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مقدمه
سخنی با خانوادهها
کاربرد مهارﺕهای زندگی نقﺶ مؤﺛری در ﭘیﺸﮕیری از بروز اختالﻻﺕ رفتاری و آسیﺐهای اﺟتماﻋی دارد به ویﮋه وقتی آموزش آن
از دوران کودکی آﻏاز گردد .آموزش مهارﺕهای زندگی از اﺟﺰای ﭘیﺸﮕیری اولیه در خدماﺕ سالمت روان مﺤسوﺏ میگردد.
بستههای آموزش ایﻦ مهارﺕها در بیﺸتر کﺸورهای توسعه یافته کاربرد گستردهای دارد ،و نمونههایی از ایﻦ بستهها در زبان فارسی
ﺟهت استﻔاده در مدارس تهیه ﺷده است .برنامه آموزﺷی «مهارﺕهای زندگی برای کودکان  6تا  17ساله» با سﻔارش دفتر سالمت
روان وزارﺕ بهداﺷت و توسط انجمﻦ روانپﺰﺷکی کودک و نوﺟوان طراحی ﺷده است .در تهیه ایﻦ مجموﻋه از دانﺶ ،تجربه و
همکاری اساتید به ناﻡ و متخصﺺ در حوزه بهداﺷت روان کودکان ،بهره گرفته ﺷده است .ایﻦ مجموﻋه را میتوان در مراکﺰ
بهداﺷتی درمانی خصوصی و دولتی ،مدارس ،فرهنﮕسراها ... ،توسط افراد آگاه و حرفهای در زمینه رﺷد و تکامل کودکان و
مﺸکالﺕ روانﺸناختی و رفتاری آنان مورد استﻔاده قرار داد.
کتابچهای که در اختیار ﺷما قرار میگیرد (کتاﺏ کار کودکان) با هدف فراهم آوری مجموﻋهای کامل ،ﺟامﻊ ،ساده ،کاربردی و
متناسﺐ با ویﮋگیهای گروه سنی کودکان  6-17ساله تهیه ﺷده است .به ایﻦ منظور مروری بر متون ﻋلمی مرتبط و بستههای
آموزﺷی معتبر در ایﻦ زمینه در سﻄﺢ ﺟهان صورﺕ گرفته ،و ﺟنبههای بومی و فرهنﮕی آموزش ایﻦ مهارﺕها در نظر گرفته ﺷده
است.
ده مهارﺕ اصلی زندگی که از طرف سازمان بهداﺷت ﺟهانی معرفی ﺷده و تماﻡ مردﻡ باید آنها را دارا باﺷند ﺷامل هستند بر:
خودآگاهی ،همدلی ،مهارﺕ حل مسئله ،مهارﺕ تصمیم گیری ،برقراری ارتباط ،روابط بیﻦ فردی مؤﺛر ،کنار آمدن با هیجان ،کنار
آمدن با استرس ،تﻔکر نقاد و تﻔکر خالق .در مجموﻋه فعلی به بخﺶ ﻋمده و اصلی ایﻦ مهارﺕها ﭘرداخته ﺷده است .ایﻦ مهارﺕها
توسط معلمها ،مربیان ،روانﺸناسان ،مﺸاوران ... ،آموزش داده میﺷوند و برای یادگیری بیﺸتر و ایجاد تسلط و اﻋتماد به نﻔس در
کاربرد آنها باید در مﺤیطهای طبیعی مانند خانه و مدرسه نیﺰ مورد تمریﻦ و تکرار قرار بﮕیرند .به همیﻦ دلیل تمریﻦهایی برای کار
در خانه در ﭘایان هر ﺟلسه ﭘیﺸنهاد ﺷده تا در طول هﻔته و در صورﺕ لﺰوﻡ با کمک و نظارﺕ خانواده انجاﻡ ﺷوند .از ﺷما درخواست
میﺷود بستر انجاﻡ ایﻦ فعالیتها را برای فرزندتان فراهم کنید و آنها را کمک و تﺸویق کنید تا ایﻦ مهارﺕهای اساسی را در
زندگی روزمره به کار ببرند .ممکﻦ است برخی از ﭘدر و مادرها احساس کنند خود نیﺰ در انجاﻡ برخی از ایﻦ مهارﺕها قوی نیستند.
در ایﻦ صورﺕ میتوانند از مﻄالﺐ همیﻦ کتاﺏ یا کتاﺏهای مﺸابه استﻔاده کنند یا در ﺟلساﺕ آموزﺷی که در مراکﺰ مﺸاوره یا
کلینیکها برگﺰار میﺷود ﺷرکت کنند .یادگیری ایﻦ مهارﺕها باید به کمک بﺰرگساﻻن ،در فضایی ﺷاد و گرﻡ ،و با رویکردی
مهربان و تﺸویق گرانه از ﺟانﺐ اطرافیان صورﺕ گیرد.
خواهﺸمندیم از کاربرد زور و تنبیه و سرزنﺶ و لقﺐهای ناﭘسند در انجاﻡ ایﻦ فعالیتها دوری کنید .انتظار نداﺷته باﺷید فرزندتان
ایﻦ مهارﺕها را به سرﻋت و بدون نقﺺ یاد بﮕیرند و به کار ببرند .یادگیری ایﻦ مهارﺕها مانند هر مهارﺕ و آموزش دیﮕری نیاز
به زمان ،تکرار و تمریﻦ ،توﺟه و تﺸویق ،کمک و حمایت ﺷما دارد.
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سخنی با کودکان
ما انسانها موﺟوداتی اﺟتماﻋی هستیم یعنی کنار دیﮕران زندگی میکنیم و با آنها ارتباط داریم ،با مادر و ﭘدر ،خواهر و برادر،
مادربﺰرگ و ﭘدربﺰرگ ،خاله و ﻋمه ،دایی و ﻋمو ،بچههای فامیل ،دوستها ،همسایهها ،معلمها .رابﻄه ما با بعضیها خیلی نﺰدیک
است مثل کسانی که در خانواده خودمان هستند و با بعضی هم ﻏریبه هستیم مثل افرادی که در خیابان از کنارﺷان رد میﺷویم یا
در اتوبوس و مترو کنارﺷان مینﺸینیم و همدیﮕر را نمیﺷناسیم .اما با بیﺸتر آنها به نوﻋی ارتباط برقرار میکنیم ،به مادر کمک
میکنیم خریدهایﺶ را ﺟابجا کند ،از معلم درخواست میکنیم مسئلهای را برایمان توضیﺢ دهد ،به دوستمان میگوییم یادش باﺷد
که فردا امتﺤان داریم ،به راننده تاکسی سالﻡ میکنیم ،از آقایی که سﻔارش ﭘیتﺰا را برایمان در خانه آورده تﺸکر میکنیم و ﭘول
میدهیم .برای ایﻦ که بتوانیم در یک مﺤیط اﺟتماﻋی زندگی کنیم ،حقوق و خواستههایمان برآورده ﺷود و حقوق دیﮕران را هم
رﻋایت کنیم باید دانﺶ و مهارﺕ مناسﺐ آن را هم به دست آوریم.
«مهارﺕهای زندگی» راهکارهای مهم و مؤﺛری هستند که به آدﻡها کمک میکنند زندگی بهتر و ﺷادتری داﺷته باﺷند و بتوانند
کنار دیﮕران روابط اﺟتماﻋی مناسبی برقرار کنند .سازمان بهداﺷت ﺟهانی که یک سازمان بیﻦالمللی و بسیار مهم است در مورد
سالمت و بیماریها اطالﻋاﺕ زیادی دارد و به همه کﺸورها کمک میکند بهداﺷت و امنیت و رفاه مردﻡ را تأمیﻦ کنند .ایﻦ سازمان
 11مهارﺕ مهم را مﺸخﺺ کرده که همه باید بلد باﺷند و از آنها استﻔاده کنند تا افراد ﺟامعه سالمتر ،ﺷادتر و موفقتر باﺷند .بهتر
است ایﻦ مهارﺕها را از دوران کودکی یاد بﮕیریم و با کمک آنها با مﺸکالﺕ مختلف زندگی راحتتر و بهتر کنار بیاییم .با ایﻦ 11
مهارﺕ آﺷنا ﺷوید:
 .5برقراری ارتباط
 .4تصمیمگیری
 .3حل مسئله
 .7همدلی
 .1خودآگاهی
 .8کنار آمدن با استرس  .9تﻔکر نقاد
 .2کنار آمدن با هیجان
 .6روابط بیﻦ فردی مؤﺛر
 .11تﻔکر خالق
بعدها مهارﺕهای دیﮕری به ایﻦ فهرست اضافه ﺷد و در گروه مهارﺕهای اﺟتماﻋی قرار گرفت برای مثال :مهارﺕ نه گﻔتﻦ،
ﻋذرخواهی کردن ،مقابله کردن با زور گویی و قلدری دیﮕران و ...
مهارﺕهای ﻻزﻡ برای زندگی خیلی زیاد و متنوع هستند اما بعضیهایﺸان مهمترند و برای یادگیری مهارﺕهای دیﮕر ﻻزﻡ هستند.
به همیﻦ دلیل ما تعدادی از مهمتریﻦ مهارﺕها را انتخاﺏ کردیم تا با هم روی آنها کار کنیم.
ایﻦ مهارﺕها ﻋبارتنداز:
فکر کردن همراه با انتقاد و ارزیابی
برقراری ارتباط
خودآگاهی
فکر کردن همراه با خالقیت و
احساس ،هیجان و سازگاری با آنها
همدلی
نوآوری
دوست یابی
حل مسئله
بیان قاطعانه
تصمیمگیری
در کتاﺏ کاری که برای ﺷما طراحی و آماده کردیم ،قسمت مهمی از ایﻦ مهارﺕها به زبان ساده معرفی ﺷدهاند و تمریﻦهای
زیادی در آن هست تا بتوانید متوﺟه هدف ایﻦ مهارﺕها بﺸوید و توانایی انجاﻡ آنها را به دست آورید .میتوانید ایﻦ مهارﺕها را با
کمک معلم ،مربی ورزش ،اﻋضای خانواده و فامیل یا دوستان خودتان تمریﻦ کنید و لذﺕ هم ببرید چون بیﺸتر آنها به صورﺕ
فعالیتها و بازیهای گروهی طراحی ﺷدهاند.
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فصل اول :خودآگاهی
هدفها





از ویﮋگیهای بدنمان و تصویری که از آن در ذهنمان داریم آگاه ﺷویم.
از ویﮋگیها ،ﻋالئق ،خواستهها و نیازهای خود آگاه باﺷیم.
تواناییها و ناتوانیهای خودمان را بﺸناسیم.
مسئولیتهایی را که در برابر خودمان و دیﮕران داریم بﺸناسیم.

آگاهی نسبت به بدن و تصویر خود
در ایﻦ بخﺶ قرار است با ﺷباهتها و تﻔاوﺕهای ﺟسمی و ظاهری که با دیﮕران دارید آﺷنا ﺷوید و بدانید که تﻔاوﺕ داﺷتﻦ با
دیﮕران هیچ اﺷکالی ندارد و ﻻزﻡ نیست که آدﻡها همه ﺷبیه یکدیﮕر باﺷند.
تمرین :9

مربی از دو نﻔر داوطلﺐ که ظاهر و لباسهای متﻔاوﺕ دارند میخواهد ﺟلوی کالس
بیایند .حاﻻ از بقیه میخواهد به ظاهر آنها دقت کنند و بﮕویند چه ﺷباهتها و
تﻔاوﺕهایی میبینند .نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
تمرین :2

مربی از گروه میﭘرسد« :کدام عضو بدنتان از بقیه مهمتر است؟ و اگر قرار بود همه اعضای بدن مثل هم باشند و مثل هم کار کنند چه
اتفاقی میافتد؟» نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
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تمرین :3

مربی از همه میخواهد اﺛر انﮕﺸت خود را با ﺟوهر استامپ روی کاﻏذ بﺰنید و بعد با
ذره بیﻦ به خطهای آن و تﻔاوتی که با اﺛر انﮕﺸت دیﮕران دارد دقت کنند .بعد ﻋکس
کوچکی از خودتان را که برای امروز به کالس آورده اید ،روی مقوای بﺰرگی که
مربی به دیوار زده بچسبانید ،حاﻻ اﺛر انﮕﺸتتان را زیر ﻋکس خودتان بﺰنید .مربی از
همه میخواهد که در مورد تﻔاوﺕ انسانها با هم صﺤبت کنید.

تمرین :4

مربی از ﺷما میخواهد نامهای برای کسی که اصالً ﺷما را نمیﺷناسد بنویسید
و در آن راﺟﻊ به خودتان توضیﺢ بدهید به صورتی که وقتی او نامه را میخواند
بتواند تصور کند که ﺷما چه ﺷکلی هستید.

تمرین :5

مربی از گروه میخواهد که امروز با هم یک بازی بکنید به اسم« :آینه و مﻦ!» و بﮕویید که
چرا هر آدمی خاص ،مهم و دوست داﺷتنی است.

آگاهی به ویژگیها ،عالئق ،خواستهها و نیازهای خود
تمرین :6

مربی از ﺷما میخواهد در مورد چیﺰهایی که دوست دارید یا دوست ندارید در ﺟمﻊ صﺤبت کنید .نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
تمرین :7

مربی از ﺷما میخواهد گروههای دو تا چهار نﻔره تﺸکیل دهید و درباره ﻋالئق یکدیﮕر از هم بپرسید و ﺷباهتها و تﻔاوﺕهای
همدیﮕر را کﺸف کنید .حاﻻ حداقل یک ﺷباهت و یک تﻔاوﺕ را که بیﻦ اﻋضای گروه ﺷما مﻄرح ﺷده بیان کنید .آیا تﻔاوﺕ داﺷتﻦ
با یکدیﮕر اﺷکالی دارد؟ اگر فردی به چیﺰی ﻋالقهمند باﺷد و دیﮕری نه ،اﺷکالی دارد؟ نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
تمرین :8

مربی دو متﻦ به گروه میدهد تا ایﻔای نقﺶ کنید.
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تمرین :1

مربی میخواهد نامهای راﺟﻊ به خودتان برای کسی که ﺷما را اصالً نمیﺷناسد بنویسید تا او بتواند تصور کند ﺷما چه چیﺰهایی را
دوست دارید یا ندارید ،چه خصوصیاتی دارید و خواستههایتان چیست.
تمرین :91

مربی ﻋکس چیﺰهای مختلﻔی را به گروه نﺸان میدهد و میﭘرسد« :چه کسانی این  ....را دوست دارند و چه کسانی نه؟» با ﺟواﺏ
دادن به ایﻦ سئوالها ﺷباهتها و تﻔاوﺕهای میان انسانها را بهتر متوﺟه میﺷوید.

آگاهی به تواناییها و ناتوانیهای خود
تمرین :99

مربی از هر کداﻡ از اﻋضای گروه میخواهد یک لیوان داﺷته باﺷید و روی کاﻏذهای کوچک
چند کاری را که میتوانید انجاﻡ دهید و چند کار را که نمیتوانید خوﺏ انجاﻡ بدهید بنویسید و
در لیوان بیندازید .مربی لیوانها را ﺟا به ﺟا میکند و از چند نﻔر میخواهد نوﺷتههای روی
کاﻏذهای لیوانی را که در دستﺸان است بخوانند.

تمرین :92

مربی ﻋکس یک درخت را روی تخته میکﺸد و برگهای زیادی سر ﺷاخهها وصل میکند .او از هر کداﻡ از ﺷما میخواهد یکی
از کارهایی را که میتوانید انجاﻡ دهید بﮕویید و اسم آن کار را روی یک برگ بنویسید .بعد کارهایی را که نمیتوانید انجاﻡ بدهید
روی برگهایی که دارند از درخت میافتند یا ﭘای درخت هستند بنویسید.
آیا تواناییهای همه ﺷما مثل هم و به یک اندازه است؟ ضعفهایتان چﻄور؟
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تمرین :93

مربی از گروه میخواهد در گروههای سه تا چهار نﻔره تقسیم ﺷوید و هر کداﻡ یک یا دو خصوصیت مثبت و توانایی دوستﺸان را
به او بﮕویید و بعد مقایسه کنید که آیا همه اﻋضای گروه ﺷبیه هم هستید؟ آیا اﺷکالی دارد که ﺷبیه نباﺷید؟ نظرتان را در گروه
مﻄرح کنید.

تمرین :94

مربی از گروه میﭘرسد« :وقتی سنتان کمتر بود چه تواناییها و ناتوانیهایی
داﺷتید .حاﻻ چﻄور؟ در آینده چه میﺷود؟» نظرتان را در گروه بﮕویید.

تمرین :95

مربی از یک داوطلﺐ میخواهد رفتارهایی نﺸان دهد یا چیﺰهایی بﮕوید و یکی دیﮕر از اﻋضای گروه دقیقاً همان رفتار یا گﻔتار او
را تقلید کند .مربی میﭘرسد« :آیا از هم تقلید کردن و مثل هم رفتار کردن خوب است؟» به نظر ﺷما اگر همه از هم تقلید کنند چه
اتﻔاقی میافتد؟
تمرین :96

مربی از چهار نﻔر از اﻋضای گروه که از نظر قد با هم تﻔاوﺕ دارند میخواهد ﺟلوی ﺟمﻊ بایستند و حاﻻ
به سئوالهای مربی در مورد تﻔاوﺕ ایﻦ افراد با هم ﭘاسخ دهید.

تمرین :97

در ﺟدول زیرکه سه ستون دارد انواع کارها و توانایی آدﻡها برای انجاﻡ آنها را بنویسید.
کارهای مختلف
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

همه میتوانند انجام دهند
کمک به دیﮕران
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

هیچ کس نمیتواند انجام دهد
ﭘرواز
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
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بعضیها میتوانند انجام دهند
ﺷنا
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

مسئولیتهایی که در مورد خودمان و دیگران داریم
مسئولیت یعنی وظیﻔه ،یعنی کاری که حتی وقتی به آن ﻋالقه نداریم باید انجاﻡ بدهیم .ما باید ازوظایف و مسئولیتهای خودمان
آگاه باﺷیم و تﻔاوﺕ ایﻦ مسئولیتها را هم بدانیم.
تمرین :98

مربی از گروه میﭘرسد :چه وسیلهای دارید که خیلی برایتان عزیز است؟ چطوری از آن مواظبت میکنید؟ چطوری از خودتان مواظبت
میکنید؟
حاﻻ مربی از ﺷما میخواهد فعالیتهای یک روز خودتان را از صبﺢ تا ﺷﺐ درکتاﺏ کارتان بنویسید و کارهایی را که ﻻزﻡ است
برای مراقبت از خودتان انجاﻡ بدهید یادداﺷت کنید.
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
تمرین :91

مربی کاﻏذهایی را در اختیار همه قرار میدهد که روی آنها انواع و اقساﻡ مسئولیتهایی که در مورد خودتان ،خانواده ،دوستان،
مدرسه ،و ﺟامعه دارید نوﺷته ﺷده است .از بیﻦ ایﻦ کارﺕها ،وظایﻔی را که انجاﻡ میدهید ،و وظایﻔی را که باید انجاﻡ بدهید ولی
معموﻻً انجاﻡ نمیدهید مﺸخﺺ کنید.
مسئولیتهای یک روز من

مسئولیتها

انجام میدهم /انجام نمیدهم

باید انجام بدهم چون

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

...........................................................................





......................................................................................

9

تمرین :21

مربی گروه را به چند قسمت تقسیم میکند تا با هم در مورد چند مسئولیت بﺤث کنند که چه کسی بهتر است آنها را انجاﻡ دهد
وچه کسی یا کسانی از انجاﻡ آنها سود میبرند ،سپس یکی از افراد نتیجه بﺤث را برای کل گروه ﺷرح میدهد.

وقتی در خیابان هستید به شباهتها و تفاوتهای انسانها با یکدیگر دقت کنید.
در صﻔﺤه  8کتاﺏ کار توانایی و ناتوانیهایی را که دارید در لیوانهای مربوطه بنویسید .چه کارهایی
میتوانید انجاﻡ دهید تا لیوان تواناییهایتان ﭘرتر و لیوان ناتواناییهایتان خالیتر بﺸود.
تواناییهای من بیشتر میشود اگر....................................................................................................... :
ناتوانی من کمتر میشود اگر............................................................................................................... :

با اﻋضای خانواده خودتان در مورد مسئولیتهایی که در برابر خودﺷان ،اطرافیان و ﺟامعه دارند مصاحبه کنید و ﺟواﺏهایﺸان را در
کتاﺏ کارتان بنویسید.
..............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... .....................
........................................................................................................................................ ......................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................ ..................................................................................................
تمرین خانه:
در ایﻦ هﻔته از ﭘدر ،مادر و سایر بﺰرگترها ﻋالقههایﺸان را بپرسید و ﺷباهتها و تﻔاوﺕهای آنها را با خودتان یا دیﮕران معلوﻡ
کنید و در کتاﺏ کارتان بنویسید یا نقاﺷی کنید.

من

مادرم

پدرم

...........................

...........................

شباهت:

هر دو عاشق ماکارونی
هستیم

............................

............................

............................

تفاوت:

............................

پدرم فوتبالیست
است اما من دوست
دارم شنا کنم

............................
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............................

فصل دوم  -مهارت همدلی
هدفها






بتوانیم احساساﺕ دیﮕران را درک کنیم و خود را ﺟای دیﮕران بﮕذاریم.
متوﺟه ﺷویم که رفتار مردﻡ روی همدیﮕر اﺛر دارد.
متوﺟه ﺷویم که رفتارهای مردﻡ دلیل دارد و ایﻦ دلیلها را تﺸخیﺺ دهیم.
بتوانیم به احساساﺕ و نیازهای دیﮕران اهمیت بدهیم و احتراﻡ بﮕذاریم.
بتوانیم مهربانی را در رفتار دیﮕران تﺸخیﺺ دهیم و خودمان هم با مهربانی
رفتار کنیم.

