آموزان بخواهید که بر روی یک برگٔه کاغذ سؤاالت مرتبط با فعالیت 2 را بنویسند 
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 دانش آموزان تذکر دهید هدفی که شما برای زندگی خود انتخاب می کنید آینده 

زندگی شما را مشخص می کند.
5ــ تعریف هدف و اقسام آن را بر روی تختٔه گچی بنویسید و دربارٔه اهمیت آنها برای دانش آموزان 
توضیح دهید. با استفاده از فعالیت 3 برای درک بهتر انواع هدف از دانش آموزان 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(
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ــ تأسیس یک کارخانه تولیدی )بلند مدت(
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 برنامه ریزی را با ذکر یک مثال برای دانش آموزان توضیح دهید.)10 دقیقه(

تعریف برنامه ریزی: فعالیت هایی که برای رسیدن به یک هدف و در مدت زمان 
خاصی الزم است تا به آن هدف برسیم.

مثال:
هدف: یادگیری قاعدهٔ تبدیل افعال زمان حال به زمان گذشته در زبان انگلیسی 

فعالیت ها:
1 ــ یادگیری قاعدٔه ساختن فعل ماضی از زمان حال با استفاده از چند ریشه فعل 

در افعال باقاعده و بی قاعده )10 دقیقه(
2 ــ مقایسٔه زمان حال با زمان گذشته در چند فعل باقاعده و بی قاعده )8 دقیقه(

3 ــ حفظ کردن زمان حال و زمان گذشته 20 فعل )15 دقیقه(
4 ــ انجام تمرینات کتبی شامل نوشتن زمان گذشته چند فعل حال )15 دقیقه(

استفاده از مثال های دیگر که درک آن برای دانش آموزان راحت تر است منعی ندارد.
ب( برای مثال از دانش آموزان 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 دانش آموز 

بخواهید که برخی از این فعالیت ها را در کالس بخوانند )15 ــ 10 دقیقه(.
ج( از یک دانش آموز بخواهید که مبحث اهمیت برنامه ریزی و موانع انجام مدیریت زمان را با 
صدای بلند بخواند. دربارٔه موانعی که درک آن برای دانش آموزان دشوار است از دانش آموزان سؤال 

کنید و به آنها توضیح دهید)15ــ10 دقیقه(.
د( از دانش آموزان بخواهید که فعالیت پایانی را در منزل انجام دهند. در انجام این فعالیت کمک 
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گرفتن از اعضای خانواده اشکالی ندارد. نمونه هایی از پاسخ های دانش آموزان را در شروع جلسه بعد 
در کالس مورد بررسی قرار دهید.

شیوۀ ارزشیابی از آموخته های فراگیران 
 شیؤه ارزشیابی در این درس با استفاده از آزمون های کتبی، عملکردی و نگرش سنج و برگٔه 

ثبت مشاهدات عملکردی دانش آموزان صورت می گیرد.
 نمونٔه فرم ارزشیابی مشاهده ای معلم از عملکرد دانش آموزان در کالس درس 

نام و نام خانوادگی  دانش آموزان:

متوسطخوبعالیشرح فعالیت ها
خواندن صحیح متن درس

هم اندیشی و مشورت با سایر افراد
پاسخ صحیح به سؤاالت 

مشارکت در فعالیت های کالسی 
توضیح دربارٔه مفاهیم و ارائه مثال

تکمیل برگه های انجام فعالیت در منزل

در هر جلسه این فرم برای تعدادی از دانش آموزان تکمیل می شود، به گونه ای که تا پایان هر 
نیمسال عملکرد کلیٔه دانش آموزان در کالس مورد ارزشیابی قرار می گیرد. )حداکثر نمرهٔ اختصاص 

داده شده به عملکرد دانش آموزان در کالس 5 خواهد بود(.

نمونۀ آزمون های نگرش سنج

خیربلی 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 می شود.

با داشتن برنامه متوجه می شویم که وقت ما چگونه صرف شده است.
از هدر دادن بیهوده عمر باید پرهیز کنیم.
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 نمونٔه آزمون های کوتاه جواب، جورکردنی و تکمیل کردنی 
ــ مدیریت زمان را تعریف کنید.

ــ برنامه ریزی یعنی...................
ــ هدف را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

ــ رابطٔه اهداف زیررا با نوع آن به لحاظ زمانی مشخص کنید. از ← برای متصل کردن 
هر سؤال با پاسخ صحیح استفاده کنید.

حفظ کردن یک شعر                  هدف میان مدت
نوشتن یک کتاب قصه                هدف کوتاه مدت

 نمونٔه آزمون عملکردی
1ــ برای یک هفتٔه خود برنامه ریزی کنید.

2 ــ اهداف مورد نظر خود را مشخص کنید.
3 ــ فعالیت هایی را که باید برای رسیدن به اهداف انجام دهید، مشخص کنید.

4 ــ 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 مطرح شده است. هر چند که استفاده از زمان برای انجام فعالیت های 
عبادی به آغاز پیدایش ادیان الهی بر می گردد. اما ابداع ساعت های مکانیکی، پیدایش انقالب صنعتی، 
توسعٔه  وسایل حمل و نقل، حرکت منظم اتوبوس ها و قطارها، توسعٔه نظام اداری و گسترش کارخانجات 

و تراکم کارها توجه افراد را به ساعت و زمان 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 
غربی که آنها را وادار به تفکر دربارهٔ مدیریت زمان یا استفاده درست از آن کرده است  به شرح زیر بوده 

است:
ــ برخی از افراد در حدود 12 ساعت در روز کار می کنند و فرصت کمی دارند 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 30 دقیقه در روز را به خود اختصاص می دهند.

ــ برخی از افراد نمی توانند همٔه کارهای خود را در طول هفته انجام دهند.
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 دانش آموزان 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 می کند. 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 می شود. اما برای مردم خاورمیانه، آفریقا، آمریکای التین یا 
چین اگر قرار است جلسه ای مثالً در ساعت 10 تشکیل شود، ممکن است که این جلسه در 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 می شود. اما در بقیه کشورها چنین مفهومی ندارد. به عبارت دیگر مردم در کشورهای 
خاورمیانه، آفریقا یا آمریکای التین به زمان راحت تر نگاه می کنند و ترجیح می دهند 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 دانش آموزان نیز که باید مدام مطالعه کنند و مدرسه تکالیف زیادی 
از آنها می خواهد و در عین حال خودشان نیز اهدافی را دنبال می کنند استفاده از زمان اهمیت زیادی 

دارد.
آنچه که مهم است درک این نکته است که استفادٔه درست از زمان برای هر فرد عامل مهمی در 

پیشرفت زندگی او محسوب می شود.
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منابع برای مطالعه بیشتر
1ــ مدیریت زمان نوشته سید مجتبی موسوی، انتشارات مؤسسٔه فرهنگی و انتشاراتی رسائل، 

1376
2ــ مدیریت زمان نوشته دیوید لوییس، ترجمٔه کامران روح شهنواز، انتشارات جیحون، 1377

7ــ3ــ روش تدریس درس »مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت«
اهداف کلی

1ــ آگاهی از مفهوم ارتباط، عناصر ارتباط و کسب مهارت های ارتباطی
2ــ آگاهی از ارتباطات چهارگانه انسان با خود، خداوند متعال، مردم و جهان آفرینش

انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
1ــ مفهوم ارتباط عناصر ارتباطی و انواع آن را تعریف کنند.

2ــ چرایی و چگونگی ارتباط با خود، خداوند متعال، دیگران و جهان پیرامون را توضیح دهند.
3ــ مهارت های ارتباطی خود را ارزیابی کنند.

4ــ مفهوم آداب معاشرت را توضیح دهند.
5 ــ عناصر ارتباط، پل های ارتباطی یا موانع ارتباطی را نام ببرند و آنها را تشخیص دهند.

6ــ در خصوص آداب ارتباط با افراد کوچک، دوستان، اعضای خانواده و بزرگساالن توضیح 
دهند.

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 می شود ما در شب و روز یا در طول 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 می شود 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 و بعد بحث در 
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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 می شود و به دنبال دریافت پیام، گیرنده نیز به فرستنده بازخورد و عکس العمل نشان 
می دهد. 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 می شود.
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 دانش آموزان در 
کالس نصب کنید )تصویر انسانی در حال تفکر، تصویر انسان در حال مشاهده طبیعت، تصویر انسانی 
با یکدیگرند(. برای دانش آموزان  در حال عبادت و دعا و یا تصویر دو انسان که در حال گفت و گو 
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.

2ــ شرایطی فراهم کنید که در آن دو نفر از دانش آموزان از طریق ایفای نقش دربارهٔ موضوع 
خاصی گفت و گو کنند. از دانش آموزان بخواهید که پس از انجام این گفت و گو عناصر چهارگانه ارتباطی 
یعنی گیرنده، فرستنده، پیام و عکس العمل را مشخص کنند. از دانش آموزان بخواهید عناصر چهارگانه 

ارتباطی را از طریق یک تصویر نشان دهند.
3ــ نمایشی ترتیب دهید که یک دانش آموز از طریق حالت های بدن خود پیام های مختلفی را به 

سایر دانش آموزان منتقل کند.
4ــ از دانش آموزان درباره شباهت ها و تفاوت های انتقال پیام به شیوه کالمی  و غیر کالمی سؤال 

کنید.
5 ــ از طـریق ترتیب دادن یک نمـایش و گفت و گو 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 گفت و گوهای بین دو نفر، پل های مختلف ارتباطی را به 
دانش آموزان 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 
ـ از دانش آموزان بخواهید برگه خودارزیابی مهارت های ارتباطی را تکمیل  7ــ انجام فعالیت 4ـ 
کنند. این برگه به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت ها و ضعف های ارتباطی خود را مورد ارزیابی 

قرار دهند.
8   ــ از دانش آموزان بخواهید فعالیت 5 را به صورت فردی انجام دهند. از صّحت برخی از 

پاسخ های دانش آموزان مطمئن شوید.
بحث گروهی: از دانش آموزان سؤال کنید که چرا انسان ناچار از برقراری ارتباط با خود است؟

پاسخ: با مروری بر تجربیات خود می خواهد به راه حل جدیدی برسد.
ــ دربارٔه صّحت و سقم تجربیات خود بازنگری می کند.

ــ نکات قّوت و ضعف خود را ارزیابی می کند.
ــ به اشتباهات خود فکر می کند.

از دانش آموزان سؤال کنید چرا انسان ناچار از برقراری ارتباط با خداوند متعال است؟
پاسخ: نیاز به کسب آرامش روحی و داشتن تکیه گاه

ــ نیاز به راهنمایی و هدایت خداوند
ــ نیاز به دخالت خداوند در حّل مشکالت

پاسخ: از دانش آموزان 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
ــ نیاز به تهیٔه احتیاجات خود

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 دانش آموزان سؤال کنید که چرا انسان ها ناچار به برقراری ارتباط با طبیعت اند؟

پاسخ: نیاز انسان به تأمین احتیاجات ماّدی خود مانند غذا، پوشاک، چوب و…
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 دانش آموزان سؤال کنید که مهارت های ارتباطی چیست؟
ــ اگر تصمیم به برقراری ارتباط با فردی دارید که او را نمی شناسید، چگونه با او ارتباط برقرار 

می کنید؟
ــ اگر این فرد در جای دوری زندگی می کند، چگونه می توانید 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 می کنید؟

ــ اگر بخواهید توجه دیگران را به خود جلب کنید، این کار را چگونه انجام می دهید؟
ــ اگر بخواهید مردم را به خرید کاالی خود تشویق کنید، این کار را چگونه انجام می دهید؟

برای انجام کارهای فوق شما نیازمند دانستن مهارت های ارتباطی هستید. فعالیت 2 را انجام 
دهید. دانش آموزان 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 

دانش آموزان کالس برساند.
پاسخ سؤال 1: آداب 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 2: محبت کردن به آنها و پرهیز از رفتاری که موجب ترس و وحشت آنها شود.

پاسخ سؤال 3: سالم کردن، محبت کردن، پرهیز از تمسخر و غیبت و بدگویی آنها، پرهیز از 
زورگویی و....

پاسخ سؤال 4: احترام کردن، توجه به خواسته های آنها، همکاری، نظر خواستن از آنها در 
کارهای مختلف و.....

پاسخ سؤال 5: سالم 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
انجام فعالیت های کتاب و مشاهدٔه عملکرد گروه های کالسی با استفاده از برگٔه مشاهدٔه عملکرد

ــ انجام فعالیت های نمایشی و تکمیل برگه های خود آزمون حداکثر پنج نمره
ــ مشاهدٔه عملکرد دانش آموزان در کالس حداکثر پنج نمره
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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 
که شخص با خودش برقرار می سازد. اگر چه ممکن است که بعضی افراد معتقد باشند که ارتباط با خود 
معنا ندارد؛ اما 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 کالمی  مانند تکان اندام های بلند و تماس های چشمی
ــ ارتباط بین بخش های بدن: مثالً دلم می گوید که اکنون وقت ناهار است.

ــ صحبت کردن با خود و یا نگارش افکار یا مشاهدات
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، عمومی  و گـروه کوچک را شامل 

می شود. ارتباطات میان فردی در برگیرنده موارد زیر است:
1( گفتار، 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 می گیرد.

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 می گیرد.
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 معموالً گیرنده 
به فرستنده بازخورد می دهد. اما در ارتباطات یک سویه بازخورد یا عکس العمل از دریافت کننده پیام 
به فرستنده داده نمی شود؛ مانند ارتباطات رادیویی یا تلویزیونی.ارتباطات اقسام مختلفی دارد؛ مانند 
ارتباطات کالمی، ارتباطات غیر کالمی  و ارتباطات تصویری. ارتباط کالمی  از طریق صحبت کردن، 

گفت و گو، سخنرانی و نمایش صورت می گیرد.
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ارتباط غیرکالمی از طریق حالت  و زبان بدن )حرکات اندام ها و حاالت چهره، مدل مو، نمادها 
و سمبل ها( به مخاطب منتقل می شود. ارتباطات کالمی از طریق آهنگ و تن صدا به طرف مقابل منتقل 
می شود. در ارتباطات تصویری از طریق تصاویر، نوشته ها، عکس،نقشه، نمودار و… پیام مورد نظر به 

مخاطب منتقل می شود.
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 کامالً  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 می شود. 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 مهمی دارد.
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 می تواند یک مهارت 
ارتباطی باشد. اما واقعیت این است که شما دربارهٔ آنچه که بر زبان می آورید باید فکر کنید )با خود 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 می دهد که گفته های دیگران را به درستی درک کنید و نسبت به آن از خود عکس العمل 
مناسب نشان دهید. صحبت کردن، توانایی توضیح دربارهٔ نظرات خود به 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 غیرکالمی است 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 کالمی، نیازمند 

مهارت های زمینه ای مانند آگاهی از مخاطبان، توانایی ارائه مطلب و استفاده از زبان بدن است.
در پایان اگـر بخواهیم یک جمع بندی مناسب از تعریف مهارت های ارتباطی ارائه دهیم این گونه 

می توان آن را تعریف کرد:
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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 )عالئم،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 می شود. 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.

8ــ3ــ روش تدریس درس »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 دانش آموزان انتظار می رود 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

توضیحاتی دربارۀ درس: همٔه ما در زندگی روزمره به شیوه های مختلف با دیگران ارتباط برقرار 
می کنیم و به تبادل افکار، احساسات و طرح خواسته های خود با دیگران می پردازیم. ارتباط ما با دیگران 
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در اشکال مختلف صورت می گیرد. برخی از این سبک های ارتباطی که در بین افراد شایع است، از 
طریق طرح موقعیت های فرضی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.این سبک ها گاه انسانی و منطقی، گاه 
زورگویانه و زمانی قاطعانه یا منفعالنه است. دانش آموزان با ارزیابی این سبک ها متوجه نکات قّوت و 
ضعف هر سبک و پیامدهای آن می شوند و در نهایت یاد می گیرند که در برقراری ارتباط با دیگران و در 

موقعیت های مختلف سبک ارتباطی مناسب را به کار گیرند.
سناریوی تدریس

1ــ اجرای موقعیت 1 )موقعیت سلطه جویانه یا زورگویانه(. ابتدا عبارت سبک رفتاری سلطه جویانه 
را روی تختٔه گچی بنویسید. این موقعیت را می توان به دو شیوه تدریس کرد: اول، خواندن متن و بعد 
درخواست از تعدادی دانش آموز درخصوص نقد و بررسی عملکرد فرهاد. دوم، ایفای نقش فرهاد در 
قالب یک انسان زورگو همراه با مشارکت یک یا سه نفر از دانش آموزان در نقش افرادی که تحت سلطه 
قرار گرفته اند. 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 دانش آموزان 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.

ابتدا سبک رفتار منطقی را بر روی تختٔه گچی بنویسید و مانند موقعیت 1 می توانید آن را به دو 
شیوه تدریس کنید.

از دانش آموزان بخواهید که رفتار سارا را مورد ارزیابی قرار دهند.
3ــ موقعیت 3 )سبک رفتار سلطه جویانه( را در کالس اجرا کنید. )انتخابی(

اجرای این موقعیت به مانند موقعیت )1( است.
در پایان عملکرد سودابه را مورد نقد و بررسی قرار دهید.

4ــ موقعیت 4 )سبک رفتار انسانی( را در کالس اجرا کنید. اجرای این موقعیت به مانند موقعیت 
)1( است.

عملکرد فاطمه و سحر را مورد نقد و بررسی قرار دهید.
5ــ موقعیت 5 )سبک رفتار انفعالی( را در کالس اجرا کنید.
در پایان عملکرد چنگیز و حمید را مورد ارزیابی قرار دهید.

6ــ موقعیت 6 )سبک رفتار قاطعانه یا جرأت مندانه(
در پایان عملکرد فریبرز را مورد نقد و بررسی قرار دهید.
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شیوۀ ارزشیابی: ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در خصوص اجرای موقعیت ها و تکمیل 
مشاهدٔه عملکرد.

دانستنی هایی برای معلم 
ویژگی های سبک رفتاری سلطه جویانه )زورگویانه(: افراد سلطه گر سعی می کنند که با 
دیگران مانند یک شیء برخورد کنند و نه یک انسان. آنها تالش می کنند 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 تصّنعی برای دیگران قائل شوند، اما در واقع 
قصد فریب آنها را دارند.افراد سلطه جو باورهایی دارند که خیال می کنند به آنها احساس قدرت می دهد. 
به همین علت آنها کمتر به نظرات دیگران اهمیت می دهند. 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.
افراد سلطه پذیر از برخورد با دیگران  ویژگی های سبک رفتاری سلطه پذیرانه )انفعالی(: 
می ترسند حتی اگر این کار به قیمت از دست دادن حق آنها تمام شود. آنها معموالً حق را به دیگران 
بسیار مضطرب  انتقاد  مقابل  در  افرادی  نیستند. چنین  قائل  احترامی  و  ارزش  برای خود  و  می دهند 
می شوند و معموالً برخالف میل خود عمل می کنند. برای پیدا کردن دلیل مشکالت معموالً خودشان را 
سرزنش می کنند و گاهی این سرزنش به قدری شدید می شود که ماهیت خود آزاری پیدا می کند. گاهی 
تالش می کنند که حس ترحم دیگران را جلب کنند. وقتی کسی باعث ناراحتی آنها می شود به جای صحبت 
و طرح مسئله با فرد مذکور مسئله را در دل خود نگه می دارند و تقاّل می کنند که آن را فراموش کنند. افراد 
سلطه پذیر ممکن است که از عبارات اخالقی مانند گذشت و تواضع استفاده کنند، اما فراموش می کنند که 
چنین اعمالی هرگز از روی ترس انجام نمی گیرد؛ بلکه این اعمال با توجه به فضایل عالی اخالقی در فرد 

انجام می شود.
ویژگی های  سبک رفتاری قاطعانه یا ابراز وجود: فرد قاطع کسی است که هم حّق و حقوق 
خود و هم حّق و حقوق دیگران را رعایت می کند. آنها برخالف افراد سلطه پذیر که خود را متهم می کنند 
یا برخالف افراد پرخاشگر که همواره دیگران را متهم می کنند؛ سعی می کنند که راه حل یک مسئله را 
پیدا کنند. افراد قاطع نکات مثبت و منفی را هم در خود و هم در دیگران به صورتی منصفانه می بینند 
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و در عین حال هم برای هم خود و هم برای دیگران احترام قائل هستند. افراد قاطع در حّل تعارضات 
بیشتر بر گفت و گو 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 می کنند، سبک رفتاری آنها با دیگران انسانی است. این افراد در حقیقت 
به مراحل باالیی از فضایل اخالقی دست یافته اند. از جمله سایر سبک های رفتاری می توان به سبک های 

رفتاری انسانی جرأتمندانه، منفعل پرخاشگر  یا پرخاشگر اشاره کرد.
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توصیف سبک های ارتباطی

زرنگپرخاشگر و سلطه جوقاطعانهانفعالیویژگی ها

صفات 
عمومی 

کم صحبت  مطیع،  تن،  فرو ـ  ـ
مبهم  وی  تعهدات  د.  مـی کن
تمجـید  دیـگران  ز  ا است. 

