


 تقدیم به فرزندانم بامداد و بهداد

مقدمه
همهماجرابيشازپنجاهسالپيشازيکمعلمخالقدرآنطرفدنياشروعشد.اومیديددانشآموزانشدرسهايیرامیآموزندودرآنماهرمیشونداما

برایزندگیآمادهنمیشوند.درآنسالهادرکشوریکهاوزندگیمیکرداستفادهازالکلومواددرنوجوانانبيدادمیکرد.برایهميناوکناردرسهايش

شروعکردبهآموختنمهارتهايیکهفکرمیکرددانشآموزانشرادربرابراعتيادواکسينهمیکند.مهارتهايیمثلحلمشکالتوتفکرانتقادی.اواين

آموزشهارامیدادومنتظرمیماندوبزرگشدندانشآموزانشرامیديد.بله!درستانجامشدادهبود.آندانشآموزانکمترسراغموادوالکلرفتند.

بعدهاسازمانجهانیبهداشتدرسال1993مهارتهایزندگیراتعريفوآنهارابهدهمهارتتقسيمکرد.طبقتعريفسازمانبهداشت

جهانیمهارتهایزندگیيعنی»توانايیانجامرفتارهایسازگارانهومثبتبهگونهایکهفردبتواندباچالشهاوضرورياتزندگیروزمره

کناربيايد.«مهارتهایزندگیشاملايندهمهارتند:

5.مقابلهبااسترس  4.روابطبينفردیسازگارانه 3.ارتباطمؤثر 2.همدلی 1.خودآگاهی

10.تصميمگيری 8.تفکرانتقادی9.حلمسأله 7.تفکرخالق 6.مقابلهباهيجانهایمنفی

از فرزندپروریيکی پدرمیدانم البتهدرجايگاهيک تمرينکنيم. فرزندمان رادر ايندهمهارت پرورش باهم اينکتابمیخواهيم در

بابزرگکردنفرزندمان تاآخرعمردرحالتجربهاندوزیوماهرترشدندرزندگیهستيم.درواقع مشکلترينکارهایجهاناست.ما

خودمانهمبزرگترمیشويم.

اينکتابمکملکتابکاردانشآموز»مهارتهایزندگیبرایدانشآموزاندبستان«استکهانتشاراتسرمشقآنرامنتشرکردهاستو

کتابتوسطمربیبهشمامعرفیشدهاست.بهتراستهمراهباکتاب،فرزندتانهمقصهها،بازیهاوتمرينهایاينمجموعهراانجامدهد.

اينمجموعهششجلددارد)هرجلدمخصوصيکیازپايههایدبستاناست(.

اينکتابدهفصلداردودرهرفصلپرورشيکیازمهارتهایدهگانهمطرحشدهاست.هرفصلچندبخشدارد.

دربخشراهنمایوالدينتوصيههایکلیپرورشمهارتبرایشماآمدهاستکهباتعريفمهارتبهزبانسادهشروعمیشود،میگويد

فرزندتانباتوجهبهسنشدراينمهارتچهدنيایذهنیداردسپستوصيههايیبرایالگویخوببودندراينمهارتآمدهودرنهايت

توصيههايیبرایپرورشهرمهارتدرفرزندتاننوشتهشدهاست.

بخشاستفادهازکتابکار،دربارةايناستکهچگونهمیتوانيدقصهها،بازیهاوتمرينهایمجموعه»مهارتهایزندگیبرایدانشآموزان

دبستان«رادرخانههمانجامدهيدودرموردشگفتوگوکنيد.

بعضیازبخشهایکتابيکبخشتکميلی»استفادهازکتابدرسی«نيزدارند.دراينبخشتوضيحدادهشدهکهچگونهمیتوانيدبا

استفادهازبعضیفعاليتهایکتابهایدرسیرسمیفرزندتانمهارتهایزندگیرادراوپرورشدهيد.يادتانباشدکهمهارتهایزندگی

بهآنترتيبیکهدرکتابکاردانشآموزآمدهاستدرکتابهایدرسیقرارنگرفتهاست،پسهرگاهفرزندتانبهآندرسازکتابدرسی

رسيدمیتوانيدمهارتمربوطبهآنرايادآوریکنيد.