مقدمه و اهمیت مهارت
یکی از مهارﺕهای مهم برای برقراری روابط اﺟتماﻋی و کنار آمدن با دیﮕران ایﻦ است که بتوانیم با آنها همدلی داﺷته باﺷیم.
همدلی یعنی احساس دیﮕران را درک کنیم و خود را ﺟای آنها بﮕذاریم تا بهتر بﻔهمیم چه حالی دارند ،چه چیﺰی اذیتﺸان میکند،
چرا ﻋصبانی یا ﻏمﮕیﻦ ﺷدهاند ،و یا چه موضوﻋی باﻋث ﺷده اینقدر ذوق زده باﺷند .با خود میگوییم اگر ایﻦ موضوع برای ما ﭘیﺶ
آمده بود چه فکری میکردیم ،چه احساسی داﺷتیم ،یا چه تصمیمی میگرفتیم .همدلی باﻋث میﺷود بیﺸتر به دیﮕران حق بدهیم،
بیﺸتر به آنها کمک کنیم ،و راحتتر با آنها کنار بیاییم .در ایﻦ صورﺕ کمتر با دیﮕران اختالف ﭘیدا میکنیم ،کمتر دﻋوا و درگیری
برایمان ﭘیﺶ میآید و با آرامﺶ و خوﺷرویی بیﺸتری با دیﮕران برخورد میکنیم.
احساسات دیگران را درک کنیم و خود را جای دیگران بگذاریم
تمرین :9

مربی از گروه میﭘرسد که در موقعیتهای زیر ﺷخصیت مورد نظر چه احساسی دارد؟ آیا با او حس همدردی دارید؟ آیا دلتان برای
او میسوزد؟ آیا تا به حاﻻ چنیﻦ احساسی برای ﺷما ﭘیﺶ آمده؟
 .1عروسک مریم از دستش افتاد و گلی شد .او این عروسک را خیلی دوست داشت چون هدیه روز تولدش بود.
 .2آرش خیلی دلش میخواست در تیم فوتبال مدرسه دروازه بان باشد اما معلم ورزش سامان را انتخاب کرد.
 .3پدر فرزان از او خواست برایش یک لیوان آب بیاورد تا قرص سردردش را بخورد اما فرزان اهمیتی نداد.
 .4سمیرا فکر میکرد نمره ریاضیاش خیلی بد شده باشد اما معلم به او خبر داد که  11شده است.
توجه کنیم که رفتار مردم روی همدیگر اثر دارد

رفتار انسانها روی همدیﮕر اﺛر میگذارد ،ایﻦ اﺛرها می توانند خوﺏ باﺷید و ما را خوﺷﺤال کنند یا بد باﺷند و ما را آزار بدهند.
بنابرایﻦ باید یاد بﮕیریم که چﻄور میتوانیم روی اطرافیان تأﺛیر خوبی بﮕذاریم تا آنها هم رفتار خوبی با ما داﺷته باﺷند .ایﻦ کار به
ما کمک میکند تا بتوانیم با دیﮕران دوست ﺷویم و ارتباط مناسبی داﺷته باﺷیم.
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تمرین :2

مربی از گروه میخواهد به موقعیتی فکر کنید که رفتار یک نﻔر خیلی رویتان تأﺛیر گذاﺷته است و آن را در زیر یادداﺷت کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :3

مربی از گروه میخواهد ﻋکسهای زیر را نﮕاه کنید و ببینید رفتار ایﻦ بچهها چه اﺛری روی دیﮕران داﺷته :اﺛر خوﺏ یا بد.

تمرین :4

مربی از ﺷما میخواهد در ایﻦ قسمت ﺟلوی هر ﺟملهای که میخوانید ﻋالمت بﺰنید که رفتاری که ﺷخصیت مورد نظر داﺷته روی
دوستﺶ اﺛر مثبت گذاﺷته یا اﺛر منﻔی.
.1
.2
.3
.4

مثبت .............
مریم بی اجازه مداد سارا را برداشت.
مثبت .............
اشکان بیسکویتش را به سپهر تعارف کرد.
مثبت .............
وقتی سعید زمین خورد علی به او خندید.
تینا به نازنین کمک کرد دیکتهاش را بنویسد .مثبت .............

منﻔی .............
منﻔی .............
منﻔی .............
منﻔی .............

حاﻻ مربی از ﺷما میخواهد برای گروه توضیﺢ دهید چه فکری کردید و چه ﺟوابی دادید .توضیﺢ بدهید چﻄور نتیجه گرفتید که
کار بچهها خوﺏ بوده یا بد.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
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دلیل رفتارهای مردم را تشخیص دهیم

برای ایﻦ که بتوانیم قصد و نیت رفتار دیﮕران را تﺸخیﺺ دهیم ،باید تا حدی آنها را بﺸناسیم و به گﻔتهها و رفتارﺷان توﺟه کنیم،
و فکر کنیم بهتریﻦ دلیل برای رفتار آنها چیست.
تمرین :5

مربی از چند نﻔر از بچههای گروه ﺷما میخواهد نقﺶ داستانهای زیر را بازی کنید:
الف) فربد از ﭘدرش خواسته بود که برایﺶ یک تبلت بخرد و ﭘدرش قول داده بود که اگر
نمراﺕ کارنامهاش در آخر سال خوﺏ باﺷد برایﺶ خرید میکند .حاﻻیک ماه است که فربد
کارنامهاش را گرفته و معدلﺶ هم خوﺏ ﺷده اما هنوز ﭘدرش تبلت نخریده است .فربد خیلی
ناراحت است.
مربی سئوال میکند« :به نظر شما چرا پدر فربد برایش تبلت نخریده؟»
نظرتان را درگروه مﻄرح کنید.

ﺏ) مریم وارد حیاط مدرسه ﺷد و دید ﺷیوا کنار دیوار ایستاده و سرش ﭘاییﻦ است ،به او سالﻡ کرد اما ﺷیوا ﺟواﺏ نداد .مریم تعجﺐ
کرد چون انتظار داﺷت دوست صمیمیاش ﺟواﺏ او را بدهد.
مربی سئوال می کند« :به نظر شما چرا شیوا جواب سالم مریم را نداد؟»
نظرتان را درگروه مﻄرح کنید.

«بچهها! آدمها با هم خیلی فرق دارند .همانطور که هر آدمی قیافه و قد و رنگ مو و صدایش
مخصوص خودش است ،فکر و نظر و عقیدهاش هم با بقیه فرق میکند .ما نمیتوانیم
بفهمیم در ذهن هر کس چه چیزهایی میگذرد مگر این که خودش به ما بگوید اما میتوانیم
حدس بزنیم چه فکری ممکن است داشته باشد .برای این که بفهمیم مردم چرا رفتاری را
انجام میدهند باید چند تا کار بکنیم:
 به حرفشان خوب گوش کنیم!
 نگاه کنیم چه کاری دارند میکنند !
 ببینیم از نظر ما چه دلیلهایی برای رفتارشان وجود دارد و اگر نمیدانیم از خودشان
بپرسیم!
 فکر کنیم بهترین دلیل برای رفتارشان چیست!
 اگر قرار است در مورد رفتارشان چیزی بگوییم یا کاری انجام دهیم دلیل رفتارشان را به خاطر داشته باشیم!»
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تمرین :6

مربی از گروه میﭘرسد« :تا به حال برایتان پیش آمده که دوستتان کاری کند و شما نفهمید چرا؟» نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :7

مربی از گروه میخواهد کودکانی که با هم دوست هستند گروه دوتایی تﺸکیل دهند .هر گروه یک سناریو دارید به ایﻦ صورﺕ که
یکی از ﺷما رفتاری را انجاﻡ میدهید و دوستتان میگوید که به نظر او ﻋلت رفتار ﺷما چیست .بعد میتوانید ﺟای نﻔر اول و دوﻡ
را با هم ﻋوض کنید.
مثالها:
 دوستش برخالف هر روز زنگ تفریح در حیاط تنها نشسته و با او بازی نکرده است.
 دوستش بدون اجازه خوراکی او را به معلم تعارف کرده است.
 خواهرش امروز عصر دیر به خانه آمد و مستقیم به اتاقش رفت و در را بست.
تمرین :8

مربی از گروه میخواهد که یک نﻔر داوطلﺐ ﺷود و چند تا از کارهایی را که امروز انجاﻡ داده برای گروه تعریف کند .ﺷما اﻋضای
گروه نظر خود را در مورد ﻋلت رفتار او مﻄرح کنید.
................................................................................................................................................ ...............................................................
............................................................................................... ................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................

به احساسات و نیازهای دیگران اهمیت بدهیم و احترام بگذاریم

یکی از کارهای مهم ایﻦ است که به دیﮕران نﺸان دهیم چقدر برای ما مهم هستند ،یعنی با حرفهایی که به آنها میزنیم یا
کارهایی که برایﺸان انجاﻡ میدهیم .مثالً نﺸان میدهیم نﮕرانﺸان هستیم ،یا میخواهیم به آنها کمک کنیم ،یا به خواستههایﺸان
توﺟه داریم .وقتی به کسی بیﺸتر توﺟه میکنیم و اهمیت میدهیم او برای ما آدﻡ مهمتری است مثل اﻋضای خانواده ،دوستان و
همکالسیها ،معلم یا مربی ورزش ...
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تمرین :1

اکنون مربی از گروه میخواهد در تصویرهایی که در ایﻦ صﻔﺤه میبینید ،ﺷکلهای مربوط به یکدیﮕر را به هم وصل کنید .در ایﻦ
تصویرها یک نﻔر دارد به ﺷخﺺ دیﮕری توﺟه میکند و برایﺶ کار مﻔیدی انجاﻡ میدهد.

تمرین :91

در کتاﺏ کار خود بنویسید چه راههایی برای توﺟه کردن به دیﮕران میﺷناسید .کداﻡ یک از ایﻦ راهها را خودتان تا به حال انجاﻡ
دادهاید .اگر دوست دارید میتوانید خاطره یا داستانی در مورد تجربه خودتان یا اطرافیان بنویسید و برای گروه بخوانید.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... ..........

تمرین :99

مربی میخواهد ﭘای تخته بیایید و یکی از رفتارهای مﺤبتآمیﺰ اطرافیان را که
نسبت به خودتان تجربه کردهاید مﻄرح کنید.
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مهربانی را در رفتار دیگران تشخیص دهیم و خودمان هم با آنها با مهربانی رفتار کنیم

اگر ما با مﺤبت و احتراﻡ و ادﺏ با دیﮕران رفتار کنیم بدون ایﻦ که انتظار داﺷته
باﺷیم آنها هم برای ما کاری انجاﻡ دهند نﺸان میدهیم که با مردﻡ مهربان هستیم.
مهربانی یعنی آدﻡ مﺤبتﺶ را به دیﮕران در ﻋمل انجاﻡ بدهد .برای مثال ،وقتی
میبینیم دوستمان زمیﻦ خورده و برای اینکه اذیت نﺸود به او کمک میکنیم از
ﺟایﺶ بلند ﺷود و وسایلﺶ را ﺟمﻊ کند ،وقتی همکالسی ما امروز خوراکیاش را
در خانه ﺟا گذاﺷته و ما نصف کیک خودمان را به او میدهیم ،وقتی میفهمیم
امروز ﭘدر سر کار خیلی خسته ﺷده و برایﺶ یک لیوان چای میآوریم ،وقتی به
مادر کمک میکنیم وسایلی را که خرید کرده از ماﺷیﻦ بیرون بیاورد... ،
تمرین :92

در میان تصویرهای زیر ،تصویرهایی که مهربانی ﺷخصیتها را نﺸان میدهد ﭘیدا و به سلیقه خود رنگآمیﺰی یا تﺰئیﻦ کنید.

تمرین :93

در مورد رفتارهای مهربانانهای که خودتان انجاﻡ دادهاید یا ﺷاهد آن بودهاید یا در ذهﻦ خود دارید ،با دوستتان صﺤبت کنید و به
کمک هم یک نقاﺷی از آن بکﺸید .بعد آن را به گروه نﺸان بدهید.
برای گروه بازگو کنید وقتی کسی با مهربانی رفتار میکند چه نظر و احساسی در خودش و طرف مقابلﺶ ایجاد میﺷود.
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تمرین :94

با چﺸم بسته یکی از قلﺐهای کاﻏذی را از سبدی که مربی به ﺷما نﺸان میدهد در بیاورید و ﭘﺸت قلﺐ ،مهربانی یا کار خوبی
که میتوانید برای دوستتان انجاﻡ دهید بنویسید .وقتی همه مﻄلﺐ خود را نوﺷتند ﺟمله خودتان را برای گروه بخوانید.

تمرین :95

در طول ﺟلسه هر وقت یک رفتار مهربانانه با اﻋضای گروه انجاﻡ میدهید اسم خود را درون یکی از دایرههای ﭘوستری که مربی
به دیوار زده بنویسید .هر وقت ﭘوستر با ناﻡ همه تکمیل ﺷود قرار است به ﻋنوان ﭘاداش گروهی یک بازی دسته ﺟمعی انجاﻡ بدهید
یا خوراکی بخورید.

تمرینهای خانه:
تمرین ()9

طی هﻔته آینده به رفتار اطرافیان یا ﺷخصیتهای کارتون یا فیلم دقت کنید .دو مورد از کارها یا رفتارهای آنان را در صﻔﺤه ...
کتاﺏ کار یادداﺷت کنید و بنویسید نتیجه کار آنها روی دیﮕران چه بوده است .میتوانید در ایﻦ مورد از والدیﻦ کمک بﮕیرید.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
.............................................................................................................. .................................................................................................
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تمرین ()2

در مورد هر ﻋبارﺕ نیت و هدف ﺷخصیت ذکر ﺷده را از انجاﻡ کاری که کرده بنویسید .میتوانید مﺸخﺺ کنید که قصدش مثبت
یا منﻔی بوده و چه دلیلی برای نتیجهگیری خود دارید.
قصد شخصیت داستان

مثبت

منفی

داستان

آرزو از مریم خواست موقع برگشت از مدرسه با هم در پارک بازی
کنند.

.....................................................





مادر به افشین اجازه نداد از لب تاپ برادرش استفاده کند.

.....................................................





آقای کریمی برای بچههایش لباس ارزان قیمت خرید.

.....................................................





مونا بچه گربه را از اتاق بیرون کرد.

.....................................................





فرزاد توپش را به سمت شیشه همسایه پرت کرد.

.....................................................





تمرین ()3

ناﻡ یکی از افرادی را که برایتان خیلی مهم است بنویسید و ﻋلت ایﻦ اهمیت را هم توضیﺢ دهید .در ﺟلسه آینده اگر وقت باﺷد
مربی از چند داوطلﺐ میخواهد که نوﺷتههایﺸان را برای گروه بخوانند.
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................................................ ...................................................
........................................................................................................... ....................................................................................................
تمرین ()4

تا هﻔته آینده هر روز یک رفتار مهربانانه انجاﻡ دهید و روی یک کارﺕ بنویسید .اسم ایﻦ کارﺕ را کارﺕ مهربانی بﮕذارید.
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فصل سوم :حل مسئله
هدفها

 مﻔهوﻡ مﺸکل یا مسئله را درک کنیم و بدانیم تﺸخیﺺ آن در زندگی مهم است.
 با مراحل مهارﺕ حل مسئله آﺷنا ﺷویم.
 بتوانیم مراحل مهارﺕ را به تنهایی در موقعیتهای ساده به کار ببریم.

مقدمه
مﺸکلها و مسئلهها بخﺸی طبیعی از زندگی همه انسانها هستند .بنابرایﻦ باید یاد بﮕیریم چﻄور آنها را بر طرف کنیم یا با آنها
کنار بیاییم .یکی از مهارﺕهای اصلی که به موفقیت ما در زندگی کمک میکند مهارﺕ حل مسئله است.
وقتی که با مﺸکلی روبرو میﺷویم مهمتریﻦ موضوع ایﻦ است که آن مﺸکل را تﺸخیﺺ دهیم و در مورد آن تصمیم درستی
بﮕیریم .تصمیم درست به ایﻦ معنی است که وقتی مﺸکل را مﺸخﺺ کردیم ،در ﭘی برطرف کردن آن باﺷیم ،به ایﻦ منظور باید
صبر داﺷته باﺷیم ،خوﺏ فکر کنیم تا راه حل های مناسبی ﭘیدا کنیم و بتوانیم رفتار سنجیدهای داﺷته باﺷیم.

مراحل اصلی مهارت حل مسئله
تمرین :9

مربی از گروه میخواهد که به صورﺕ گروهی با هم فکر و مﺸورﺕ کنید و برای مﺸکل یکی از بچهها به ناﻡ آرمان راه حل ﭘیدا
کنید و برای ایﻦ کار روش حل مسئله را به کار ببرید .برای نمونه:
«صبح است و آرمان دارد برای رفتن به مدرسه حاضر میشود .او دارد وسایل مدسه را در کیف میگذارد اما نمیتواند مداد پاک کنش را
پیدا کند .او سر زنگ ریاضی به پاک کن احتیاج دارد»
مرحله اول :مشخص کردن و توصیف مشکل

آرمان برای زنگ ریاضی به ﭘاک کﻦ نیاز دارد اما آن را گم کرده است.
مرحله دوم :فکر و مطرح کردن راه حلهای مختلف

راه حل های ممکﻦ:
 .1آرمان میتواند مدت بیشتری در خانه دنبال پاک کنش بگردد.
 .2آرمان میتواند از پدر و مادرش برای پیدا کردن پاک کن کمک بخواهد.
 .3آرمان میتواند سر راه مدرسه یک پاک کن بخرد.
 .4آرمان میتواند در کالس از دوستش یک مدادپاک کن قرض بگیرد.
 .5آرمان میتواند در خانه بماند و مدرسه نرود.
..................................................................... ...................................... .6
........................................................................................ ................... .7
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مرحله سوم :مشخص کردن نکتههای مثبت و منفی هر راه حل

 – 1آرمان میتواند مدت بیشتری در خانه دنبال پاک کنش بگردد.
نتایج مثبت

نتایج منفی

 oامکان زیادی هست که پاک کن را پیدا کند.

 oممکن است پاک کن را پیدا نکند.
 oممکن است از سرویس جا بماند.

 – 2آرمان میتواند از پدر و مادرش برای پیدا کردن پاک کن کمک بخواهد.
نتایج مثبت

نتایج منفی

 oامکان دارد آنها بدانند پاک کن کجاست.

 oممکن است آنها هم پاک کن را پیدا نکنند.
 oممکن است از سرویس جا بماند.
 oممکن است آنها سرزنشش کنند که چرا منظم و مرتب
نیست.

 – 3آرمان میتواند سر راه مدرسه یک پاک کن بخرد.
نتایج مثبت

نتایج منفی

 oخیالش راحت میشود چون دیگر پاک کن دارد.
 oپاک کنش نو میشود.

 oپولش خرج میشود.
 oراننده سرویس برای او توقف نمیکند.

 – 4آرمان میتواند در کالس از دوستش یک مدادپاک کن قرض بگیرد.
نتایج منفی

نتایج مثبت

................................................................................................... o ................................................................................................... o
................................................................................................... o ................................................................................................... o
 – 5آرمان میتواند در خانه بماند و مدرسه نرود.
نتایج منفی

نتایج مثبت

................................................................................................... o ................................................................................................... o
................................................................................................... o ................................................................................................... o
 - 6آرمان میتواند از پاک کن کوچک نوک مداد سیاهش استفاده کند.
نتایج مثبت

نتایج منفی

 oبا همین پاک کن کوچک میتواند کارش را راه بیندازد.
................................................................................................. o

 oممکن است پاک کن خیلی خوب نباشد.
................................................................................................. o
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مرحله چهارم :انتخاب مناسبترین راه حل و عمل کردن به آن

آرمان تصمیم گرفت از ﭘاک کﻦ مدادسیاهﺶ استﻔاده کند چون به ایﻦ صورﺕ هم از سرویس ﺟا نمیماند ،هم ﭘولﺶ خرج نمیﺷد،
هم کسی دﻋوایﺶ نمیکرد ،هم بعد که از مدرسه بر میگﺸت وقت داﺷت سر فرصت ﭘاک کنﺶ را ﭘیدا کند.
مرحله پنجم :ارزیابی در مورد راه حل به کار رفته و دادن پاداش به خود

آرمان در کالس ریاضی با مﺸکلی روبرو نﺸد و از راه حل انتخابی و تصمیم خودش راضی بود .به همیﻦ دلیل به خودش گﻔت:
«آفرین خوب فکری کردم ،مشکل حل شد!»
تمرین :2

مربی از گروه میخواهد مﺸکل کوچکی را در نظر بﮕیرید حاﻻ طبق مراحل مهارﺕ حل مسأله خودتان راه حل آن را انتخاﺏ کنید.
برای اینکه مهارﺕ را بهتر یاد بﮕیرید و تمریﻦ کنید مرحله ها را در کتاﺏ کار خود بنویسید.
مرحله اول :مشخص کردن و توصیف مشکل؛ چه مشکلی پیش آمده؟
مرحله دوم :فکر و مطرح کردن راه حلهای مختلف؛ چه راه حلهایی دارم؟
مرحله سوم :مشخص کردن نکتههای مثبت و منفی هر راه حل؛ نکتههای مثبت و منفی هر راه حل چیه؟
مرحله چهارم :انتخاب مناسبترین راه حل و عمل کردن به آن؛ بهترین راه کدومه؟
مرحله پنجم :ارزیابی در مورد راه حل به کار رفته و دادن پاداش به خود؛ مشکل حل شد؟ آفرین به من!
برای کمک به مهارﺕ و تمریﻦ آن از کار برگ مهارﺕ استﻔاده کنید.

حل اختالفها و دعواها
وقتی ما مهارﺕ حل مسئله را بیاموزیم و به کار ببریم ایﻦ توانایی و تسلط را
ﭘیدا میکنیم که از آن برای ﭘیﺸبرد کارهایمان در موقعیتهای مختلف بهره
بﮕیریم .یکی از مﺸکالﺕ و مسائلی که به طور معمول برای آدﻡها ﭘیﺶ
میآید اختالف بیﻦ آنها بر سر موضوعهای مختلف است.

تمرین :3

مربی از دو نﻔر از میخواهد نمایﺸنامهای را در حضور ﺟمﻊ بازی کنند .در ایﻦ متﻦ دو خواهر یا برادر بر سر اینکه کداﻡ باید اول با
تبلت مادر بازی کنند ﺟر و بﺤث میکنند .حاﻻ با کمک گروه برای ایﻦ مﺸکل راه حل ﭘیدا کنید .برای کمک به یادگیری مهارﺕ
و تمریﻦ آن از کاربرگ مهارﺕ استﻔاده کنید.
مرحله اول :چه مشکلی پیش آمده؟
مرحله دوم :چه راه حلهایی دارم؟
مرحله سوم :نکتههای مثبت و منفی هر راه حل چیه؟
مرحله چهارم :بهترین راه کدومه؟
مرحله پنجم :مشکل حل شد؟ آفرین به من!
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حاﻻ همیﻦ کار را در مورد یکی از دﻋواهایی که برای نﺰدیکان یا دوستان خودتان ﭘیﺶ آمده انجاﻡ بدهید و در کتاﺏ کار بنویسید.
اگر ﻻزﻡ می بینید از مربی کمک بﮕیرید .نﮕران نباﺷید .مهم ایﻦ است که هر راه حلی به ذهنتان می رسد بنویسید .مهم نیست
اگر ایﻦ راه ها به درد نخور یا اﺷتباه یا مسخره باﺷند .بعد بیﻦ آنها مناسﺐ تریﻦ را انتخاﺏ می کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
حل مسائل دشوار و پیچیده و بر سردوراهیها
بعضی از مسائلی که ممکﻦ است برای هر کسی ﭘیﺶ بیاید خیلی ﭘیچیده هستند و به
راحتی حل نمیﺷوند .خیلی وقتها آدﻡها احساس میکنند که بر سر دوراهی قرار
گرفتهاند و نمیتوانند هیچ کداﻡ از راهها را انتخاﺏ کنند .ﭘیدا کردن راه حل برای ایﻦ
موقعیتها خیلی سخت است و بسیاری وقتها نیاز به کمک دیﮕران دارد.