می کند.
ـ    من نـظـری نــدارم. خـوب  ـ
است، شما درست می گویید.

ــ اعـمـال  و  اظـهـارات 
هـمـاهـنـگ است، قـاطع 
او واضح  پیام  امـا مؤدب 
دیگران  و  خود  ه  ب است. 

احترام می گذارد.
ــ ایـن نظر خـوبی است، 
امـا مـی شود ایـن گونه هم 

عمل کرد.
ــ مـن خـود ایـن گـونــه 
دوسـت دارم، اگــر چـه 
می شود به راه هـای دیگر 

فکر کرد.

ــ اهل کنـایه، تنـد مزاج، حق 
بـه جانب، برتری طلب، حرف 
دیگران را قطع می کند، درباره 
دیگـران صحبت می کنـد، بـه 
دیگـران انتقـاد دارد، دیگران 
را تحقیـر می کنـد، بـه دیگران 
مـنـت مـی گـذارد، بــه کـسی 

احتـرام نمی گذارد.
ــ ما می خواهیم این کارها را 
انجام دهیم. نظر شما برای من 

مهم نیست.

ـ حیله گـر، مـوذی، دنـبال کنتـرل  ـ
قـهـر  دیگـران  از  زود  ن،  دیگـرا
می کند. از دیگران به طور غیرمستقیم 
نیـازهای  تـا  می کنـد  ست  درخـوا
را  کنـد.دیگران  تـأمین  ا  ر خـود 
وا می دارد که یا کار او را انجام دهنـد 

و یـا بـرایش متأسف باشند.
حسـود و چـاپـلـوس است و 
بیـشتـر اوقـات سعی مـی کنـد 
خـود را خیـلی خـوب نشان 

دهـد.مردم کمتـر می تـوانند به 
نقشه های او پی ببرند.

باورها و 
عقاید

نظر شما درست است، اما 
نظر من خیر.

نظــر مــن درســت اســت، 
نظــر شــما هــم درســت 

ــت. اس

نظر من درست است اما نظر 
شما خیر

دیـگـران را خوشبخت می دانـد 
اما خود را خوشبخت نمی داند.

دیـگـران          را          وسـیـلـه            تـأمـیـن 
خواسته های خود می داند.

از تماس چشمی خودداری چشم ها
می کند، به پایین نگاه می کند، 
زود گـریـه می کـنـد، اهـل 

التماس است.

گـرم و اهل خوشـامدگویی، 
برخـورد دوسـتانه، به چشـم 
افـراد  مسـتقیم نـگاه می کند.

احسـاس،  بـدون  ج،  زودرنـ
خیـره بـه طـرف مقـابل نگـاه 

می کند، توضیحی ندارد.

اغلب گـریه تصنعی و دروغـین 
دارد.

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

دارد.

راحت، باز و اهل پذیرش 
دیگران

بـدن خـود را مستـقیم نگـاه 
می دارد، سر خود را باال نگه 
مستـقیم،  شانـه هـا  می دارد، 

دست ها باز، پاها جدا.

تـرکیـبـی از حـالـت انـفـعـالی 
و قاطعانه

چسـبیده بـه هـم، بـی قرار دست ها
غالبـًا  عـرق کرده 

با انگشت هـا اشـاره می کند. باز، دوستانه و حالت مناسب
مـی کـنـد.  گـره  را  مشت هـا 

دست ها را به کمـر می زند

تـرکـیـبـی از حـالـت انـفـعـالی 
و قاطعانه

تسلـیـم دیگـران مـی شود پیامدها
آنچـه مـا می خواهیم به ما 
نمی دهد. از خود انتخاب 

می کند، بیچاره است.

با دیگران ارتباطات خوب 
دربارٔه  خوشحال  دارد، 

عملکرد و اهل مصالحه

دشـمـن سـاز است، دیـگـران 
را نـاراحت می کنـد، احساس 

خشم و رنجش دارد.

عصبانی،  او  از  پایان  در  مردم 
خشمگین و ناامید هستند.
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منابع مورد مطالعه
ــ راهنـمای قاطعیت ورزی، دکتر علیـرضا جزایری و سیـد علی سینا رحیـمی، نشر دانـژه، 

تهران
ــ مهارت های زندگی، دکتر حسین خنیفر و دکتر مژده پور حسینی، مرکز نشر  هاجر، قم

٩ــ3ــ روش تدریس درس »سبک زندگی« 
اهداف کلی 

شناخت مفهوم سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن 
انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:

1ــ مفهوم سبک زندگی را تعریف کنند. 
2ــ عوامل مؤثر در سبک زندگی را تشریح کنند.

3ــ عواملی که موجب تغییر در سبک زندگی افراد می شود را نام ببرند.
4ــ سبک زندگی افراد مختلف را مقایسه و پیامد انتخاب هر نوع سبک زندگی را بیان کنند.

مدت زمان تدریس: یک تا دو جلسه 45 دقیقه ای
زندگی،  مؤثر در شکل گیری سبک  زندگی، عوامل  سبک  مفاهیم و مهارت های اساسی: 

عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی، مقایسٔه سبک های زندگی، سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی
توضیحاتی دربارۀ درس: این درس با داستانی از فضیل بن عیاض شروع می شود. 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 می خواهد 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 
پیامدهای  و  افراد  از  تعدادی  زندگی  می گیرد. سپس سبک  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  می گیرد  شکل 

انتخاب هر کدام مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
روش های تدریس پیشنهادی: داستان گویی، بحث گروهی، توضیح و تبیین مفاهیم.

روش تدریس:
1ــ از یک دانش آموز بخواهید که داستان فضیل بن عیاض را بخواند.

2ــ فعالیت 1 را اجرا کنید. از دانش آموزان بخواهید نظر خود را دربارٔه دالیلی که موجب 
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شد فضیل سبک زندگی خود را تغییر دهد ابراز کنند. می توانید از داستان های دیگری از افراد تائب 
استفاده کنید.

3ــ تعریف سبک زندگی را بر روی تخته کالس بنویسید.
4ــ در انجام فعالیت )2( ابتدا درختی را روی تختٔه کالس ترسیم کنید که دارای پنج ریشه است 
هر یک از سؤاالت مطرح شده در این فعالیت اشاره به یک ریشه دارد. به دانش آموزان توضیح دهید 
که خانواده، سبک زندگی ما را مشخص می کند. 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 می کند. 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 )3( را اجرا کنید. 

با یکدیگر مقایسه شده است. دانش آموزان الزم  در این فعالیت، سبک زندگی برخی از افراد 
است که با مقایسه دو به دو نظرات خود را دربارٔه آنها ابراز کنند.به دانش آموزان توضیح دهید که یک 
فرد، یک گروه، قوم یا طایفه، شهری، روستایی، مسلمان و غیر مسلمان، ایرانی، افغانی، روسی، پاکستان 
سبک زندگی خود را دارد که موجب می شود از دیگری یا دیگران متفاوت باشد. ما مردم ایران اسالم و 

آداب و رسوم ایـرانی را به عنوان سبک زندگی خود انتخاب کرده ایم و به آن افتخار می کنیم.
6ــ از دانش آموزان بخواهید که در خانه، فعالیت پایانی را به کمک اعضای خانواده انجام دهند. 
معیارها برای مقایسٔه )شباهت ها و تفاوت ها ( را به کمک خانواده می توان انجام داد. برای مثال، باورها 
و اعتقاد، سطح درآمد، تفریحات، نوع لباس. پای بندی به سالمت و بهداشت از جمله معیارهایی اند که 

برای این مقایسه می توان انتخاب کرد.

10ــ3ــ روش تدریس درس »مهارت قاطعیت و جرأت ورزی«
اهداف کلی:

1ــ آشنایی دانش آموزان با مفاهیم قاطعیت و تصمیم گیری صحیح
2ــ 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:
1ــ مفهوم قاطعیت و دالیل جرأت ورزی را بیان کنند.
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2ــ با اجرای نمایش دو نفره نمونه هایی از انواع قاطعیت ورزی را نشان دهند.
3ــ مفهوم فشار همساالن را توضیح دهند.

4ــ خصوصیات افرادی که رفتار قاطعانه از خود نشان می دهند را بیان کنند.
5 ــ خود را به لحاظ شجاعت و قاطعیت ارزیابی کنند.

مدت زمان تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای
توضیحاتی دربارۀ درس: رفتارهای انسان با دیگران ممکن است که از نوع منفعالنه، پرخاشگرانه 
و یا قاطعانه باشد. انتخاب هر شیوهٔ رفتاری پیامدهای متعددی برای ما و دیگران دارد. برخی از انسان ها 
ممکن است که مورد سوء استفادٔه دیگران قرار گیرند.عده ای می خواهند از دیگران سوء استفاده کنند. اما 
برخی نمی خواهند که مورد سوء استفاده قرار گیرند یا تن به هر کاری دهند. چنین افرادی موضع گیری های 

قاطعانه از خود نشان می دهند.
نمونه های فراوانی از زندگی افرادی وجود دارد که به دلیل ترس و ناتوانی در تصمیم گیری صحیح 
دچار مشکالت فراوانی شده اند یا به دلیل قاطعیت و شجاعِت به موقع یا اراده و تصمیم، زندگی خود را 

تغییر داده اند. 
برای مثال، علی گندابی همدانی راهزن، یک نمونه از این افراد است. علی جرأت کرد و یکبار 
برای همیشه دست از راهزنی برداشت و برای توبه و شست و شوی روح و جسم خود به کربال و نجف 
رفت و در کنار حرم مطهر ائمه اطهار )ع( ساکن شد تا باألخره پس از مدتی و در حال سجده نماز به 

ملکوت اعلی پر کشید و در جوار ضریح مطهر حضرت علی )ع( نیز دفن گردید )پیوست 1(.

این  موقعیت  و حفظ شأن  اخالقی  رعایت جنبه های  با  می توانند  دبیران محترم 
افراد، تعدادی از افراد محله یا شهر را که در گذشته وضعیت خوبی نداشته )بدون ذکر 
را  دارند  ایجاد کرده و در حال حاضر زندگی موفقی  تغییر  توانسته اند در خود  و  نام( 

شناسایی و داستان آنها را در کالس نقل کنند.
در صورت امکان با دعوت ازافرادی که مسیر زندگی خود را اصالح کرده اند و 
از گذشتٔه غلط خود فاصله گرفته و مایل اند داستان زندگی خود را برای عبرت دیگران 
بازگو کنند به کالس دعوت کنید. دانش آموزان می توانند سؤاالت خود را با آنها درمیان 

بگذارند.
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در تاریخ فداکاری ملت قهرمان ما بانوان جسوری وجود دارند مانند شهیده ناهید فتحی کرجو 
از جمله افرادی است که توسط ضّد انقالب سنندج ربوده می شود و از او خواسته می شود که به امام 
خمینی )ره( توهین کند او از انجام این کار قاطعانه و شجاعانه پرهیز کرد تا سرانجام به شهادت رسید.

آوازٔه این دانش آموز آزاده و قهرمان بایستی در سطح کشور گسترش پیدا کند تا الگویی مناسب 
برای نسل های حال و آینده باشد تا به راحتی در مقابل هر درخواست شیطانی سر تعظیم فرود نیاورند.

با توجه به اینکه بحث قاطعیت و جرأت ورزی نیز مانند بسیاری از مهارت های 
طرح شده در کتاب از حساسیت باالیی برخوردار بوده و طرح مطلب و نحؤه بیان، تأثیر 
عمیقی بر نسل حال و آینده خواهد داشت، دبیران محترم با تعامل دانش آموزان و اجرای 
کارهای نمایشی مناسب با کمترین بد آموزی، می توانند این مهارت کلیدی را نیز به بهترین 

شکل به دانش آموزان آموزش دهند.

فرایند تدریس
جلسۀ اول:

این  برای  آمده  پیش  موقعیت  که  بخواهید  دانش آموز  یک  از  دهید.  انجام  را   1 فعالیت  1ــ 
از  ادامه  در  کنند.  فرد بحث  این  برای  آمده  پیش  و در خصوص علل مشکل  بخواند  را  دانش آموز 
دانش آموزان بخواهید که به روش فردی جدول را تکمیل کنند. از عده ای بخواهید مواردی را که به 

آنها نه گفته اند و نیز دالیل نه گفتن خود را برای دیگران بخوانند.
بر تجربیات خود در مورد زیان های مصرف مواد  با مروری  2ــ از دانش آموزان بخواهید که 
مخدر و افکار و باورهای نادرستی که موجب اعتیاد عده ای از جوانان شده است نظرات خود را مطرح 
کنند. بهترین نظرات را روی تختٔه گچی بنویسید و از دانش آموزان بخواهید که این نظرات را در کتاب 

بنویسند. تعریف رفتار قاطعانه را روی تختٔه گچی بنویسید.
3ــ از یک دانش آموز بخواهید تا ادامٔه متن در خصوص روابط دوستانه افراد با یکدیگر را 

مطالعه کنند و به سؤاالت دانش آموزان در این خصوص جواب دهید.
4ــ فعالیت 2 را در کالس اجرا کنید و برای اجرای هر مورد از انواع قاطعیت دو نفر دانش آموز 
از  یکی  آن  پاسخ  که  را مطرح کند  بیجایی  بخواهید که درخواست  از یک دانش آموز  انتخاب کنید. 
جمله های مرتبط با فعالیت 2 باشد. از طریق ایفای نقش دانش آموز دیگری پاسخ دانش آموز قبلی را 
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می دهد. اجرای نقش به صورت دو نفره و روبه روی دانش آموزان کالس خواهد بود.
جلسه دوم:

5  ــ مفهوم فشار همساالن را روی تختٔه گچی بنویسید. از یک دانش آموز بخواهید که متن 
مرتبط با فشار همساالن و اندرز هایی برای تو را بخواند. در خصوص نکات آموزشی که در مبحث 

اندرزی برای تو وجود دارد به سؤاالت دانش آموزان پاسخ دهید.
به آنها خاطر نشان کنید  در مورد خصوصیات افراد قاطع برای دانش آموزان توضیح دهید و 
که قاطعیت با زورگویی فرق می کند در قاطعیت تالش می شود که با طرف مقابل بر اساس منطق، اما 

شجاعانه گفت وگو کنید.
6  ــ جدول خود ارزیابی را تکمیل کنید. از دانش آموزان بخواهید که با مروری به تجربیات خود 
دالیلی را که نشان می دهد وی فردی شجاع و قاطع است بیان کند. جدول را تکمیل کند. در پایان از 

چند دانش آموز بخواهید که دالیل خود را برای سایر دانش آموزان بخواند.

دانستنی هایی برای معلم
رفتار قاطعانه در برابر رفتارهای منفعالنه و پرخاشگر وجود دارد. در شیؤه رفتار منفعالنه فرد 
به دیگران اجازه می دهد که به راحتی حقوق و احساسات او را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند. چنین 
شخصی در ظاهر فردی متواضع، صبور و از خود گذشته و مهربان قلمداد می شود، اما در باطن همیشه 
از اینکه دیگران از او سوء استفاده می کنند ناراحت است. در نتیجه این افراد دائماً با خود مشکل دارند 
و میزان رضایت آنها از خودشان همواره پایین است. افرادی که رفتار منفعالنه دارند میل شدیدی به 
راضی نگه داشتن دیگران از خود دارند، اهل ابراز عقیده نیستند، خود را دست کم می گیرند، اعتماد به 

نفس ندارند و برای به دست آوردن دل دیگران خود را به هر گونه رنج و زحمتی می اندازند.
آنها  تهدید  به  و شروع  می گیرد  نادیده  را  دیگران  پرخاشگرانه، شخص حقوق  رفتار  در شیؤه 
می کند. افراد پرخاشگر دانسته یا نادانسته از دیگران سوء استفاده می کنند. طرز رفتار آن در دیگران 
احساس حقارت، جهل و نادانی، خشم، احساس گناه و تقصیر به وجود می آورد. این افراد در واقع 
از طریق ایجاد یک حالت عاطفی ناخوشایند مثل خشم، غم و احساس گناه در دیگران زمینه را برای 
سوء استفاده فراهم می کنند. از ویژگی افراد پرخاشگر، طعنه زدن به دیگران، ایجاد ناامیدی و دلسردی 
در دیگران، استفاده از جمالت تحکیم آمیز و آمرانه قضاوتی، برچسب زدن به دیگران، اظهار نظرهای 

نژاد پرستانه، تحقیر قومیت ها و ملیت ها و جنسیت است.
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به  و  دیگران  حقوق  به  احترام  ضمن  شخص  وجود،  ابراز  با  توأم  و  قاطعانه  رفتار  شیؤه  در 
رسمیت شناختن افکار و احساسات آنها بر حفظ حقوق شخصی خود ایستادگی می کند و برای افکار 
و احساسات خویش نیز ارزش و احترام قائل است. این افراد افکار و احساسات خود را مستقیم، 
ابراز وجود و  به طور کلی  انسانی خود دفاع می کنند.  بیان کرده و از حقوق  انگیخته  صریح و خود 

قاطعیت به افراد کمک می کند تا:
1ــ جلو پایمال شدن حقوق خود را بگیرند.
2ــ تقاضاهای نامعقول دیگران را رد کنند.

3ــ بتوانند از دیگران درخواست های معقولی داشته باشند.
4ــ با مخالفت های نامعقول دیگران برخورد درست و مؤثری داشته باشند.
5  ــ در هر موردی موضع خود را با اعتماد به نفس و آزادانه مطرح سازند.

روش های عملی برای رفتار قاطعانه و توأم با ابراز وجود
1ــ رّد قاطعانه: در رّد قاطعانه، شخص ضمن اینکه احترام و حرمت نفس طرف مقابل را 
حفظ می کند، در عین حال پاسخ منفی خود را به صورت مؤثر اعالم می دارد. روش رّد قاطعیت، سه 

جزء دارد که در زیر نشان داده می شود.
اعالم تصمیم  بیان دالیل رد    باز خورد مثبت  

مثال:
1ــ بازخورد مثبت:

ای کاش می توانستم کاری برای شما انجام دهم.
2ــ دلیل یا دالیل رد

من تصمیم گرفته ام که جزوه ام را به هیچ کس ندهم. 
3ــ اعالم تصمیم

متأسفم.
2ــ روش صفحۀ خط افتاده

در این شیوه، زمانی که فردی سماجت بیش از اندازه می کند، موارد 1 و 2 حذف می شود و 
جملٔه آخر یعنی »متأسفم«، گفته می شود.