نظرتانرادرموردکتابباسامانهپيامکوتاه09120220428باناشروبانشانیالکترونيکیbiniyaz.saeed@gmail.comبانويسندهدرميان

بگذاريد.بهاميدآنکههمةفرزندانسرزمينمانماهرانهزندگیکنندواززندگيشانرضايتدرونیداشتهباشند.



مهارت تفکر انتقادی به زبان ساده
مهارت تفکر انتقادی هشتمین مهارت زندگی است. در این مهارت افراد یاد می گیرند هر وقت مطلبی را 

می خوانند، می بینند یا می شنوند اّول آن را بررسی کنند و بعد آن را بپذیرند یا رد کنند. در واقع مهارت تفکر 

انتقادی مانع از این می شود که فرزندانمان خوش باور یا دیرباور شوند. 
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مهارت تفکر انتقادی در هفت سالگی
کودکان در شروع دبستان به دلیل اهمیت محبوبیت در چشم دیگران ممکن است از ابزار هایی مثل ادعا 

کردن هم استفاده کنند. ادعایی که کودکان دیگر ممکن است آن را باور کنند. از طرفی این کودکان در 

معرض آسیب های جنسی و جسمی  هستند که مهارت تفکر انتقادی می تواند از آن ها پیشگیری کند. 

از طرف دیگر در ذهن کودکان هفت ساله، مخصوصا در دورانی که اطرافشان پر از انیمیشن و بازی 

رایانه ایست، مرز بین واقعیت و خیال گاهی مبهم است. تفکر انتقادی کمک می کند این مرز واضح و 

مشخص شود. 

الگوی تفکر انتقادی باشید
اگر شما حرف های فالگیرها را قبول دارید، وقتی عطسه می کنید از خانه بیرون نمی روید، نحسی سیزده 

را پذیرفته اید، فوراً شایعات فضای مجازی را باور می کنید و آن ها را منتشر می کنید، شما الگوی خوبی 

برای تفکر انتقادی نیستید. سعی کنید در مقابل ادعاها و شایعات و خرافه ها بیش تر فکر کنید، درمورد 

هر چیزی از متخصص آن حوزه کمک بگیرید، گاهی بگویید نمی دانم و از بقیه با آرامش دلیل و مدرک 

حرف هایشان را بپرسید. 

چه طور به فرزندم تفکر انتقادی را بیاموزم؟ 
برای پرورش مهارت تفکر انتقادی در فرزندتان می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

1. دلیل خواسته هایتان را به فرزندتان بگویید
به فرزندتان دستور ندهید. به او دلیل خواسته ای که از او دارید را بگویید. این دلیل می تواند امنیت خود 

کودک، آسیب دیدن دیگران، محدودیت ها و کمبود ها در خانه یا رعایت آداب اجتماعی باشد. اگر شما 

بی چون و چرا درخواست کنید، فرزندتان هم بی دلیل حرف های دیگران را می پذیرد. 

راهنمای والدین
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2. کتاب های علمی  برای فرزندتان تهیه کنید
کتاب هایی که به زبان ساده برای بچه ها پدیده های علمی  را توضیح می دهند، جواب های قانع کننده تری 

برای چراهای فرزندتان دارد و چراهای تازه تری برای آن ها به وجود می آورد. 
3. به چراهای فرزندتان توجه کنید

به سؤال های فرزندتان توجه کنید. ذهن هفت ساله پر از سؤال است. جواب های قانع کننده ای برای این 
سؤال ها داشته باشید و اگر ندارید بگویید نمی دانم. بخوانید و یا از متخصصش بپرسید و به زبان ساده 

جواب آن چرا را برای فرزندتان توضیح دهید. 
4. از فرزندتان بخواهید دلیل بپرسد

از فرزندتان بخواهید هر وقت ادعا یا شایعه ای شنید از کسی که آن را می گوید دلیل و شواهد آن ادعا را 
بخواهد. خودش هم فکر کند و ببیند که آیا آن شایعه یا ادعا می تواند درست باشد یا نه؟
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در کتاب کار »مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان«، یک داستان، یک بازی و یک تمرین برای 
پرورش مهارت تفکر انتقادی وجود دارد. می توانید از این فعالیت ها در خانه هم استفاده کنید: 