تمرین :4

مربی برای گروه داستانی را تعریف میکند:
«پدر و مادر مونا مدتی است که با هم اختالف دارند و سر هر موضوعی درگیر میشوند .آنها مراقب نیستند که درگیریهایشان در حضور مونا
او را میترساند و غمگین میکند .پدر مونا خیلی پولدار است و هزینههای زندگی را پرداخت میکند .مادر خانهدار است و درآمدی ندارد.
در یکی از این درگیریها ،مادر قهر کرد و تصمیم گرفت خانه را ترک کند و به منزل مادربزرگ برود و مونا را هم با خود ببرد .اما پدر به
مونا گفت که حق ندارد برود و باید در خانه بماند .مونا نمیدانست حرف کدام یک از آنها را قبول کند .مونا حس میکرد بر سر دوراهی
قرار گرفته و نمیتوانست راه درست را انتخاب کند .بیایید با هم فکر کنیم چرا مونا این حس را داشت».
نظر خودتان را در ﺟمﻊ درباره فکرهایی که مونا را آزار میداد بﮕویید .مونا چه راه حلهایی داﺷت؟ نکتههای مثبت و نکتههای
منﻔی ایﻦ راه حلها چه بود؟ اگر تمایل دارید میتوانید ایﻦ نکتهها را در ﺟای خالی زیر بنویسید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
گاهی وقتها انتخاﺏ بیﻦ راه حلهایی که به ذهﻦ آدﻡ میرسد خیلی سخت است.
تمرین خانه

ایﻦ هﻔته سعی کنید وقتی مﺸکلی برایتان ﭘیﺶ میآید قبل از ایﻦ که ﻋملی انجاﻡ دهید مرحلههای مهارﺕ حل مسئله را به کار
ببرید .از مﺸکلهای ساده ﺷروع کنید .هر چه بیﺸتر از ایﻦ مهارﺕ استﻔاده کنید حل کردن مسائل برایتان آسانتر میﺷود و
نتیجههای بهتری میگیرید .فکرهایتان را در کار برگ مهارﺕ یادداﺷت کنید.
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کار برگ مهارت حل مسئله
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کار برگ مهارت حل مسئله
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کار برگ مهارت حل مسئله
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کار برگ مهارت حل مسئله
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فصل چهارم :مهارت تصمیم گیری
هدفها





با مﻔهوﻡ و اهمیت تصمیمگیری در زندگی آﺷنا ﺷویم.
با انواع مختلف روشهای تصمیم گیری آﺷنا ﺷویم.
موقعیتها و مراحل مختلف تصمیمگیری را بﺸناسیم.
بتوانیم با کمک ایﻦ مهارﺕ به تنهایی در موقعیتهای ساده تصمیم مناسﺐ بﮕیریم.

مقدمه
بیﺸتر ما آدﻡها در طول ﺷبانه روز نیاز داریم که در مورد موضوعهای متعددی تصمیم بﮕیریم .تصمیم گرفتﻦ یعنی انتخاﺏ بیﻦ دو
یا چند گﺰینه .گاهی ایﻦ گﺰینهها کم اهمیت هستند و تصمیمگیری در مورد آنها آسان است مثل انتخاﺏ بیﻦ بستنی قیﻔی و بستنی
چوبی .گاهی گﺰینهها خیلی مهم هستند و نیاز به تصمیم گیریهای ﺟدی و بﺰرگ دارند زیرا تأﺛیر زیادی روی زندگی ما می گذارند
مثل تصمیم گرفتﻦ در مورد رﺷته ورزﺷی یا تﺤصیلی ما در آینده .بیﺸتر وقت ها ﭘدر و مادر برای ما تصمیم میگیرند اما باید کم
کم یاد بﮕیریم که در مورد موضوعها و برنامه های زندگی خودمان تصمیمگیری کنیم ،همیﺸه ﭘدر و مادرکنارما نیستند.
تمرین :9

مربی از گروه میﭘرسد« :بچهها! تا حاال برایتان پیش آمده که الزم باشد بین دو یا چند گزینه
یکی را انتخاب کنید؟ مثل وقتی که میخواهید به میهمانی بروید و الزم است لباستان را
خودتان انتخاب کنید؟ یا وقتی میخواهید برای دوستتان هدیه تولد بخرید؟ یا وقتی قراراست
برای کالس تابستانی خودتان یک رشته هنری یا ورزشی را انتخاب کنید؟»
نظر خودتان را در گروه مﻄرح کنید.
تمرین :2

با کمک مربی و سایر اﻋضای گروه فهرستی از تصمیمگیریهای کم اهمیت و ﭘر اهمیت تهیه کنید ،یعنی تصمیمهای ساده و
معمولی یا تصمیمهایی که تأﺛیر زیادی در زندگی ﺷما گذاﺷته است و آنها را در ستون های زیر بنویسید.
تصمیمهای ساده (کم اهمیت)
مثال :انتخاب رنگ خودکار
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

تصمیمهای مهم (تأﺛیرگذار)
مثال  :خوب درس خواندن
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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تمرین :3

مربی از ﺷما میخواهد در گروههای  7-3نﻔره تقسیم ﺷوید و با هم بﺤث و مﺸخﺺ کنید کداﻡ یک از تصمیمهای فهرستی که
طراحی کردهاید مهمتر و کداﻡ کم اهمیتتر هستند .ﻋلت کم اهمیت یا مهم بودن آنها را توضیﺢ دهید یا در زیر بنویسید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :4

مربی از گروه میﭘرسد که« :تا به حال شده تصمیم ناجوری بگیرید؟ ندانم کاری کنید؟ تصمیمی بگیرید که اوضاع خراب یا بدتر شود؟»
نظرتان را در گروه مﻄرح کنید .و توضیﺢ دهید چه دلیلهایی باﻋث ایﻦ تصمیمگیری نامناسﺐ ﺷما ﺷده بود.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .................
............................................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................ ...................................................................................................................

تصمیمگیری مناسب یعنی در مورد موضوع و ﭘیامدهای آن فکر کنیم ،به موقﻊ آن را انجاﻡ دهیم ،خودمان آن را انجاﻡ دهیم ،و
مسئولیت ﭘیامدهای تصمیم خود را به ﻋهده بﮕیریم .در ﻏیر ایﻦ صورﺕ ممکﻦ است به صورﺕ نادرست تصمیم بﮕیریم و دچار
مﺸکل ﺷویم یا دیﮕران را به دردسر بیندازیم.
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تمرین :5

حاﻻ مربی از ﺷما میخواهد برای هر یک از روشهای مناسﺐ و نامناسﺐ تصمیمگیری ،در مورد تصمیمگیریهای ﺷخصی خودتان
یا دیﮕران مثال بﺰنید .مثالها را در ﺟدول زیر بنویسید.
روشهای نامناسب تصمیمگیری

..................................................................................................................................
ناگهانی تصمیم گرفتﻦ
تصمیم خود را بیﺶ از حد به ﻋقﺐ انداختﻦ ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
تصمیم نﮕرفتﻦ
تصمیمگیری را به ﻋهده دیﮕران گذاﺷتﻦ ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
مسئولیت تصمیم خود را قبول نکردن
روشهای مناسب تصمیمگیری

تصمیمگیری بعد از مکث و فکر کردن
به موقﻊ تصمیم گرفتﻦ
تصمیم گرفتﻦ در مورد مسائل خود
مسئولیت تصمیم خود را قبول کردن

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

مورد دیﮕری به ذهنتان میرسد؟
.......................................................................................................................................................................................................

تصمیمهای خوب و تصمیمهای بد

میتوانیم تصمیمگیریها را به انواع درست یا خوﺏ و نادرست یا بد هم تقسیم
کنیم .منظور از تصمیمهای خوﺏ انتخاﺏهایی هستند که هدف خوبی دارند و از
نظر اﺟتماﻋی و اخالقی کار خوﺏ و درستی به حساﺏ می آیند .تصمیمهای بد از
نظر دیﮕران اخالقی و انسانی نیستند و نتیجهی آنها نامناسﺐ و ناخوﺷایند است.

تمرین :6

مربی از گروه میخواهد مثالهایی را که در مورد تصمیمهای خوﺏ و بد به خاطر میآورید روی تخته سیاه یا کتاﺏ کار خودتان
بنویسید.
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تصمیمهای خوب

.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تصمیمهای بد

.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :7

مربی از گروه میخواهد به موقعیتهای زیر فکر کنید و برای هر کداﻡ یک مثال بیاورید .میتوانید مثالها را در ﺟاهای خالی
یادداﺷت کنید.
 خاطرهای از تصمیمی که با آن به دردسر افتادید.................................................................................................................... .
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .................................................................
 خاطرهای از تصمیمی که با آن کسی را خوﺷﺤال کردید..................................................................................................... .
...............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ..........................................
 تصمیمی که باﻋث میﺷود به خودتان افتخار کنید............................................................................................................. .
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
 تصمیمی که آرزو میکنید کاش آن تصمیم را نﮕرفته بودید................................................................................................ .
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ..................
 تصمیمی که با ﻋجله و بدون فکر کردن گرفتید و بعد ﭘﺸیمان ﺷدید..................................................................................... .
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
 تصمیمی که به موقﻊ نﮕرفتید و دیﮕران به ﺟای ﺷما تصمیم گرفتند.................................................................................. .
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .......................................
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امروز میخواهیم یاد بﮕیریم که برای تصمیم گیری خوﺏ باید ایﻦ کار را در چند مرحله انجاﻡ بدهیم.
مرحله اول  -شناخت موقعیتهای مختلف تصمیمگیری

به خودمان یادآوری میکنیم که در موقعیتی قرار گرفتهایم که باید تصمیمگیری کنیم ،بنابراین میخواهیم خوب فکر کنیم و تصمیم درستی
بگیریم.
مرحله دوم – شناخت تصمیمهای ممکن

با خودمان میگوییم که باید خوﺏ فکر کنیم و تماﻡ انتخاﺏهای ممکﻦ (مناسب و نامناسب یا خوب و بد) را که به تصمیم ما مربوط
میﺷوند ﭘیدا کنیم .میتوانیم از والدین ،دوستان و معلمها کمک بخواهیم.
مرحله سوم – ارزیابی تصمیمها

فهرستی از انتخاﺏها را مینویسیم و ویﮋگیهای مثبت و منﻔی آنها را مﺸخﺺ میکنیم .هنﮕاﻡ ارزیابی انتخاﺏها موردهایی را در
نظر می گیریم که نتایج آنها چه برای ما و چه دیﮕران مثبتتر و مهمتر است.
مرحله چهارم – مشخص کردن بهترین تصمیم و عمل کردن به آن

مناسﺐتریﻦ مورد را با در نظر گرفتﻦ ویﮋگیهای مثبت و منﻔی انتخاﺏ میکنیم تا آن را انجاﻡ دهیم .دلیلهایی که برای ایﻦ
تصمیمگیری داریم یادداﺷت میکنیم .به ایﻦ ترتیﺐ زمان آن رسیده که به تصمیمی که میگیریم ﻋمل میکنیم.
تمرین :8

مربی از گروه میخواهد موقعیتهای مختلﻔی را که در آنها تصمیمی گرفتهاید ،به خاطر بیاورید و در کتاﺏ کار خود بنویسید.
برای مثال:
 oمادرم دیشب برای درست کردن شام از من کمک خواست اما من گفتم که میخواهم تلویزیون نگاه کنم.
تمرین :1

مربی از ﺷما می خواهد که در مورد موقعیت هایی که برای تصمیم گیری یادداﺷت کردید انتخاﺏ های ممکﻦ را (چه مناسﺐ و چه
نامناسﺐ) در گروه مﻄرح کنید .برای انجاﻡ ایﻦ تقسیم بندی نکتههای زیر را در نظر بﮕیرید :ﭘیامدهای تصمیمگیری ﺷما ،ﻋملی یا
ﻏیرﻋملی ایﻦ تصمیمها ،ساده یا دﺷوار بودن ایﻦ تصمیمها.
تمرین :91

مربی از گروه میخواهد که در هر یک از موقعیتهایی که مثال میزند بﮕویید چه فکرهایی با خود میکنید و چﮕونه از بیﻦ
انتخاﺏهای ممکﻦ تصمیم خود را مﺸخﺺ میکنید .نظرتان را در گروه مطرح کنید.
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مثال :فردا امتحان ریاضی دارید و امشب به تولد دختر عمه دعوت شدهاید.

انتخابهای ممکن
تصمیم اول :امشب به تولد نمیروم و درخانه میمانم تا برای امتحان تمرین کنم.
نتایج مثبت

نتایج منفی

 oوقت کافی برای درس خواندن دارم.
 oاسترس کمتری برای امتحان خواهم داشت.
 oنمره بهتری خواهم گرفت.

 oاز اینکه به تولد نمیروم ناراحت میشوم
 oدختر عمهام ناراحت میشود.

تصمیم دوﻡ :امشب به تولد میروم و فردا از مدرسه غیبت میکنم.
نتایج مثبت

نتایج منفی

 oبا خیال راحت به تولد میروم.
 oدختر عمهام خوشحال میشود.
 oنمره بهتری خواهم گرفت.

o
o
o
o

معلم و مدیر از غیب من سئوال خواهند کرد.
از درس عقب میافتم.
احساس گناه میکنم.
مادرم ناراحت میشود.

تصمیم سوﻡ :اول تمرینهای ریاضی را انجام میدهم و کمی دیرتر به تولد میروم.
نتایج مثبت

نتایج منفی

 oبه هر دو کار میرسم.
 oدختر عمهام خوشحال میشود.
 oاز درس عقب نمیافتم.

 oوقت کمتری برای خواندن خواهم داشت.
 oبه همه تولد نمیرسم.

تصمیم چهارﻡ :امشب به تولد میروم و فردا با معلم صحبت میکنم که از من امتحان نگیرد.
نتایج مثبت

نتایج منفی

 oاز اول تا آخر تولد در جشن هستم.
 oدختر عمهام خوشحال میشود.

 oممکن است معلم قبول نکند.
 oممکن است معلم دعوایم کند.
 oمادرم ناراحت میشود.

تصمیم ﭘنجم :امشب به تولد میروم و فردا بدون اینکه درس خوانده باشم امتحان میدهم.
نتایج مثبت

نتایج منفی

 oاز اول تا آخر تولد حضور خواهم داشت.
 oدختر عمهام خوشحال میشود.

 oبه احتمال زیاد نمرهام کم میشود.
 oممکن است معلم دعوایم کند.
 oمادرم ناراحت میشود.
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کار برگ تصمیمگیری

انتخابهای ممکن

تصمیم اول:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم دوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم سوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم چهارﻡ:
نتایج منفی

نتایج مثبت

......................................................................................... .. o ................................................... ...................................... o
............................................................................... ............ o ............................................................... .......................... o
در مرحله آخر تصمیمگیری باید با توﺟه به نکاﺕ مثبت و منﻔی انتخاﺏها ،بهتریﻦ گﺰینه را در نظر بﮕیریم و مناسﺐتریﻦ تصمیم
را بﮕیریم.
تمرین :99

مربی از گروه میخواهد که در گروههای  3نﻔره درباره مثالهای مﻄرح ﺷده مﺸورﺕ و بهتریﻦ انتخاﺏ را مﺸخﺺ کنید.
هر وقت مﻄمئﻦ نیستید که ﭘیامدهای یک انتخاﺏ مثبت است یا منﻔی ،ایﻦ سئوالها را از خودتان بپرسید:
 oآیا تصمیم من بر خالف قوانین مدرسه و جامعه است؟
 oآیا تصمیم من به سالمتی کسی آسیب میرساند؟
 oآیا تصمیم من باعث دردسر کسی میشود؟
 oآیا تصمیم من باعث نگرانی و ناراحتی خانوادهام میشود؟
تمرین :92

مربی از گروه میﭘرسد« :تا به حال شده که تصمیم خوبی بگیرید ،اما آن را اجرا نکنید؟ چه اتفاقی افتاد که نتواستید به تصمیم خود عمل
کنید؟»
نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
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تصمیمگیریهای سخت  /تصمیمگیری در مورد موضوعهای
حساس زندگی
تمرین :93

مربی از گروه می ﭘرسد« :تصمیمگیری در چه موقعیتهایی برای شما سخت
است؟ به نظر شما تصمیم گیری در این موقعیتها برای دیگران هم سخت
است؟»
نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.

تمرین خانه:

در هﻔته آینده یکی از مواردی که ﭘیﺶ میآید و ﻻزﻡ است در مورد آن تصمیم بﮕیرید ،مﺸخﺺ کنید و مراحل تصمیمگیری را
انجاﻡ دهید و آنها را در کاربرگ تصمیمگیری کتاﺏ کار خود بنویسید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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کار برگ تصمیمگیری

انتخابهای ممکن

تصمیم اول:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم دوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم سوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم چهارﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o
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کار برگ تصمیمگیری

انتخابهای ممکن

تصمیم اول:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم دوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم سوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم چهارﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o
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کار برگ تصمیمگیری

انتخابهای ممکن

تصمیم اول:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم دوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم سوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم چهارﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o
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کار برگ تصمیمگیری

انتخابهای ممکن

تصمیم اول:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم دوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم سوﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o

تصمیم چهارﻡ:
نتایج مثبت

نتایج منفی

................................................... ...................................... o
............................................................... .......................... o

......................................................................................... .. o
............................................................................... ............ o
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فصل پنجم :برقراری ارتباط
هدفها





ارتباط و اﺟﺰای آن را بﺸناسیم
با مهارﺕ ارتباط کالمی آﺷنا ﺷویم و آن را به کار ببریم
با مهارﺕ ارتباط ﻏیرکالمی آﺷنا ﺷویم و آن را به کار ببریم
با مهارﺕ گوش کردن فعال آﺷنا ﺷویم و آن را به کار ببریم

ارتباط و اجزای آن
ارتباط یعنی اطالﻋاﺕ از موﺟودی به موﺟود دیﮕر منتقل میﺷود .فرستادن و دریافت کردن اطالﻋاﺕ از طریق کلماﺕ ،صداها،
نﺸانهها و یا رفتارها صورﺕ میگیرد .در هر ارتباط  5ﺟﺰء وﺟود دارد:
فرستنده :ارسال کننده اطالﻋاﺕ
گیرنده :دریافت کننده اطالﻋاﺕ
راه ارتباطی :مسیر انتقال ﭘیاﻡ مثالً از طریق تماس رو در رو ،تلﻔﻦ ،ﭘیامک ،نامه ،ایمیل و ...
پیام :اطالﻋاتی که باید منتقل ﺷود
معنی :مﻔهومی که در ذهﻦ افراد از یک ﭘیاﻡ ﺷکل میگیرد.
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تمرین:9

دو نﻔر داوطلﺐ نمایﺸی اﺟرا میکنند ،به ایﻦ صورﺕ که مثالً یکی اتﻔاقی را که دیروز برایﺶ افتاده مانند مهمانی تولد ،ﭘارک رفتﻦ
برای دیﮕری تعریف کند .حاﻻ مربی از ﺷما میخواهد که اﺟﺰای ارتباط را در ایﻦ مکالمه مﺸخﺺ کنید.

تمرین :2

مربی از گروه میخواهد چند وسیله ارتباطی قدیمی و ﺟدید را ناﻡ ببرید و به نقاط قوﺕ و ضعف آنها اﺷاره کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :3

به اﺟﺰای ارتباط مربی با اﻋضای گروه هنﮕاﻡ یاد دادن موضوعهای امروز توﺟه کنید و آنها را در کتاﺏ کار بنویسید.
................................................................................................................................. ..............................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
تمرین :4

مربی از گروه میخواهد که ده نﻔر داوطلﺐ ﺷوند .آنها ﺟملهای را که مربی آهسته در گوش نﻔر اول میخواند از حﻔظ در گوش
دوست کنار دستﺸان تکرار میکنند و به همیﻦ ترتیﺐ هر کس ﭘیاﻡ را به نﻔر کنار خود انتقال میدهد .آخریﻦ نﻔر ﭘیاﻡ را با صدای
بلند برای بقیه میگوید .به سئوالهای مربی ﺟواﺏ بدهید.

40

ارتباط کالمی
برای ارتباط کالمی مؤﺛر باید از کلماﺕ واضﺢ و مﺸخﺺ برای بیان منظور خودتان
استﻔاده کنید زیرا در ﻏیر ایﻦ صورﺕ طرف مقابل متوﺟه منظورتان نمیﺷود و یا ﭘیاﻡ
ﺷما را اﺷتباه متوﺟه میﺷود.

تمرین :5
مربی از گروه میخواهد که در مثالهای زیر مﺸخﺺ کنید آیا ﭘیاﻡ به طور کامل و درست منتقل ﺷده یا خیر .اگر ﭘیاﻡ اﺷکال دارد ﺷکل
درست آن را ﭘیﺸنهاد دهید .ممکﻦ است مربی بخواهد که اﻋضای گروه ایﻦ مثال ها را با ایﻔای نقﺶ نﺸان دهند یا متﻦ را در گروه بخوانند
و به آنها ﭘاسخ بدهند.
سارا از مادرش میخواهد هنگام برگشت به خانه برایش خوراکی بخرد و مادر هم برایش بستنی میگیرد .سارا با دیدن بستنی

ناراحت میشود و میگوید« :شما که میدانید من پاستیل خیلی دوست دارم ،چرا بستنی خریدید؟»
پیام درست.......................................................................................................................................................................................................... :
سر کالس جوهر خودکار مریم تمام میشود و از سارا میخواهد خودکار اضافیاش را به او قرض بدهد ،ولی سارا قبول نمیکند.