ـ روش خلع سالح: در این شیوه، طرف مقابل هنگامی که با جواب رد شما مواجه می شود،  3ـ 
سعی می کند با توسل به برخی از شیوه ها شما را در موضع انفعال و تسلیم قرار دهد. برای مثال، به شما 
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می گوید: »واقعاً که ترسو هستی«، »خیلی بچه هستی«، »خیلی خودخواه هستی« در این شرایط افراد 
کم رو و منفعل به طور ویژه ای آسیب پذیر می شوند. در روش خلع سالح اسلحه طرف مقابل را از او 
می گیرید و به خودش تحویل می دهی. برای مثال، در جوابش می گویی: »آره من خودخواهم« یا »آره 

گاهی اوقات خودخواه می شوم«.
4ــ تغییر موضوع صحبت: موضوع صحبت را عوض کنید. مثالً وقتی طرف مقابل شما 
او  اما  داده اید؛  قبالً  را  پاسختان  یا  بشنوید  نمی خواهید  شما  که  می کند  صحبت  موضوعی  به  راجع 
سماجت می کند، می توانید از این روش استفاده کنید. به عنوان مثال، وقتی دوستت اصرار می کند که 

جزوهٔ شما را بگیرد، شما می توانید این گونه به او پاسخ دهید »راستی پروژه ات را تمام کردی؟«
خودم  برای  کافی  اندازهٔ  به  »من  کنید  استفاده  شوخی  از  شوخی:  از  مثبت  استفادۀ  5  ــ 

گرفتاری دارم«.
6ــ نه گفتن: نه گفتن حق هر کسی است. شما می توانید خیلی ساده »نه بگویید«، »نه دوست 

من، من هرگز این کار را نمی کنم«.
7ــ ابراز وجود همدالنه: می توانید ضمن نشان دادن همدلی خود، ابراز وجود کنید. از این 
طریق به طرف مقابل نشان می دهیم که متوجه وضعیت او بوده و احساساتش را درک می کنیم، مثال: 
)برای اعتراض به کسی که مرتباً حرف های شما را قطع می کند(. »می دانم که شما نیز افکار و نظرات 

جالبی در این مورد دارید، اما ای کاش اجازه می دادید تا من حرف هایم را تمام کنم«.
نه  گفتن  و  دارند  مشکل  درخواست  یک  رد  در  تنها  نه  افراد  از  خیلی  قاطعانه:  بیان  8  ــ 
برایشان مشکل است؛ بلکه بیان احساسات مثبت مثل قدردانی از دیگران، ابراز محبت و عالقه و بیان 
تمجید و ستایش نیز برایشان کاری سخت و مشکل است. مثال هایی از بیان قاطعانه: »چه کفش قشنگی 

داری«، »نکته مهمی را مطرح کردی« یا »رفتارت نشان می دهد که خیلی باهوشی«.
بیان قاطعانه بستگی به نوع درخواست طرف مقابل و رابطٔه ما با طرف مقابل دارد. برای مثال، 
تصور کنید دوست شما از شما درخواست دارد که سیگار بکشید. پاسخ شما می تواند به صورت های 
مختلفی باشد »متشکر، من عالقه ای ندارم«، »متشکرم من اهل سیگار نیستم«، »متشکرم من به ریه های 
خودم احتیاج دارم«، »من همین جوری کلی مشکل دارم نمی خواهم آن را زیاد کنم«، »تو را دوست 

خوبی برای خود می دانستم، انتظار نداشتم چنین پیشنهادی به من بدهی«.
ابراز  با کمترین مقدار  افراد کار را  افزایشی،  ابراز وجود  9 ــ ابراز وجود افزایشی: در 
وجود شروع می کنند و اگر طرف مقابل بی تفاوت بود، به تدریج بر میزان ابراز وجود خود می افزایند. به 
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عنوان مثال، دوست شما اصرار دارد که به همراه او سیگار بکشید. شما به شیؤه زیر می توانید به تدریج 
در صحبت های خود از ابراز وجود افزایشی استفاده کنید:

1ــ من سیگار نمی کشم.
2ــ برای دومین بار است که بهت می گم که من اهل سیگار نیستم.

3ــ از تو می خواهم همین االن از من دور شوی.
در کل ابراز وجود یکی از مهارت های اجتماعی و ارتباطی است که در زندگی روزمره بسیار 

مفید بوده و مانع از ایجاد بروز مشکالت بعدی می شود.
منابع برای مطالعه مربیان، مشاوران و مدّرسان

ــ مهارت  دانژه، شامل:1  نشر  آموزش مهارت های زندگی )1387(،  کتابچه های  1ــ مجموعه 
خودآگاهی، 2ــ مهارت مدیریت هیجانات، 3ــ مهارت مدیریت استرس، 4ــ راهنمای تاب آوری، 5  ــ 

ـ مهارت ارتباط مؤثر. راهنمای قاطعیت ورزی، 6ــ مهارت کنترل خشم، 7ــ مهارت تصمیم گیری، 8ـ 
2ــ راهنمای مهارت های زندگی )1386(، دکتر مجید محمود علیلو، موسسٔه فرهنگی منادی تربیت 
3ــ روش های زندگی: نکات، گام ها و اصول مربوط به رشد، تعامل با دیگران، یادگیری و لذت 

بردن از زندگی )1391(، نوشتٔه اسپالند، پامال، ترجمٔه مهسار مشتاق، انتشارات ابو عطا
4ــ چه کار کنم اگر خیلی عصبانی می شوم )1391(، نوشته هینتردان، ترجمٔه حسین محسن 

فارسی، انتشارات گام

11ــ 3ــ روش تدریس »تضاد و اختالفات خود را با دیگران چگونه مدیریت کنیم؟«
اهداف کلی

1ــ درک مفهوم اختالف و علل بروز اختالف بین افراد
2ــ کسب مهارت در مدیریت اختالف در موقعیت های مختلف 

انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
1ــ مفهوم اختالف و علل بروز اختالف را در بین افراد بیان کنند.

2ــ پیامد اختالف و نزاع را پیش بینی کنند.
3ــ نحوهٔ کنترل عصبانیت و حل اختالف خود را با دیگری در یک موقعیت فرضی بیان کنند.

4ــ مفهوم مدیریت اختالف را بیان کنند و ویژگی افرادی که اهل گفت و گو و درگیری هستند 
را فهرست کنند.
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5  ــ ضرورت عفو و بخشش در حل اختالف با دیگری را بیان کنند.
6 ــ برخی از مهارت های ضروری در حّل اختالف با اعضای خانواده یا سایر افراد را کسب کنند.

مدت زمان تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای
مفاهیم و مهارت های اساسی: مفهوم اختالف و ریشه های بروز اختالف بین افراد، مهارت 
حّل اختالف در یک موقعیت فرضی، پیش بینی پیامدهای بروز اختالف، مدیریت اختالف و خصوصیات 
افرادی که اهل گفت و گو و حّل اختالف هستند، اهمیت عفو و بخشش، مهارت های حّل اختالف با 

اعضای خانواده و سایر افراد.
توضیحاتی دربارۀ درس: فلسفٔه طراحی این درس به دلیل وجود اختالفات و نزاع در دورٔه 
نوجوانی و یا بین افراد در سطح جامعه است. )الزم به ذکر است که پسران و مردان بیش از دختران 
و زنان وارد درگیری و نزاع با یکدیگر می شوند( در بین دختران و زنان نزاع و اختالف غالباً به شکل 
افراد  از  بسیاری  که  آنجا  از  است.  بدنی  صورت  به  درگیری  نادر  موارد  در  و  حسادت  و  بدگویی 
فاقد مهارت های الزم برای حّل اختالفات اند به همین دلیل هر روزه ما شاهد بروز مشکالت فراوانی 
یا  منفی  هیجانات  تشدید  لحاظ  به  را  زیادی  اختالفات مشکالت  این  و خانواده ها هستیم.  افراد  بین 

خسارت های جانی و مالی به افراد وارد می کند.
در ابتدای این درس، به ریشه های بروز اختالفات در بین افراد اشاره شده است و از دانش آموزان 
خواسته شده است تا با توجه به تجربیاتی که دارند، به این دالیل اشاره کنند. از دانش آموزان خواسته 
شده است که در یک موقعیت فرضی دربارٔه نحؤه راه حّل آن به شیؤه عاقالنه بحث کنند و راه حل هایی 

را ارائه کنند.
با طرح جمله ای از رهبر معظم انقالب اسالمی، قصد مؤلفان بر این بوده است تا دانش آموزان 
در خصوص دلیل پرخاشگری و بی صبری افراد در جامعه با یکدیگر بحث کنند. در فعالیت اول کتاب، 
سؤالی در خصوص عواملی که موجب بروز اختالف بین افراد می شود، مطرح شده است. بچه ها باید 
بپذیرند که اختالف در زندگی همواره به وجود می آید. برخی از اختالفات ممکن است که در سطح دو 
نفر، چند نفر، خانواده، یک روستا، یک محله و حتی بین دو قوم یا ملت به وجود آید. افراد باید یاد 
بگیرند که در هر وقت با شناخت ریشه های اختالف، قضاوت منطقی، به هنگام مراجعه افراد به آنها و 
در مواردی عفو و بخشش، کوتاه آمدن، ارجاع مسئله به حکم و افراد بیطرف یا دادگاه مشکل خود را 
حل کنند. اما نباید خودشان قانون را اجرا کنند و درصدد انتقام گیری برآیند. در پایان درس، برخی از 
مهارت های کاربردی برای حّل اختالفات یا کاهش آن در سطح خانواده یا در ارتباط با دیگران مطرح 
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شده است. در ادامه از طریق نقد و بررسی فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی، خصوصیات افرادی که 
تالش می کنند اختالفات خود را به روش منطقی یا از طریق درگیری حل کنند و نیز نحؤه حل اختالفات 

در سطح خانواده تالش می شود تا دانش آموزان مهارت های الزم را در این خصوص کسب کنند.
روش های تدریس پیشنهادی: خواندن متن، بحث و گفت و گو، نمایش، فعالیت فردی، روش 

توضیحی
سناریوی تدریس

1ــ ابتدا از دانش آموزان بخواهید که مفهوم اختالف را تعریف کنند. برخی از این تعاریف را 
روی تختٔه گچی بنویسید و آن را با تعریف کتاب مقایسه کنند. از یک دانش آموز بخواهید که متن درس 
را بخواند و دربارٔه سایر عواملی که ممکن است باعث بروز اختالف بین افراد شوند مواردی را مطرح 

کنند. دالیل را روی تختٔه گچی بنویسید و سه مورد از این دالیل را در کتاب بنویسید.
توجه دانش آموزان را به آیٔه 46 سورٔه انفال جلب کنید و از دانش آموزان بخواهید که دربارٔه 

دالیل نهی خداوند از جدال و نزاع، مفهوم آبرو و ضرورت اهمیت آن بحث کنند.
باید  گرفتن حّق خود  برای  فرد  مواردی  در  که  کنید  نکته جلب  این  به  را  دانش آموزان  توجه 
مبارزه کند، اما این مبارزه باید به شیؤه منطقی و معقول صورت بگیرد. وجود اختالف به معنای آن 
نیست که فرد باید از حقوق خود صرفنظر کند، اما برای گرفتن حق نیازی به کتک کاری و یا آسیب زدن 

به دیگران نیست. البته در مواردی الزم است که با افراد مجرم قاطعانه مبارزه شود.
2ــ از دو نفر دانش آموز بخواهید که موقعیتی را نمایش دهند که در طّی آن یکی از بچه ها قرض 
خود را پس نمی دهد و دیگری سعی می کند که به روشی عاقالنه، اختالف خود را با دوست خود حل 

کند و او را وادار کند که قرض خود را پس دهد.
دانش آموزان  از  جامعه  مردم  بین  در  صبری  بی  و  پرخاشگری  بروز  دالیل  خصوص  در  3ــ 
بخواهید که نظرات خود را مطرح کنند و در مورد پیامدهای پرخاشگری با ذکر مثال شواهدی را مطرح 

کنند. برخی از دالیل پرخاشگری و بی صبری در جامعه عبارت اند از:
ــ پایین بودن تحمل افراد

ــ همه چیز را برای خود خواستن و حقوق دیگران را نادیده گرفتن
ــ بی توجهی به حقوق انسان

ــ عدم پای بندی به دین و قانون
در پایان مفهوم مدیریت اختالف را روی تختٔه گچی بنویسید.
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4ــ فعالیت 1 را انجام دهید:
افراد زیر ترجیح می دهند که برای حل اختالف خود با دیگران گفت و گو کنند:

ــ کسانی که اهل منطق هستند.
ــ کسانی که برای آبروی خود ارزش قائل هستند.

ــ کسانی که عادل و با انصاف هستند.
ــ کسانی که در مورد عواقب کارها فکر می کنند.

افراد زیر ترجیح می دهند که برای حّل اختالف خود با دیگران با یکدیگر درگیر شوند:
ــ کسانی که قانون شکن و خودخواه هستند.

ــ کسانی که به دستورات خداوند اهمیت نمی دهند.
ــ کسانی که تنها به منافع خود فکر می کنند.

توجه دانش آموزان را به اهمیت عفو و بخشش جلب کنید.
5  ــ از یک دانش آموز بخواهید که مبحث حّل اختالف با خانواده را بخواند و به آنها تذکر دهید 
که در دورٔه نوجوانی به دلیل آنکه به سمت همساالن کشیده می شوند و خواهان استقالل هستند، گاه با 
والدین خود دچار مشکل می شوند و در مقابل عقاید و نظرات خانواده می ایستند. آنها باید یاد بگیرند 

که در برخورد با اعضای خانواده همواره باید با احترام برخورد کنند.
6  ــ فعالیت 2 را انجام دهید.

از روش ایفای نقش استفاده کنید. این دو دانش آموز را در خصوص موضوع مورد اختالف 
راهنمایی کنید.

7ــ از یک دانش آموز بخواهید که راهکارهای حّل اختالف با دیگران را بخواند و در مورد آنها 
برای دانش آموزان توضیحاتی را ارائه کنید.

شیوۀ ارزشیابی: استفاده از آزمون های کوتاه جواب
1ــ اختالف یعنی چه؟

2ــ به سه مورد از علل بروز اختالف بین افراد اشاره کنید.
3ــ مدیریت اختالف را تعریف کنید.

استفاده از چک لیست مشاهدهٔ عملکرد در انجام فعالیت 1 و 2
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دانستنی هایی برای معلم 
منازعه عبارت است از مقابله دو یا چند طرز فکر با یکدیگر به علت تفاوت در اهداف، منافع، 
عملکردها، طرز تفکر و ارزش های متفاوت. منازعه ممکن است که بین دو فرد، اعضای یک گروه، دو 
گروه یا بین جوامع باشد. منازعه بین جوامع ممکن است که از نوع قبیله ای، سیاسی، حقوقی، مذهبی 
یا نژادی باشد. منازعه در مواردی ممکن است که بین دولت ها و ملت ها و یا حتی بین تمدن ها باشد؛ 
مانند منازعه اسالم با غرب، منازعه در صورتی که مردم جوامع مختلف را به یکدیگر نزدیک کند از نوع 
مثبت است، اما درصورتی که به جنگ و خونریزی منجر شود، مضر و زیان بخش است. درصورتی که 
دو فرد و یا دو خانواده اختالفات خود را از طریق بحث و گفت و گو و به روش عقالنی حل کنند، این 
منازعه از نوع پیش رونده است. برای حل منازعه توجه به منافع طرفین، گفت و گو و صبر و میانجیگری 
الزم است.افراد گروه ها و جوامع برای حل منازعه از روش های مختلفی استفاده کنند مانند سازش، 

همکاری، مذاکره و مصالحه، مراجعه به قانون، حکمیت و میانجیگری.
علل پیدایش اختالف بین افراد 

1ــ اهداف و آرزوهای افراد مختلف است.
2ــ افراد منافع مادی مختلفی دارند.

3ــ توقعات افراد مختلف است.
4ــ برداشت های افراد از مسائل مختلف است.

5  ــ ارزش های افراد با یکدیگر فرق می کند.
ارزش های افراد به سه گروه تقسیم می شود:

5/1ــ اخالقی )خوب، بد، اخالقی یا غیر اخالقی، مجاز یا غیر مجاز، درست، نادرست(
5/2 ــ ارزش های زیبا شناسی)زیبایی، زشتی،نامتوازن(

5/3 ــ ارزش های اصولی )مذهبی، فکری، سیاسی و اجتماعی(
6ــ اعتقادات

اعتقاد ممکن است که صحیح یا غلط، واقعی یا غیر واقعی باشد.
7ــ طرز فکر یا ذهنیت

طرز فکر در حقیقت نتیجه تفاوت در ارزش ها و اعتقادات است. ممکن است اشخاصی در 
مورد یک موضوع طرز فکر دوگانه داشته باشند؛ یعنی طرز فکر مثبت و منفی داشته باشند.

8  ــ داشتن احساسات منفی
این نوع احساسات طبعاً باعث عصبانیت خواهد شد و اکثر اوقات باعث ایجاد منازعات می گردد.
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12ــ3ــ روش تدریس درس »اضطراب چیست؟« 
اهداف کلی 

1ــ آشنایی با اضطراب و نشانه های آن 
2ــ کسب مهارت های کنترل اضطراب 

انتظارات یادگیری: انتظار می رود که در پایان درس: 
1ــ دانش آموز مفهوم اضطراب را بشناسد و بیان کند.

2ــ نشانه های اضطراب را بیان کند.
3ــ راه های کنترل اضطراب را فهرست کند.

بیان کنندٔه این نکته است که اضطراب، فشار درونی ای است که  توضیح درس: این درس 
فرد برای مواجه شدن با یک مشکل یا خطر از خود نشان می دهد. اضطراب در حقیقت نوعی ترس و 
نگرانی و یک حالت هیجانی است که قبل از مواجه شدن با مشکل، برای فرد به وجود می آید. تأثیرات 

جسمی و روانی اضطراب بستگی به شدت آن دارد.
اضطراب عالئم و نشانه هایی دارد که عبارت اند از: 1ــ تپش شدید قلب، 2ــ لرزش دست ها، 
ـ    احساس  ـ   نگرانی دائمی و بی مورد، 4ــ سرزنش خود و دیگری، 5  ــ احساس ترس، 6  ــ تنگی نفس، 7ـ 3ـ

وحشت، 8  ــ نداشتن تمرکز حواس، 9ــ اشکال در خوابیدن، 10ــ حالت تهوع.
مقدار کمی اضطراب برای هر فرد الزم است، اما اگر از حّد معینی فراتر رود موجب بیماری 
می شود و ممکن است عوارض سوئی به همراه داشته باشد. در این حالت، الزم است که فرد مضطرب 
با  خوبی  معنوی  ارتباط  غالباً  که  افرادی  کند.  مراجعه  درمان  جهت  روان پزشک  یا  روان شناس  به 
باید مورد توجه قرار دهیم که  نکته را  بیشتری دارند. در ضمن، یک  خداوند سبحان دارند آرامش 

عامل اضطراب ممکن است چندان شناخته شده هم نباشد.
مدت زمان الزم برای تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای

مفاهیم کلیدی: اضطراب، نشانه های اضطراب، مهارت های کنترل اضطراب
روش های پیشنهادی تدریس:

کار  روش  5  ــ  تمرین،  روش  4ــ  گروهی،  مباحثٔه  3ــ  فیلم،  نمایش  2ــ  پاسخ،  و  پرسش  1ــ 
مستقل،6  ــ صامت خوانی، 7ــ ایفای نقش 

پیشنهادهایی برای تدریس: هدف درس این است که به دانش آموز کمک کند تا متوجه شود 
که اضطراب چیست. لذا به موارد صفحٔه بعد توجه و عنایت بیشتری مبذول کنید.
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1ــ برای شروع تدریس می توان نمایشنامه ای توسط دانش آموزان اجرا کرد و فردی را نشان 
دهد که عالئم اضطراب دارد، اما راه مقابله با آن را نمی داند.

