


 تقدیم به فرزندانم بامداد و بهداد

مقدمه
همةماجرابيشازپنجاهسالپيشازيکمعلمخالقدرآنطرفدنياشروعشد.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.حلمسئله 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 اول 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 هشت سالگی
کودکان در سال های ابتدایی دبستان هنوز در مرحلة عینی تفکر هستند. یعنی آن ها چیزهایی را یاد 

انتزاعی مثل علت و  می گیرند که عینًا مشاهده یا تجربه کنند. برای همین توضیح دادن پدیده های 

معلول برای بچه ها باید کاماًلً عینی باشد. 

الگوی تفکر انتقادی باشید
اگر بیش از حد خوش باور هستید، به فال و خرافه عادت دارید یا هر چیزی را دربست می پذیرید الگوی 

اگر برای گرفتن جواب سؤال هایتان به متخصصش مراجعه می کنید،  نیستید.  انتقادی  تفکر  خوبی برای 

گاهی می گویید نمی دانم و از پرسش کردن هراسی ندارید الگوی خوبی برای تفکر انتقادی هستید. 

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

1. بیش از حد سختگیر نباشید
اگر بیش از حد و بی دلیل به کودکتان دستور دهید، او از سؤال کردن می هراسد و فکر می کند همة 

دستورات دیگران را هم باید بی چون و چرا بپذیرد. 

2. سؤال کردن را تشویق کنید
به سؤال های فرزندتان توجه کنید. 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. 

3. گاهی از فرزندتان سؤال کنید
سؤال های ساده ای که می دانید فرزندتان پاسخش را می داند بپرسید. از سؤال هایی که با چرا و چه اتفاقی 

می افتد استفاده کنید.  این سؤال ها برخالف سؤال های اطالعات عمومی  تفکر کودک را تحریک می کنند. 

4. فوری جواب ندهید
اگر فرزندتان در جواب سؤالی مانده است فوری جوابش را ندهید. راهنمایی اش کنید تا خودش به 

جواب برسد. جواب فوری روند تفکر را قطع می کند. 

راهنمای والدین
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درکتابکار»مهارتهایزندگیبرایدانشآموزاندبستان«،یکداستان،یکبازیویکتمرین
برایپرورشمهارتتفکرانتقادیوجوددارد.میتوانیدازاینفعالیتهادرخانههماستفادهکنید:
 در بخش داستان زندگی درس هشتم کتاب کار دانش آموزان داستان »صدف عمو اکبر« آمده است. 
راوی  این داستان ادعایی عجیب درمورد شیوة پولدار شدن عمویش از دختر عمویش شنیده است. یک 
صدف جادویی که به عمو کمک کند راه هایی برای پولدار شدن پیدا کند. از قضا  این صدف به دست 
راوی می شکند و او نگران است عمویش فقیر شود. داستان پایان زیبایی دارد. از فرزندتان بپرسید به نظر 
او آخر داستان چه اتفاقی می افتد؟ از او بپرسید تا به حال ادعای عجیب و غریبی از دوستانش شنیده 

است؟ بپرسید درمورد آن ادعاها چه فکری می کند؟

استفاده از کتاب کار دانش آموز
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 در بخش زندگی بازی درس هشتم بازی »کمکش کن گول نخورد« آمده است. در  این فعالیت بچه ها 

باید به پینوکیو کمک کنند که باور نکند با کاشتن سکه ها درخت سکه بیرون می آید. پاسخ فرزندتان را 

ببینید و از او بپرسید در زندگی واقعی ممکن است چه گول هایی بخوریم و آن وقت چه کار باید کرد؟

 در بخش تمرین زندگی درس هشتم فعالیت »خیالی و واقعی« آمده است. در  این فعالیت بچه ها باید 

حدس بزنند  این موجودات خیالی هستند یا واقعی. پاسخ فرزندتان را ببینید و چند موجود دیگر را هم نام 

ببرید و از او بپرسید خیالی هستند یا واقعی. 
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فعالیتهای از بعضی است. زندگی مهارتهای گرفتن یاد برای فضاها بهترین از یکی مدرسه
کتابهایدرسیهممیتواندمهارتتفکرانتقادیفرزندتانراپرورشدهد.برایپرورشبیشتر

مهارتتفکرانتقادیمیتوانیداینفعالیتهارادرخانهتکرارکنید:
 در کتاب درسی فارسی، درس 12، صفحة 76 داستان »یک کالغ 
شایعه  شکل گیری  نحوة  داستان  در  این  است.  آمده  کالغ«  چهل  و 
توضیح داده شده است.  این داستان را با هم بخوانید و از فرزندتان 
بپرسید تا به حال چیزی شنیده که بعداً بفهمد یک کالغ و چهل کالغ 

شده است؟

 در کتاب درسی فارسی، درس 18، صفحة 112 داستان »خروس 
بود  خروس  جای  به  اگر  بپرسید  فرزندتان  از  است.  آمده  روباه«  و 

درمورد ادعاهای روباه چه فکری می کرد؟
 

ابراهیم )ع(   در کتاب درسی قرآن صفحة 87 داستان »حضرت 
)ع(  ابراهیم  حضرت  داستان  در  این  است.  آمده  بت شکنی اش«  و 
به بت پرستان می گوید از بت بزرگ بپرسید که چه کسی بت ها را 
می توان  دیگری  دلیل های  چه  بپرسید  فرزندتان  از  است؟  شکسته 

آورد که بت پرستی اشتباه است. 

استفاده از کتاب درسی
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