مریم از دست سارا ناراحت می ﺷود و به او میگوید« :تو خیلی خسیسی»
پیام درست.......................................................................................................................................................................................................... :
دوستان سعید از او میپرسند :راستی نتیجه فوتبال دیشب چی شد؟ و سعید ﺟواﺏ میدهد« :اول از همه فرزاد اومد توی دروازه
ایستاد ،بعدش بقیه بچهها اومدند ،بعد من رفتم برای حمله ،راستی لباس ورزشی قرمزم رو پوشیده بودم »...
بچهها« :زود باش بگو نتیجه چی شد؟»
پیام درست.......................................................................................................................................................................................................... :
مریم از مدرسه به خانه زنگ میزند ،خواهر  4سالهاش گوشی را برمیدارد .به او میگوید« :به مامان بگو مادر مهتاب منو میبره خونه
شون» .بعد از قﻄﻊ تلﻔﻦ ،خواهر مریم به مادرش میگوید« :مهتاب و مامانش قراره بیایند خونه ما!»
پیام درست.......................................................................................................................................................................................................... :
مادر به ﻋلی میگوید« :وقتی امشب به مهمانی رفتیم میخواهم با صدای بلند سالم کنی و هر وقت خواستی به چیزی دست بزنی اول از من اجازه
بگیری»
پیام درست.......................................................................................................................................................................................................... :

به خاطر داﺷته باﺷید که یک ﭘیاﻡ کامل در یک ارتباط مؤﺛر باید خصوصیاﺕ زیر را داﺷته باﺷد:
 واضﺢ و مﺸخﺺ باﺷد
 کوتاه و رسا باﺷد
 مﺤترمانه باﺷد
 مستقیم و بدون واسﻄه باﺷد
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اجزای غیرکالمی ارتباط و کاربرد آن
اهمیت ارتباط ﻏیرکالمی برای آدﻡ ها بسیار بیﺸتر از ارتباطاﺕ کالمی است .ارتباط برقرار کردن
با راههایی ﻏیر از کلمه و ﺟمله هم ممکﻦ است یعنی استﻔاده از:
الف) زبان بدن یعنی حرکت ها و ایما و اﺷاره ها ،ارتباط چﺸمی ،وضعیت قرارگیری بدن ،حالت
چهره و فاصله ما با دیﮕران و اﺷیا
ﺏ) فرازبان یعنی تون صدا ،بلندی صدا ،لهجه و ....

تمرین :6
مربی از دو نﻔر داوطلﺐ میخواهد که یکی از آنها تماﻡ فعالیتهای آموزش را از زمان خانه رفتﻦ تا هنﮕاﻡ خواﺏ برای فرد مقابل تعریف کند.
به سئوالهای مربی در مورد زبان بدن ایﻦ دو نﻔر ﭘاسخ دهید.

............................................................................................................... ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
تمرین :7
مربی از گروه میﭘرسد زمانی که به صورﺕ مردﻡ نﮕاه میکنید حالت صورتﺸان چه چیﺰی به ﺷما میگوید .نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.

تمرین :8
روی برگههای بیان چهره که مربی در اختیارتان قرار میدهد ،زیر هر چهره احساس او را بنویسید.
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تمرین :1
مربی از گروه میﭘرسد برای اﺟازه گرفتﻦ در کالس چه کاری انجاﻡ میدهید .نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.

تمرین :91
مربی از گروه میﭘرسد« :آیا تا به حال برایتان پیش آمده که پدر و مادرتان به خاطر حرکت یا اشارهای از شما ناراحت شده و یا به شما تذکر داده
باشند؟» نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
تمرین :99
معنای ژستهای مختلﻔی را که در تصاویر زیر می بینید بنویسید.

تمرین :92
معنای ژستهای مختلﻔی را که مربی در رفتارش به گروه نﺸان میدهد بﮕویید.
تمرین :93
مربی از چهار داوطلﺐ میخواهد به نوبت نقﺶ یک مادر و کودک را اﺟرا کنند و ﺟملههای متﻦ را با لﺤﻦهای مختلف بﮕویند .به لﺤﻦ
بازیﮕران توﺟه کنید و به سئوالهای مربی در مورد معنای گﻔتههای آنها ﭘاسخ دهید.
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تمرین :94
در برگه زیر در مورد ایﻦ که در هر مکان چه بلندی و ﺷدتی برای صﺤبت کردن مناسﺐ است فکر کنید و روبروی آن ﻋالمت بﺰنید:

مﻄالعه در کتابخانه
تﺸویق کردن بازی بسکتبال در سالﻦ
خرید کردن از فروﺷﮕاه
بازی کردن در مﺤوطه بازی
بازی کردن در خانه
حرف زدن در ساﻋاﺕ خواﺏ
حرف زدن با تلﻔﻦ
در سرویس مدرسه
در سینما

بلند

معمولی

آهسته































تمرین :95
مربی در مورد رﻋایت فاصله مناسﺐ با دیﮕران توضیﺢ می دهد و از ﺷما می خواهد در ﺷکل زیر که فضای خصوصی ﺷما و فضاهای اطراف
آن را نﺸان می دهد ،افراد زیر را در ﺟاهای مناسﺐ قرار دهید.
ﭘدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،دوست ،خاله ،همسایه ،فروﺷنده سوﭘرمارکت ،معلم ،راننده تاکسی ،ﭘلیس سر چهارراه و ...

؟
؟
؟

خودم
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تمرین :96
حاﻻ ناﻡ همیﻦ افراد را در ﺟدول زیر قرار دهید:
حریم شخصی











ﭘدر
مادر
معلم
دوست مدرسه
فروﺷنده سوﭘرمارکت
راننده تاکسی
همسایه
بازیکﻦ تیم ملی فوتبال
خواهر

حریم صمیمانه حریم اجتماعی





















حریم عمومی











تمرین :97
در ﺟدول زیر ﻋالمت بﺰنید که کداﻡ یک از انواع تماسهای ﺟسمی زیر مناسﺐ هستند .با چه کسی میتوان ایﻦ تماسها را برقرار کرد؟

دست دادن
سیلی زدن
کف دستها را به هم زدن (بﺰن قدش)
هول دادن در صف
دست انداختﻦ دور گردن کسی
بغل کردن
با دست روی ﺷانه کسی زدن
نﮕه داﺷتﻦ دستان دیﮕری در دست خود

بله

خیر



















با چه کسی

گوش کردن فعال
«وقتی به حرفهای دیگران خوب گوش میدهید ،متوجه میشوید چه چیزی میگویند ،چه حالتی دارند ،چه
چیزی میخواهند ،از چه چیزی خوشحالند و یا چه چیزی آنها را آزار میدهد .کسانی که به حرف دیگران خوب
گوش نمیکنند در واقع این پیام را به آنها میدهند که حرفهایی که میزنی اصالً برایم مهم نیست».
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تمرین :98
مربی از دو نﻔر داوطلﺐ میخواهد که یکی از آنها با ایﻔای نقﺶ برای دوستﺶ تعریف
کند که دیﺸﺐ به ﺟﺸﻦ تولد دختر ﻋمویﺶ رفته بودند ولی در مهمانی حالﺶ بد ﺷد و
مجبور ﺷدند به خانه برگردند.
نﻔر دوﻡ یک بار مثل مجسمه به نﻔر اول نﮕاه میکند ،اما بار دوﻡ سعی میکند مهارﺕ
گوش دادن فعال را تمریﻦ کند .مربی از کودک اول میخواهد که احساسﺶ را در مورد
دوستﺶ و ادامه مکالمه بﮕوید.
حاﻻ ،مربی از بقیه گروه میخواهد نکاﺕ مثبت و منﻔی دو روش گوش دادن را توضیﺢ
دهند .ﺷما هم نظر خودتان را مﻄرح کنید .اگر دوست دارید میتوانید موارد مﻄرح ﺷده را
در زیر یادداﺷت کنید.

.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .....................................
......................................................................................................................... ......................................................................................
تمرینهای خانه:
تمرین ()9

ایﻦ هﻔته به مﺤیط اطراف خود توﺟه کنید و انواع راههای ارتباطی که مﺸاهده میکنید در ﺟاهای خالی زیر یادداﺷت کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................... ............................................................................................
تمرین ()2

وقتی با دیﮕران صﺤبت میکنید ببینید به ﺷما به صورﺕ فعال گوش میدهند؟ اگر ایﻦ کار را نمیکنند به نظر ﺷما چه ﻋلتی دارد؟
ایﻦ ﻋلتها را بنویسید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .....................................
......................................................................................................................... ......................................................................................
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فصل ششم :احساس ،هیجان و سازگاری با آنها
هدفها





با احساسهای ﺷایعی که انسانها معموﻻً تجربه میکنند آﺷنا ﺷویم.
نﺸانههای کالمی و ﻏیرکالمی بروز احساسها و هیجانها را بﺸناسیم.
بتوانیم حالتهای هیجانی خود و دیﮕران را تﺸخیﺺ دهیم.
بتوانیم احساسهای خودمان را به صورﺕ مناسﺐ به دیﮕران نﺸان بدهیم.

مقدمه
همه ما انسانها در زمانهای مختلف ممکﻦ است احساساتی را تجربه کنیم .زمانهایی هست که
اندوهﮕیﻦ و ناراحتیم و فکر میکنیم دیﮕر ﺷاد نمیﺷویم ،زمانهایی هم هست که ﺷادیم ،کیف
میکنیم و از زندگی لذﺕ میبریم و میاندیﺸیم زندگی چقدر زیبا است ،زمانهایی میترسیم،
مضﻄربیم ،به دیﮕران حسادﺕ میکنیم ،از موضوﻋی خﺸمﮕیﻦ هستیم ،احساس ناکامی و ﺷکست
میکنیم ،رنجیدهایم ،دلتنگ ﺷدهایم و ﻏیره .کیست که ایﻦ احساساﺕ را تجربه نکند و با آنها ناآﺷنا
باﺷد.
همه ایﻦ احساسها ویﮋگیهای طبیعی هستند و برای هر کسی ممکﻦ است ایجاد ﺷود ،در نتیجه باید هم با حالتهای هیجانی
خود آﺷنا باﺷیم و هم بتوانیم احساساﺕ و هیجاناﺕ دیﮕران را تﺸخیﺺ دهیم .به ایﻦ دلیل باید بیاموزیم از حالتهای کالمی و
ﻏیرکالمی دیﮕران ﭘی به احساس آنها ببریم و همچنیﻦ بتوانیم راههای مناسبی را برای بیان و ابراز احساس خود ﭘیدا کنیم .کسﺐ
توانایی تﺸخیﺺ و ابراز متناسﺐ حالتهای هیجانی باﻋث تقویت ارتباطاﺕ بیﻦ فردی و همکاری بیﺸتر انسانها با یکدیﮕر میﺷود.
برای اینکه بیاموزیم احساساﺕ و هیجاناﺕ مختلف را تﺸخیﺺ بدهیم از فعالیتهای زیر استﻔاده کنیم:
تمرین :9

مربی از همه گروه ﺷما میخواهد که به سئوالهای زیر فکر کنید و نظرتان را با صدای بلند بﮕویید .اگر دوست دارید میتوانید
ﺟواﺏهایتان را یادداﺷت هم بکنید.
بچهها! تا حاال عصبانی و خشمگین شدهاید؟
چه چیزی شما را عصبانی کرده بود؟
تا به حال به کسی حسادت کردهاید؟
تا به حال غمگین و ناراحت شدهاید؟
تا حاال شاد و سر حال شدهاید؟
چه چیزی شما را شاد کرده بود؟
این احساسات را در اطرافیان خود دیدهاید؟
کسی را میشناسید که هیچ احساسی از خودش نشان ندهد؟
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تمرین :2

لﻄﻔا در ﺟاهای خالی زیر فهرستی از احساسهای مختلف تهیه کنید مانند :ﻋصبانیت ،ﺷادی ،ﻏم و  ....اسمهای مختلﻔی را که برای
یک احساس میﺷناسید ﭘیدا کنید و احساسهای ﺷبیه به هم را در یک گروه قرار دهید.
سپس زیر گروههای یک احساس اصلی را مﺸخﺺ کنید .برای نمونه احساسهایی مانند :خوﺷﺤالی ،خوﺷی ،ﺷادمانی ،ﺷادابی،
سرحالی ،سرزندگی ،ﺷعف ،ﺷوق ،ﺷنﮕول ﺷدن و  ...در دسته ﺷادی قرار میگیرند .در دسته ﻏم میتوان برای مثال اندوه ،دلتنﮕی،
ناراحتی و کسالت را ﺟای داد.

؟

؟
؟

خوشی

اندوه

شادی

؟

؟
غم

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟
؟

خشم

وحشت

ﻋصبانیت

؟

؟
ترس

؟

؟

؟

؟

؟
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تمرین :3

مربی از کل گروه میخواهد که به چند دسته اصلی تقسیم ﺷوید و اسم هر دسته را یک احساس ﺟداگانه بﮕذارید و بعد برای مثال
در «گروه ﺷادی» هر کدامتان یک اسم برای خودتان داﺷته باﺷید که معنی ﺷادی بدهد مثل خوﺷی ،ﺷعف ،خوﺷﺤالی ،ذوق،
ﺷادابی و  ...را برای خودش انتخاﺏ کند .میتوانید اسم هر کس را روی یک کارﺕ بنویسید و به سینهتان وصل کنید تا همه
راحتتر ایﻦ اسم ها را یاد بﮕیرید.

تمرین :4

مربی از ﺷما میخواهد اگر ﺷعری بلد هستید یا در را در مجله و کتاﺏ سراغ دارید که در مورد احساس و هیجان است .مانند ﺷعر
زیر:
خوشحال و شاد و خندانم
قدر دنیا را من میدانم
خنده کنم من
دست بزنم من
پا بکوبم من ،شادابم
به صورﺕ گروهی بخوانید و هم زمان حرکتهای متناسﺐ با آن را نیﺰ انجاﻡ دهید برای مثال ﭘا بکوبید ،دست بﺰنید و بخندید.

تمرین :5

مربی از ﺷما با کمک دوستانتان از مﻄلﺐ داستانها ،فیلمها و کارتونهایی که میﺷناسید مواردی را ﭘیدا کنید که احساس یا هیجان
خاصی را نﺸان میدهند .میتوانید داستان را بخوانید و درباره حالت هیجانی ﺷخصیتهای داستان صﺤبت کنید .میتوانید ناﻡ
داستان یا فیلم و کارتون را در اینجا یادداﺷت کنید.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ..........................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .....................................
......................................................................................................................... ......................................................................................
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تمرین :6

به نظر شما ما از چه راههایی احساس خودمان را نشان میدهیم؟ نظرتان را در گروه بگویید.
به تصویرهای زیر توجه کنید و بگویید هر کدام چه احساس یا هیجانی دارند.
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... ............................
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تمرین :7

یکی از اﻋضای گروه برای معلم ﭘانتومیم اﺟرا میکند.
به نظر شما وقتی کسی ساکت است و حرف نمیزند از کجا بفهمیم چه احساسی دارد؟ نظرتان را در گروه بگویید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
تمرین :8

وقتی نمیتوانیم یک آدم عصبانی را ببینیم از کجا بفهمیم که عصبانی شده؟ مثل وقتی که داریم تلفنی با او صحبت میکنیم .نظرتان را در
گروه بگویید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .........................................
..................................................................................................................... ..........................................................................................
تمرین :1

مربی از یکی از دوستان شما میخواهد نقش کسی را بازی کند که خوشحال و شاد است
ولی او اخم کرده است .به سئوالهای مربی در این مورد که حالت صورت دوستتان با
خوشحالی جور است یا نه جواب بدهید.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................... ...................
.................................................................................................................... ...................
.................................................................................................................... ...................

تمرین :91

احساسها و هیجانهای مختلف را در نقاﺷی خود نﺸان دهید .برای نمونه صورتکهایی را بکﺸید که هر کداﻡ هیجان متﻔاوتی را
نﺸان میدهند.
به یاد داﺷته باﺷید که ممکﻦ است ما چند احساس یا هیجان را با هم تجربه کنیم .برای مثال از اینکه در مهمانی ﺷیرینی خامهای
از دستمان روی زمیﻦ افتاده خجالت می کﺸیم اما همان موقﻊ به خودمان می گوییم « چه بهتر ،کمتر چاق میشوم» و از ایﻦ فکر
خوﺷﺤال می ﺷویم.

51

تمرینهای خانه:
تمرین ()9

برای صورتک زیر ،از میان قﻄعههای موﺟود ،قﻄعههای مورد نظر خودتان را انتخاﺏ کنید و روی صورﺕ او بچسبانید .حاﻻ بﮕویید
او چه احساسی دارد.

------------------------------------------------------------
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تمرین ()2

تصویرها و صورتکهایی را از حالتهای هیجانی مختلف از کتاﺏها،
روزنامهها و مجالﺕ ﺟمﻊآوری کنید.
راﺟﻊ به هر احساس ،قصه ،متﻦ یا ﺷعری بنویسید و صورتکی که با آن
ﺟور در میآید رویﺶ بچسبانید.

...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....................................
.......................................................................................................................... .....................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... ........................
....................................................................................................................................... ........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ............
...............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .......................................
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اضطراب و ترس
هدفها

 احساس اضﻄراﺏ و موقعیتهایی که ما را نﮕران میکنند بﺸناسیم.
 بدانیم اضﻄراﺏ تا اندازهای طبیعی است و همه انسانها ممکﻦ است آن را
تجربه کنند.
 روشهای سازگاری با اضﻄراﺏ را بیاموزیم و به کار ببریم.

جلسه اول :اضطراب و نشانههای آن
اضطراب مفید (خوب) و اضطراب مزاحم (بد):

اضﻄراﺏ یکی از احساسهای ناخوﺷایند و نامﻄلوﺏ است که بیﺸتر انسانها در ﺷرایط مختلف و به اندازههای متﻔاوﺕ تجربه
میکنند .اضﻄراﺏ ﻋالئم ﺟسمی و فکری مختلﻔی دارد.
بیﺸتر بچهها وقتی اضﻄراﺏ دارند بدنﺸان ناراحتی نﺸان میدهد و نﺸانههایی مانند تهوع ،استﻔراغ ،دل درد و یا سردرد ﭘیدا میکنند.
کودکان در بسیاری مواقﻊ نمیتوانند احساس خود را بیان کنند یا حتی تﺸخیﺺ دهند .ایﻦ موضوع باﻋث میﺷود که آنها به
نﺸانههای اضﻄراﺏ خود توﺟه نداﺷته باﺷند و نتوانند با آن کنار بیایند .به همیﻦ دلیل برای برخورد مناسﺐ با اضﻄراﺏ ،اول باید با
اضﻄراﺏ و ﻋالئم آن آﺷنا ﺷویم .اگر با کلمههای مختلﻔی که معنای اضﻄراﺏ می دهند آﺷنا باﺷیم و ایﻦ اصﻄالحاﺕ را از دوستان
یا اطرافیان بﺸنویم ،متوﺟه حال و احساس آنها هم می ﺷویم .به همیﻦ ترتیﺐ وقتی خودمان هم دچار احساس اضﻄراﺏ میﺷویم
میتوانیم آن را ابراز کنیم و از دیﮕران کمک بﮕیریم.
تمرین  :9شناخت عالئم اضطراب

مربی از ﺷما میخواهد سعی کنید زمانی را به یاد بیاورید که اضﻄراﺏ داﺷتید و یا کسی را میدیدید که مضﻄرﺏ بوده است.
توضیﺢ دهید که در حالت اضﻄراﺏ چه ﻋالئم و نﺸانههایی را تجربه میکنیم .ﻋالئم اضﻄراﺏ را در ﺟدولی مانند زیر مﺸخﺺ و
تقسیمبندی کنید.
اضطراب
نشانههای هیجانی

نشانههای جسمی

نشانههای فکری

مثال :ترس

سفتی بدن

فکر میکنم دزد میآید
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تمرین :2

مربی از گروه میﭘرسد که انسانها در چه زمانهایی اضﻄراﺏ و نﮕرانی ﭘیدا میکنند؟ نظرتان را در گروه بﮕویید .میتوانید آنها را
یادداﺷت کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :3

مربی از گروه میﭘرسد که چه کسانی را (چه کودک و چه بﺰرگسال) در بیﻦ نﺰدیکان خود دیدهاید که اضﻄراﺏ داﺷته باﺷند؟ نظرتان
را در گروه بﮕویید.
تمرین  :4بازی نقش

حاﻻ قرار است برای اینکه فرق اضﻄراﺏ مﻔید (خوﺏ) و اضﻄراﺏ مﺰاحم (بد) را متوﺟه ﺷوید سه داستان مختلف را با کمک
دوستانتان طراحی و اﺟرا کنید.
نقش اول :ﭘریسا فردا امتﺤان ریاضی دارد .او بیخیال مﺸغول بازی و سرگرمی است و سراغ درس نمیرود.
نقش دوم :نازیال فردا امتﺤان ریاضی دارد .او برای مﻄالعه درسی برنامهریﺰی میکند و سایر برنامههایﺶ را به ﻋقﺐ میاندازد تا
برسد مﻄالﺐ ﻻزﻡ را بخواند.
نقش سوم :نسیم فردا امتﺤان ریاضی دارد .او بیقرار و مضﻄرﺏ است ،مداﻡ ایﻦ سو و آن سو میرود و از مادرش میﭘرسد« :مامان
من فردا قبول میشوم؟ اگر قبول نشوم چه؟» مادر به او اطمینان میدهد که نمرهاش خوﺏ میﺷود ولی نسیم آرامﺶ ﭘیدا نمیکند و
در نتیجه نمیتواند روی درسﺶ تمرکﺰ داﺷته باﺷد.
مربی از گروه میپرسد که آیا به نظر شما اضطراب همیشه بد است و برای ما مشکل درست میکند؟ ممکن است گاهی اضطراب خوب
باشد و به ما کمک کند؟ نظرتان را در گروه بگویید .میتوانید نتیجه بﺤث را در زیر بنویسید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .....................................
......................................................................................................................... ......................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
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جلسه دوم :مدیریت و کنترل احساس اضطراب
حاﻻ که با احساس اضﻄراﺏ و نﺸانههای آن آﺷنا ﺷده اید ،قرار است تکنیکها و راههایی برای کنترل کردن ترس هایتان و کنار
آمدن با آنها یاد بﮕیرید.
تمرین :5

مربی از ﺷما میﭘرسد« :تا به حال شده خیلی بترسید یا نگران بشوید؟ پیش آمده که این احساس خیلی شما را اذیت کند و دلتان بخواهد
زودتر از دست آن راحت شوید و بتوانید آرامش پیدا کنید؟» نظرتان را در گروه بﮕویید.
تمرین :6

با کمک دوستانتان روی تخته تصویر یک کوله ﭘﺸتی مثل کیﻔی که در زیر میبینید بکﺸید .فلﺶهایی را رسم کنید و نوک هر
فلﺶ بنویسید که اگر ایﻦ کوله آرامﺶ ﺷما باﺷد داخلﺶ چه چیﺰهایی میگذارید .هر کداﻡ از مواردی را که توضیﺢ میدهید و
تمریﻦ میکنید به کوله ﭘﺸتی اضافه کنید.