2ــ می توان فیلم یا تصویری را در این زمینه به دانش آموزان نشان داد.
3ــ گرفتن آزمون اضطراب از دانش آموزان قبل از آغاز تدریس توصیه می شود. )انجام فعالیت 3(
4ــ بعد از پایان تدریس، تمرین relaxation در کالس درس )تمرین آرام سازی( انجام شود.

5  ــ معلم می تواند در صورت امکان، فیلمی را به نمایش بگذارد و در آن فردی را نشان دهد که 
عالئم اضطراب دارد. )اجرای فیلم ( 

6  ــ معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد بدون سابقه و مقدمه، نمایشنامه ای را اجرا کنند. 
)ایفای نقش( )انجام فعالیت 2(

از  سپس  و  دارد  اضطراب  عالئم  که  کند  معرفی  را  فردی  مثال،  عنوان  به  می تواند  معلم  7ــ 
دانش آموزان بخواهد که نوع اختالل این فرد را تشخیص دهند.

8  ــ معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد که به سؤاالت )فعالیت 1( پاسخ دهند.
سپس معلم کلمه اضطراب را روی تختٔه سیاه می نویسد و به دنبال آن، فعالیت های زیر را انجام 

می دهد:
برگه در  از قبل دانش آموزان را توجیه می کند و یک  نمایشنامه: معلم  ــ فعالیت )1( اجرای 
بر اساس آن دانش  آموزان  آنان قرار می دهد . در این برگه عالئم فرد مضطرب نوشته شده و  اختیار 
نمایشنامه ای را اجرا می کنند. سپس مفهوم اضطراب را روی تختٔه گچی می نویسد و در مورد اثرات 

آن در زندگی توضیح می دهد.
ــ در فعالیت )3( معلم از دانش آموزان به صورت فردی می خواهد که چک لیست را تکمیل 
کنند و سپس برخی حاالت فرد را بیان کنند. بعد از این گفت وگو، معلم برای دانش آموزان توضیح 
می دهد که اضطراب شدت و حاالتی دارد که اگر خود فراتر از آن برود، فرد بیمار می شود و نیاز به 

درمان اساسی دارد.
و  پرداخته  گفت وگو  به  گروهی  صورت  به  می خواهیم  دانش آموزان  از   )4( فعالیت  در  ــ 

نقطه نظرات خود را بیان کنند.
در پایان، معلم به جمع بندی مطلب می پردازد و نقش دین و آموزه های دینی را در کنترل اضطراب 
بیان می کند و راه های دیگر، از جمله کنترل رفتار منفی و تمرین relaxation )آرمیدگی( را در کاهش 

اضطراب بیان می کند. 
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و نیز از دانش آموزان می خواهد که فعالیت در خانه را از طریق گفت وگو با اعضای خانواده 
تکمیل کنند.

عملکردی،  فعالیت های  ثبت  مانند  ابزارهایی  از  معلم  درس،  این  در  ارزشیابی:  شیوه های 
آزمون های کتبی و آزمون نگرش سنج استفاده می کند.

ــ نمونۀ آزمون نگرش سنج 

خیر بلیشرح آزمون ها

به نظر من اضطراب قابل پیشگیری است.

عامل اضطراب شناخته شده است.

در حالت اضطراب، فرد دوست دارد از کسی کمک بگیرد.

در حالت اضطراب معتقد هستم که باید خدا را زیاد یاد کنم.

نمونۀ آزمون های کوتاه جواب:

1ــ اضطراب را تعریف کنید.
2ــ اضطراب، یعنی……………

3 ــ نشانه های اضطراب……………
4 ــ در موقع اضطراب باید ذکر …………… بگوییم.

نمونۀ آزمون عملکردی:

1ــ از دانش آموزان بخواهید به یک کار پژوهشی پرداخته و کسانی را که دچار 
بیماری قلبی هستند شناسایی کرده و بررسی کنند که چقدر اضطراب در مشکل آنان نقش 

داشته است. )یک هفته(
یک  مدت  )در  کنند.  بررسی  را  تحصیلی  افت  افزایش  در  اضطراب  نقش  2ــ 

هفته(
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دانستنی هایی برای معلم 
اضطراب حالتی فراگیر از ترس، دلهره و تشویش است که به احساس تجربه یا پیش بینی خطری 
اضطراب  مثبت  حالت  در  باشد.  منفی  یا  مثبت  که  است  ممکن  اضطراب  می باشد.  مربوط  آینده  در 
می تواند به رفتار سازگارانه کمک کند. برای مثال، به هنگام سخنرانی در یک جمع ناآشنا فرد تا حدودی 
را  موقعیتی خود  در چنین  فرد  که  می شود  باعث  اضطراب  از  حالتی خفیف  است. وجود  مضطرب 
جمع   و جور کند و مراقب اعمال، حرکات و گفتار خود باشد. در اضطراب افراطی و ناسازگارانه، الزم 

است که فرد برای کاهش اضطراب خود، کاری را انجام دهد.
انواع حالت های اضطرابی

هفته ها  روز ها،  برای  و  روز  طول  تمام  در  تقریباً  که  است  حالتی  فراگیر:  اضطراب  1ــ 
و  ناراحت کننده  حادثٔه  یک  وقوع  منتظر  فرد  گویا  حالت،  این  در  می شود.  تجربه  متوالی  ماه های  و 
هراس انگیز است، بدون اینکه از زمان وقوع آن اطمینان داشته باشد، در این حالت، شخص در حالتی 

از نگرانی دائمی به سر می برد .
2ــ ترس های مرضی: در این حالت شخص از شیء یا اشیاء یا موقعیت ویژه ای هراس دارد 
و معموالً می کوشد که از آنها دوری کند مانند ترس از تاریکی، ترس از پله برقی، ترس از آسانسور، 

ترس از بلندی، ترس از فضای بسته 
ارادی  ناخواسته، غیر  افکاری  از هجوم  این حالت شخص  در  3ــ حالت های وسواسی: 
قابل  امیال و تصاویر وسواسی، اضطراب  افکار،  این  ناخوشایند رنج می برد.  با محتوایی  و تکراری 
توجهی تولید می کنند و شخص را به انجام اعمال تدافعی مجبور می کنند تا قدری از اضطراب و ترس 
او کم شود. این افکار معموالً در مورد آلودگی، بیماری و نجاست، امور جنسی و امور مذهبی دیده 

می شود.
عالئم اضطراب چیست؟ احساس بی قراری، غم، واکنش از جا پریدن، بیش از اندازه عرق کردن، 
افزایش ضربان قلب، احساس درد قفسٔه سینه، احساس خستگی و کوفتگی مداوم، بد خواب شدن، تغییر 
در اشتها، نگرانی، تشویش، دلهره، کاهش تمرکز، ضعف حافظه، گشاد شدن مردمک چشم، رنگ پریدگی، 

سفتی عضالت، بی قراری و تحریک پذیری.
علل اضطراب: عوامل بسیاری موجب اضطراب در افراد می شود؛ مانند ظرفیت پایین افراد 
در برابر فشار روانی، باقی ماندن ترس های طبیعی دوران کودکی و تجارب ناخوشایند، سبک زندگی 

فشارزا، ترس از مواجهه با یک موقعیت ناخوشایند، عدم اعتماد به نفس و تفکر غیر منطقی.
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روش های مبارزه با اضطراب 
1ــ با خودتان به صورت مثبت حرف بزنید: اگر با خودتان به صورت منفی حرف بزنید، زبان 

شما به مغزتان فرمان منفی می دهد در نتیجه حالت عاطفی و هیجانی شما منفی خواهد شد.
2ــ تنفس )شکمی( را تمرین کنید: برای تمرین تنفس شکمی و تغییر شیوه نفس کشیدن در حالی 
که به صورت آرام نشسته اید، هر دو دست خود را بر روی ناف قرار دهید )دست ها به صورت رو در رو 
و مماس با هم( سپس تالش کنید به گونه ای نفس بکشید که انگشتان مزبور به اندازٔه یک بند انگشت از 
همدیگر جدا شوند. تمرین فوق را پی در پی و در روزهای متوالی و در موقعیت های مختلف انجام دهید 

تا الگوی نفس کشیدنتان به طور خودکار حالت دیافراگمی به خود بگیرد )دیافراگم باال و پایین برود(.
3ــ تمرینات آرام سازی عضالنی را انجام دهید: در یک جای نسبتاً آرام بنشینید، چشمان خود 
را ببندید، چند بار از طریق بینی نفس عمیق بکشید و از راه دهان بیرون بدهید، هنگام بیرون دادن تنفس 
به صورت زیر زبانی، کلمه آرام باش را تکرار کنید. سپس با تمرکز بر تک تک اندام هایتان سعی کنید 
که آنها را تا آنجا که می توانید شل کرده و رها سازید. این کار را با تمرکز بر عضالت پا شروع کرده و به 
ترتیب تا ساق پا، ران، کمر، شکم، دستان، بازوها، شانه ها، پشت، گردن و پیشانی ادامه دهید. سپس در 
حالی که به همان صورت که نشسته اید، خود را باالی یک تپه زیبا مجسم کنید. سعی کنید اجزای این 

منظره از قبیل چشمه، صدای آب، انواع گل ها، سبزی و پرندگان و.… را تجسم کنید.
حواس  کردن  پرت  شیوه های  سازید:  دور  برانگیز  اضطراب  عوامل  از  را  خود  حواس  4ــ 
یا  دادن الله گوش،  مانند فشار  ایجاد یک درد خفیف  به خود،  دادن  فرمان بس کن  از:  عبارت اند 
فشار دادن ناخن ها به کف دست، تمرکز بر محیط، انجام بازی ذهنی، حل کردن جدول، گوش دادن 

به موسیقی 
5  ــ با افکار اضطراب زا مبارزه کنید: یکی از شیوه های بسیار مؤثر برای مقابله با این افکار، 
آنها  به گسترش دیدگاه های محدود  افراد مضطرب و سپس کمک  تفکر  ایجاد آگاهی در مورد شیؤه 

است. برای این منظور این سؤاالت را از خود بپرسید: 
1ــ برای این افکار چه دالیلی دارم؟

2ــ آیا می توانم به صورت دیگری به این مشکل نگاه کنم؟
 3ــ اگر این طور شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

منابع برای مطالعه بیشتر
 1 ــ خالصٔه روان پزشکی، کاپالن سادوک ترجمٔه دکتر پورافکاری، انتشارات تبریز
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2ــ آسیب شناسی روانی، دکتر سید شاملو، انتشارات رشد
نابهنجار در کودکان و نوجوانان، دکتر شکوه غرابی نژاد، انتشارات  3ــ رفتارهای بهنجار و 

انجمن اولیا و مربیان 
4ــ اختالالت رایج رفتاری در کودکان و نوجوانان، شهال فرقانی رئیسی، انتشارات رشد
5  ــ راهنمای مهارت های زندگی، دکتر مجید محمود علیلو، مؤسسٔه فرهنگی منادی تربیت

13ــ3ــ روش تدریس درس »خشم خود را چگونه کنترل کنیم؟«
اهداف کلی

١ــ آشنایی با مفهوم خشم و علل آن 
٢ــ آشنایی با تأثیرات جسمی و روانی خشم بر روی انسان و دیگران 

انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
١ــ فهم خود را از معنا و مفهوم خشم و علل آن بیان کنند.

٢ــ با انجام فعالیت پانتومیم و همکاری در فعالیت گروهی »نمایش«، »نتیجٔه عصبانیت« و خشم 
را نشان دهند.

٣ــ آسیب های جسمی و روانی خشم را بیان کنند.
٤ــ راه های مقابله با خشم را فهرست کنند.

مفاهیم کلیدی: خشم، پیامد های عصبانیت بر خود و اطرافیان، تأثیرات جسمی و روانی خشم
توضیح درس: یکی از مهارت های الزم برای نوجوانان و همچنین بزرگساالن، نحؤه کنترل 
خشم است. در جامعٔه امروز، آستانٔه تحریک افراد نسبت به اتفاقات ناخوشایند پایین آمده و زود از 
کوره در می روند. در این درس سعی شده است تا دانش آموزان ابتدا مفهوم خشم را بشناسند و با برخی 
موارد که باعث ایجاد خشم در انسان می شود آشنا شوند. آسیب های جسمی و روانی خشم را درک 

کنند و راه های کنترل و مقابله با آن را بدانند.
خشم زمانی در آدمی به وجود می آید که فرد احساس کند حّقی از او ضایع شده است در این 
بهترین و  تا  آن آشنا شود  پیامدهای  با  نحؤه رویارویی  با  انسان خشمگین می شود و الزم است  حال 

مناسب ترین راه را برای اعمال خشم و یا کنترل آن به کار بندد.
شیوۀ تدریس: فعالیت اول را انجام دهید. می توانید تصویر یک فرد خشمگین را به بچه ها 
نشان دهید و سپس درس خود را با آن شروع کنید. برای مثال، سؤال کنید »از این تصویر چه فهمیدید؟« 
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و یا »برای آرام کردن این فرد چه پیشنهادی دارید؟«
فعالیت 4 تکمیل کنندٔه فعالیت قبلی است تا فرد بداند که عصبانیت بر برخورد با اطرافیان چه 

تأثیری می گذارد . 
فرایند تدریس:

پاسخ سؤال 1: خشم، عکس العمل انسان به یک موضوع ناراحت کننده است.
پاسخ سؤال 2: خشم در مواردی خوب و در مواردی بد است. برای مثال، انسان به کسی که 
به او ظلم کرده است یا به کشور او حمله شده است یا نسبت به کسی که به دیگری ظلم می کند خشمگین 
می شود. اینها از جمله خشم های خوب است؛ زیرا جلو ظلم،گناه و بی عدالتی را می گیرد. خشم در 
مواردی بد است به ویژه در زمانی که فرد به جسم خود و یا افرادی آسیب وارد کند. بد بودن یک خشم 

بستگی به موضوع و پیامدهای آن دارد.
مواردی  می شود  خواسته  دانش آموزان  از  فعالیت  این  در  دهید.  انجام  را   2 فعالیت  2ــ 
به صورت  که  فعالیت ممکن است  این  انجام  ثبت کنند.  آنها شود  را که ممکن است موجب خشم 
فردی،گروهی یا از طریق بحث کالسی باشد . در هر صورت دانش آموزان باید به نمونه هایی از آنها 

اشاره کنند.
3ــ فعالیت 3 را انجام دهید. انجام این فعالیت، از طریق نمایش تک نفره خواهد بود و به دنبال 

آن، حالت چهرٔه فرد خشمگین توصیف می شود.
فعالیت 4 را انجام دهید. با انجام این فعالیت، دانش آموزان با توجه به تجربٔه خود به برخی از 

این راه ها اشاره می کنند.
4ــ از دانش آموزی بخواهید که داستانی را برای شما و دیگران بخواند، سپس دانش  آموزان 
برداشت خود را از این داستان بیان کنند. توجه دانش آموزان را به حدیث حضرت علی )ع( جلب کنید 

و در مورد اهمیت آن بحث کنید. 
می توان این حدیث را برای دانش آموزان خوانده یا نوشت و سپس پرسید که چرا نباید این  ــ  

سه کار را انجام داد؟
»علی)ع( فرموده اند: به هنگام خشم، نه تنبیه، نه تصمیم، نه دستور.«

یا اینکه این سؤال را به عنوان کار تحقیقی تا جلسٔه بعد فرصت داد و از بچه ها خواست تا دربارٔه 
یکی از این موارد داستان، حکایت، شعر یا حوادث روزمره و پیامدهای آن را نوشته و به همراه بیاورند. 
)یعنی خود دریابند که چرا به هنگام خشم نباید تصمیم گرفت و اگر چنین چیزی اتخاذ شد چه عواقبی 
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به دنبال دارد؛ مانند تصمیم ناصرالدین شاه بر قتل امیرکبیر(
مالک  می تواند  کتبی  یا  شفاهی  به صورت  آن  انجام  و  درس  فعالیت های  ارزشیابی:  شیوۀ 

ارزشیابی قرار گیرد. 

دانستنی هایی برای معلم 
ارائٔه تعریفی دقیق از خشم دشوار است؛ زیرا انواع خشم از نظر علت، نحؤه واکنش و پیامدهای 
عصبانیت،  از  عبارت اند  هستند  همراه  خشم  با  غالباً  که  هیجان هایی  هستند.  متفاوت  یکدیگر  با  آن 
ناراحتی. مضّرات خشم  و  تحقیر  تنفر، حسادت، رنجش،  کینه توزی، غضب،  خشونت، خصومت، 
از نظر روانی مثل استرس، اضطراب، احساس درماندگی، تنهایی، انزوا، پشیمانی و افسردگی است. 
مضّرات جسمانی شامل باال رفتن فشار خون، سردرد، کم اشتهایی، اختالالت پوستی، سوزش معده، 

مشکالت تنفسی و در حالت حاد آن سکته است.
دالیل خشم را می توان به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد. دالیل بیرونی شامل، عواملی 
 … و  خانوادگی  درگیری های  بی حرمتی،  مشاهده  جسمی،  دیدن  آسیب  حقوق،  شدن  پایمال  چون 
است. دالیل درونی به عواملی مانند انتظارات نابجا از خود و دیگران، و برخورد توهین آمیز و …… 

است.
افرادی که روحیات پرخاشگر و زورگویانه دارند، تمامیت خواه هستند و اشتهای سیری ناپذیر 
ندارند  دوست  است،  پایین  آنها  نفس  به  اعتماد  دارند،  دیگران  تأیید  به  نیاز شدید  که  افرادی  دارند، 
دچار  افراد  که  زمانی  موارد  از  برخی  در  می شوند.  بقیه خشمگین  از  بیش  کند  انتقاد  آنها  از  کسی 
ناکامی و شکست می شوند، مشکالت شدید مالی پیدا می کنند، زمانی که احساس می کنند با آنها عادالنه 
برخورد نشده است ، زیاد خسته هستند، احساس می کنند که تحقیر شده اند، دچار درد شدیدی هستند، 
مشکالت زندگی بر روی آنها فشار وارد می کند و یا احساس درماندگی می کنند، آستانٔه خشم آنها پایین 

می آید. راه هایی که فرد می تواند خشم خود را کنترل کند عبارت اند از:
توجه  قاطعانه،  و  مثبت  برخورد  نکردن خشم، گریه کردن،  اظهار  فراموش کردن علت خشم، 
خشمگین،  انسان  حالت  و  شدن  خشمگین  فرایند  به  کردن  توجه  خود،  آرام سازی  دیگر،  مسائل  به 

اندیشیدن در مورد پیامدهای خشم، سرگرم شدن به کارهای دیگر و تغییر محیط آزار دهنده. 
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خواندن این شعر در کالس توصیه می شود.

بـا خشـونـت هـرگـز …

سخت آشفته و غمگین بودم …
٭  ٭  ٭  ٭

به خودم می گفتم:
بچه ها تنبل و بد اخالق اند

دست کم می گیرند
درس و مشق خود را …

باید امروز یکی را بزنم، اخم کنم
و نخندم اصالً

تا بترسند از من
و حسابی ببرند …

٭  ٭  ٭  ٭
خط کشی آوردم،
در هوا چرخاندم!

