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مهمقد  

» آموزان دبستانهاي زندگی براي دانش مهارت«هاي  این کتاب مکمل مجموعه کتاب

آموز در نظر گرفته شده و آن مجموعه به عنوان کتاب کار دانش. رمشق استانتشارات س

  .دبستان است سومتا  اولهاي  ، کتاب کار مربی کالسمجموعهاین 

نهراتوانایی انجام رفتارهاي سازگا«: هاي زندگی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی مهارت

  ».ضروریات زندگی روزمره کنار بیاید ها و ست که فرد بتواند با چالشا ايو مثبت به گونه

  :هاي زندگی شامل این ده مهارتند مهارت

  خودآگاهی. 1

  همدلی. 2

  ثرؤارتباط م. 3

  روابط بین فردي سازگارانه. 4

  مقابله با استرس، تروما و فقدان. 5

  هاي منفی مقابله با هیجان. 6

  تفکّر خالق. 7

  تفکّر انتقادي. 8

  لهئمس حلّ. 9

  گیريتصمیم. 10

از پیش  ،در بسیاري از کشورهاي جهان ها به صورت درس اصلی یا فوق برنامه این مهارت

ر پیشگیري از ها تا حد زیادي د آموزش این مهارت. شوددبستانی تا دانشگاه تدریس می

  .مؤثر استآموزان دانشهاي روانی  آسیب



43
)1،  2و  3(هاي ي مربیان پایه ویژه

هاي زندگی راهنماي مهارت

  

  

  

  

  فصل هشتم

  
  

  مهارت

  ر انتقاديتفّک

  
  



هاي زندگی راهنماي مهارت44

)1،  2و  3(هاي ي مربیان پایه ویژه

مهارت . ها ها و پذیرفتن یا نپذیرفتن آن داده درستر انتقادي یعنی بررسی مهارت تفکّ

هایی که دیگران یا  به داده ،لوحی کند به جاي لجبازي یا سادهر انتقادي کمک میتفّک

  .نگاه کنیم ،دهند ها به ما می رسانه

  هاي رشدي ویژگی

باشند، چشم دیگران محبوب  برایشان مهم است درکه این دلیلکودکان دبستانی به

عایی که کودکان دیگر ممکن اد. عاکردن هم استفاده کنندهایی مثل اد ممکن است از ابزار

هاي جنسی و جسمی  طرف دیگر این کودکان در معرض آسیباز . است آن را باور کنند

  .ها پیشگیري کند تواند از آن ر انتقادي میهستند که مهارت تفّک

  کالس اول

بگویید  ها بچهبه . مشخص شده است» فکر«انتقادي در کالس اول با عنوان  تفکّرمهارت 

در مورد باور کردن  مثًال. شودمیبدي  هاي فکر نکردن باعث چه اتفاق ها بعضی وقت

  .بگویید عواقب آنیا باور کردن خرافات و  ها حرف غریبه

  زندگی بازي

انتقادي  تفکّرح براي آموزش یک بازي مفّر» بعد انجامش بده ،اول فکر کن« نمایش 

ر را دارد کمک به کسی که نقش فک. فکر را بازي کنندباید نقش فکر و بی ها بچه. است

  .بهتر است ،تر باشندانتقادي خودانگیخته البته هر چه فکرهاي. کندفکر غلبه کنید به بی

عواقب کارهاي بد مثل زدن  عینی واقعًا تفکّربه دلیل  ها بچهممکن است : مشکل احتمالی

 تفکّراز این فرصت استفاده کنید و . را در نیابند ها تر یا اعتماد به غریبهخواهر کوچک

  .دپرورش دهی ها انتقادي را در آن

  تمرین زندگی

رایجی مثل وجود بشقاب پرنده، غول، اژدها میتمرین درس هفتم روي ادعاهاي غیر عل

بخواهید بگویند چرا  ها بچهاز . دارد تأکیدها انتقادي در مورد آن تفکّریا آدم فضایی و 

  را باور کرد؟ ها نباید آن

 ،ها بچهي یا حتی خانواده ها ثیر همساالن، رسانهممکن است به دلیل تأ: مشکل احتمالی

از این فرصت استفاده . بحث برانگیزي مثل بشقاب پرنده را باور کرده باشند هاي موضوع

  .را توضیح دهید ها کنید و دالیل وجود نداشتن آن
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  داستان زندگی

ممکن . انتقادي در مورد عمل دزدي را پرورش دهد تفکّرتواند می» قوطی پول«داستان 

ی نبودن دزدي را به خوبی قالخا ،انتزاعی تفکّرکالس اول به دلیل نداشتن  يها بچهاست 

انتقادي در مورد این رفتار  تفکّرپرورش این داستان فرصت خوبی براي . متوجه نشوند

  .رایج است الًاحتما

روي عواقب . کنند تأکیدآنی دزدي  عواقبروي  ها بچهممکن است : مشکل احتمالی

  . کنید تأکید،شودمیدزدي او مدت دزدي و همدلی با فردي که از بلند

  کالس دوم

من اول فکر «دي درس هشتم با عنوان وانتقادي را با خواندن ور تفکّرتوانید آموزش می

خودتان در  هاي و سال سّنهم  یااز خاطرات زودباوري خودتان . شروع کنید» کنممی

  .کودکی تعریف کنید

  زندگی بازي

کیو و فیلم کند در داستان مشهور پینومیکمک  ها بچهبه » کمکش کن گول نخورد«بازي 

اي  برنامهتوانید می،انداگر فیلم را ندیده. ا دخالت دهندتنهاي تنهاي تنها فکر انتقادي ر