تمرین :7

مربی از ﺷما میخواهد به کمک دوستانتان تصویر یک خط کﺶ یا دماسنج را روی تخته سیاه بکﺸید و زیر آن کلمه «اضﻄراﺏ
سنج» را بنویسید .میتوانید ﺟلسه بعد اضﻄراﺏ سنجی را که خودتان درست کردهاید بیاورید .حاﻻ یکی از موقعیتهای اضﻄراﺏ
آوری را که به تازگی برایتان ﭘیﺶ آمده به خاطر بیاورید و با استﻔاده از اضﻄراﺏ سنج میﺰان نﮕرانی خود را نﺸان دهید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
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تمرین :8

مربی از ﺷما میخواهد به دو موقعیت دیﮕر فکر کنید که یکی خیلی ترسناک و یکی کمی ترسناک بوده است و ﻋدد اضﻄراﺏ سنج
را برای هر کداﻡ از ایﻦ موقعیتها در کتاﺏ کار خودتان ﻋالمت بﺰنید .هر چقدر ایﻦ ﻋدد باﻻتر میرود اضﻄراﺏ زیادتر میﺷود و
هر چقدر ﭘاییﻦتر ،آرامﺶ ﺷما بیﺸتر .حاﻻ درﺟه اضﻄراﺏ خودتان را در زمانهای مختلف با هم مقایسه کنید.
موقعیت کمی ترسناک........................................................................................................................................................................... :
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
موقعیت خیلی ترسناک.......................................................................................................................................................................... :
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
تمرین :1

مربی به ﺷما یاد میدهد که برای اینکه بتوانید میﺰان اضﻄراﺏ خودتان را کم کنید ﻋمیق و طوﻻنی نﻔس بکﺸید .چندیﻦ بار روش
تنﻔس ﻋمیق را به کمک مربی و به صورﺕ بازی «ﺷکم بادکنکی» به طور گروهی با دوستانتان تمریﻦ کنید .برای ایﻦ تمریﻦ اول
تمام ریه خود را پر از هوا کنید ،هوا را در سینه خود نگهدارید و بعد آرام آرام هوا را خالی کنید .برای این کار فکر کنید که یک بادکنک در
شکمتان هست و میخواهید تا جایی که میشود این بادکنک را پر از هوا کنید .دستتان را با انگشتان کشیده روی شکمتان بگذارید ،نفس
بکشید تا بادکنک را باد کنید ،باد کنید ...باد کنید  ...میبینید که انگشتانتان که روی شکمتان است دارد از هم باز میشود .موقعی که دارید
بادکنک را باد میکنید تمام حواستان به نفستان باشد و با خودتان حرفهای خوب بزنید یا زیر لب آواز بخوانید! وقتی که بادکنک کامالً پر
از هوا شد ،از  1تا  5با خود بشمرید و بعد سر بادکنک را کمی شل کنید تا همه هوای آن خالی شود.
تمرین :91

مربی به ﺷما یاد میدهد که موقﻊ اضﻄراﺏ ﻋضالﺕ بدن ما سﻔت و منقبض میﺷوند و با روش تﻦ آرامی میتوانیم آنها را دوباره
ﺷل کنیم تا اضﻄراﺏ ما کمتر ﺷود .حاﻻ چندیﻦ بار روش تﻦ آرامی ،ﺷل کردن ﻋضالﺕ را به طور گروهی با دوستانتان تمریﻦ
کنید.
وقتی نگران و مضطرب هستیم بدون اینکه متوجه باشیم حرفهای نگران کننده و منفی به خودمان میگوییم و این موضوع روحیه ما را ضعیف
میکند و احساس می کنیم از پس مشکالت و ترس هایمان برنمی آییم .حاال می خواهیم یاد بگیریم در زمان اضطراب یک ترمز محکم
بکنیم و جلوی حرفهای منفی و بدی را که یکسره در ذهنمان تکرار میشوند بگیریم و بعد جمله های مفید و مثبتی را جایگزین آن فکرهای
به دردنخور و مزاحم کنیم .میتوانیم یک جمله خاص را همیشه با خودمان زیر لب تکرار کنیم و با خودمان بگوییم (همه چی آرومه ...من چقدر
خوشبختم ! ...حتی اگر به نظر خندهدار بیاید!) یا دفعه قبل هم من بیخودی ترسیدم این دفعه هم میگذرد و  ...فقط باید کمی صبر کنم».
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تمرین :99

مربی از گروه میخواهد داستان زیر را ایﻔای نقﺶ کنند و قهرمان داستان فکرهایﺶ را با صدای بلند برای همه بﮕوید:
متیﻦ فردا صبﺢ امتﺤان ریاضی دارد .مادر به او میگوید« :درسهایت
را خواندی؟ میدانی که بابایت چقدر پول معلم خصوصی داده؟ پس حواست
را خوب جمع کن! باز فردا نیایی بگویی وقت کم آوردم یا بهانه بیاوری»...
متیﻦ راه میرود و بیقرار است ،دستهایﺶ را به هم میمالد و با خودش
میگوید« :میدانم که گند میزنم ،فردا امتحانم خراب میشود ،بابا حسابم را
میرسد ،آبرویم میرود ،وای وای چقدر بد میشود ،من اصالً هیچ چیز یادم
نیست ،مثل خنگها شدم ،اصال خیلی احمقم و»...
حاﻻ مربی از گروه می خواهد به متیﻦ کمک کنید تا فکرهای منﻔیاش
را با فکرهای مثبتی که اضﻄرابﺶ را کاهﺶ میدهد ﺟایﮕﺰیﻦ کند.
ﭘیﺸنهادهایی که به ذهنتان می رسد در گروه مﻄرح کنید.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................

تمرین :92

برای هر یک از موقعیت هایی که مربی مثال می زند
تصویر آن ﺷخﺺ را بکﺸید و باﻻی سرش یک ابر خالی
نقاﺷی کنید و خودگوییهای منﻔی آن ﺷخﺺ را داخل
ابر فکرش بنویسید یعنی بﮕویید از ذهﻦ قهرمان داستان
چه فکرهایی میگذرد.
در مرحله بعد به ﺟای خودگوییهای منﻔی ﺷخصیت
داستان ﺟملهای را در ابر فکر او بﮕذارید که اضﻄراﺏ و
نﮕرانی او را کاهﺶ دهد.

گاهی اوقاﺕ در زمان اضﻄراﺏ و ناراحتی یا وقتی موضوعهای ناراحت کنندهای ﭘیﺶ آمده میتوانید از افراد مورد اطمینان کمک
بﮕیرید و راهنمایی و حمایت بخواهید .میتوانید راجع به احساس نگرانی خودتان با کسی که با او احساس راحتی میکنید و آدم مطمین و
آشنایی است صحبت کنید .میتوانید با خیال راحت و با اجازه مامان و بابا حرفهایتان را به روانپزشک ،روانشناس کودک و یا مشاور هم
بگویید .آنها به شما کمک میکنند تا راههایی برای کم کردن اضطراب و کنار آمدن با موقعیتهای نگران کننده پیدا کنید.
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تمرین  :93مربی از شما میخواهد برای اینکه یاد بگیرید چطور احساس نگرانی و اضطرابتان را با نزدیکان خودتان
در میان بگذارید مثال های زیر را ایفای نقش کنید.

مهسا« :مامان! دلم یک جوریه  ...فردا امتحان دارم .خیلی استرسم زیاده .میتوانی کمکم کنی؟ یک کم آرامتر بشوم».
ﺷایان« :بابا! من شبها که تو اتاقم میخوابم همش از دزد میترسم .فکر میکنم شاید دزد به خانهمان بیاید».
ﻋلی« :خانم معلم! من خیلی از صدای رعد و برق میترسم .چی کار کنم؟»
تمرینهای خانه:
تمرین ()9

در طول هﻔته هر وقت دچار اضﻄراﺏ میﺷوید ،ﺟﺰئیاﺕ موقعیتی که باﻋث ﺷد ﺷما نﮕران ﺷوید یا بترسید را در ﺟدول زیر بنویسید.
برای مثال:
موقعیت

چه چیزی مرا مضطرب کرد

چه حالتی داشتم

چه کاری انجام دادم

داشتم در خیابان راه میرفتم

صدای خیلی بلندی شبیه موتور
سیکلت از پشت سرم شنیدم

قلبم تند تند زد و دست و
پاهایم یخ کرد

خودم را کنار کشیدم

تمرین ()2

در منﺰل به کمک خط کﺶ یک اضﻄراﺏ سنج کاﻏذی درست کنید .تا ﺟلسه بعد هر موقﻊ مضﻄرﺏ میﺷوید با تمریﻦ ﺷکم
بادکنکی یا ﺷل کردن ﻋضالﺕ سعی کنید آرامﺶ بیﺸتری داﺷته باﺷید .در ضمﻦ مﺸخﺺ کنید اضﻄراﺏ سنج ﺷما قبل و بعد از
ایﻦ تمریﻦها چه ﻋددی را نﺸان میدهد .موقﻊ ایﻦ تمریﻦها میتوانید از ﭘدر یا مادرتان کمک بﮕیرید یا تمریﻦها را دسته ﺟمعی
انجاﻡ دهید تا بیﺸتر خوش بﮕذرد.
........................................................................................................................... ....................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ .......................
....................................................................................................................................... ........................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... ...........
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خشم و عصبانیت
هدفها





احساس ﻋصبانیت و موقعیتهایی که ما را ﻋصبانی می کنند بﺸناسیم.
رفتارهایی را که زمان ﻋصبانیت بروز میکند بﺸناسیم.
بدانیم ﻋصبانیت تا اندازهای طبیعی است ولی اﺟازه نداریم از روی خﺸم
هر رفتاری که میخواهیم انجاﻡ دهیم.
روشهای سازگاری با خﺸم و ﻋصبانیت را بیاموزیم و به کار ببریم.

جلسه اول :آشنایی با عصبانیت و خشم
میخواهیم یاد بﮕیریم احساس ﻋصبانیت خودمان را با توﺟه به حاﻻﺕ درونی که تجربه میکیم و خﺸم دیﮕران را از روی حالتهای
کالمی و ﻏیرکالمی آنها تﺸخیﺺ دهیم زیرا اگر زودتر متوﺟه حالت ﻋصبانیت خود بﺸویم راحت تر می توانیم ﺟلوی آن را بﮕیریم.
اگر بتوانیم ایﻦ احساس را در دیﮕران هم به موقﻊ تﺸخیﺺ دهیم رفتارمان در برابر آنان (کمک به آرامﺶ ﺷخﺺ مقابل ،سکوﺕ،
فرار ،برخورد قاطعانه  )...مناسﺐتر خواهد بود.
تمرین :9

مربی از ﺷما میخواهد در کتاﺏ کارتان تصویر یک آدﻡ ﻋصبانی را نقاﺷی کنید .در ایﻦ نقاﺷی حالت چهره (حالت صورﺕ ،اخم،
چیﻦ لﺐها ،حالت چﺸمها) و کل بدن (ژست کلی بدن و حالت دستها و ﭘاها) را میتوانید نﺸان بدهید.

تمرین :2

از بیﻦ ﻋکسها و تصویرهایی که مربی به گروه نﺸان میدهد ،چهرههای خﺸمﮕیﻦ را ﭘیدا کنید و توضیﺢ بدهید از کجا متوﺟه
میﺷوید که آنها ﻋصبانی هستند.
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تمرین :3

مربی از گروه میخواهد حالت یک فرد ﻋصبانی را ایﻔای نقﺶ کنید و با کمک او و دوستان
خود توضیﺢ دهید که در زمان ﻋصبانیت حالت صورﺕ ،ابروها ،چﺸمها ،لﺐها ،انداﻡها ،رنگ
صورﺕ ،تون صدا و  ...به چه صورتی در میآید.
انسانها در زمان ﻋصبانیت رفتارهای مختلﻔی از خود نﺸان میدهند ،بعضی از ایﻦ رفتارها
درست و بجا و بعضی خﻄرناک و نامناسﺐ است .ﺷناسایی رفتارهایی که هنﮕاﻡ خﺸم از ما
سر میزند به ما کمک میکند که بتوانیم ایﻦ رفتارها را اگر نامناسﺐ هستند مهار کنیم یا
تغییر دهیم.

تمرین :4

مربی از گروه میخواهد بﮕویید در فیلمها ،کارتونها و داستانهایی که دیده یا خواندهاید ﺷخصیت داستان در زمان ﻋصبانیت چه
کاری میکرد و چه رفتاری نﺸان میداد .مثالهایی را که به خاطر میآورید در گروه مﻄرح کنید و در زیر بنویسید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :5

مربی داستانی را برای گروه میخواند .لﻄﻔا رفتارهای ﺷخصیت داستان را در زمان خﺸم توصیف کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :6

مربی از گروه میخواهد آخریﻦ باری که یک آدﻡ ﻋصبانی را دیدهاید به خاطر بیاورید و بﮕویید که او در زمان ﻋصبانیت چه رفتاری
داﺷت .ممکﻦ است ایﻦ خاطره مربوط به زمان ﻋصبانیت خودتان باﺷد .راﺟﻊ به رفتارهای خودتان در زمان ﻋصبانیت در گروه
صﺤبت کنید یا در کتاﺏ کارتان بنویسید.
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ............
.................................................................................................................................................. .............................................................
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ﺟواﺏ سئوالهای زیر را ﺟلوی آنها بنویسید:
 -1چه چیزهایی تو را عصبانی میکند؟ ............................................................................................................................................................
 -2وقتی عصبانی هستی چه تغییری میکنی؟ چه شکلی میشوی؟ .................................................................................................................
 -3در زمان عصبانیت چه کارهایی میکنی؟ ..................................................................................................................................................
 -4موقعی که عصبانی هستی به چه چیزهایی فکر میکنی؟ ..............................................................................................................................
 -5بعد از عصبانیت در مورد کارهایی که کردهای چه فکری میکنی؟ ............................................................................................................
 -6پیش میآید که از رفتارت پشیمان شوی؟ ..............................................................................................................................................
جلسه دوم :مدیریت احساس خشم و عصبانیت
خﺸمﮕیﻦ و ﻋصبانی ﺷدن طبیعی است و برای همه ممکﻦ است ﭘیﺶ بیابد
ولی کسی اﺟازه ندارد در زمان ﻋصبانیت هر رفتاری که دلﺶ میخواهد انجاﻡ
دهد مثال ﭘرخاﺷﮕری کند یعنی کارهایی که به دیﮕران ،خودش یا اﺷیا و وسایل
آسیﺐ بﺰند .آسیﺐ زدن به دیﮕران ممکﻦ است به صورﺕ کالمی باﺷد مثل
ناسﺰا دادن ،مسخره کردن و طعنه زدن .بعضیها موقﻊ ﻋصبانیت به خودﺷان
آسیﺐ میزنند مثالً سرﺷان را به ﺟایی میکوبند یا به صورتﺸان سیلی میزنند.
گاهی ﭘرخاﺷﮕری زدن آسیﺐ ﺟسمی به دیﮕران است مثل هل دادن یا کتک
زدن .بعضی کودکان موقﻊ خﺸم به اسباﺏ و اﺛاﺛیه صدمه میزنند برای مثال
ﻋروسکﺸان را ﭘرﺕ میکنند یا ماﺷیﻦ بازیﺸان را میﺷکنند .باید بیاموزیم که در زمان خﺸم و ﻋصبانیت ﺟلوی رفتارهای نامناسﺐ
خود را بﮕیریم.
تمرین :7

مربی از گروه میﭘرسد« :تا به حال وقتی عصبانی شدهاید کاری کردهاید که باعث دلخوری کسی شود؟ کسی را برنجاند یا ناراحت کند؟ مثل
کتک زدن ،هل دادن ،حرف زشت زدن ،شکستن و خراب کردن وسایل ،پاره کردن دفتر و کتاب ؟…» نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
......................................................................................................... ......................................................................................................
تمرین :8

مربی از گروه میﭘرسد« :تا به حال کسی با عصبانیت با شما رفتاری کرده که شما آزرده خاطر شوید؟ یا کتکتان زده و هل داده باشد؟ یا
وسایلتان را شکسته و خراب کرده باشد؟» نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
تمرین :1

مربی از گروه میﭘرسد« :تا به حال شده در زمان عصبانیت کاری انجام دهید که بعد پشیمان شوید و خود را به خاطر آن رفتار سرزنش
کنید؟» نظرتان را در گروه مﻄرح کنید.
..................................................................................... ..........................................................................................................................
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روشهای کنار آمدن با احساس عصبانیت و کنترل کردن آن
روش «به خودم قول میدهم»

«بیایید همگی یک قول و قراری با خودمان بگذاریم! از این به بعد یادمان باشد که موقع عصبانیت رفتارهای پرخاشگرانه انجام ندهیم.
پرخاشگری یعنی:
 )1آسیب رساندن به دیگران (مثل کتک زدن و هل دادن که به جسم و بدن آدمها ،و ناسزا گفتن و مسخره کردن که به روح و فکر
آدمها آسیب میرساند)
 )2آسیب رساندن به خودمان (مثل ضربه زدن به خود ،کشیدن موها ،حرف زشت زدن یا نفرین کردن)
 )3آسیب رساندن به اسباب و اثاثیه (مثل شکستن شیشه یا وسایل خانه ،پاره کردن پول و کتاب و )...
پس قرار شد با خودتان یک عهد و پیمانی ببندید یعنی به خودتان قول بدهید موقع عصبانیت سه رفتار باال را انجام ندهید .در عوض
میتوانید یاد بگیرید که در زمان عصبانیت میتوانید کارهایی انجام بدهید که هم احساس خشمتان را آشکار کند ،و هم خود و دیگران را
اذیت نکرده باشید».
تمرین :91

مربی به ﺷما کمک میکند برای تمریﻦ ایﻦ روش کارﺕهایی تهیه کنید و روی هر کداﻡ رفتاری را بنویسید که در زمان ﻋصبانیت
اتﻔاق میافتد .یعنی رفتارهای نامناسﺐ (موارد ممنوع) و هم رفتارهای مناسﺐ (آزاد یا موارد مجاز) .با دوستانتان هر کداﻡ به نوبت
یکی از کارﺕها را بخوانید و آنها را در دو دسته «ممنوع» و «مجاز» (یا «بایدها» و «نبایدها») قرار دهید.

من عصبانی هستم!

رفتارهای ممنوع

رفتارهای مجاز

........................................................

........................................................

هر موقع عصبانی میشوید در ذهنتان مجسم کنید که به چراغ قرمز ایستادهاید و باید حتماً همان موقع
ترمز کنید .شاید برایتان سخت باشد ولی با تمرین میتوانید موفق شوید .مثالً هر موقع عصبانی هستید
و میل به گفتن یک حرف زشت یا انجام یک رفتار خشن دارید به خودتان ایست بدهید .یعنی ترمز
کنید ،دهانتان را ببندید و هیچ چیزی نگویید .در عوض بروید یک گوشه بنشینید و فکر کنید تا ببینید چه
کاری بهتر است ،کاری که نه به دیگران آسیب برساند نه به خودتان .کاری که باعث شود احساس
بهتری داشته باشید در عین حال که مواظب احساس دیگران هم هستید .این مرحله یعنی چراغ زرد:
یعنی دارید فکر میکنید تا بهترین راه حل را انتخاب کنید».
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تمرین :99

برای تمریﻦ روش چراغ راهنمایی مربی از دو نﻔر داوطلﺐ میخواهد که به وسط کالس بیایند و یک نمایﺶ اﺟرا کنند .در ایﻦ
نمایﺶ بازیﮕر اصلی در موقعیتی قرار میگیرد که ﻋصبانی میﺷود .او بلند بلند فکرها و خودگوییهایﺶ را برای همه میگوید.
بازیﮕری با ﭘالکارد قرمﺰ وارد میﺷود و آن را ﺟلوی چﺸم بازیﮕر اصلی میگیرد تا او به خودش ایست بدهد و رفتار ﭘرخاﺷﮕرانه
انجاﻡ ندهد .در ﻋوض فکر کند و خودگوییهای مناسبی ﺟایﮕﺰیﻦ فکرهای منﻔی کند .حاﻻ بازیﮕر سوﻡ با ﭘالکارد سبﺰ ﺟلوی او
می آید تا تصمیم درستی که گرفته انجاﻡ دهد.

ممکﻦ است برای بسیاری از ﺷما سخت باﺷد که به خودتان ترمﺰ بدهید و ﺟلوی خﺸمتان را بﮕیرید اما اگر تمرین کنید موفق
میشوید .کم کم یاد میگیرید که باید اول به خودتان ایست بدهید و کمی فکر کنید .به این ترتیب میتوانید راهی را انتخاب کنید که هم
عصبانیت و احساستان را به دیگران نشان دهید و هم آسیب و ضرری به احساس و زندگی دیگران و خودتان نزنید.حاال که سعی دارید ماهر
شوید و کارهای جدید یاد بگیرید باید بابت تالش مثبت خودتان و موفقیتی که کسﺐ میکنید به خودتان ﭘاداش بدهید.
تمرین :92

مربی از ﺷما میخواهد در گروههای کوچک با دوستان خودتان مﺸورﺕ کنید و ببینید چﻄور میتوانید به خودتان ﭘاداش بدهید.
فهرستی از ایﻦ ﭘاداشها تهیه کنید و در کتاﺏ کارتان بنویسید.
............................................................................................................................ ...................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
کارهایی که مرا آرام میکند

راههای دیﮕری هم هستند که کمک میکند بدن ما در زمان ﻋصبانیت به آرامﺶ برسد ،وقتی که بدن آراﻡ
باﺷد ،فکر نیﺰ آسایﺶ بیﺸتری ﭘیدا میکند .بعضی از ایﻦ راهها ﻋبارتند از:
 مﺸت زدن به یک بالﺶ یا کیسه بوکس
 ﭘاره کردن روزنامههای قدیمی و به درد نخور
 خط خﻄی کردن یک کاﻏذ
 نقاﺷی کردن
 نوﺷتﻦ فکرها و احساسها در یک دفترچه مخصوص
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تمرین :93

مربی از گروه میﭘرسد« :حاال شما به من بگویید که از کدام یک از این راهها استفاده میکنید؟ فکر میکنید کدام روش را بهتر میتوانید
انجام دهید؟ راههای دیگری هم هست که ممکن است شما بشناسید ».نظرتان را در گروه مﻄرح کنید و اگر دوست دارید در زیر
بنویسید.
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .................
............................................................................................................................................. ..................................................................
تمرین :94

مربی از ﺷما میخواهد با کمک دوستانتان یک ﺟعبه کاﻏذی درست کنید که در یک طرف یک ﺷکاف داﺷته باﺷد ،ﺷبیه به سوراخ
قلک .اگر از دست کسی ﻋصبانی هستید میتوانید احساستان راروی یک کاﻏذ کوچک بنویسید ،تا کنید و داخل ﺟعبه بیندازید.
در خانه هم میتوانید یک ﺟعبه ﻋصبانیت برای خودتان تهیه کنید تا در زمان ﻋصبانیت ،حرفها و احساسهایتان را روی کاﻏذ
بنویسید و داخل ﺟعبه بیندازید.
تمرین :95

مربی کل گروه را به چندیﻦ گروه کوچک تقسیم میکند و از هر یک از گروههای ﺷما میخواهد یکی از داستانهای زیر را بخوانید.
با هم در ایﻦ مورد صﺤبت کنید که قهرمانان داستان در زمان ﻋصبانیت از کداﻡ روشها و چﮕونه برای خودداری از ﭘرخاﺷﮕری و
مهار خﺸم خود استﻔاده کردهاند.
داستان سوسن

من از دست پریسا ،دوستم عصبانی بودم چون دفتر علوم مرا گم کرده بود ،تصمیم گرفتم یک نامه برای او بنویسم .در آن نامه نوشتم که
چرا اینقدر از دست او عصبانی هستم و چه فکرهایی کردهام .ولی نامه را بالفاصله به او ندادم و یک روز آن را نزد خودم نگه داشتم .روز
بعد قبل از آنکه نامه را به پریسا بدهم دوباره آن را خواندم و احساس کردم دلم میخواهد بعضی حرفها و جملهها را پاک کنم .احساسم
این بود که بعضی جاها در مورد او بیانصافی کردهام و خیلی تند رفتهام .حاال که آرامتر شده بودم تصمیم گرفتم نامه دیگری به او بنویسم.
آن را نوشتم و به پریسا دادم.
داستان بنیامین

من وقتی عصبانی هستم سعی میکنم تا چند شماره مثالً عدد  33بشمارم و کمی قدم بزنم تا آرام شوم .اینطور وقتها مرتب به خودم
میگویم« :ارزشش را ندارد که خودت را اینقدر عصبانی کنی ،دفعه پیش هم توانستی جلوی عصبانیتت را بگیری و بعد هم از این کارت
خوشحال بودی .حاال هم میتوانی »...وقتی این حرفها را به خودم میزنم خیلی آرامتر میشوم.
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داستان آفرین

من وقتی عصبانی میشوم اول یک لیوان آب خنک و سرد مینوشم ،بعد میروم حمام و یک دوش میگیرم .آنجا خودم را به جریان آب
که روی سر ،صورت و بدنم میریزد میسپارم و با خودم زمزمه میکنم که «حالم خوب است  ...درست است که عصبی هستم ولی این
حالتم برطرف میشود» و بعد خوشحال میشوم که توانستم خونسردی خودم را حفظ کنم.
داستان رضا

من و خواهرم تصمیم گرفتهایم وقتی عصبانی میشویم ،عکس یک چیز مسخره و خندهدار را در ذهنمان تصور کنیم .بعد زمزمه کنان با خودمان
بگوییم« :همه چی آرومه ...من چقدر خوشبختم  ...باور کنید من این کار را قبالً چندین بار امتحان کردم و خیلی خندهام گرفت! بعد همه
عصبانیتها تمام شد ،من و خواهرم دو تایی با هم میخندیدیم ...