چشم ها در پی چوب، هرطرف می غلتید
مشق ها را بگذارید جلو، زود، معطل نکنید!

٭  ٭  ٭  ٭
اولی کامل بود،

دومی بدخط بود
بر سرش داد زدم …

سومی می لرزید …
خوب، گیر آوردم !

صید در دام افتاد
و به چنگ آمد زود …
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دفتر مشق حسن گم شده بود
این طرف، آن طرف، نیمکتش را می گشت

تو کجایی بچه؟
بله آقا، اینجا

همچنان می لرزید …
»پاک تنبل شده ای بچه بد«

»به خدا دفتر من گم شده آقا، همه شاهد هستند«
»ما نوشتیم آقا«
٭  ٭  ٭  ٭

بازکن دستت را …
خط کشم باال رفت، خواستم برکف دستش بزنم

او تقاّل می کرد
چون نگاهش کردم
نالٔه سختی کرد …

گوشٔه صورت او قرمز شد
هق هقی کرد و سپس ساکت شد …

همچنان می گریید …
مثل شخصی آرام، بی خروش و ناله

ناگهان حمداللّٰه، درکنارم خم شد
زیر یک میز، کنار دیوار،

دفتری پیدا کرد …
٭  ٭  ٭  ٭

گفت: آقا ایناهاش،
دفتر مشق حسن !

٭  ٭  ٭  ٭
چون نگاهش کردم، عالی و خوش خط بود

غرق در شرم و خجالت گشتم



268

جای آن چوب ستم، بر دلم آتش زده بود
سرخی گونه او، به کبودی گروید …

٭  ٭  ٭  ٭
صبح فردا دیدم

که حسن با پدرش و یکی مرد دگر
سوی من می آیند …

٭  ٭  ٭  ٭
خجل و دل نگران،

منتظر ماندم من
تا که حرفی بزنند

شکوه ای یا گله ای، یا که دعوا شاید
٭  ٭  ٭  ٭

سخت در اندیشٔه آنان بودم
پدرش بعِد سالم،

گفت: لطفی بکنید،
و حسن را بسپارید به ما

٭  ٭  ٭  ٭
گفتمش، چی شده آقا رحمان؟

گفت: این خنگ خدا
وقتی از مدرسه بر می گشته

به زمین افتاده
بچٔه سر به هوا،
یا که دعوا کرده

قصه ای ساخته است
زیر ابرو و کنار چشمش،

متورم شده است
درد سختی دارد،
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می بریمش دکتر
با اجازه آقا …
٭  ٭  ٭  ٭

چشمم افتاد به چشم کودک …
غرق اندوه و تأثر گشتم
مِن شرمنده معلم بودم

لیک آن کودک خرد وکوچک
این چنین درس بزرگی می داد

بی کتاب و دفتر …
٭  ٭  ٭  ٭

من چه کوچک بودم
او چه اندازه بزرگ

به پدر نیز نگفت
آنچه من از سرخشم، به سرش آوردم

٭  ٭  ٭  ٭
عیب کار از خود من بود و نمی دانستم

من از آن روز معلم شده ام …
او به من یاد بداد درس زیبایی را …

که به هنگامٔه خشم
نه به دل تصمیمی
نه به لب دستوری

نه کنم تنبیهی
٭  ٭  ٭  ٭

یا چرا اصالً من عصبانی باشم
با محبت شاید، گرهی بگشایم

با خشونت هــرگــز …
هــرگــز.
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منابع برای مطالعه بیشتر
جزایری، علیرضا و دهقانی، محمود. مهارت های کنترل خشم، نشر دانژه

14ــ3ــ روش تدریس درس »معیار من در انتخاب دوست چیست؟ )انتخابی(« 
اهداف کلی

1ــ آشنایی دانش آموزان با اهمیت دوستی و دوستیابی
2ــ کسب مهارت در دوستیابی 

توضیح دربارۀ درس: این درس بیان کنندهٔ این است که دوست خوب در زندگی انسان 
ندارند.  افراد  ما دارند، سایر  تأثیری که دوستان در زندگی  و  برخوردار است  بسزایی  اهمیت  از 
افراد  که  مهارت هایی  مهم ترین  از  یکی  دارند،  منفی  و  مثبت  جنبه های  تأثیرات  این  آنجایی که  از 
در زندگی باید به آن تسلط داشته باشند مهارت دوستیابی است. در این درس می خواهیم با طرح 
موضوعاتی همچون اهمیت دوستی و آثار روانی و رفتارهایی که باعث تضعیف دوستی ها می شوند 
از طریق انجام فعالیت های فردی و گروهی در کالس و خارج از کالس مهارت برای انتخاب دوست 

را ارتقا دهیم.
انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:

1ــ دربارٔه اهمیت داشتن دوست توضیح دهند.
2ــ راه های برقراری ارتباط دوستی با دیگران را بیان کنند.

3ــ معیارها و مالک های یک دوست خوب را فهرست نمایند.
4ــ رفتارهایی که باعث تقویت دوستی ها می شود بیان نمایند.

5 ــ رفتارهایی که باعث تضعیف دوستی ها می شود بیان نمایند.
6ــ با دوستان خود به طور منطقی و عاقالنه رفتار نمایند.

7ــ دوستان خود را با تفکر و با در نظر گرفتن ویژگی های مثبت انتخاب نمایند.
مدت زمان تدریس: دو جلسٔه 45 دقیقه ای 

با  مناسب  رفتارهای  دوستی،  اهمیت  دوست،  انتخاب  معیارهای  دوستی،  کلیدی:  مفاهیم 
دوستان، مهارت های دوستیابی، رفتارهای نامناسب با دوستان

روش تدریس پیشنهادی
الف( فعالیت 1 را انجام دهید.
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برای شروع درس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:
چند  از  پرسش  با  و  بنویسید  کالس  تابلوی  روی  را  )ع(  علی  حضرت  و  پیامبر  احادیث  1ــ 

دانش آموز دربارٔه معنا و مفهوم آن گفت وگو کنید.
می گرداند« )حضرت  او  را روزی  بخواهد دوست شایسته ای  را  گاه خیر کسی  هر  »خداوند 

محمد )ص((
»ناتوان ترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست، ناتوان باشد و ناتوان تر از او کسی 

است که دوستان خوبی را که یافته است از دست بدهد.« )امام علی )ع((
2ــ تصویر گروهی از دوستان که در حال گفت وگو با یکدیگر )تصویر کتاب( را به دانش آموزان 

نشان دهید و از آن ها بخواهید برداشت خود را از تصویر بیان کنند.
با انجام یکی از فعالیت های ذکر شده، زمینه برای ورود به بحث های کالسی فراهم می شود و 
دانش آموزان با مرور دانسته های خود دربارٔه دوستی و دوستیابی با انگیزه بهتری به انجام فعالیت های 

کالس می پردازند.
کالس را به چهار گروه تقسیم کنید و از هر گروه بخواهید که از طریق تبادل نظر پاسخ سؤاالت 
را در یک برگٔه کاغذ بنویسند. از نمایندٔه گروه بخواهید که پاسخ سؤاالت را برای دیگران بخواند. هر 

پاسخ صحیح را در کتاب بنویسید.
و  گروهی  بحث  گفت وگو،  و  بحث  روش های  از  تلفیقی  با  می توانید  درس  این  تدریس  برای 

متناسب با شرایط کالس اقدام به تدریس نمایید.
ب( فعالیت )2( را انجام دهید: با توجه به گفت وگوهای انجام شده از دانش آموزان می خواهیم 
دربارٔه دوستی یا دوست خوب یک جملٔه خاّلقانه بیان کنند. بهتر است جمله های بدیع دانش آموزان را 
با ذکر نام گوینده آن در روی یک کاغذ A4 نوشته و در تابلوی اعالنات کالس یا مدرسه نصب شود و 
مدتی در معرض دید دانش آموزان قرار گیرد. از یک دانش آموز بخواهید آثار و فواید فردی و اجتماعی 

دوستی را برای دیگران بخواند و در مورد آنها برای دانش آموزان توضیح دهید.
پ( فعالیت )3( را انجام دهید. از دانش آموزان بخواهید که معیارهای خود را در مورد انتخاب 

دوست بنویسند. از تعدادی دانش آموز بخواهید که معیارها را بر روی تختٔه گچی بنویسند.
ت( فعالیت )4( را انجام دهید: به منظور صرفه جویی در وقت پیشنهاد می شود این فعالیت در 
قالب شمارٔه )3( انجام شود و برای انجام این فعالیت ابتدا از یکی از دانش آموزان بخواهید قصٔه پروین 
و خانواده اش را برای کالس بخواند، بعد از خواندن قصه با نوشتن سؤاالت مطرح در فعالیت )2 و1( 
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روی تختٔه کالس، دربارٔه پاسخ سؤاالت بحث کنید.
پاسخ سؤال1: پروین چگونه با هم کالسی جدید ارتباط برقرار کند؟

ــ سالم کردن، معرفی کردن خود، هدیه دادن، بازی، مشارکت در فعالیت های گروهی،…
پاسخ سؤال2: مالک های انتخاب دوست

پروین برای خود باید دوستانی را انتخاب کند که ویژگی هایی نظیر خوش اخالقی، امانتداری، 
کمک کردن در سختی ها، درس خوان، با انضباط و … داشته باشند.

از دانش آموزان بخواهید فعالیت در خانه را انجام دهند. این فعالیت ها شامل تفسیر دو بیت 
شعر یا جمع آوری احادیثی از پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( در مورد دوستی و صفات دوستی است.

با اهداف و  ارزشیابی از این درس، متناسب  نحوۀ ارزشیابی از آموخته های فراگیران: 
از  از فعالیت های داخل و خارج از کالس دانش آموزان  برای مجموعه ای  یادگیری است  انتظارات 

طریق ابزارهایی چون:
ــ فهرست مشاهدات از انجام فعالیت های فردی و گروهی، مشارکت در گفت وگو ها

ــ برگٔه خودارزیابی که توسط معلم طراحی می شود و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
ــ بررسی تکالیف فردی و گروهی دانش آموزان انجام می شود.

دانستنی هایی برای معلم
مفهوم و ماهیت دوستی: دوستی، یک مفهوم عام است و منظور از آن ایجاد رابطه عاطفی 
با دیگران است. دوستی بین انسان ها موجب بقا و استمرار حیات اجتماعی و بشری است، دوستی 
شامل قوانین و مقررات با هم زیستن و چگونگی زیستن است. از جمله رفتارهای الزمٔه تداوم دوستی، 
احترام،  اعتماد،  متقابل،  استمداد  محبت،  و  توجه  ابراز  روراستی،  و  قبیل: صداقت  از  رفتارهایی 

ارزش گذاری، و … می باشد.
پیچیده را ارائه می کند، اما همواره  قواعد دوستی: گرچه ویژگی های یاد شده مواردی تقریباً 
آنها را مّدنظر قرار می دهند؛ مانند  آنها متوسل می شوند و  به  قواعدی در دوستی وجود دارد که مردم 
حفظ حدود، فاش نکردن اسرار، عدم انتقاد در حضور دیگران، تالش کردن در جهت اهداف مشترک، 
هدایت و حمایت یکدیگر. به تجربه ثابت شده است که کمک کردن به هنگام نیاز، حمایت هیجانی، اعتماد 
و اطمینان، از جمله قواعدی به شمار می رود که موجب می شوند دوستی های با کیفیت باال از دوستی های 
با صمیمیت کمتر متمایز  شوند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که معنا و مفهوم دوستی با سبک و شیؤه 
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اجتماعی  حیات  بقای  و  استمرار  حفظ  در  فرایند  کلیدی ترین  واقع  در  دارد.  ارتباط  انسان ها  زندگی 
»برقراری روابط دوستانه« است و در سایه این روابط مهر آمیز است که چرخٔه زندگی رونق گرفته و معنا 

و مفهوم پیدا می کند.
انواع دوستی: دوستی اغلب بر دو گونه است: اتفاقی و اختیاری

الف( دوستی اتفاقی:
این گونه دوستی ها بر حسب شرایط زمان و مکان و بر حسب شانس و تصادف به وجود می آیند. 
دوستی با همسایگان، هم کالسی، همکاران، و همسفران از این قبیل دوستی ها به شمار می روند. گرچه 
کلیٔه ویژگی هایی که در حفظ و تداوم و تحکیم روابط و دوستی ها باید مراعات شود، برای این قبیل 

دوستی ها نیز الزم است، ولی افراد، معموالً در انتخاب این گونه دوستان اختیار کمتری دارند.
ب( دوستی اختیاری: دوستی اختیاری، عبارت است از اینکه، انسان با قصد و غرض خاص، 

طرح دوستی را با شخص پی ریزی می کند و در واقع با او رفیق می شود.
این گونه دوستی ها از دو حالت خارج نیست، یا براساس مشترکات و معنویات و بدون سود مادی 
است یا اینکه بر مبنای منفعت شخصی و سودگرایی انجام می شود. نوع اول بسیار ارزشمند است و 

نوع دوم برای داشتن شغل و اشتغال سالم وسیلٔه مناسب است.
اهداف دوستی

کلی  هدف  دو  در  را  آنها  می توان  مجموع  در  و  است  نهفته  مختلفی  اهداف  دوستی ها،  در 
دسته بندی کرد.

دستۀ اول )کوتاه مدت(:
الف( هدف همان نفِس »دوستی و معاشرت« با افراد مورد نظر و دوری از تنهایی است.

ب( هدف واالتر از آن دستیابی به مراتب باالی کمال انسانی است.
دستۀ دوم )بلند مدت(:

الف( دوستی با هدف رسیدن به رفاه و امور مادی و دنیوی. این نوع دوستی چندان مطلوب 
نیست و ای بسا زیان هایی را به دنبال داشته باشد.

ب( دوستی به خاطر معنویات و امور اخروی. این نوع دوستی، مطلوب و موجب رضای خداست.
به منظور شفاف شدن موضوع، اهداف هریک از این دوستی ها به اختصار توضیح داده می شود:

1ــ دوستی فقط به خاطر رفاقت و معاشرت: در این حالت، شخص سعی می کند کسی را که 
با او و  تنها از دیدن او، بودن  با او داشته باشد،  دوست می دارد بدون آنکه هدف خاصی از دوستی 
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مشاهدٔه خوبی ها و محاسن او لذت ببرد.
خاطر  به  نه  اما  می دارد،  دوست  را  کسی  انسان  دنیوی:  اهداف  به  رسیدن  برای  دوستی  2ــ 
دوستی، بلکه برای اینکه از طریق او به مقامی، ثروتی یا لذت دنیوی برسد و در یک کالم دوستی به 

خاطر منافع شخصی.
این دلیل کسی را دوست دارد که  به  انسان  به اهداف اخروی:  با انگیزۀ دستیابی  3ــ دوستی 
از طریق او به کمال الهی برسد، مثل عالقٔه شاگرد به استاد به انگیزٔه کسب علم و عمل و فضیلت های 
به  رسیدن  منظور  به  مادر  و  پدر  به  فرزند  دوستی  می شود.  رستگاری  موجب  نهایت  در  که  اخالقی 

خوشبختی و سعادت، از این قبیل موارد است .
4ــ دوستی با هدف الهی محض: دوستی با هدف الهی، یعنی دیگران را برای خدا و در راه خدا 
دوست داشتن، نه برای آنکه از طریق آنان به علم و عمل و یا سایر منافع دست یابد؛ یعنی انسانی، انسانی 

را به خاطر امر الهی و رضوان او دوست بدارد.
راه های جلب دوستی: اغلب انسان ها در زمانی به اطرافیانشان عالقه پیدا می کنند که آنها نیز 
به نوعی از خود عالقه نشان دهند و دیگران را درک کنند. فردی که به همنوعان خود عالقه ای ندارد، 
بی شک در زندگی دچار مشکالت متعددی خواهد شد. این گونه افراد بیش از دیگران به خود صدمه 

می رسانند.
کسی که می خواهد دوستانی برای خود پیدا کند باید به دیگران خدمت کند، که اغلب نیز با صرف 
وقت و انرژی همراه است.آنچه در این فرایند مهم و حساس است، این است که در تمامی این اقدام ها، 
بایستی کلیٔه خدمات، در قبال دیگران از روی قصد و غرض و خودخواهی نباشد. در این قسمت، 

قواعدی مطرح می گردد که در دوستی مؤثر است:
1ــ نخستین راه در جلب نظر مساعد دیگران به دوستی، این است که به سایر افراد عالقه مند 
باشیم، تا زمانی که این احساس در انسان ایجاد نشود که به فرد مورد نظر به ویژه انسان های خوب 
به برقراری دوستی و استمرار و دوام این گونه روابط و  عالقه نداشته باشد، به هیچ عنوان نمی توان 
آنها  به  می توان  که  افرادی  در شناسایی  و کشش  میل  همواره  راستا  این  در  بود.  امیدوار  دوستی ها 

عالقه مند شد نقش مهمی را ایفا می کند.
2ــ راه دوم برای جلب دوستی دیگران آن است که همیشه به روی افراد تبسم کرد. چنانچه 
نقش  دوستی ها  جلب  و  شروع  در  که  می آفریند  را  چیزهایی  ولی  ندارد،  خرجی  هیچ  تبسم  می دانیم 
معجزه آسایی دارد.تبسم یک لحظه است، ولی گاهی خاطره اش تا ابد باقی می ماند. بنابراین، اگر کسی 
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می خواهد که مردم او را دوست داشته باشند، باید سعی کند که خود را به اخالق خوش و حسنه بیاراید.
او  بـرای  نـام یک شخص  که  به خاطر داشت  بایـد همواره  بـرای جلب دوستی دیگران  3ــ 
جالب ترین و مهم ترین صدا در کلیٔه زبان هاست. پس الزم است در حین گفت وگو نام او را هرگز 

فراموش نکند.
4ــ برای جلب دوستی، احترام و رعایت حقوق انسانی و اعتقادی و متقابل، بسیار مؤثر 

است.
5  ــ با دیگران خوب سخن بگوییم.

چگونه می توان دوست خوب را از بد تشخیص داد؟
برای شناخت دوست خوب از بد، باید مالک و معیاری داشت تا بتوان به وسیلٔه آن دوستان واقعی 
و خوب را تشخیص داده و دربارهٔ تقویت و تحکیم پیوند دوستی و محبت با آنان اهتمام الزم را داشت.
شکی نیست که همٔه افراد برای دوستی و رفاقت صالحیت ندارند و با هر کس نمی توان دوستی 

کرد؛ زیرا دوستان هر کس معرف شخصیت و مالک شناسایی انسان هستند.
حضرت رسول اکرم )ص( در این باره می فرمایند:

»آدمی بر آیین دوست خود است، پس هر یک از شما مواظب باشد که با چه کسی دوستی می کند«.
برای  با کسانی سزاوار است که شرایط خاص داشته و منشأ فواید دنیوی و اخروی  دوستی 

انسان باشند. حال به ذکر این معیارها و شرایط دوستان خوب و بد می پردازیم.
معیارهای دوست خوب

1ــ دوست خوب کسی است که عاقل و دوراندیش باشد.
آدم  ندارد،  نادان وجود  افراد  با  انسان است و هیچ خیری در دوستی  عقل، سرمایٔه وجودی 
نادان حتی اگر قصد کمک و یاری انسان را داشته باشد از روی نادانی و حماقت به او ضرر می زند. 
لذا دوست نادان را بدتر از دشمن عاقل دانسته اند و دوری از جاهل را از موجبات نزدیکی به خداوند 

متعال بیان فرموده اند.
عقل عبارت است از نیروی درونی که حقایق اشیاء و امور به وسیلٔه آن درک می گردد. ارزش 
یک دوست به عقل و دوراندیشی اوست، چنین فردی با شخصیت بوده و فردی محترم در اجتماع 
به شمار می رود. اما افراد جاهل و نادان نه تنها جایی در میان مردم ندارند؛ بلکه از آنان گریزان اند. 