یا خودتان آن را ببینید و تعریف کنید و بعد درس را  بگذاریدبراي دیدن این فیلم 

  .کنید بررسیرا  ها بچهجواب  حتمًا. شروع کنید

 تأکیدروي تخیل خودشان در مورد بشقاب پرنده  ها بچهممکن است : مشکل احتمالی

  .کنید تأکیدتبعات باور کردن این تخیل در مورد ضمن احترام به تخیل . کنند

  تمرین زندگی

ممکن . فرق بین خیال و واقعیت را متوجه شوند ها بچهکند میتمرین درس هشتم کمک 

اما اسب پرنده و  ؛کور یا دایناسور وجود داشته باشنداست چیزهاي عجیبی مثل موش

  . غول وجود ندارند

موجودات خیالی مثل غول را با موجودات واقعی مثل  ها بچهممکن است : مشکل احتمالی

فضانوردي یا اژدها را با دایناسور اشتباه  يها یا بشقاب پرنده را با ماشینها تانواورانگ

  . توضیح دهید ها تفاوت این دو را براي آن. بگیرند
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  داستان زندگی

قبلی ي مرحلهجادویی که در  تفکّرکند به میکمک  ها بچهبه » صدف عمو اکبر«داستان 

بپرسید اگر جاي شخصیت اصلی  ها از آن. غلبه کننداست، زندگیشان وجود داشته 

  کردند یا نه و چرا؟میداستان بودند آیا جادوي صدف را باور 

شانس یا خرمهره  ي به وسایل جادویی دیگر مثل سکه ها ممکن است آن: مشکل احتمالی

آموزش دهید زندگی سرشار از اتفاقات خوب و بد است و بودن  ها بچهبه . کنند تأکید

  .خوب و بد ندارد هاي ثیري در این اتفاقأاین وسایل پیش ما هیچ ت

  کالس سوم

شروع کنید » کنممیاول فکر «توانید درس را با خواندن ورودي درس هشتم با عنوان می

  .یدال کنؤس ها بچهو در مورد ادعاهاي عجیب و غریب دیگر از 

  زندگی بازي

انتقادي آن یعنی سوال  تفکّردر این بازي عوض شده و بخش » صندلی داغ«بازي مشهور 

 حداقل آموزان دانشي سعی کنید همه. رنگ شده استگو در مورد دروغش پراز دروغ

  .ال کردن مشارکت کنندؤدر س ها بچهي همه حتمًایک بار روي صندلی داغ بنشینند و 

در این بازي کشف بند  ي به اصطالح خالیها بچهممکن است تعدادي از : مشکل احتمالی

اگر تخصص . صحبت کنید ها با آن. این کودکان کمبودهایی در خانه دارند معموالً.شوند

  .را به مشاور مدرسه یا منطقه ارجاع دهید ها مداخله کنید وگرنه آن ،و اختیار دارید

  تمرین زندگی

 تفکّرکند و میتأکیدها اتفاق خطرناك گول خوردن از غریبهتمرین درس هشتم روي 

 بررسیرا  ها بچههاي جواب ي همه حتمًا. کندمیرا در این مورد تحریک  ها بچهانتقادي 

  .کنید

ي استفادهءمورد سوها  توسط غریبهکنید که  پیدای را یها بچهممکن است : مشکل احتمالی

مانده یا خانواده در این مورد  ها ثیر این واقعه بر آنأاگر ت .اندقرار گرفته میبدنی یا جس

تخصص مداخله کنید وگرنه کودك را به مشاور مدرسه داشتن در صورت  ،الع ندارنداطّ

  .یا منطقه ارجاع دهید
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  داستان زندگی

عاهاي یعنی شنیدن اد ها بچهیکی از مشکالت رایج  در مورد» روز مادر ي هدیه«داستان 

بپرسید اگر جاي راوي بودید آیا این ادعا را  ها بچهاز . کندمیتأکیدبزرگ و زودباوري 

  کردید و چرا؟میباور 

خوانند میممکن است در مدارسی که چند قشر اقتصادي با هم درس : مشکل احتمالی

عا صورت باید رقم و اد در این. این داستان کاربرد نداشته باشد) مثل مدارس تیزهوشان(

اختیارش را  ها بچهمثل ماشین که  یتر مطرح کنید یا از خریدن وسایلآمیز را مبالغه

  .در داستان استفاده کنید ،ندارند

  

  

  

  

  

  

  