تمرینهای خانه:
تمرین ()9

هدف از ایﻦ تکلیف آماده کردن ﺷما برای ایﻦ است که احساس خﺸم خودتان را کنترل کنید و درباره احساسها ،رفتارها ،و
فکرهایتان در زمان ﻋصبانیت اطالﻋاﺕ بیﺸتری داﺷته باﺷید .اگر دوست ندارید میتوانید ایﻦ مﻄالﺐ را نﺰد خود نﮕه دارید و به
کسی نﺸان ندهید ،اما اگر مایلید میتوانید در مورد آن با دیﮕران صﺤبت کنید .ﺷما اﺟازه دارید مﻄالبتان را در گروه مﻄرح نکنید.
 -1چه چیﺰهایی تو را ﻋصبانی میکند؟
 -7وقتی ﻋصبانی هستی چه تغییری میکنی؟ چه ﺷکلی میﺷوی؟
 -3در زمان ﻋصبانیت چه کارهایی میکنی؟
 -4موقعی که ﻋصبانی هستی به چه چیﺰهایی فکر میکنی؟
 -5بعد از ﻋصبانیت در مورد کارهایی که کردهای چه فکری میکنی؟ ﭘیﺶ میآید که از رفتارﺕ ﭘﺸیمان ﺷوی؟
تمرین ()2

در خانه با یک تکه کاﻏذ و چند تا چوﺏ بستنی سه ﭘالکارد قرمﺰ ،زرد و سبﺰ درست کنید .از اﻋضای خانواده تان بخواهید تا آنها نیﺰ
در ایﻦ کار با ﺷما همکاری کنند .در طول روز هر بار که مسئلهای در خانه به وﺟود میآید که ﺷما را ﻋصبانی میکند (مانند ایﻔای
نقﺸی که در کالس تمریﻦ ﺷد) مراحل توقف کﻦ  ...فکر کﻦ  ...و انجاﻡ بده را تمریﻦ کنید.
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فصل هفتم :دوست یابی
هدفها







ﻋالقهها و ویﮋگیهای خود را بﺸناسیم و برای دیﮕران توصیف کنیم.
ﻋالقههای مﺸترک میان خود و دوستانمان را تﺸخیﺺ دهیم.
قوانیﻦ اﺟتماﻋی که برای ادامه دوستی ﻻزﻡ است بیاموزیم و به کار ببریم.
اﺷارهها و حالتهای ﻏیرکالمی مناسﺐ را برای برقراری ارتباط دوستانه
تﺸخیﺺ دهیم و به کار ببریم.
برای دوست ﺷدن با همساﻻن خودمان با آنها ﺷریک ﺷویم.
نیازها و احساسهای دیﮕران را درک کنیم و وقتی ﻻزﻡ است به آنها
کمک کنیم.

مقدمه
برای اینکه ﺷاد باﺷیم و اﻋتماد به نﻔس داﺷته باﺷیم ،باید بتوانم با کودکان دیﮕر روابط دوستانه برقرار کنیم .بعضی کودکان خیلی
راحت با سایر کودکان دوست می ﺷوند و به خوبی از مهارﺕهای اﺟتماﻋی خودﺷان استﻔاده می کنند .اما بعضی ها هم هستند که
برای دوست ﭘیدا کردن و ادامه آن با دوستان هم سﻦ خود مﺸکل دارند .آنها بیﺸتر وقت ها احساس تنهایی میکنند و در زنگ
تﻔریﺢ و موقﻊ بازی یا کار گروهی تنها میمانند .بعضی کودکان هم هستند که می توانند روابط دوستانه را ﺷروع کنند ولی چون
مهارﺕهایﺸان کم است ،دوستیهایﺸان خیلی زود به هم میخورد.
شناخت ویژگیهای خود و توصیف کردن آنها به منظور برقراری دوستی
اول باید خودمان را بﺸناسیم و از خصوصیاﺕ ،ﻋالقهها و نقاط قوﺕ و ضعف خودمان باخبر باﺷیم .هر چقدر خود مان را بیﺸتر
بﺸناسیم ،در دوستیابی هم موفقتر میﺷویم چون دوستهایی که ﭘیدا میکنیم با اخالق و رفتار ما ﺟورتر هستند.

داستان سحر و مینا (بخش اول)

سحر که به تازگی وارد یک مدرسه جدید شده بود ،هنوز دوستی پیدا نکرده بود و برای اینکه حوصلهاش سر نرود زنگهای تفریح یک گوشه
مینشست و کتاب داستان میخواند .قصه کتابی که میخواند در مورد یک دختر ماجراجو بود .یک روز مینا وقتی آن کتاب را در دست سحر
دید به سمت او رفت و گفت که این کتاب را قبالً خوانده و عاشق شخصیت این داستان است .سحر که فرصت را برای شروع صحبت
مناسب دید خودش را معرفی کرد و از مینا پرسید که چرا از شخصیت داستان خوشش میآید؟ مینا از شجاعت و صداقت آن دختر تعریف
کرد .سحر هم گفت که خیلی از آن داستان خوشش میآید و کتابهای زیادی از نویسنده این کتاب خوانده است .مینا که حسابی صحبت
برایش جالب شده بود از ماجرای بقیه کتابهای پرسید و سحر شروع کرد تا آنها را تعریف کند.
سحر و مینا هر دو به یک کتاب و شخصیت اول آن عالقه نشان دادند .سحر با یافتن نقطه مشترک بین خودش و مینا صحبت را ادامه داد
و سعی کرد با او دوست شود.
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تمرین :9

مربی از ﺷما میخواهد ﺟملههای زیر را کامل کنید .ﺷاید ﭘاسخ دادن به ایﻦ سئوالها کمی برای ﺷما سخت باﺷد ولی با تکرار و
کمک گروه کار آسانتر میﺷود.
کالس  .....هستم و در مدرسه  .................درس می خوانم.
کتاب مورد عالقه من  ............................................است.
حیوان مورد عالقه من  ............................................است.
ورزش مورد عالقه من  ...........................................است.
من نیاز دارم در (این کار)  ...................بیشتر تمرین کنم.
وقتی بزرگ شدم میخواهم (این گونه)  ...................باشم.

 ..........سال دارم.
من  ................هستم.
اعضای خانواده من  .............و  ..............و  .............هستند.
فیلم یا کارتون مورد عالقه من  ...............................است.
غذای مورد عالقه من  .............................................است.
من در (این کار)  ................................................خیلی خوبم.
من به (این موارد)  .........................اهمیت زیادی میدهم.
داستان سحر و مینا (بخش دوم)

سحر در ادامه صحبت شروع به معرفی کامل تر خودش کرد .او گفت« :اسم من سحر نیک نژاد است .ماه پیش تولدم بود و  1سالمه.
کالس سوم هستم و از مدرسه نیکان به این جا آمدهام .من با مامان و بابا و برادر کوچکم که خیلی شیطونه زندگی میکنم .من کتاب بابالنگ
دراز را خیلی دوست دارم چون فکر میکنم جودی ابوت آدم خیلی جالبی است .تازگی در سینما فیلم خوب ،بد ،جلف را دیدهام که
عاشقش شدهام .خیلی اسب دوست دارم و دلم میخواست یک اسب برای خودم داشتم .اگر هر روز هم زرشک پلو بخورم باز سیر
نمیشوم .خیلی ورزش بدمینتون را دوست دارم ،برای همین جمعهها با مادرم در پارک بدمینتون بازی میکنیم ،خیلی نقاشی و کار دستیام
عالیست ولی امان از دست ریاضیات ،ریاضی از آن چیزهایی است که حتماً باید برایش معلم کمکی داشته باشم ،خیلی برایم مهم است
که درسم خوب باشد و معلمها از من راضی باشند ،وقتی بزرگ شدم دلم میخواد دکتر بشم و برای خودم یک مطب شیک باز کنم.

یافتن عالقههای مشترک
وقتی ﻋالقههای مﺸترک بیﺸتری با هم ساﻻن خودمان داﺷته باﺷیم ،بیﺸتر احتمال دارد که
بتوانیم با آنها دوست بﺸویم .وقتی با هم کارهای مﺸترک انجاﻡ میدهیم به هم نﺰدیکتر
میﺷویم و همدیﮕر را بیﺸتر میﺷناسیم.

داستان سحر و مینا (بخش سوم)

سحر و مینا متوجه شدند که هر دو به خواندن کتاب عالقه زیادی دارند .هر دو درس علوم را خیلی دوست داشتند .مینا خیلی در بدمینتون
مهارت نداشت ولی سحر به او قول داد که هر چه بلد است یادش بدهد .جالبتر اینکه خانهشان خیلی به هم نزدیک بود و میتوانستند
روزهای جمعه با هم قرار بگذارند و همراه مادرهایشان برای بازی به پارک بروند .مادر سحر خانهدار بود و مادر مینا در یک شرکت خصوصی
حسابداری میکرد .پدر سحر مهندس شیمی بود و گاهی برای سفرهای کاری به جنوب کشور میرفت ولی پدر مینا معلم دبیرستان پسرانه
بود .به نظر سحر ،مینا دختر خون گرم و مهربانی بود که در خیلی از موارد به او شباهت داشت .سحر با خود فکر کرد چون مینا دختر درس
خوان و موفقی است مادرش با دوستی آنها مخالفتی نمیکند.
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تمرین :2

مربی از ﺷما میخواهد به فرد یا دوستی که برایتان مهم است فکر کنید و به سئوالهای زیر ﭘاسخ دهید:
اگر بخواهید دوست خود را در چند کلمه توصیف کنید چه میگویید؟
.............................................................................................7 .........................................................................................................1
..............................................................................................4 ..........................................................................................................3
حداقل دو مورد از ویژگیهای مشترک میان شما و دوستتان را نام ببرید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... .........
حداقل دو مورد از تفاوتهای میان شما و دوستتان را نام ببرید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .............................................
دوست دارید چه چیزهای بیشتری از دوستتان بدانید؟
................................................................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................. ..............................................................................................
اگر رفتارمان دوستانه باشد دوستهای بیشتری پیدا میکنیم
خیلی خوﺏ است اگر بتوانیم از بیﻦ همساﻻن خودمان کسانی را که رفتارهای دوستانه
بیﺸتری دارند زود تﺸخیﺺ دهیم .وقتی یکی از هم کالسی ها در زمیﻦ بازی به سمت
ما میآید و با خوﺷروئی سالﻡ میکند یعنی دلﺶ می خواهد که با ما دوست بﺸود .اگر
ما هم او را نﮕاه کنیم ،به او لبخند بﺰنیم و ﺟواﺏ سالمﺶ را بدهیم یعنی ما هم دوست
داریم با او ارتباط داﺷته باﺷیم.
داستان سپهر

سپهر خیلی عالقه داشت با هم کالسیاش بهرام که عضو تیم فوتبال مدرسه بود رابطه دوستانه برقرار کند .اما بهرام معموالً وقتش را با
دوستان گروه خودش میگذراند و کمتر به دیگران توجه میکرد .یک روز که بهرام در گوشه حیاط تنها ایستاده بود سپهر به سمت او رفت و
گفت :سالم بهرام .دیروز بازیت را دیدم .خیلی خوب بازی میکردی .بهرام اول با تعجب به او نگاه کرد و گفت :فکر نمیکردم به فوتبال
عالقه داشته باشی .سپهر جواب داد :خیلی از فوتبال سر رشتهای ندارم ولی از بازی تو خیلی خوشم آمد و خواستم به تو بگویم که به نظرم
کارت حرف نداشت .بهرام لبخندی زد و گفت :خوشحال شدم این را گفتی .امروز عصر هم تمرین داریم ،اگر دوست داشتی تو هم بیا.
دوستهایم خوشحال میشوند تو را ببینند .شاید هم دلت بخواهد بازی کنی!
تمرین :3

مربی از ﺷما میخواهد به سئوالهای زیر ﭘاسخ دهید:
چه چیﺰهایی باﻋث میﺷود رفتار یک کودک دیﮕر از نظر ﺷما دوستانه باﺷد؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
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کودکانی که دوست داﺷتنی هستند چه چیﺰهایی میگویند و چه رفتارهایی دارند؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
چﮕونه میتوانید به یک کودک دیﮕر نﺸان دهید که میخواهید با او دوست ﺷوید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... ........................

اولین برخورد با دیگران برای دوستیابی خیلی مهم است
اﺛری که اولیﻦ صﺤبت یا رفتار ما روی دیﮕران میگذارد اهمیت زیادی در دوست ﭘیدا کردن ما دارد.
تمرین :4

مربی از گروه میخواهد که به نوبت ﺟلوی آینه بایستید و به روشهای مختلف سالﻡ کنید .حالتهای مختلف را امتﺤان کنید.
سعی کنید در خانه حالتی را که مناسﺐ میدانید بیﺸتر تمریﻦ کنید.

داستان نیکو

نیکو معموالً همراه مادرش برای بازی به پارک نزدیک خانه میرفت .یک روز آنجا دختری تقریباً هم سن و سال خودش را دید که تنها
مشغول بازی بود .نیکو به سمت او رفت و پرسید« :دلت میخواهد با هم بازی کنیم؟» آن دختر به سردی نیکو را نگاه کرد و گفت« :بلدی
بازی کنی؟» نیکو در حالی که از طرز سئوال کردن دختر خوشش نیامده بود جواب مثبت داد .آن دختر گفت« :پس هر چی که من میگویم
باید انجام بدهی!» .نیکو با دلخوری از او جدا شد و به سمت تاب رفت .در صف تاب دختر دیگری ایستاده بود که تا نیکو را دید با لبخند
پرسید« :تو همونی که دفعه قبل هم با مامانت به پارک آمده بودی؟» .نیکو جواب داد« :بله» .آن دختر گفت« :خانه ما هم همین نزدیکی
است .میخواهی بعد تاب سواری برویم با هم بازی کنیم؟» .نیکو خوشحال شد و گفت« :چه بازی دوست داری؟» .دختر پاسخ داد« :فرقی
برایم نمیکند .هر چه تو بگویی .فقط بگذار اول بروم به مادرم بگویم که میخواهم با تو بازی کنم».
تمرین :5

مربی از گروه میخواهد هر یک به تنهایی به سئوالهای زیر ﭘاسخ دهید.
فکر میکنید دیگران در اولین برخورد چه نظری راجع به شما پیدا میکنند؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
از سایر اعضا خانواده و دوستانتان بپرسید که به نظرشان در اولین برخورد شما با دیگران چه رفتار و حالتی دارید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....................................
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به نظر خودتان الزم است روش اولین برخوردتان را با دیگران تغییر دهید؟ چه تغییری؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
آشنایی با قوانین اجتماعی و درک و کاربرد آنها
برای اینکه دوستی را ﺷروع و حﻔظ کنیم باید قانونهای رابﻄه دوستانه را بلد باﺷیم و به کار ببریم .خیلی از کودکان راحت دوست
میﺷوند اما چون قوانیﻦ دوستی را رﻋایت نمیکنند دوستانﺸان را از دست میدهند و تنها میمانند.
داستان مهدی

مهدی دوست جدیدی به نام بهنام در مدرسه پیدا کرده بود .روزهای اول خیلی از بودن با او خوشحال میشد .اما کم کم بین آنها مشکالتی
پیش آمد .در بازیها معموالً بهنام میخواست حرف ،حرف خودش باشد و به دیگران گوش نمیداد .همیشه اصرار داشت که خودش اولین
نفری باشد که بازی را شروع میکند و اگر کسی با او مخالف بود پرخاش یا قهر میکرد .گاهی جلوی جمع مهدی را مسخره میکرد و باعث
میشد بقیه به او بخندند .اگر مهدی موضوعی را با او در میان میگذاشت آن را بین بچهها پخش میکرد .کم کم مهدی از او کنارهگیری کرد
و تصمیم گرفت دیگر با او دوست نباشد.
داستان آنیتا

معلم در کالس علوم از بچهها خواست که به چند دسته تقسیم شوند و برای جلسه بعدی در مورد حیوانات آبزی یک کار گروهی انجام دهند.
آنیتا چون تازه وارد بود کسی را نمیشناخت و برای همین نمیدانست که آیا بچهها او را در گروه میپذیرند یا نه؟ نقاشی او عالی بود و
در مسابقه نقاشی مدرسه قبلیاش جایزه برده بود .شیما که از بچههای درسخوان کالس بود دید که آنیتا تنها نشسته و از او خواست که به
گروه آنها ملحق شود .شیما در رأیگیری مدیر گروه شد و برای اینکه کار بین اعضا گروه تقسیم شود از همه پرسید که دوست دارند چه کاری
انجام دهند و در چه کاری مهارت دارند؟ همه غیر از آنیتا نظرشان را اعالم کردند .شیما از آنیتا پرسید دوست دارد چه کاری را به عهده
بگیرد .آنیتا گفت که میتواند نقاشیهای مجله دیواری را بکشد و چند تا از طرحهایش را نشان داد .آنها از نقاشیهای قشنگ آنیتا خیلی
خوششان آمد و تشویقش کردند و خواستند که در گروه آنها بماند تا با هم کارگروهی خوبی انجام دهند .بعد از زنگ علوم هم همگی به حیاط
رفتند و وسطی بازی کردند .آن روز خیلی به آنیتا خوش گذشت و برای مادرش تعریف کرد که چه شد آن همه دوست جدید پیدا کرد.
تمرین :6

مربی از گروه میخواهد که با دوستان درباره موضوعهای زیر بﺤث کنید و ﺟواﺏ را در ﺟاهای خالی زیر بنویسید.
به نظر شما برای اینکه افرادی که در یک گروه هستند با هم دوست بشوند چرا الزم است عالقههای مشترک داشته باشند؟
............................................................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
دوست دارید در چه گروهی شرکت کنید؟ چرا؟
....................................................................................................................................................................................................... ........
....................................................................................................................................................... ........................................................
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تمرین :7

مربی میخواهد اگر تجربههایی مثل مثالهای باﻻ دارید در گروه تعریف کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
............................................................................................................... ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
کاربرد کلمات و لحن مناسب در روابط دوستانه
چیزهایی که شما میگویید و روشی که حرفهایتان را بیان میکنید باعث میشود دیگران با شما احساس راحتی داشته باشند و یا برعکس،
دلسرد شوند و شما را ترک کنند .اگر کلمههای بیادبانه و تحقیرآمیز بگویید به احساس طرف مقابل آسیب میزنید و او را از خودتان دور
میکنید .اما اگر حرفهای دوستانه و مؤدبانه بزنید و شوخیهای جالب (که توهینآمیز نباشند) بکنید رابطهتان گرمتر میشود و دوستتان را
خوشحال میکنید.
داستان نوید

تمرکز یکی از همکالسیهای شما به اسم مسعود ضعیف است و برای اینکه حواسش پرت نشود و دقت بیشتری برای انجام تکلیفهایش
داشته باشد طبق نظر پزشک باید سر کالس دارو بخورد .هر بار که او میخواهد دارویش را بخورد چند نفر از بچههای کالس به قرص خوردن
او میخندند و او را مسخره میکنند .این کار بچهها مسعود را خیلی آزار میدهد و به همین خاطرتا جایی که میشود از آنها دوری میکند .حتی
گاهی تصمیم میگیرد دارویش را مصرف نکند و با این کار توجهش در کالس کم میشود و نمرههایش افت میکند.
داستان محمد

محمد کالس چهارم بود و خیلی خوب شطرنج بازی میکرد اما چون فوتبالش ضعیف بود در بازی راهش نمیدادند .سهیل که متوجه این
موضوع شده بود زنگ ورزش که محمد گوشه حیاط ایستاده بود و جلو نمیآمد ،به سراغ او رفت و پرسید که چرا تنهاست؟ محمد توضیح داد
که بازیکن خوبی نیست و وقتی فوتبال بازی میکند اعصاب بچهها خرد میشود .سهیل لبخندی زد و گفت« :خوب الزم نیست که همه
فوتبالشان عالی باشد! چه کاری را خوب بلدی؟» محمد از بازی شطرنج خودش تعریف کرد .سهیل جواب داد« :خوش به حالت! من اصالً
شطرنج بلد نیستم .میشود خواهش کنم که به من هم یاد بدهی .چون شطرنج بلد نیستم مرتب به پسرخالهام میبازم .اگر کمک کنی خوب
یاد بگیرم میتوانم این دفعه شکستش بدهم .حوصله داری؟ بروم از دفتر مدرسه شطرنج بگیرم؟» محمد خندید و رضایت داد و با هم به
سمت دفتر مدرسه رفتنند.
تمرین :8