حضرت علی )ع( در این باره می فرمایند:
»هیچ ثروتی چون خرد و هیچ فقری مثل نادانی نیست.«
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حضرت امام رضا )ع( نیز فرموده اند:
»سعی کن با انسان عاقل دوستی نمایی تا اگر از کرم و بخشش او نتوانی استفاده کنی از عقلش 

بهره مند شوی.«
2ــ دوست خوب کسی است که خیرخواه تو باشد.

است.یعنی  او  بودن  خیرخواه  ارزشمند،  و  خوب  دوست  نشانه های  و  معیارها  از  دیگر  یکی 
دوستی که همواره کمال و پیشرفت دوست خود را می خواهد و عواملی را که موجب تکامل و رشد 
به دور از تعارف و ظاهرسازی  بر مبنای صداقت و  باید  نماید. دوستی  به او گوشزد  انسان می شود، 
صورت بگیرد و در جهت سعادت و پیشرفت خویشتن و دوست انجام شود. انسان باید همانند آینه، 

زیبایی و زشتی ها، کماالت و عیب های دوستش را منعکس سازد.
انسان عاقل و دوست خوب کسی است که بدون آنکه دوست خود را تحقیر کند، عیب های او را 
به خودش نشان دهد تا او آنها را از چهره بزداید. او باید این کار را فقط به عنوان یک وظیفه و حقوق 
دوستی انجام دهد و از هر گونه عیب جویی به دور باشد. دوستی که چنین رفتار کند ویژگی خیرخواه 

بودن را دارد.
همان گونه که گوشزد نمودن عیب ها به منظور اصالح دوست، وظیفٔه هر کس است، پذیرش تذکر 
دوست و استقبال از انتقادهای سازنده او نیز، وظیفه محسوب می شود. انسان باید انتقادهای دوستان 

خود را تحفه ای ارزشمند تلقی نموده و آن را با آغوش باز پذیرا باشد.
امام علی )ع( در این باره فرموده اند:

»کسی را برای دوستی انتخاب کن که تو را از بدی ها و کارهای نامناسب باز دارد؛ زیرا چنین 
دوستانی به تو یاری رسانده و سبب پیشرفت تو می گردند.«

3ــ دوست خوب کسی است که خوش اخالق باشد.
نیکو، خوی خوش و روش  تعیین و تشخیص دوست خوب، داشتن اخالق  برای  سومین مالک 
پسندیده است، یعنی رفتار و برخوردی که افراد عاقل و آگاه آن را می پسندند و مورد تحسین قرار می دهند. 
این صفات بسیار با ارزش هستند. ادب هر شخصی بیانگر کمال و شخصیت اوست. مردم همیشه از انسان 

بی ادب نگران و گریزانند و به سوی انسان های خوب گرایش پیدا می کنند.حضرت علی )ع( می فرماید:
»ادب نشانٔه کمال انسان است.« 

در واقع کمال و ادب محصول عقل اند و از آن سرچشمه می گیرند. کسانی که ادب را رعایت 
نمی کنند و فحاشی می کنند حقوق مردم را نادیده می گیرند و باید از آنها دوری جست.
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4ــ دوست خوب کسی است که به عهد خود وفا کند.
یکی از صفات پسندیدٔه انسان »وفاداری« و داشتن تعهد به پیمان هاست. این صفت با شخصیت 
و صداقت هر فرد نسبت مستقیم دارد.کسی که به عهدها و پیمان ها توجهی نداشته باشد در میان مردم 

ارزش خود را از دست می دهد و شایسته دوستی نیست؛ چرا که رمز بقای دوستی وفاداری است.
5  ــ دوست خوب کسی است که عالم و آگاه باشد.

تأثیر افکار دوستان خود قرار می گیرد.  باز هم تحت  باشد  تقوا  انسان در هر درجه از علم و 
محیط اجتماعی و مردمانی که با آن سروکار دارد بر او تأثیر می گذارند. از این رو، عالوه بر اینکه الزم 
است هر کسی با افراد شایسته و آگاه همنشینی کند، موظف است از هم صحبتی با افراد جاهل و نادان 

پرهیز نماید تا از مفاسد اخالقی و محدودیت فکری آنان در امان بماند.
اطهار  ائمٔه  و  دین  بزرگان  قول  از  انتخاب دوست شایسته  برای  دیگری  ویژگی های  و  شرایط 

علیهم السالم آمده است که فهرست وار به آنها اشاره می گردد:
1ــ رازدار دوستش باشد.

2ــ عیب دوستش را فاش ننماید.
3ــ در سختی ها دوستش را تنها نگذارد.
4ــ خوبی های دوستش را آشکار سازد.

5  ــ دروغگو نباشد.
6  ــ بخیل و حسود نباشد.

7ــ ترسو نباشد.
8  ــ با خویشان خود قهر نباشد )اهل صلٔه رحم باشد.(

9ــ منافق )دو رو( نباشد.
10ــ خوبی و بدی دوست را خوبی و بدی خود بداند.

11ــ مقام و ثروت، او را نفریبد و دوستی را فدای آن نکند.
12ــ آنچه مقدور اوست در راه دوست دریغ ننماید.

13ــ پست، رذل و سفله نباشد.
14ــ نیکوکار باشد.

15ــ متقی و پرهیزکار باشد.
16ــ به خاطر دنیا و مال و ثروت دوستی نکند.
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17ــ امانت دار باشد.
18ــ زورگو و ظالم نباشد.

از بزرگان دین نکاتی دربارۀ دوستی بیاموزیم 
الف( دوست داشتن برای خدا

امام صادق )ع(:
آنان که برای خدا یکدیگر را دوست داشته باشند، روز قیامت بر فراز منبرهایی از نورند و نور 
پیکرها و منبرهایشان همه چیز را روشن کند، به طوری که با آن نور شناخته می شوند و گفته می شود: 

اینان کسانی اند که برای خدا یکدیگر را دوست داشتند.
   میزان الحکمه: 3178 

ب( مؤمن، برادر مؤمن است.
امام صادق )ع(:

مؤمن، برادر مؤمن است، چشم او و راهنمای اوست، به او خیانت نمی کند، فریبش نمی دهد و 
وعده ای نمی دهد که به آن نتواند عمل کند.

میزان الحکمه: 148
ج( همگونی دوستان

امام علی )ع(:
بر اثر معاشرت با نابخردان، اخالق فاسد می شود و بر اثر همدمی با خردمندان، اخالق به درستی 
می گراید. مردمان گوناگون اند و هر کس به گونه ای )ساختار( خاص عمل می کند. مردم با هم دوستی 
می کنند، پس هر کس دوستی او برای غیر خدا باشد،آن دوستی به دشمنی می انجامد و این سخن خدای 

تعالی است که »دوستان در آن روز با هم دشمن اند مگر پرهیزگاران.«
میزان الحکمه: 10225

د( عوامل پایداری دوستی 
امام صادق )ع(:

رودربایستی و حرمت میان خود و برادرت را از بین نبر و آن را نگهدار؛ زیرا با از بین رفتن 
رو  دربایستی و حرمت، شرم و حیا نیز از میان می رود و نگه داشتن حرمت، مایٔه پایداری دوستی است. 
میزان الحکمه: 169
ای پسر نعمان، اگر می خواهی دوستی برادرت با تو خالص باشد، »با او شوخی بیجا مکن«، از 
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جدال با وی بپرهیز، »بر او فخر مفروش« و »با او ستیزه مکن.« 
میزان الحکمه: 170
برادران در میان خود به سه چیز نیازمندند که اگر به کار بندند دوستی ادامه یابد وگرنه از یکدیگر 
جدا شوند و دشمن هم گردند.آن سه چیز عبارت اند از: انصاف با یکدیگر، مهربانی با یکدیگر و حسد 

نبردن به هم.
میزان الحکمه: 172 
حارث اعور به امیرالمؤمنین علی )ع( عرض کرد: ای امیرالمؤمنان، به خدا سوگند که دوستت 
دارم. حضرت فرمود: ای حارث، اگر مرا دوست داری با من دشمنی مورز، مرا بازیچه خود قرار مده، 
برای خودنمایی با من بحث نکن، مرا به شوخی مگیر، مرا )از مقامی که دارم (پایین نیاور و )از آن مقام( 

باالتر مبر )در حق من افراط و تفریط مکن(. 
 میزان الحکمه:202

امام سجاد)ع(:
زبانت را نگه دار تا برادرانت را صاحب شوی. 

میزان الحکمه:171
امام علی )ع(:

هیچ گاه حق برادرت را به اعتماد دوستی که با او داری ضایع مکن؛ چه آن کسی که حق او را 
ضایع کنی، برادرت نیست. 

میزان الحکمه:173
 ه( عوامل نابود کنندۀ دوستی:

امام علی )ع(:
جفا کاری )جفا یعنی ترک صلٔه رحم و احسان، خشونت طبع و درشتخویی، رفتار خشونت آمیز 
بین می برد، و موجب خشم خدا و  برادری را از  بیزاری و سردی در دوستی(  با مردم،  در معاشرت 

مردمان است. 
میزان الحکمه: 197

و( بریدن از دوستان:
امام علی)ع(:

هر گاه خواستی از برادرت ببری، مانده ای از دوستی خود برای او بگذار که اگر روزی آن مقدار 
برایش آشکار شد به آن باز گردد. )همٔه پل های پشت سرت را خراب مکن؛ بلکه جایی برای بازگشت او 
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و پیوند مجدد دوستی باقی بگذار(. 
میزان الحکمه: 210
بر اساس شک و تردید، با برادر خود قطع رابطه نکن و بدون رضایت طلبی از او نبر، با کسی که 

با تو درشتی کرده نرمی کن؛ زیرا به زودی با تو نرم شود. 
میزان الحکمه: 211

ز( پیوند با دوستان:
امام علی )ع(:

چون برادرت از تو ببرد، خود را به پیوند با او وادار کن و چون بخل ورزید از بخشش دریغ 
مدار، مبادا این نیکی را آنجا کنی که نباید، یا دربارهٔ آن کس کنی که نشاید. 

میزان الحکمه: 216
امام حسین )ع(:

قوی ترین فرد در ایجاد ارتباط کسی است که با کسی که از او بریده، رابطه برقرار کند. 
میزان الحکمه: 217

ح( اقسام دوستان 
امام صادق )ع(:

برادران سه دسته اند: یکی چون خوراک است که همیشه بدان نیاز داری و آن خردمند است.
دومی چون درد است و آن نابخرد است. سومی چون دارو، و آن صاحبدل است.

 میزان الحکمه: 220
برادران سه گروه اند: آنکه با جان همراهی کند، دیگری آنکه با مال یاری رساند و این دو گروه در 
برادری راست اند و سومی که از تو وجه معاش می گیرد و تو را برای اندکی لذت و خوشی می خواهد، 

او را مورد اعتماد مدان.
امام علی )ع(:

برادرت  به  اگر  شوخی.  و  خنده  اهل  برادران  و  اعتماد  مورد  برادران  گروه اند:  دو  برادران 
اعتماد داشتی، مال و جسم خود را نثار او کن، با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش، رازدار 
و عیب پوش او باش و خوبی هایش را فاش ساز. ای سؤال کننده بدان که این گروه برادران از کبریت 

احمر کمیاب ترند. 
میزان الحکمه: 222
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امام حسین )ع(:
برادران چهار گروه اند:برادری که به سود تو و خود اوست. برادری که به سود تو و برادری که 

به زیان توست و برادری که نه به سود توست و نه به سود خویش.
میزان الحکمه: 223

ط( با چه کسانی نباید دوستی کرد.
تنهایی، بهتر از )داشتن( همنشین بد است.

 میزان الحکمه: 10235
امام علی )ع(:

هیچ گاه به کسی که از تو بیزار و گریزان است، روی نیاور و از کسی که به توعالقه مند است 
روی مگردان.

میزان الحکمه:227 
مسلمان باید از برادری کردن با سه گروه دوری ورزد: )شوخ بی حیا، احمق، دروغگو(

میزان الحکمه: 234
با کسی که خوبی هایت را می پوشاند و عیب هایت را پخش می کند برادری مکن.

میزان الحکمه:235
امام حسن مجتبی )ع(:

با هیچ کس برادری مکن تا بدانی کجاها رفت و آمد دارد، چون از حالش به خوبی آگاه شدی 
و معاشرتش را پسندیدی، بر پایه گذشت از لغزش و کمک و همیاری در سختی ها با او برادری کن.

امام صادق )ع(:
دوست و همنشینی کسی که آنچه برای خود می خواهد برای تو نخواهد خیری ندارد. 

میزان الحکمه: 228
کسی که نیازمند مدارا کردن با او باشی برادر تو نیست. 

میزان الحکمه: 231
امام باقر )ع(:

چه بـرادری است که وقتی ثروتمند هستی هـوای تـو را دارد و چـون تهیدست بـاشی رهـایت 
کند. 

میزان الحکمه: 232
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با چهار کس همنشینی و برادری مکن، نابخرد، ترسو، حسود و دروغگو. 
میزان الحکمه:233

ی( نگه داشتن دوستان قدیمی
حضرت داوود )ع( به فرزندش حضرت سلیمان )ع( می فرمود:

 هیچ گاه برادری را که به دست آورده ای، جایگزین برادر قدیمی خود نکن، هر چند آن برادر 
جدید بر وفق میل و مراد تو باشد.

میزان الحکمه:238
ک( انتخاب دوست 

امام علی)ع(:
هر کس برای هر خطایی از برادران کناره گیری کند، دوستانش کاهش یابد. 

میزان الحکمه: 244
امام صادق )ع(:

کسی که )بخواهد( تنها با آن کس که هیچ عیبی ندارد برادری کند، دوستان اندکی خواهد داشت. 
میزان الحکمه: 245

ل( تحمل لغزش دوست
امام علی )ع(:

لغزش دوست خود را برای زمان یورش دشمنت، تحمل کن. 
میزان الحکمه: 248

کسی که لغزش های دوست را تحمل نکند، تنها می میرد. 
میزان الحکمه: 257

کسی که برادران خود را تحمل نکند، به سروری نمی رسد. 
میزان الحکمه: 258

م( بهترین دوستان
پیامبر خدا )ص(:

بهترین برادر شما کسی است که عیب هایتان را به شما گوشزد کند. 
میزان الحکمه: 259
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امام علی )ع(:
بهترین برادر آن است که در )واداشتن ات به( فرمانبرداری از خداوند پاک، با تو درشتی کند. 

میزان الحکمه: 260
بهترین برادر تو آن است که در راه حق، بر تو زیاد خشم گیرد. 

 میزان الحکمه: 274
منابع برای مطالعه بیشتر

پرورشی دوران راهنمایی،  و  آموزشی  فعالیت های مکمل  ــ کریم زاده، اسماعیل و همکاران، 
انتشارات رسانه تخصصی، 1386

ــ حسین زاده، یعقوب و همکاران، دوست و دوستیابی، انتشارات منادی تربیت )1379(
سوم،  پایه  اسالمی  زندگی  مهارت های  و  آداب  آموزش  همکاران،  و  اسماعیل  کریم زاده،  ــ 

انتشارات یارمان هنر و اندیشه 1390

15ــ3ــ روش تدریس درس »ارتباط با خانواده، همسایگان و معلمان چگونه است؟«
اهداف کلی

1ــ شناخت انواع ارتباطات بین فردی )خانوادگی، مجاورتی و عملکردی(
2ــ شناخت آموزه ها و رهنمودهای دینی در ارتباط با هر یک از ارتباطات فوق

انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
1ــ مفهوم ارتباطات خانوادگی و آثار نیکی به والدین را با توجه به آموزه های دینی بیان کنند.

2ــ به مواردی از ارتباطات سالم )مناسب( و ارتباطات ناسالم )نامناسب( در سطح خانواده اشاره کنند.
3ــ مفهوم ارتباط مجاورتی را با ذکر مثال بیان کنند.

4ــ آداب همسایه داری از دیدگاه امام سّجاد )ع( را بیان کنند.
5  ــ ارتباط عملکردی را با ذکر مثال بیان کنند.

6ــ حقوق معلم را بر اساس دیدگاه امام سّجاد )ع( تبیین کنند.
مدت زمان تدریس: دو جلسه 45 دقیقه ای

مفاهیم و مهارت های اساسی: ارتباطات خانوادگی، ارتباطات سالم و ناسالم، آثار نیکی به 
والدین، ارتباط مجاورتی، آداب همسایه داری، آثار نیکی به همسایگان، ارتباط عملکردی، حقوق معلم

توضیحاتی دربارۀ درس: موضوع این درس تبیین سه نمونه از ارتباطات فردی ــ اجتماعی 
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است که به ترتیب عبارت اند از ارتباطات خانوادگی، مجاورتی و عملکردی. رابطٔه هر یک از ما با اعضای 
مسئولیت های  و  وظایف  درس  این  در  است.  خانوادگی  ارتباطات  نوع  از  ما  خویشاوندان  و  خانواده 
افراد در برابر اعضای خانواده )پدر، مادر و یا بستگان( همسایگان، هم کالسی و معلمان مورد بحث قرار 
می گیرد. رابطٔه ما با همسایگان، دوستان، هم کالسی ها یا همکاران از نوع مجاورتی است. سومین رابطه 
از نوع عملکردی است که به دلیل نیاز ما به سایر افراد به وجود می آید؛ مانند رابطٔه شاگرد با معلم، بیمار با 
پزشک، خریدار با فروشنده و مواردی از این قبیل. هر یک از ما برای این نوع ارتباطات و برای برقراری 
ارتباط سالم با دیگران ناچار هستیم که از وظایف و مسئولیت های خود آگاه شویم. در این درس عمدتاً 
به مواردی اشاره می شود که به لحاظ ارزش های دینی و اجتماعی در رتبٔه باالتری قرار دارند. وظایف و 

مسئولیت ها از منظر دین اسالم به ویژه رسالٔه حقوق امام سجاد )ع( مورد بررسی قرار می گیرد.
روش های تدریس پیشنهادی: روش توضیحی، فعالیت جمعی، بحث گروهی و فعالیت فردی

سناریوی تدریس
1ــ ابتدا نموداری مانند شکل زیر بر روی تختٔه گچی ترسیم کنید.

ارتباطات فردی ــ اجتماعی

ارتباطات عملکردی
مثال موردی )رابطۀ شاگرد 

با معلم(

ارتباطات خانوادگی
)رابطۀ فرد با اعضای خانواده 

و خویشاوندان(

ارتباطات مجاورتی
مثال موردی )رابطۀ همسایه 

با همسایه(

که  بخواهید  دانش آموزان  از  بنویسید.  گچی  تختٔه  روی  را  خانوادگی  ارتباطات  تعریف  2ــ 
تأمین  را  ما  روانی  و  مادی  نیازهای  خانواده  کنند.  بیان  مختلف  ابعاد  از  را  خانواده  داشتن  اهمیت 
می کند، خانواده راه زندگی کردن را به ما یاد می دهد، خانواده به هنگام بیماری از ما مراقبت می کند، 
خانواده از تحصیل ما حمایت و پشتیبانی می کند، خانواده به هنگام تشکیل خانواده از ما حمایت مالی 
و اجتماعی می کند. اهمیت پدر و مادر از نظر قرآن را با ذکر آیاتی برای دانش آموزان تشریح کنید.
از دانش آموزان بخواهید که در مورد فواید داشتن برادر و خواهر نظرات خود را بیان کنند. از یک 
دانش آموز بخواهید که آثار نیکی به والدین را از نظر ائمٔه اطهار در کالس بخواند. به دانش آموزان 
خاطر نشان کنید که ارتباط ما با والدین باید از نوع ارتباطات سالم و مثبت باشد به گونه ای که والدین 



285

همواره از ما رضایت داشته باشند.
3ــ فعالیت )2( را در کالس اجرا کنید. از نماینده هر گروه بخواهید که نظرات خود را در کالس 

بخوانند.
4ــ تعریف ارتباطات مجاورتی را روی تختٔه گچی بنویسید.