 در بخش داستان زندگی درس هشتم کتاب کار دانش آموزان داستان »قوطی پول« آمده است. راوی این 
داستان دوست دارد یک ماشین کنترلی داشته باشد. دوستش به او پیشنهاد می کند پولش را از کیف مادربزرگش 
بردارد. راوی ابتدا این کار را می کند اّما پشیمان می شود. با فرزندتان داستان را بخوانید و از او بپرسید چرا 
برداشتن وسیلة دیگران بدون اجازة آن ها کار درستی نیست؟ اگر کسی از فرزندتان خواست این کار را کند بهتر 

است چه جوابی به او بدهد؟

 در بخش زندگی بازی درس هشتم بازی »اّول فکر کن بعد انجامش بده« آمده است. فرزندتان در این 
بازی نمایشی یک بار نقش بی فکر و یک بار نقش فکر را بازی کرده است. او در نقش فکر باید در مقابل 
توصیه های بی فکر دلیل بیاورد. از فرزندتان بپرسید تا حاال شده فکر و بی فکر هر دو در سرش باشند؟ آیا 

به بی فکر گوش داده یا به فکر؟ 

استفاده از کتاب کار دانش آموز
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 در بخش تمرین زندگی درس هشتم فعالیت »چرا باور کنم؟« آمده است. در این فعالیت فرزندتان باید 
حدس بزند موجودات چاپ شده در کتاب خیالی هستند یا واقعی؟ جواب فرزندتان را بشنوید و با هم چند 

موجود خیالی و واقعی دیگر را هم نام ببرید. 
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مدرسه یکی از بهترین فضاها برای یاد گرفتن مهارت های زندگی است. بعضی از فعالیت های کتاب های 

تفکر  بیش تر مهارت  پرورش  برای  را پرورش دهد.  انتقادی فرزندتان  تفکر  درسی هم می تواند مهارت 

انتقادی می توانید این فعالیت ها را در خانه تکرار کنید.
درس  تجربی،  علوم  درسی  کتاب  در   
شده  خواسته  فرزندتان  از   27 صفحة   ،4
هم  از  را  بی جان  و  جاندار  موجودات 
این  تشخیص دهد. می توانید در خانه هم 
به مالک هایی  با هم  و  کنید  تکرار  را  کار 
غیر  و  زنده  موجودات  تفاوت  که  برسید 

زنده را معلوم می کند. 

 در کتاب درسی علوم تجربی، درس پنجم، صفحة 

36 از فرزندتان خواسته شده در یک گروه تفاوت و 

شباهت گیاهان مختلف را بگوید. این کار را با گیاه هایی 

که در خانه دارید هم با فرزندتان تکرار کنید. پیدا 

کردن شباهت و تفاوت می تواند تفکر انتقادی فرزندتان 

را پرورش دهد.  

استفاده از کتاب درسی
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 در کتاب درسی علوم تجربی درس 8 صفحة 59 از فرزندتان خواسته شده به یک وسیله خوب دقت 
کند و ببیند اگر چه تغییری می کرد بهتر بود؟ این سؤال را درمورد چند تا از وسیله های خانه مثل جارو 

برقی هم از فرزندتان بپرسید. 

ابزار یا وسیله  ای را انتخاب کنید و درباره ی آن فکر کنید. 
بگویید اگر چه تغییری می کرد، بهتر بود؟ 

به نظر شما چه ابزار یا وسیله ای هنوز اختراع نشده است؟ 

 در کتاب درسی علوم تجربی درس 12 صفحة 87 از فرزندتان خواسته شده فکر کند و بگوید استفاده 
از کدام وسیله به پاکیزگی هوا کمک می کند. موضوعات حفاظت از محیط زیست یکی از مواردی است 
که گفت و گو درمورد آن ها تفکر انتقادی فرزندتان را پرورش می دهد. از او بپرسید در خانه چه کارهایی 

می توان انجام داد که کمتر به طبیعت آسیب بزنیم؟

استفاده از کدام یک به پاکیزگی هوا کمک می کند؟
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