مربی از گروه میخواهد که موضوعهای زیر را در ﺟمﻊ به بﺤث بﮕذارید و بعد ﺟواﺏها را در ﺟاهای خالی بنویسید.
کیف دوستتان روی زمین افتاده و وسایلش پخش شده است .شما در این شرایط به او چه میگویید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
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موقع بازی با دوستانتان متوجه میشوید که کودک دیگری تنها کنار زمین ایستاده و شما را نگاه میکند .او تازه به مدرسه شما آمده و هنوز
دوستی پیدا نکرده است .به او چه میگویید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
یکی از هم کالسیهای شما در امتحان ریاضی نمره خوبی نگرفته است .به او چه میگویید؟
................................................................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................. ..............................................................
فکر کنید آیا تا به حال شده که در موقعیتی قرار بگیرید که نتوانید حرفهای مناسبی بزنید .چه موقعیتی بود؟
........................................................................................................................................................................................................ .......
........................................................................................................................................................ .......................................................
چه چیزی باعث شد نتوانید صحبتهای مناسبی بگویید؟
......................................................................................................................................................... ......................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
توجه به زبان غیرکالمی و تشخیص نشانههای آن
یکی از راههای ارتباط با دیﮕران کاربرد کالﻡ است اما ایﻦ تنها راه نیست .بدن ما زبانی
مخصوص به خود دارد که خیلی وقتها بیﺸتر از زبان کالمی احساساﺕ ما را بیان
میکند و تأﺛیراﺕ زیادی روی فرد مقابل میگذارد .اگر به زبان بدن خود آﺷنا باﺷیم
رفتارهایمان را بهتر کنترل میکنیم و ارتباط بهتری با دوستانمان داریم .اگر زبان بدن
دوستان خود و دیﮕران را نیﺰ بﺸناسیم بیﺸتر متوﺟه میﺷویم که در موقعیتهای مختلف
با دوستان خودمان چﮕونه ﻋمل کنیم.
داستان ناهید

ناهید زنگ تفریح برای بازی کردن به سمت گروهی از بچههای کالس رفت .نیوشا تا ناهید را دید اخم کرد و پرسید« :میخواهی با ما بازی
کنی؟» .بعد رویش را برگرداند و با صورتش شکلکی درآورد و بچههای دیگر با دیدنش شروع به خندیدن کردند.
داستان علی

علی خیلی از رفتار دوستش ناراحت بود چون او اصال نگاهش نمی کرد و به سردی با او حرف می زد .برای همین علی سراغ دوستش
رفت و از او خواست که علت ناراحتی اش را بگوید .وقتی علت ناراحتی دوستش را فهمید از او معذرت خواست و سعی کرد دل او را
به دست بیاورد.
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تمرین :1

ﭘیﺶ از ایﻦ یاد گرفتید که حالتهای بدن آدﻡها را در موقعیتهایی که احساسها و هیجانهای مختلف دارند تﺸخیﺺ و نﺸان
دهید .برای یادآوری و تمریﻦ بیﺸتر با توضیﺢ یا نقاﺷی نﺸان دهید که در حالتهای زیر زبان بدن به چه صورﺕ است:
خوشحالی
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

عصبانیت
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

خستگی
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

ترسیده
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

در آرامش
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

اضطراب
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

تمرین :91

مربی از اﻋضای گروه ﺷما میخواهد بازی زیر را انجاﻡ دهید.
برای یک یا دو مورد از صورتکهای زیر مشخص کنید حالتهای بدن این آدمکها به چه صورت در میآید! این کار را با حالت و ژست
بدن خودتان نشان دهید.

رابطهها و بده بستانهای دوستانه ،شریک شدن با دیگران
یک مسأله مهم در ایجاد و حﻔظ دوستی ایﻦ است که وسایل و کارها را با دیﮕران قسمت کنیم .با ایﻦ کار به بقیه نﺸان میدهیم
که برایمان اهمیت دارند.
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داستان مسعود

مسعود خیلی اسباب بازیهایش به خصوص ماشینهای کنترلیاش را دوست داشت .به همین دلیل همیشه آنها را در کمد میگذاشت و
درش را قفل میکرد .هر بار که مسعود به خانه عمویش میرفت ،پسر عمویش نیما همه اسباب بازیهایش را در اختیار مسعود میگذاشت.
اما وقتی نیما به خانه آنها میرفت مسعود به بهانه اینکه کلید کمد دست مادرش است و اجازه ندارد در کمد را باز کند اسباب بازیهایش
را بیرون نمیآورد .یک روز نیما به مسعود گفت که خیلی از دست او عصبانی است و دیگر نمیخواهد با او دوست باشد و دیگر اسباب
بازیهایش را به او نمیدهد.

تمرین :99

مربی از گروه میخواهد که در گروه درباره موضوعهای زیر با هم صﺤبت کنید و ﺟواﺏ سئوالها را در ﺟاهای خالی بنویسید.
آیا وسیلهای دارید که سختتان باشد به کسی بدهید .چرا؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
وقتی دیگران اجازه میدهند از وسایلشان استفاده کنید چه احساسی دارید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... ...........................
وقتی شما وسایلتان را در احتیار دوستانتان میگذارید و با هم بازی میکنید چه احساسی دارید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. .................................
رعایت نوبت
کسی که در روابﻄﺶ به حق و حقوق سایریﻦ احتراﻡ میگذارد و انصاف را رﻋایت میکند برای دوستی مناسﺐتر است .دوستان
ﺷما انتظار دارند که در بازیها و فعالیتهای دیﮕر نوبتﺸان را رﻋایت کنید .وقتی که خیلی ذوق زده یا خسته هستید ﺷاید برایتان
سخت باﺷد که نوبت دیﮕران را رﻋایت کنید و دلتان خیلی بخواهد که زودتر به خواستهتان برسید ولی اگر یاد بﮕیرید که نوبت را
رﻋایت کنید بقیه هم فرصت ﭘیدا میکنند که مثل ﺷما از موقعیت لذﺕ ببرند .اگر حق دیﮕران را رﻋایت کنید همه ﺷادتر و راضیتر
میﺷوند.
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داستان محدثه

محدثه و فاطمه هر دو دوست داشتند که موقع معلم بازی نقش خانم معلم را داشته باشند .آنها با هم فکر کردند برای اینکه حق یکی از آنها
نادیده گرفته نشود بهتر است که به ترتیب هر بار یکی از آنها نقش معلم و دیگری نقش دانش آموز را به عهده بگیرد.

داستان نیما

نیما و کیوان برای مدت طوالنی با هم دوست بودند ولی نیما همیشه شاکی بود که وقتی معلم از او می خواهد سئوال کند یا نوبت نیما
برای پاسخ دادن است کیوان وسط حرف معلم میپرد و زود جواب میدهد .هر چقدر هم نیما به کیوان تذکر میداد کیوان رعایت نمیکرد.

تمرین :92

مربی از گروه میخواهد که در ﺟمﻊ درباره موضوعهای زیر با هم صﺤبت کنید و ﺟواﺏها را در ﺟاهای خالی زیر بنویسید.
به چهار موقعیت فکر کنید که الزم است در آنها نوبت رعایت شود:
موقعیت اول........................................................................................................................................................................................... :
موقعیت دوم.............................................................. ............................................................................................................................. :
موقعیت سوم............................................................................................................................................................. .............................. :
موقعیت چهارمی.................................................................................................... ................................................................................... :
یکی از موقعیتهای باال را انتخاب کنید و بگوئید اگر کسی نوبت را رعایت نکند چه اتفاقی میافتد:
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
تا به حال شده در موقعیتی باشید که کسی در صف از شما جلو بزند یا موقع بازی نوبت شما را رعایت نکند؟ چه احساسی داشتید؟ چه کار
کردید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. ..............
گوش دادن با دقت و توجه
کسانی که با هم رابﻄه دوستانه دارند خیلی وقتها در مورد مﺸکالﺕ و موضوعهای زندگی با هم درد دل میکنند و به صﺤبتهای
همدیﮕر گوش میکنند .با خوﺏ گوش کردن به دوستمان به او نﺸان میدهیم که برایمان مهم است و او را به صﺤبت کردن و
ادامه دوستی با ما تﺸویق میکنیم (میتوانید برای یادآوری قسمت گوش کردن فعال را ببینید).
داستان نیوشا

نیوشا از اینکه دیروز خواهر کوچولویش دفتر ریاضیاش را خط خطی کرده بود خیلی ناراحت بود .در مدرسه هم خیلی غمگین بود و دلش
نمیخواست با بچهها بازی کند .سحر که دید نیکو ساکت و پکر است به سراغش رفت و پرسید« :چیزی شده؟ ناراحتی؟» وقتی نیوشا موضوع
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دفترش را تعریف میکرد ،سحر با صبر و حوصله به حرفهای او گوش میداد .بعد دست نیوشا را گرفت و گفت« :متأسفم که دفترت
خراب شده» .نیوشا بعد از اینکه حرف دلش را زد احساس میکرد راحتتر شده است.
تمرین :93

مربی از گروه میخواهد که در ﺟمﻊ درباره موضوعهای زیر با هم صﺤبت کنید و ﺟواﺏها را در
ﺟاهای خالی زیر بنویسید.
وقتی دوستتان دارد با شما حرف میزند باید چه کار کنید؟ به چه نکتههایی باید توجه داشته باشید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
وقتی کسی با دقت به حرفهای شما گوش میدهد چه احساسی میکنید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
اگر وقتی دارید با کسی حرف میزنید ،او به شما توجه نداشته باشد چه احساسی میکنید؟
................................................................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................. ..............................................................
آیا به یاد داشتن حرفهای دیگران برای شما آسان است؟ چه مشکلی وجود دارد؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................

تعریف کردن
اگر از دوستتان تعریف کنید ،حس خوبی در هر دوی ﺷما ایجاد میﺷود .تﺤسیﻦ کردن رفتار دیﮕران ،رفتار آنها را تﺸویق میکند
و احساس رضایتﺸان را باﻻ میبرد .توﺟه کردن به ویﮋگیها و کارهای خوﺏ دوستتان و در میان گذاﺷتﻦ احساس خوبی که از ایﻦ
بابت دارید باﻋث میﺷود رابﻄهتان ﻋمیقتر ﺷود و احساس نﺰدیکی بیﺸتری با هم ﭘیدا کنید.
داستان آیدین

آیدین به نقاشی عالقه داشت ولی معموالً نقاشیهایی که میکشید جالب از کار در نمیآمد .بر عکس رضا طرحهای هنرمندانهای نقاشی
میکرد که باعث میشد همیشه معلم از او تعریف کند .هفته قبل در کالس نقاشی ،آیدین خیلی تالش کرد تا طرح کالس درسشان را
رسم کند و نتیجه خیلی خوب بود .وقتی رضا نقاشی او را دید با خوشرویی از کارش تعریف کرد و گفت که از رنگآمیزی که در نقاشیاش
استفاده کرده خوشش آمده است .آیدین از این تعریف دوستش خوشحال شد و از رضا خواست هر موقع فرصت داشت نقاشیهایش را
به او نشان دهد و نظرش را در مورد آنها بگوید.
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تمرین :94

مربی از گروه میخواهد که در ﺟمﻊ درباره موضوعهای زیر با هم صﺤبت کنید و ﺟواﺏها را در
ﺟاهای خالی زیر بنویسید.
دوست شما روز گذشته موهایش را کوتاه کرده است .به او چه میگوئید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
مادر شما برای اولین بار دسری را که شما دوست دارید درست کرده است .مزه آن خیلی
خوب نیست ولی او زحمت زیادی برای درست کردن آن کشیده است .به او چه میگوئید؟
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
تا به حال برایتان پیش آمده دوستتان از شما تعریف کند ولی شما خوشتان نیاید و یا بر عکس دوستتان از تعریف شما خوشش نیاید؟
اشکال کار کجا بود؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
بهترین تعریفهایی که تا به حال در مورد خودتان شنیدهاید چه بوده است؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
بهترین تعریفهایی که تا به حال در مورد دیگران شنیدهاید چه بوده است؟
..................................................................................................................................................................................... ..........................
..................................................................................................................................... ..........................................................................
با نرمی و مالیمت رفتار کنید و انعطاف داشته باشید
اگر در برنامهها و رفتارهایتان خیلی خﺸک و مقرراتی باﺷید ،ممکﻦ است دوستانتان را خسته کنید .خیلی وقتها ﭘیﺶ میآید که
برنامههایی که با دوستتان گذاﺷتهاید به دلیلی به هم میخورد .اگر هم مرتﺐ و منظم باﺷید و هم با مﺸکلها و تغییر ﭘیﺶ آمده
در کارها با خوﺷرویی و مالیمت برخورد کنید دوستانتان احساس می کنند با ﺷما راحت هستند .اگر به ﺟای ناامید یا ﻋصبانی ﺷدن،
برنامه مناسﺐ دیﮕری ﭘیﺸنهاد بدهید تا با هم بتوانید تصمیمهای ﺟدید بﮕیرید دوستهای بیﺸتری برای خودتان ﺟمﻊ میکنید.
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داستان امید

علی و امید قرار گذاشته بودند که روز جمعه با پدرهایشان به کوهنوردی بروند .پنجشنبه شب اخبار اعالم کرد که روز جمعه هوا برفی است
و پدر علی برنامه کوه را به خاطر هوای بد به هم زد .علی خیلی ناراحت و دلخورشد و شروع به داد و بیداد کرد .بعد به امید زنگ زد تا به
او خبر بدهد که نمیتوانند کوهنوردی کنند و زیر گریه زد .امید با آرامش سعی کرد به علی دلداری بدهد و پیشنهاد داد به جای کوهنوردی با
هم به استخرسرپوشیده بروند .علی خوشحال شد و قبول کرد.
تمرین :95

مربی از گروه میخواهد که در ﺟمﻊ درباره موضوعهای زیر با هم صﺤبت کنید و ﺟواﺏها را در ﺟاهای خالی زیر بنویسید.
تا به حال چند بار برایتان پیش آمده که برنامههایی که با دوستانتان داشتید در لحظه آخر تغییر کند؟ چه احساسی
پیدا کردید؟ دوست شما چه احساسی داشت؟
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ................
اگر دوستتان با یک دندگی بخواهد برنامه قبلی را اجرا کند و بگوید که اگر حرفش را گوش نکنید و برنامه را به هم بزنید دیگر با شما دوست
نمیشود ،چه احساسی پیدا میکنید؟
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
دوست داشتید برخورد دوستتان چطور بود؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
کنترل خشم و عصبانیت
همه ما ممکﻦ است در موقعیتهایی دچار احساس خﺸم و ﻋصبانیت بﺸویم ولی بیﺸتر وقتها موقﻊ
ﻋصبانیت خود را کنترل میکنیم و به خودمان یا دیﮕران آسیﺐ نمیزنیم .دوستان کسی که موقﻊ
ﻋصبانیت خودش را کنترل نمیکند از او میرنجند و دوست ندارند با او رابﻄه داﺷته باﺷند( .قسمت کنترل
خﺸم را ببینید)
داستان محمدرضا

محمد رضا دروازه بان تیم فوتبال مدرسه بود .موقع بازی دوستانه با یک مدرسه دیگر ،محمدرضا بیموقع از دروازه بیرون آمد و باعث شد
تیم آنها یک گل بخورد .جواد که از این موضوع خیلی عصبانی شده بود سمت او رفت و با صدای بلند حرفهای زشتی به او زد .از آن
روز به بعد محمد رضا دیگر با جواد حرف نزد و دوستیاش را با او به هم زد.
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داستان بیتا

بیتا دیروز سردرد داشت و یک زنگ زودتر به خانه رفته بود .فردا صبح وقتی به مدرسه رسید بچهها به او گفتند که زنگ اول امتحان ریاضی
داریم .بیتا تعجب کرد اما بچهها به او گفتند که قرار بوده نازنین به او خبر بدهد .بیتا خیلی ناراحت شد و از نازنین دوست صمیمیاش
پرسید که چرا در مورد امتحان چیزی به او نگفته؟ نازنین گفت که چند بار به خانهشان زنگ زده ولی کسی گوشی را برنداشته بود .بیتا یادش
آمد که شب قبل به مهمانی رفته بودند و هنگام برگشت پیغام گیر تلفن را چک نکرده بودند .برای همین از نازنین عذرخواهی کرد و از
او خواست که تا وقت امتحان با او کار کند.
تمرین :96

مربی از گروه میخواهد که با مروری بر قسمت کنترل ﻋصبانیت در ﺟمﻊ درباره موضوعهای زیر با هم صﺤبت کنید و ﺟواﺏها را
در ﺟاهای خالی زیر بنویسید.
از چه راههایی میتوانید عصبانیت خود را با دوستتان مطرح کنید بدون آنکه به دوستیتان آسیبی برسد؟
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
چگونه میتوانید با حالتهای بدنی خودتان به دیگران بفهمانید که عصبانی هستید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
از چه راههایی میتوانید خشم خود را کنترل کنید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ..........................................
درک کردن دیگران و کمک به آنها
وقتی دیﮕران میبینند که ما در مواقﻊ ﻻزﻡ به کودکان دیﮕر کمک میکنیم ،دید مثبت و خوبی به ما ﭘیدا
میکنند و دلﺸان میخواهد که دوستیﺷان را با ما ادامه دهند .کمک کردن به معنای ایﻦ نیست که از حق
و حقوق خودمان بﮕذریم یا به خودمان ضرر بﺰنیم تا بقیه را خوﺷﺤال کنیم ،اما با توﺟه به ﺷرایط خودمان
سعی میکنیم مﺸکالﺕ دیﮕران تا حد ممکﻦ کمتر ﺷود.
داستان بابک

دکتر به بابک گفته بود به خاطر سرماخوردگی باید سه روز استراحت کند و به مدرسه نرود .او خیلی نگران بود که از درسها عقب بماند و
نتواند این زمان را جبران کند .فرشاد که از همکالسیهای بابک بود برای احوالپرسی به او زنگ زد و وقتی متوجه نگرانی او شد گفت که
میتواند جزوهها را کامل بنویسد و از آنها عکس بگیرد و هر شب با ایمیل پدرش برای او بفرستد .اگر هم بابک در قسمتی از درس مشکل
داشت میتوانست برای او پای تلفن توضیح بدهد.
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داستان لیال

لیال قرار بود با گروهی از بچهها برای مدرسه روزنامه دیواری درست کنند .متأسفانه همان روزها مادرش به دلیل جراحی در بیمارستان
بستری شد و او باید در خانه میماند و از خواهر کوچکش مراقبت میکرد .لیال از نگین خواست که این بار به جای او کارهای روزنامه دیواری
را انجام دهد و دفعه دیگر لیال به جای او روزنامه را آماده کند ولی نگین گفت که حوصله این کارها را ندارد و لیال خودش باید کارش را
انجام دهد.
تمرین :97

مربی از گروه میخواهد که در ﺟمﻊ درباره موضوعهای زیر با هم صﺤبت کنید و ﺟواﺏها را در ﺟاهای خالی زیر بنویسید.
تا به حال دیگران از چه راههایی به شما کمک کردهاند .دو مورد آنها را بنویسید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
وقتی دیگران به شما کمک میکنند چه احساسی دارید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
وقتی شما به دیگران کمک میکنید چه احساسی دارید؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
تمرینهای خانه:
تمرین ()9

در ایﻦ هﻔته اگر موقعیتی ﭘیﺶ میآید که با کودکان ﺟدید مالقاﺕ میکنید ،موفقیت را بررسی کنید و ببینید آیا میتوانید با او
دوست ﺷوید .از مهارﺕهایی که در ایﻦ ﺟلسه یاد گرفتید استﻔاده کنید.
تمرین ()2

سعی کنید به دیﮕران کمک کنید و ببینید آنها چه رفتاری در برابر کمک ﺷما نﺸان میدهد.
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فصل هشتم :بیان قاطعانه
هدفها





تﺸخیﺺ دهیم که موقﻊ برخوردهای قاطعانه ،ﭘرخاﺷﮕرانه و منﻔعالنه چﮕونه صﺤبت کنیم.
یاد بﮕیریم چﮕونه از دیﮕران درخواست کنیم.
یاد بﮕیریم مخالﻔت با دیﮕران را به صورﺕ مﺤترمانه انجاﻡ دهیم.
یاد بﮕیریم چﮕونه در مقابل درخواستهای ﻏیر منﻄقی دیﮕران «نه» بﮕوییم.

کودکانی که رفتار خجالتی دارند نمیتوانند درباره احساساﺕ و
خواستههایﺸان به راحتی صﺤبت کنند .خیلی وقتها دیﮕران به آنها
زور میگویند و آنها نمیتوانند از حق خودﺷان دفاع کنند .کودکانی
که زورگویی و ﭘرخاﺷﮕری دارند به حقوق و احساساﺕ دیﮕران
توﺟهی نمیکنند و تنها به خواستههای خودﺷان اهمیت میدهند.
بعضی کودکان هم هستند که رفتار و بیان قاطعانه دارند ،احساساﺕ
و ﻋقاید خود را میﺷناسند و میتوانند آنها را به روش درستتری بیان کنند .آنها هم به نیازها و خواستههای دیﮕران احتراﻡ
میگذارند ،هم با مﺸکالﺕ و مخالﻔتها بهتر کنار میآیند ،و راحتتر دوست ﭘیدا میکنند.