از یکی از دانش آموزان بخواهید که متن درس را بخواند و دربارهٔ مفهوم همسایه از نظر پیامبر 
اسالم )ص( و حقوق همسایه از نظر امام سجاد )ع( بحث کنید. از دانش آموزان بخواهید فعالیت 3 را 

اجرا کنند و عملکرد خود یا خانوادهٔ خود را در ارتباط با یکی از همسایگان مورد ارزیابی قراردهند.
بیان  ائمٔه اطهار )ع(  از منظر  به همسایگان را  نیکی  آثار  از دانش آموزان بخواهید که  از یکی 
کند. از دانش آموزان بخواهید که نظر خود را دربارٔه روابط ناسالم با همسایه و پیامدهای آن بیان کنند.

5  ــ تعریف ارتباطات عملکردی را روی تختٔه گچی بنویسید.
برای دیگران  معلم  امام سجاد )ع( را دربارٔه حقوق  نظرات  از دانش آموزان بخواهید  از یکی 
بخواند. فعالیت 4 را در کالس اجرا کنید. دانش آموزان با تمرکز بر روی متن باید جدول را تکمیل کنند 

و سپس عملکرد خود را در ارتباط با معلم یا معلمان خود مورد ارزیابی قرار دهند.
شیوۀ ارزشیابی

1ــ انجام فعالیت ها در کالس و تکمیل برگه های خود ارزیابی. حداکثر 5 نمره 
2ــ تکمیل چک لیست مشاهدهٔ عملکرد توسط معلم در مورد فعالیت افراد یا گروه ها. )حداکثر 

5 نمره(

دانستنی هایی برای معلم
مهارت در برقراری روابط سالم با دیگران موجب می شود که ما در محیطی سالم، شاد و به دور 
از فشار روانی زندگی کنیم. رشد انسان منوط به داشتن روابط سالم با خانواده، خویشاوندان، دوستان، 
همسایگان، معلمان و افراد جامعه است. در صورتی که از برقراری ارتباط سالم با دیگران ناتوان باشیم، 
به طور طبیعی ما باید در خود احساس نگرانی، غم و یا حتی خشم را تجربه کنیم. در برقراری یک رابطٔه 
سالم با دیگران، مسئولیت پذیری یکی از شرط های اساسی است. روابط سالم بر مبنای احترام و عمل 
به وظایف دو جانبه پی ریزی شده است. در بین روابطی که ما با افراد مختلف داریم، روابط با والدین، 
معلمان  یا  همسایگان  والدین،  با  رابطه  در  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  معلمان  و  همسایگان 
همواره باید به نکات مثبت آنها توجه کرد.در بین این افراد منزلت والدین و معلمان باالتر از بقیه است.
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16ــ3ــ روش تدریس درس »مهارت تاب آوری و تحّمل سختی )انتخابی(«
اهداف کلی

1ــ آشنایی دانش آموز با مفاهیم تاب آوری و تحمل سختی
2ــ آشنایی دانش آموزان در خصوص راه های مقابله با سختی ها و مشکالت

انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:
1ــ تعاریف تاب آوری و تحمل سختی را بدانند.

2ــ راه های مقابله با سختی ها و مشکالت را بیان کنند.
3ــ چند نمونه از مشکالت و سختی های زندگی را فهرست کنند.

4ــ در مقابل مشکالت و سختی ها، از خود واکنش مناسبی نشان دهند.
آنها  با  یا  کمک  آنها  به  سختی  تحمل  زمینٔه  در  و  کرده  درک  را  دیگران  مشکالت  بتوانند  5  ــ 

همدردی کنند.
6ــ با افرادی که در مقابله با مشکالت موفق بوده اند، مصاحبه و نتیجه را بازگو کنند.

7ــ آزمون های مربوط به تحمل سختی را مطالعه و به آنها پاسخ دهند.
8  ــ شرایط سخت رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس را با مطالعٔه خاطرات آنها درک کرده 

و مواردی را بیان کنند.
9ــ با مراجعه به آزادگان و بررسی شرایط سخت اسارت، نکات آموزنده ای از زندگی آنان را در 

کالس ارائه کنند. )اختیاری(
10ــ با شناخت بیشتر و پذیرش و تحمل سختی ها به عنوان ضرورت زندگی، از آنها به عنوان 

فرصتی مطلوب در جهت پیشرفت خود و دیگران استفاده کنند.
مدت زمان تدریس: دو جلسٔه 45 دقیقه ای

توضیحاتی دربارۀ درس: تاب آوری و تحمل سختی ها یکی از ظرفیت ها و مهارت های ویژٔه 
افراد در طول زندگی است که برای رشد و پیشرفت خود و دیگران، هر فردی بدان نیاز دارد.

سختی ها، مشکالت، فراز و نشیب های دوران زندگی از کودکی تا کهنسالی برای اکثر افراد وجود 
داشته و گریزی از آن نیست؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع در این درس با آدرس هایی ساده و کاربردی 
که به دانش آموزان داده می شود، آنها ضرورت شناخت مشکالت و تحمل آنها در زندگی را یاد می گیرند.
در این درس تالش می شود که ابتدا دانش آموزان با مفاهیم کلی تاب آوری و تحمل سختی آشنا و 
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سپس راه های ساده ای را برای شناخت بیشتر ظرفیت خود در تحمل سختی و تمرین مقابله با مشکالت 
در حال و آینده، شناسایی کنند.

از جمله دوران هایی که می توان مصادیق فراوانی از تحمل سختی ها در آن را مطالعه و معرفی 
کرد، دوران دفاع مقدس و دفاع جانانٔه ملت قهرمان و نوجوانان رزمنده می باشد که به اختصار در این 

درس به آن اشاره شده است.
فرایند تدریس: همان طور که در ابتدای درس مالحظه می شود، درس با یک تصویر شروع 
شده و هدف آن ایجاد انگیزه و انتقال پیامی کوتاه از مفهوم تاب آوری به دانش آموزان است و می خواهد 
به آنان این حس را منتقل کند که سختی ها و مشکالت را به عنوان بخشی از زندگی روزمره بپذیرند و با 

نگاه مثبت با آن برخورد کنند.
ادامٔه درس با حدیثی از حضرت علی )ع( آغاز شده و می خواهد این پیام را برساند که اولیای 
الهی و تمام دنیا برای رسیدن به حیات طیبه، مشکالت زیادی را تحمل کرده اند تا سرانجام به چهره ای 

اثرگذار در زندگی بشر تبدیل شده اند.
پخش  با  امکان  در صورت  می توان  آوری  تاب  مفاهیم  در خصوص  اولیه  توضیحات  از  پس 
یا  جانبازان  و  معلوالن  کوهنوردان،  مثال،  برای  سخت؛  شرایط  در  افراد  زندگی  از  کوتاه  فیلم  یک 
مصاحبه با افرادی که توانسته اند در شرایط سخت و طاقت فرسا به موفقیت های بزرگی برسند، فضای 
فکری دانش آموزان را می توان متحول کرد و آنان را نسبت به شناخت مشکالت افراد حساس کرد تا 
آنها، ضمن تشکر از خداوند متعال، پدر و مادر و خادمان جامعه ارادٔه بیشتری برای استفادٔه بهینه از 

امکانات، فضای موجود، فرصت ها و دوستان خوب از خود نشان دهند.

یک نکته:
در سال 1378 و در برنامٔه تلویزیونی نیم رخ که برای نوجوانان و جوانان پخش 
می شد، با یکی از جوانان موفق المپیادی کشور که مدال هایی در عرصٔه علمی و بین المللی 
آورده بود، مصاحبه می کردند و آخرین سؤال از او این بود خواسته شما چیست؟ گفت: 
»من به دنبال طلب خود از دنیا هستم« این جواب یعنی هرچه جایگاه، رتبه و مقام در دنیا 
وجود دارد، حق جوان ایرانی است و من بایستی به این مراتب باال برسم! بنده نیز در 
یک گفت وگوی یک طرفه به این جوان با انگیزه گفتم: کامالً درست تشخیص داده ای 
و این جایگاه ها، حّق تو و دیگر جوانان خوش باور و پر تالش است، ولی برای رسیدن به 
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مراتب باال، بایستی بزرگ بود و بزرگی نیز شرط دارد! گفت: چه شرطی؟
گفتم: »فهم چند کلید واژه، اتصال، حفظ و توسعٔه آنها از جمله:

ــ تمسک به معارف قرآن کریم و اهل بیت )ع(
ــ فهم والیت و اندیشه های بی نظیر امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری حضرت 
آیت اللّٰه خامنه ای و حرکت در مسیر آن، شناسایی و حفظ میراث گرانبهای تمدن کهن 
ایرانی و توسعٔه فرهنگ پیشرو اسالم در دنیا، خصوصاً در دوران انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس با عنوان فرهنگ جهاد و ایثار.«

دوران باشکوه دفاع مقدس و در داخل سنگرهای رزمندگان که بخش قابل توجهی 
از آنها نوجوانان و جوانان پر شور مدارس مختلف کشور بوده اند، شیوه های متنوع و 
نمایش  به  را  بسیار سخت  مواقعی  در  البته  و  بسیار شیرین  و  زندگی ساده  از  مختلفی 

می گذارد.
از تعدادی دانش آموز بخواهید که با مطالعٔه یک یا چند کتاب خاطره از نوجوانان 
رزمنده، بخش هایی از آنها را انتخاب کرده و به صورت نمایشی یا با استفاده از روزنامٔه 
با  دیواری، طنز جبهه و … برای همساالن خود اجرا کرده و سپس آموزه های آن را 

حضور معلم و یا افراد مدعّو در کالس به بحث بگذارید.
با پخش فیلم های کوتاه از مراحل اعزام تا حضور در جبهه و فعالیت های سخت 
آنان نتیجه را جمع بندی و قضاوت در مورد آن را به دانش آموزان واگذار کرده و آنان 

را راهنمایی کنید.

برنامه ریزی  به  توصیه  عزیز ضمن  دانش آموزان  به  می توانید  مثال ها  و  مطالب  گونه  این  ذکر  با 
و  شده  بینی  پیش  مشکالت  و  سختی ها  تحمل  ضرورت  موفقیت،  قله های  به  رسیدن  برای  صحیح 

نشده ای را گوشزد کنید تا آنها بتوانند به اهداف عالیٔه خود برسند.
1ــ فعالیت )1( را انجام دهید. از یک دانش آموز بخواهید متن مربوط به فعالیت )1( را بخواند 
و با نظرخواهی از دانش آموزان، به سؤال کتاب در خصوص نحؤه مقابلٔه آنها با مشکالت و سختی ها 
پاسخ دهند. از آنها بخواهید مهم ترین پاسخ ها را در کتاب بنویسند. مفهوم تاب آوری را روی تختٔه 
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کالس بنویسید و از یک دانش آموز دیگر بخواهید که ادامٔه متن را بخواند.
گچی  تختٔه  روی  را  پاسخ ها  مهم ترین  دهید.  انجام  کالسی  بحث  طریق  از  را   )2( فعالیت  2ــ 

بنویسید.
3ــ فعالیت )3( را انجام دهید. از دانش آموزان بخواهید که با استفاده از تصویر، داستانی را 

در ارتباط با تاب آوری بنویسند.
خاطرٔه 1 کتاب درسی به شرح کوتاهی از زندگی پر مخاطره و نحؤه برخورد با بحران های شکننده در 
دوران اسارت توسط دانش آموز رزمنده سید ناصر حسینی پور در کتاب »پایی که جا ماند« پرداخته است.
و شیرینی های دوران  تلخی ها  از مشکالت،  با جشنواره ای  کتاب  این  مطالعٔه  با  دانش آموزان 
اسارت از تیر ماه سال 1367 تا شهریور ماه سال 1369 و نحؤه زندگی و مدیریت بحران در سخت ترین 
شرایط برای یک نوجوان آشنا شده و او را در پایان، یک مرد پخته همراه با کوهی از یافته های کاربردی 
در زندگی آینده می بینند و با آشنایی با فهرست متنوعی از آموزه های آن دوران یاد می گیرند که می توانند 

مشکالت را تحمل کنند و راهی برای مقابله با آنها پیدا کنند.
4ــ فعالیت )4( را انجام دهید.

 خاطرٔه 2 به منظور توجه بیشتر دانش آموزان عزیز به انجام بهتر و عاقالنٔه تکالیف الهی ضمن 
تحمل سختی در نظر گرفته شده است.

5  ــ فعالیت )5( آزمون خود سنجی در زمینٔه تاب آوری است که به صورت فردی انجام می شود.
اکثر دانش آموزان در این پایٔه تحصیلی در آستانٔه ورود به انجام وظایف دینی و شرعی بوده و 
الزم است درک مناسبی از تعهدات خود در مقابل خداوند متعال داشته باشند؛ لذا به منظور سازندگی 
بیشتر خود و آماده سازی جان و روان خویشتن برای ورود به جامعه و مدیریت بر بحران ها و سختی های 
پیش رو، همچنین خدمت مفید به همنوعان، با یکی از تکالیف ویژه که مبانی قبولی بقیٔه عبادات خواهد 

شد؛ یعنی نماز، آشنا و مقید می شوند.
نوع آشنایی و ورود به این فرضیٔه بزرگ الهی بسیار ظریف و مهم است و اگر در این خاطره، 
اقامٔه نماز در اوج سختی و تحمل درد توسط جانباز شهید محمد تقی متقیان آورده شده است به سبب 
این بود که بعضی از انسان های الهی و موفق در سخت ترین شرایط جسمی و روحی، نماز خود را در 
اول وقت به جای آورده اند تا بتوانند مشکالت روحی و جسمی را تحمل کرده و به آرامش دست یابند.
او با این وضعیت جسمی ما را به یاد نماز حضرت امام خمینی )ره( در روزهای آخر زندگی و در 
بیمارستان قلب جماران می اندازد که به صورت ایستاده با کمک و همراهی دو نفر و اتصال سرم خون 
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به بدن در حال نماز است که این اصرار به نماز با بدنی ناتوان و کهولت سن، می تواند درس و الگوی 
خوبی برای دانش آموزان عزیز باشد.

مراکز  مانند  مراکزی  در  حضور  با  دانش آموزان  اتفاق  به  می توانند  گرامی  دبیران 
نگهداری جانبازان، افراد معلول و افراد کهنسال یا با پخش تصاویر یا فیلم های مناسبی در 
این زمینه، ضمن توجه به شرایط افراد در تحمل سختی و سپاسگزاری به درگاه خداوند به 

خاطر نعمت سالمتی، برای سالمت روحی و جسمی این افراد درخواست شفا نمایند.

فعالیت های پیشنهادی:
درصورت امکان با دعوت یکی از دانش آموزان موفق آموزشگاه یا شهرستان خود که با مشکالت 
جسمی ــ حرکتی فراوان و محدودیت های مختلف توانسته است به مراتب تحصیلی، شغلی و خدمتی 

مناسب برسد و طرح سؤال از وی، مسیر موفقیت او را به بحث بگذارید.
با توجه به تأثیر مثبت تصاویر، می توانید مفاهیم اصلی این درس را همراه با تصاویر و یا فیلم و یا با 
استفاده از نرم افزار پاورپوینت در کالس درس )در صورت امکان( ارائه و یا از دانش آموزان بخواهید 
تا موضوعاتی را انتخاب و به صورت پاورپوینت برای دوستان خود توضیح دهند. در پایان، فعالیت 
برای انجام دادن در خانه در نظر گرفته شده است که جنبٔه انتخابی دارد و دانش آموزان با مطالعٔه درس 
یا مطالعٔه خاطرات یکی از رزمندگان و با تمرکز بر سختی ها و دشواری هایی که آنها در طول جنگ با 

آنها مواجه بوده اند، چکیده ای را برای ارائه در کالس تهیه می کنند.

17ــ3ــ روش تدریس درس »مهارت های شاد زیستن )انتخابی(«
اهداف کلی 

1ــ شناخت مفهوم شادی، آثار شادی و انواع آن
2ــ آگاهی از آداب شادی و تفریح و ارزیابی میزان آن در خود 

3ــ پذیرش شادی و غم به عنوان بخشی از زندگی
انتظارات یادگیری: از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان درس:

1ــ نظر حضرت علی )ع( و امام رضا )ع( را به ترتیب دربارٔه شادی و اوقات فراغت بیان کنند.
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2ــ دالیل نیاز انسان به شادی را بیان کنند و تعدادی لطیفٔه شاد کننده را در کالس برای خنداندن 
دانش آموزان بیان کنند.

3ــ نمونه هایی از شادی های مفید و سازندهٔ کوتاه مدت و پایدار را نام ببرند.
4ــ چهار رکن مهم شادی را نام ببرند.

5ــ میزان شادی را در خود ارزیابی کنند و چند فعالیت جبرانی و شاد کننده را برای کاهش 
غم های خود پیشنهاد کنند.

مدت زمان تدریس: یک جلسٔه 45 دقیقه ای
لطیفه گویی،  فراغت،  اوقات  زیستن،  شاد  و  شادی  درس:  اساسی  مهارت های  و  مفاهیم 
شادی های کوتاه مدت و پایدار، آداب شادی و تفریح، مهارت ها و ارزیابی میزان شادی و افسردگی 

شخصی و ارائٔه پیشنهاد برای شاد زیستن. 
توضیحاتی دربارۀ درس: شادی، انگیزه ای برای بقا و عاملی برای خالقیت است و برعکس 
آن، غم عاملی برای پیدایش انواع مشکالت روحی و روانی است. زندگی نیز توأم با شادی و غم است 
و برخورد با هر کدام اجتناب ناپذیر است، اما باید یاد بگیریم که به سرعت بر غم و اندوه خودمان مسلط 
شویم و خود را از طریق سرگرم کردن به فعالیت های مفید و سازنده، شاد نگه داریم. این درس با توجه 

به این مالحظات نوشته شده است.
در شروع این درس تالش شده است که با بیان احادیثی از حضرت علی )ع( و امام رضا )ع( 
توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنیم که اسالم بر شاد زیستن و حفظ آرامش درونی تأکید دارد. 
در انجام فعالیت 1 هدف، ایجاد محیط شاد در کالس است. در فعالیت ٢ اصول شادی و نمونه هایی از 
دستورالعمل های آن آورده شده است. توجه دانش آموزان را به این نکته جلب می کنیم که شادی یکی 
از نیازهای انسان است. در فعالیت 3 می خواهیم توجه بچه ها را به این نکته جلب کنیم که شادی ها بر 
دو نوع است؛ برخی پایدار و برخی زودگذر است و از طرفی شادی با لهو و لعب فرق می کند. بدگویی 
دیگران، آزار و اذیت دیگران به قصد خنده و تفریح و مسخره کردن دیگران تفریح نیست؛ بلکه شادی 
به هر حال، شادی های  اما  باشد.  بلند مدت  یا  مفید که می تواند کوتاه مدت  و  فعالیت سالم  یعنی یک 
غیرواقعی هستند که اساس و بنیان درستی ندارند و پیامدهای آنها رنج های بلندمدت را به دنبال دارد. 
اینها نباید موجب فریب انسان شود. در رأس همٔه شادی ها ایمان به خدا و راضی بودن به خواست 
نوع  این  زیرا  دارد؛  قرار  دیگران  کردن  خوشحال  و  صالح  اعمال  انجام  بودن،  رو  گشاده  خداوند، 

شادی ها پایدار است و موجبات رضایت روحی دائمی انسان را فراهم می کند.
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همان گونه که اشاره شد وضعیت روحی انسان بین شادی و غم در نوسان است. دالیل متعددی 
برای این حالت وجود دارد. باید یاد بگیریم که از طریق فعالیت های جبرانی و شاد کننده در زمانی که 

افسرده و غمگین هستیم، سالمت روحی خود را حفظ کنیم.
روش های تدریس پیشنهادی: روش توضیحی، بحث گروهی، فعالیت های جمعی و فعالیت فردی

سناریوی تدریس
1ــ فعالیت )1( را در کالس انجام دهید. از تعدادی دانش آموز بخواهید که به نوبت تعدادی لطیفه 
برای بقیه دانش آموزان تعریف کنند. برای بچه ها در خصوص رواج لطیفه در جامعه و اهمیت آنها در شادی 

مردم صحبت کنند. به آنها تذکر دهید که لطیفه گویی با بدگویی و یا مسخره کردن دیگران فرق می کند.
حدیث حضرت علی )ع( را روی تختٔه گچی بنویسید، از بچه ها سؤال کنید که چرا انسان به 
شادی نیاز دارد. از تعدادی دانش آموز بخواهید که با مروری بر تجارب خانوادگی به برخی از عوارض 

افسردگی و دالیل بروز آن برای بقیه، مطالبی را مطرح کنند.
نظر دانش آموزان را به فرمایش امام رضا )ع( جلب کنید. با استفاده از تختٔه گچی فعالیت هایی 
را که در زمان اوقات فراغت باید انجام دهیم تا از زندگی لذت ببریم و هم کار مثبتی انجام داده باشیم 
که امام رضا )ع( بدانها اشاره کرده است، فهرست کنید. به بچه ها توضیح دهید که اوقات فراغت غیر 
از اوقات کار و فعالیت است. فعالیت هایی که انسان در شب و روز انجام می دهد به سه بخش تقسیم 
می شود برخی صرف خواب و استراحت می شود، برخی صرف کار و فعالیت و برخی نیز اوقات فراغت 

است؛ یعنی انسان مشغول کار نیست، اما باید برای آن برنامه ریزی کند.
2ــ فعالیت های جمعی بچه ها را تشویق کنید تا پاسخ سؤاالت مربوط به فعالیت 2 را با توجه به 

تجربیات خود بدهند. این پاسخ ها و یا رهنمودهای پیشنهادی را روی تختٔه گچی بنویسید.
رهنمود پیشنهادی در مورد اصول زیستی: غذاهایی مصرف کنیم که انواع نیازهای بدن را تأمین 

کند. 
به خود  را  آنها  به دیگران، دوستی  با محبت  پیشنهادی در مورد اصول روان شناسی:  رهنمود 

جلب  کنیم. 
رهنمود پیشنهادی در مورد اصول اجتماعی: در هفته یک بار کار مفید برای دیگران انجام دهیم. 

رهنمود پیشنهادی در مورد اصول معنوی: دعا و نمازهای روزانه را مرتب بخوانیم.
3ــ جدول فعالیت 3 را روی تختٔه گچی ترسیم کنید. از بچه ها بخواهید که در مورد شادی های 
به  بنویسید.  در جدول  را  نظرات  این  از  تعدادی  کنند.  اظهار  را  نظرات خود  پایدار،  و  مدت  کوتاه 
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بچه ها خاطر نشان کنید که شادی نباید با گناه مخلوط شود. برای مثال، یک بازی فوتبال و تماشای آن 
شادی است، اما مسخره کردن بازیکن و فحاشی به او شادی نیست . دربارٔه چهار رکن شادی برای 

دانش آموزان توضیح دهید.
4ــ فعالیت آزمون خود سنجی را اجرا کنید. نموداری روی تختٔه گچی ترسیم کنید و آن را به 
ده قسمت تقسیم کنید. از دانش آموزان بخواهید که این نمودار را روی یک برگٔه کاغذ ترسیم کنند و آن 
را به صورت ده تایی شماره گذاری کنید. سمت 100 را شادترین فرد و سمت صفر را غمگین ترین فرد 
بنویسند. از آنها بخواهید که به خودشان نمره بدهند و دربارٔه علل نزدیکی به شادترین فرد یا غمگین ترین 

فرد توضیح دهند.
به دانش آموزان تذکر دهید همان طور که خوشحالی بخشی از زندگی است، غم نیز بخشی از 
زندگی است. زندگی به صورت های مختلف غم هایی را برای ما یا انسان ها به همراه دارد. در ضمن 
همواره در زندگی، خود را با افراد پایین تر و مشکل دارترین انسان ها مقایسه کنند. در آن صورت است 

که از زندگی و خداوند رضایت بیشتری به دست می آورند.
آن  کنترل  یا  غم  حالت  تبدیل  برای  کننده  شاد  فعالیت  چند  که  بخواهید  دانش آموزان  از  5  ــ 

پیشنهاد کنند و آنها را در جدول بنویسند.
شیوۀ ارزشیابی: ارزشیابی در این درس، با استفاده از آزمون های کتبی و انجام فعالیت ها و 

چک لیست مشاهده ای صورت می گیرد.
نمونۀ آزمون های کتبی کوتاه پاسخ

1ــ حدیثی را از حضرت علی )ع( دربارٔه اهمیت شادی بنویسید.
2ــ چهار رکن شادی را نام ببرید.

نمونۀ آزمون های عملکردی: انجام فعالیت 3، فعالیت 4 و 5 به صورت گروهی
حداکثر نمره ای که برای انجام هر فعالیت تعلق می گیرد 5 و حداقل آن نمره 1 است. 

عالی )5(، خوب )4(، متوسط )3(، ضعیف )2(، بسیار ضعیف )1(.

دانستنی هایی برای معلم 
افراد مختلف از شادی تعاریف مختلفی را ارائه کرده اند. ارسطو، شادی را معادل با لذت بردن 
از یک چیز می داند. پروفسور مک گیل، شادی را تمایالت ارضاء شدٔه یک فرد می داند. برخی از 
پژوهش ها بر داشتن صفات معینی از شخصیت، داشتن شغل مناسب یا پیوندهای صمیمانٔه دوستی و 
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ایمان مذهبی تأکید دارند. در بین صفات و خصلت های شخصیت، اعتماد به نفس باال، خوش بینی، 
برون گرایی و احساس و باور خوب نسبت به خود و به کنترل داشتن بر خود اهمیت بیشتری دارند.

پیامبر اسالم )ص(، شادی را در انجام اعمال خداپسندانه می داند.
شادی در حقیقت عبارت است از احساس خوش بختی در زندگی شخصی، مفید بودن برای 

خود و جامعه، تحقق آرزوها و رفع نیازهای عمومی و داشتن رضایت درونی معنوی.
کرده  پیشنهاد  را  اصل  چهارده  زیستن  شاد  برای  که  است  روان شناسانی  از  یکی  فوردایس 

است. برنامٔه او به نام برنامه شادکامی فوردایس معروف است.
اصل اول ــ فعالیت: این اصل بر انجام فعالیت های جسمانی پرتحرک، فعالیت های جدید و 
تازه، فعالیت های دسته جمعی، فعالیت های معنادار و فعالیت های لذت بخش از نظر روحی تأکید دارد.

اصل دوم ــ روابط اجتماعی: داشتن رابطه با دیگران موجب احساس رضایت از زندگی، 
حمایت از سوی دیگران و تعلق به گروه می شود.

اصل سوم ــ خالقیت: در این اصل بر لذت بردن از کار و رضایت شغلی و خالقیت در کار 
تأکید می شود.

بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و مدیریت  برنامه ریزی: داشتن اهداف  اصل چهارم ــ 
زمان برای رسیدن به آنها موجب می شود تا کارها به موقع انجام شود. مسامحه کاری و طفره رفتن از 

جمله رفتارهایی اند که شادی را کاهش می دهد.
اصل پنجم ــ دوری از افکار نگران کننده: نگرانی، دشمن شمارٔه یک شادی است. افراد 

با کنار گذاشتن افکار منفی می توانند به افزایش شادی خود کمک کنند.
اصل ششم ــ سطح توقعات معقول: انتظارات و توقعات باال معموالً به ناکامی منجر می شود، 

ولی توقعات در سطح معقول به نتایج دلخواه و مطلوب منجر می شود.
اصل هفتم ــ خوش بینی: افراد شاد تفکرات مثبت دارند و با حوادث و اتفاقات خوش بینانه 

برخورد می کنند. به عبارتی از وقایع ناگوار تفسیرهای مثبت دارند.
اصل هشتم ــ توجه به زمان حال: شادی همواره در اینجا و در زمان حال اتفاق می افتد و نه 
در جای دیگر و یا در زمانی دیگر، افراد شاد همواره متوجه زمان حال هستند و سعی می کنند حداکثر 
لذت را از فعالیت های روزانٔه خود ببرند.تمرکز ذهن بر روی حوادث تلخ گذشته یا ندامت بر آنها چیزی 

جز غم و اندوه برای فرد به ارمغان نمی آورد.
قوت،  نکات  پذیرش  داشتن خود،  دوست  منظور  سالم:  پـرورش شخصیت  ــ  نهم  اصل 
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محدودیت ها و ضعف های خود، شناخت خود و کمک کردن به خود در جهت افزودن توانمندی ها، 
تسلط و کنترل سرنوشت است.

از  پس  شادی  اصل  مهم ترین  بـرون گرایی  اجتمـاعی:  شخصیت  پـرورش  ــ  دهم  اصل 
خوش بینی است. شادی بیشتر در نزد کسانی دیده می شود که از یک زندگی فعال اجتماعی لذت می برند. 
در بعد رفتاری بیشتر بر رفتارهایی نظیر خندیدن، سپاس گزاری از دیگران، آغاز گفت و گو و مطرح کردن 

مناسب عقاید و نظرات خود توصیه می شود.
ـ خود واقعی بودن: پژوهش در مورد افراد شاد نشان می دهد که آنها تمایل دارند  اصل یازدهمـ 
واقعاً خودشان باشند، صفاتی مانند طبیعی بودن، خود انگیختگی، قابل اعتماد، بی ریا بودن، امین، منصف 

بودن، بی آالیشی، صمیمی و واقع گرا بودن از صفات افراد شاد است.
اصل دوازدهم ــ از بین بردن احساسات منفی: افراد شاد همواره تالش می کنند احساسات 

منفی را از خود دور کنند و در صورت تجربه، احساس منفی آن را به طور صحیح ابراز می کنند.
اصل سیزدهم ــ صمیمیت: داشتن روابط صمیمانه به ویژه بین مرد و زن و خواهران و برادران 

و خویشاوندان یا دوستان در میزان شادی افراد نقش حیاتی دارد.
اصل چهاردهم ــ اولویت دادن به شادی: شاد زیستن باید اولویت افراد باشد. افراد شاد 
برنامه دارند. )منبع: مجله  برای آن  دربارهٔ چگونگی حفظ و افزایش شادی خود زیاد فکر می کنند و 

اینترنتی برترین ها )2013/9/20((

فهرست فعالیت های اختیاری
قابل توجه: معلمان می توانند از بین این فعالیت ها برای هر نیمسال تحصیلی تعدادی از فعالیت های 
اختیاری را برای تحقیق دانش آموزان انتخاب و به آنها معرفی کنند. هر دانش آموز حداقل یک فعالیت 
تحقیقی را در طول سال تحصیلی انتخاب خواهد کرد. دانش آموزان می توانند نتیجه تحقیق را به صورت 
خالصه در بخش پایانی کتاب )فعالیت های اختیاری( بنویسند و یا به صورت روزنامه دیواری و جزوات 

کم حجم منتشر کنند.
پیشگیری از اعتیاد ــ اصول موفقیت در زندگی ــ هدف از زندگی ــ عامل اضطراب در امتحان 
و راهکارهای مقابله با آن ــ نکات کاربردی در امتحان ــ حافظه و روش های تقویت آن ــ مهارت های 
گوش دادن مؤثر ــ مهارت تصمیم گیری، حل مسئله، تفّکر خاّلق، تفکر انتقادی، غلبه بر ترس ــ مهارت 
ظاهر شدن در جامعه و حضور در بین مردم ــ مهارت همدلی و همدردی، تغذیه سالم، بیماری های شایع 
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ـ آداب و رسوم محلی  ـ مهارت انعطاف پذیریـ  ـ مهارت های خواندنـ  در جامعه، خواب و آداب خوابیدنـ 
ـ مهارت های اقتصادی )کسب درآمد، راه های  ـ مهارت شناخت مراحل زندگیـ  ــ مهارت انتخاب شغلـ 
کسب درآمد، نحوهٔ استفاده از پول( ــ انواع پول ــ مزایا و معایب اینترنت ــ انتظارات خانواده از ما ــ 
ـ تنهایی و مهارت های مقابله  ـ افسردگی و دالیل آنـ  ـ هوش و انواع آنـ  مهارت آرام سازی )آرامیدگی(ـ 
با آن ــ کم رویی و دالیل و راه های مقابله با آن ــ مهارت های مقابله با شکست ــ دین و بهداشت روانی ــ 
ـ خواص منابع غذایی )گوشت، لبنیات، ماهی  خواص ویتامین ها، خواص مواد معدنی موجود در غذاهاـ 
و چربی(ــ مهارت های تغذیٔه صحیح ــ انواع مواد غذایی ــ خطرات چاقی ــ آداب غذا خوردن )45 
مهارت( ــ کمک های اولیه )تنفس مصنوعی، ماساژ قلبی، انتقال مصدوم( ــ مشکالت تنفسی ــ نجات 
ـ مهارت های  ـ سکتٔه قلبیـ  ـ مهارت های مقابله با دیابتـ  ـ مقابله با آتش سوزیـ  ـ درمان سوختگیـ  غریقـ 
اولیه در درمان صرع ــ شکستگی استخوان ــ مسمومیت غذایی ــ دندان درد ــ گاز گرفتگی توسط 
سگ و گربه ــ کمک های اولیه در زمان نیش عقرب، مار گزیدگی و گزش حشرات ــ خونریزی از بینی 
ـ فرو  ـ سرمازدگی و گرما زدگیـ  ـ گلو دردـ  ـ باالآوردن مواد غذایی و گازگرفتگیـ  ـ اسهالـ  ــ سکسکهـ 

رفتن جسم خارجی در چشم و گوش ــ مهارت های سفر ــ آداب معاشرت با دیگران
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معرفی کتاب هایی برای مطالعۀ معلم

فرهنگی  مؤسسٔه  بدانیم.  باید  نوجوانان  و  کودکان  دربارٔه  آنچه  فرهادیان، رضا)1388(،  1ــ 
تربیتی توحید.

2ــ مطهری، مرتضی )1366(، فلسفٔه اخالق، انتشارات صدرا.
3ــ خواص، امیر و دیگران )1385(، فلسفٔه اخالق با تکیه بر مباحث تربیتی، نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی، نشر معارف.
4ــ آیت ا… جوادی آملی )1391(، مفاتیح الحیات، نشر اسراء قم.

5  ــ علی اکبری، حسن )1390(، حیات طیبه، هدف نهایی تعلیم و تربیت اسالمی، دبیرخانه 
شورای عالی آموزش و پرورش، ناشر نسل کوثر. 

6ــ برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران )سند رمضان( )1391(، شورای عالی آموزش 
و پرورش.

7ــ دکتر محمد رضا شرفی )1374(، دنیای نوجوان
8   ــ دکتر احمد خدایاری فرد، بلوغ تولدی دیگر، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

9ــ دکتر فریده هریرچیان، دانستنی های پزشکی، انتشارات پرورش.
10ــ دکتر ماهیار آذر و دیگران )1390(، بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران، انتشارات 

ما و شما.
11ــ کریم زاده، اسماعیل و همکاران )1386(، فعالیت های مکمل آموزشی و پرورشی دوران 

راهنمایی، انتشارات رسانه تخصصی. 
12ــ حسین زاده، یعقوب و همکاران )1379(، دوست و دوستیابی، انتشارات منادی تربیت. 
13ــ کریم زاده، اسماعیل و همکاران )1390(، آموزش آداب و مهارت های زندگی اسالمی 

پایٔه سوم، انتشارات یارمان هنر و اندیشه.
14ــ مجموعٔه کتابچه های آموزش مهارت های زندگی )1387(، نشر دانژه، شامل: 1ــ مهارت 
تاب آوری،  ـ   راهنمای  4ـ استرس،  مدیریت  مهارت  3ــ  هیجانات،  مدیریت  مهارت  2ــ  آگاهی،  خود 
ـ      راهنمای قاطعیت ورزی، 6ــ مهارت کنترل خشم، 7 ــ مهارت تصمیم گیری، 8 ــ مهارت ارتباط  5  ـ

مؤثر.
و  گام ها  نکات،  زندگی:  روش های   ،)1391( مشتاق  مهسار  ترجمٔه  پامال،  اسپالند،  15ــ  

اصول مربوط به رشد، تعامل با دیگران، یادگیری و لذت بردن از زندگی، انتشارات ابو عطا.
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عصبانی  خیلی  اگر  کنم  کار  چه   ،)1391( فارسی  محسن  حسین  ترجمٔه  هینتردان،  16ــ 
می شوم،  انتشارات گام.

17ــ حسین فرخ مهر )1390(، ادب آداب دارد. 
18ــ کریم زاده، اسماعیل و همکاران )1386(، فعالیت های مکمل آموزشی و پرورشی دوران 

راهنمایی، انتشارات رسانٔه تخصصی. 
19ــ حسین زاده، یعقوب و همکاران )1379(، دوست و دوستیابی، انتشارات منادی تربیت.
20ــ کریم زاده، اسماعیل و همکاران )1390(، آموزش آداب و مهارت های زندگی اسالمی 

پایٔه سوم، انتشارات یارمان هنر و اندیشه. 
21ــ خرقانی رئیسی، شهال، اختالالت رایج رفتاری در کودکان و نوجوانان، انتشارات رشد.
فرهنگی  مؤسسٔه  زندگی،   مهارت های  راهنمای   ،)1386( علیلو  محمود  مجید  دکتر  22ــ 

منادی تربیت.
23ــ روان شناسی سال سوم دبیرستان، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی.

24ــ کاپالن، سادوک، ترجمه دکتر پورافکاری )1382(، خالصٔه روان پزشکی، انتشارات تبریز.
25ــ دکتر فرهاد، ماهر )1370(، رفتار درمانی بالینی،  انتشارات آستان قدس رضوی.
26ــ استرس بستٔه آموزشی اشاره، انتشارات چاپار فرزانگان، انجمن اولیاء و مربیان.

27ــ د کتر سعید شاملو، آسیب شناسی روانی، انتشارات رشد.
28ــ دکتر سعید شاملو )1392(، روان شناسی بالینی،  انتشارات رشد.

29ــ  دکتر شکوه نوابی نژاد، رفتار های بهنجار و نابهنجار، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
30ــ بسترهای آموزشی مشاور، بحث افسردگی، انتشارات چاپار فرزانگان، انجمن اولیاء و 

مربیان.
31ــ دکتر حسین خنیفر و مژده پور حسینی )1391(، مهارت های زندگی،  مرکز نشر هاجر، قم. 
32ــ  دکتر محمد کاویانی )1391(، سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن،پژوهشگاه حوزه 

و دانشگاه.
33ــ لیال پور قنبری )1391(، اصول شاداب سازی مدارس،  ناشر: قاطع البرهان. 

 ،) زندگی سالم شهری  )راهنمای  آداب شهروندی   ،)1390( 34ــ  محمد، رحمتی شهرضا 
ناشر:فاتح خیبر، قم. 
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