بیان منفعالنه
یعنی احساسها و فکرهای خودمان را به صورﺕ ﻏیرمستقیم بیان کنیم ،یا ساکت بمانیم ،یا مبهم صﺤبت کنیم.
داستان محسن

چند روز قبل محسن و مادرش برای خرید کیف مدرسه به بازار رفته بودند .محسن خیلی وقت بود که دلش میخواست یک کیف سبز داشته
باشد .برای همین وقتی در فروشگاه چشمش به یک کوله سبز رنگ افتاد خیلی خوشحال شد و احساس کرد به آرزویش رسیده است .مادر
هم با خریدن همان کیف موافقت کرد چون جنس و قیمتش هم خوب بود .اما وقتی میخواست پول کیف را حساب کند پسر بچه دیگری
هم که در فروشگاه مشغول خرید بود جلو آمد و از مادرش خواست که از همان مدل و همان رنگ کیف برایش بخرد .فروشنده به آنها گفت
که از کیفهای سبز همین یکی برایشان مانده .پسر بچه شروع به گریه کرد و با اصراراز مادرش خواست حتماً کیف را بخرد .مادر محسن
دلش برای پسربچه سوخت و از محسن خواست که رنگ دیگری را انتخاب کند و کیف سبز رنگ را به آن پسربچه بدهد .محسن اصالً دلش
نمیخواست اینکار را بکند ولی حرفی نزد و با ناراحتی گوشهای ایستاد.
محسن با اینکه صاحب یک کیف نو شده بود اما اصالً آن را دوست نداشت و همیشه به آن کیف سبز رنگ فکر میکرد.
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داستان مرجان

هم کالسی مرجان که اسمش نسرین است از او خواست که تکلیفی را که معلم برایش مشخص کرده بود به جایش انجام دهد .نسرین
گفت« :ما امشب در خانه مهمان داریم و من اصالً نمیرسم این تکلیفها را انجام بدهم ،تو خیلی مهربانی ،مهمان هم که ندارید ،میتوانی
تمرینهای من را انجام بدهی» .فردای آن روز قرار بود معلم از همه دانش آموزان کالس امتحان ریاضی بگیرد و مرجان خیلی وقت الزم
داشت تا خودش را برای امتحان آماده کند .مرجان با اینکه دلش نمیخواست تکلیف مرجان را انجام بدهد اما رویش نشد که مخالفت کند
و این کار را قبول کرد.
بیان پرخاشگرانه
یعنی نظر خودمان را بﮕوییم اما به ﻋقیده و احساس دیﮕران توﺟهی نداﺷته باﺷیم ،صﺤبت دیﮕران را راحت قﻄﻊ کنیم ،با لﺤﻦ
تهدیدآمیﺰ با دیﮕران حرف بﺰنیم و بلد نباﺷیم از آنها خواهﺶ کنیم.
داستان سهیل

سهیل بسیار زورگویانه و پرخاشگرانه رفتار میکند .او و دوستانش در مدرسه گروهی را تشکیل دادهاند و کودکان کوچکتر و ضعیفتر را آزار
و اذیت میکنند .او بچهها را مجبور میکند کارهایی که دستور میدهد انجام دهند .سر همه داد میزند و میخواهد همه چیز در اختیار خودش
باشد ،مثالً دیروز وقتی متوجه شد کتابش را در خانه جا گذاشته ،جلوی یکی از همکالسیهایش را گرفت و به او گفت یااهلل کتابت را بده
وگرنه بد میبینی!! سهیل در کارهای گروهی هم همیشه میخواهد سر گروه باشد و به بقیه میگوید که هیچ کدام بلد نیستند کاری را درست
انجام بدهند.
بیان قاطعانه
یعنی فکرها و احساس های خودمان را بﺸناسیم و آنها را به روش درست بیان کنیم بدون اینکه دیﮕران را برنجانیم یا از حق
خودمان بﮕذریم.
داستان کیان

کیان همکالسی سهیل است و گاهی وقتها دیده که سهیل بچههای دیگر را اذیت میکند .یک روز معلم علوم بچههای کالس را به چند
گروه تقسیم کرد و به هر گروه پروژههایی داد تا انجام دهند .کیان و سهیل در یک گروه قرار گرفتند .سهیل که هر بار رئیس گروه شده بود
این بار هم به اعضای گروه گفت که فقط در صورتی همکاری میکند که رئیس باشد .کیان خیلی جدی و با لحنی آرام جواب داد که کار
گروهی یعنی هر کس قسمتی از کار را انجام دهد و هر بار هم به نوبت یک نفر رئیس شود .این بار هم نوبت بقیه است که مسئول
شوند .سهیل شروع کرد به داد زدن و تهدید کردن اما کیان دوباره و به آرامی گفت که اگر سهیل این رفتارش را ادامه دهد مجبور میشود
این موضوع را به معلم بگوید.
داستان مینا

هفته قبل که مینا کتاب ریاضیاش را گم کرده بود پیش زهرا آمد و از اوخواست که کتاب خودش را برای امتحان فردا به او قرض دهد.
فکری کرد و جواب داد که خیلی دلم میخواهد کمکت کنم ولی خودم هم امتحان دارم و کتابم را الزم دارم .ببینم چه کار میشود کرد؟ ام.....
اگر بخواهی میتوانم کتابم را مدت کوتاهی به مادرت بدهم که از درسهایی که قرار است در امتحان بیاید برایت کپی بگیرد و تو هم
بتوانی تمرینها را انجام بدهی.
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تمرین :9

مربی از گروه میخواهد که در گروههای کوچک تقسیم ﺷوید و در نمونههای زیر با همﻔکری یکدیﮕر انواع رفتارهای منﻔعالنه،
ﭘرخاﺷﮕرانه و قاطعانه را مﺸخﺺ کنید.
در یک مهمانی خانوادگی همه بچهها با هم مﺸغول بازی هستند .درسا ﻋروسکﺶ را که ﻋالقه زیادی به آن دارد با خود به مهمانی
آورده است .مونا دلﺶ میخواهد ﻋروسک درسا را ببیند و از مونا میخواهد که ﻋروسک را به او بدهد .درسا مخالﻔت میکند اما مونا
با تندخویی میگوید« :خسیس! و عروسک را به زور از دست درسا میکشد».
رفتار پرخاشگرانه

رفتار منفعالنه

رفتار قاطعانه

...........................................................

...........................................................

...........................................................

ﭘدراﻡ برای ناهار مدرسه یک ساندویچ الویه که مادرش درست کرده آورده بود .زنگ ناهار که ﺷد دوست ﭘدراﻡ به او گﻔت که« :فکر
کنم ساندویچت خیلی خوشمزه باشه! میدهی من بخورم؟» ﭘدراﻡ خیلی گرسنه بود و خوراکی دیﮕری هم نداﺷت اما خجالت کﺸید به
دوستﺶ بﮕوید و میترسید که او ناراحت ﺷود و ساندویچﺶ را به او داد.
رفتار پرخاشگرانه

رفتار منفعالنه

رفتار قاطعانه

...........................................................

...........................................................

...........................................................

هﻔته گذﺷته دوست مرتضی از او هﺰار تومان قرض گرفت تا از بوفه مدرسه خوراکی بخرد .او امروز هم دوباره به سراغ مرتضی
رفت و از او خواست دو هﺰار تومان دیﮕر به او قرض بدهد تا یک ﭘاک کﻦ بخرد .مرتضی ﻋذرخواهی کرد که نمیتواند ایﻦ کار را
انجاﻡ بدهد و گﻔت که او هنوز قرض هﻔته ﭘیﺶ او را هم ﭘس نداده است.
رفتار پرخاشگرانه

رفتار منفعالنه

رفتار قاطعانه

...........................................................

...........................................................

...........................................................

تمرین :2

مربی میخواهد مثالهایی از رفتارهای قاطعانهای که در دیﮕران مﺸاهده کردهاند بﺰنید .میتوانید یک نمونه را در ﺟای خالی زیر
یادداﺷت کنید.
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................. ..............................................................

84

مخالفت کردن محترمانه با درخواست یا پیشنهاد دیگران
وقتی می خواهید با درخواست یا ﭘیﺸنهاد و نظر دیﮕران مخالﻔت کنید ،بهتر است
از ﺟملههایی که با «مﻦ» ﺷروع میﺷوند استﻔاده کنید .ایﻦ کار به ﺷما کمک
میکند بهتر بتوانید در مورد خودتان به دیﮕران اطالﻋاﺕ بدهید .اگر از ﺟملههایی
که با «تو» ﺷروع میﺷوند استﻔاده کنید حس و برداﺷت دیﮕران ایﻦ است که
قصد دارید به آنها حمله و مﺤکومﺸان کنید .ﺷروع ﺟمله با «مﻦ» به خصوص در
موقعیت های ناراحت کننده ایﻦ حس فرد مقابل را کاهﺶ می دهد.
برای قاطعانه صﺤبت کردن ،سه قسمت زیر را در ﺟملههایتان قرار بدهید:
 من احساس میکنم ( .........احساس خاصی که دارید بیان کنید)
 وقتی که شما ( ..................فعالیت یا رفتار ﺷخﺺ مقابل را بیان کنید)
 چون من ( ........................دلیل احساسی را که دارید بیان کنید)
تمرین :3

در مثالهای زیر ایﻦ سه قسمت را در ﺟمله مﻄرح ﺷده مﺸخﺺ کنید:
مثال اول

من خیلی ناراحت میشوم که در زمان امتحانات تو میخواهی من تکالیفت را انجام دهم .چون این کار باعث میشود که من هم از
درسهایم عقب بمانم.
احساس................................................................................................................................................................................. ................. :
عمل عصبانی کننده دوستش...................................................................................................................................................... ............ :
علت عصبانیت........................................................................................................ ............................................................................. :
مثال دوم

من از اینکه تو همیشه میخواهی سرگروه باشی عصبانی میشوم چون همه بچهها روز اول تصمیم گرفتند که به نوبت سرگروه شوند.
احساس....................................................................................... ............................................................................................................ :
عمل خوشحال کننده دوستش................................................................................................................................................................. :
علت خوشحالی....................................................................................................................................................... ............................... :
مثال سوم

من خیلی خوشحال میشوم اگر در درست کردن روزنامه دیواری به من کمک کنی چون باعث میشود زودتر بتوانیم آن را تحویل معلم
بدهیم .بازی کردنت باعث میشود که کارمان انجام نشود و نمرهمان کم شود.
احساس....................................................................................................... ............................................................................................ :
عمل  .............کننده دوستش................................................................................................................................................................. :
علت ........................................................... ............................................................................................................................. :............
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مثال چهارم

با اینکه برای امروز از قبل خیلی برنامه گذاشتم ولی اگر میخواهی بیا اینجا با هم بازی کنیم.
احساس.................................................................... ............................................................................................................................. :
عمل ناراحت کننده دوستش............................................................................................................................. .................................... :
علت ناراحتی........................................................... ............................................................................................................................. :

داستان ندا

چند روز پیش که ندا از مدرسه به خانه آمد کمی نگران بود چون به نظرش درس جدی تاریخ خیلی سخت بود و باید چند بار آن را دوره
میکرد تا فردا بتواند در پرسش کالسی نمره خوبی بگیرد .عصر که شد یکی از دوستانش که در همسایگی آنها زندگی میکرد به او زنگ زد و
گفت که میخواهد برای دیدن او به خانه آنها بیاید .ندا به او گفت که فردا امتحان دارم اما دوستش اصرار کرد و گفت که فقط نیم ساعت
میماند و زود میرود .ندا شک داشت که دوستش فقط نیم ساعت بماند ،برای همین خیلی محکم پاسخ داد« :من هم خیلی دلم برایت
تنگ شده و دوست دارم ببینمت ،ولی فردا یک امتحانی دارم که خیلی مهم است و اگر اینجا بیایی من دیگر نمیرسم درسم را تمام کنم.
برای همین لطفاً به جای امروز ،فردا به خانه ما بیا تا قشنگ وقت داشته باشیم و با هم بازی کنیم».

تمرین :3

مربی از گروه میخواهد مثالهایی را که در ﺟدول آمده در دو ستون بیان قاطعانه و ﻏیرقاطعانه تقسیم کنید و ﻋلت ایﻦ انتخاﺏ را
توضیﺢ دهید.
بیان

بیان قاطعانه

بیان غیرقاطعانه

من متوجه سئوال شما نشدم .لطفاً ممکن است سئوالتان را تکرار کنید؟

...........................

...........................

لباسم نو است و تازه مادرم برایم خریده ولی اگر خیلی دوستش داری بیا بپوش.

...........................

...........................

من از رنگ این مداد خیلی خوشم میآید .من همین مداد را بر میدارم.

...........................

...........................

از اینکه با من اینطوری حرف میزنی ناراحت میشوم.

...........................

...........................

اصالً دلم نمیخواهد ناراحتت کنم .بیا جلوی من در صف بایست.

...........................

...........................
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شیوه درخواست کردن از سایرین
با استﻔاده از کلمههایی مانند لﻄﻔاً ،خواهﺶ میکنم و  ....خواستههای خود را از دیﮕران
مؤدبانه و مﺤترمانه بیان کنید .ایﻦ کلماﺕ را با صدای آراﻡ و بدون خﺸونت و ﭘرخاﺷﮕری
بﮕوید .وقتی از کسی میخواهید کاری را انجاﻡ دهد خواستهتان را مﺤکم و مؤدبانه مﻄرح
کنید.

داستان رایان

رایان و امیرحسین در کالس روی یک نیمکت دونفره کوچک نشستهاند .رایان خیلی راحت نشسته اما جای امیر حسین تنگ است و احساس
میکند ممکن است بیفتد .امیرحسین با آرامش و جدی به دوستش میگوید« :لطفاً کمی آن طرفتر بشین تا من هم راحتتر بنشینم».
داستان مینو

مینو مدادش را در خانه جا گذاشته است .در کالس رو به هم کالسیهایش میگوید« :بچهها من مدادم را جا گذاشتهام .میشود یک نفر
مدادش را به من قرض بدهد؟»

نه گفتن (پاسخ منفی به درخواست غیرمنطقی)
بعضی از کودکان تصور میکنند که همیﺸه باید به حرف دیﮕران ،چه بﺰرگترها وچه
همساﻻن خود ﺷان گوش کنند .اما خواستههای دیﮕران ،همیﺸه هم درست یا مناسﺐ
نیست.
باید یاد بﮕیریم که در صورﺕ لﺰوﻡ به درخواستهای دیﮕران «نه» بﮕوییم.
درخواستها یا ﭘیﺸنهادهای دیﮕران ممکﻦ است خﻄرناک باﺷند ،یا ما را به دردسر
بیندازند و ﻋاقبت بدی داﺷته باﺷند .نه گﻔتﻦ به معنی لجبازی و ﭘرخاﺷﮕری نیست.
نه گﻔتﻦ یعنی به صورﺕ مﺤترمانه درخواستی را که به نظر ما درست نیست یا
احساس خوبی در مورد آن نداریم رد کنیم.

داستان حمید

حمید که با علی همکالسی است دیروز از اوخواست که ظهر موقع رفتن به منزل ،زنگ همسایهها را بزنند و فرار کنند .حمید دوست
نداشت این کار را انجام بدهد ولی از طرفی نگران بود که اگر قبول نکند حمید او را مسخره کند و دیگر نخواهد با او دوست باشد .به این
ترتیب علی ظهرها موقع برگشتن به خانه تنها میماند برای همین با دوستش مخالفت نکرد .موقع زدن زنگ خانه همسایه ،یکی از
همسایهها آنها را دید و شب به پدر علی خبر داد که او چه کاری کرده است .پدر علی هم خیلی از این کار علی ناراحت شد و یک هفته
او را از بازی با تبلت محروم کرد.
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داستان محسن

یکی از دوستان محسن در مدرسه به او پیشنهاد داد سر زنگ ریاضی که معلم خیلی سختگیری دارد یواشکی فرار کنند و بیرون مدرسه با هم
بستنی بخورند .محسن خیلی جدی به دوستش گفت که حاضر نیست این کار را بکند .دوستش او را مسخره کرد و گفت که خیلی ترسو و
بزدلی اما محسن گفت که مهم نیست او چه فکری میکند ولی اگر از مدرسه بیاجازه بیرون برود همه در مورد او بد فکر میکنند ،در ضمن
او نمیخواست کالس ریاضی را از دست بدهد.
تمرین :4

مربی از گروه میخواهد که در مورد موقعیتهای زیر صﺤبت کنید و ﭘاسخهای مناسبی را در برابر درخواستهای مﻄرح ﺷده
ﭘیﺸنهاد بدهید.
یکی از همکالسیها دفتر شما را میخواهد ،ولی شما به آن دفتر نیاز دارید.
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
مغازه دار سر کوچه از شما خواسته که به قسمتهای خصوصی بدنتان دست بزند.
.................................................................................. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... .........
 یکی از همکالسیها دفتر شما را میخواهد ،ولی شما به آن دفتر نیاز دارید.
 آقای راننده سرویس از شیرین خواسته که برای خداحافظی او را ببوسد.
 مغازه دار سر کوچه از شما خواسته که به قسمتهای خصوصی بدنتان دست بزند.
 مریم از دوستش فاطمه دعوت کرده که پنهانی فیلمی ممنوع را در گوشی همراه مادرش ،نگاه کنند.
 آرمین که پسر کالس ششمی مدرسه است از شما خواسته که با هم به حیاط پشتی مدرسه که خیلی خلوت است ،بروید.
تمرین :5

مربی از گروه میخواهد در نمونه زیر در مورد نکتههای مثبت و منﻔی قبول کردن یا رد کردن درخواست با هم بﺤث کنند و نظرﺷان
را در ﺟاهای خالی یادداﺷت کنند.
دوست نازنین به او پیشنهاد میکند که سیگار پدرش را بردارند و با هم امتحان کنند.
اگر نازنین درخواست دوستش را بپذیرد
نکات منفی


 ممکﻦ است حالﺶ بد ﺷود.
 ............................................................................................ 
 ............................................................................................ 
 ............................................................................................ 
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نکات مثبت

دوستﺶ او را مسخره نمیکند.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

تمرین :6

مربی از گروه میخواهد هر کس به صورﺕ ﺟداگانه در کتاﺏ کارش نکتههای مثبت و منﻔی ﭘذیرفتﻦ درخواست ﭘسر ﻏریبه را
بنویسد.
وقتی سپهر در کوچه داﺷت دوچرخه سواری میکرد یک ﭘسر ﻏریبه به او نﺰدیک ﺷد و از او خواست که از دوچرخهاش ﭘاییﻦ بیاید
تا او سوار ﺷود.
به خاطر داﺷته باﺷید هنﮕاﻡ «نه گفتن» استﻔاده از زبان بدنی مناسﺐ اهمیت زیادی دارد.
هنگام نه گفتن:

 .1وقتی قرار است که با کسی صﺤبت کنید ،روبرو و با فاصله مناسﺐ از او قرار بﮕیرید (ایستاده
یا نﺸسته).
 .7ارتباط چﺸمی مناسبی با او برقرار کنید یعنی به چﺸمهایﺶ نﮕاه کنید ولی خیره نﺸوید.
 .3با آرامﺶ صﺤبت کنید و کلماﺕ واضﺢ به کار ببرید.
 .4با صدای بلند حرف بﺰنید اما فریاد نکﺸید.
 .5حالت چهرهتان ﺟدی و بدون خجالت و تردید باﺷد.
تمرین :7

مربی از دو نﻔر از اﻋضای گروه میخواهد روبروی هم قرار بایستند و یک نﻔر از دیﮕری درخواست ﭘول کند.
روشهای نه گفتن
برای نه گﻔتﻦ روشهای مختلﻔی وﺟود دارد از ﺟمله:
«نه گﻔتﻦ» با آوردن دلیل

«نه گﻔتﻦ» بدون توضیﺢ دادن

«نه گﻔتﻦ» همراه با همدلی

نه ،دوست ندارم
نه ،خطرناک است
نه ،دلم نمیخواهد
نه
نه ،متأسفم
نه ،دوست ندارم

نه ،کار درستی نیست
نه ،خوشم نمیآید
نه ،متشکرم
نه ،اصرار نکنید

نه ،میدانم که ممکن است ناراحت شوی ولی شرمندهام که نمیتوانم
نه ،کار دارم

نه ،عجله دارم
«نه گﻔتﻦ» همراه با بهانه آوردن
نه ،فعالً نمیتوانم
نه ،باید راجع به آن فکر کنم
نه ،شاید یک وقت دیگر
«نه گﻔتﻦ» همراه با ﭘﺸت گوش انداختﻦ
نه ،کی نتیجه فوتبال را میداند؟
نه ،راستی فیلم دیشب را دیدی؟
«نه گﻔتﻦ» همراه با ﻋوض کردن موضوع
نه ،نه ،نه
تکرار کردن نه (روش رو کم کنی)
نه و دور شدن از محل و فرد
«نه گﻔتﻦ» و ترک موقعیت
«نه گﻔتﻦ» همراه با بی اﻋتنایی و نادیده گرفتﻦ نه و گوش نکردن و جواب ندادن به فرد
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«نه گﻔتﻦ» همراه با توصیه به فرد
«نه گﻔتﻦ» همراه با ﺷوخی

نه ،من این کار را نمیکنم و بهتر است تو هم نکنی چون کار خوبی نیست و
به دردسر میافتی
نه ،بابا من اصالً جرأت این کارها را ندارم
نه ،من از مامانم میترسم

یادتان باﺷد ﻻزﻡ نیست برای تصمیمها و رفتارهایتان همیﺸه برای دیﮕران دلیل ارائه کنید!
تمرین :8

مربی از گروه میخواهد در هر یک از موقعیتهای زیر با هم بﺤث کنید و توضیﺢ بدهید که هر ﭘاسخ چه نوع بیان یا رفتاری به
حساﺏ میآید و چرا.
سهیال سر راه مدرسه نﮕیﻦ را دید .نﮕیﻦ به او گﻔت« :بیا با هم به کافی شاپ برویم و کیک بستنی بخوریم».
سهیال گﻔت« :مادرم خانه است و خبر ندارد» .اما نﮕیﻦ اصرار کرد که «خیلی طول نمیکشد و زود بر میگردیم».
بیان پرخاشگرانه

بیان منفعالنه

بیان قاطعانه

خوب بگذار فکر کنم ببینم چه میشود .شاید بتوانیم ..........................................
.........................................
زود برگردیم.
..........................................

..........................................
.........................................
..........................................

..........................................
.........................................
..........................................

خیلی پررو و بیادبی! این کارها چیه؟ من به همه میگم ..........................................
که چه جورآدمی هستی!
.........................................
..........................................

..........................................
.........................................
..........................................

..........................................
.........................................
..........................................

نه نمیتوانم بیایم .خواهش میکنم اصالً اصرار نکن ..........................................
.........................................
چون مادرم منتظرم است.
..........................................

..........................................
.........................................
..........................................

..........................................
.........................................
..........................................

باید اول به مادرم بگویم و نظرش را بپرسم .در غیر ..........................................
.........................................
این صورت نمیتوانم بیایم.
..........................................

..........................................
.........................................
..........................................

..........................................
.........................................
..........................................

تمرین خانه:
ایﻦ هﻔته مثالهایی از رفتارهای قاطعانهای که خودتان انجاﻡ میدهید در کتاﺏ کار یادداﺷت کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
............................................................................................................... ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
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فصل نهم :فکر کردن همراه با انتقاد و ارزیابی
هدفها







معنای انتقاد و ارزیایی را بدانیم.
فایده فکر کردن با انتقاد و ارزیابی را بدانیم.
یاد بﮕیریم چﻄور همراه با انتقاد و ارزیابی فکر کنیم.
راههای به دست آوردن اطالﻋاﺕ را یاد بﮕیریم.
راههای تقویت مهارﺕ انتقاد و ارزیابی را یاد بﮕیریم.
بدانیم چه چیﺰهایی مهارﺕ انتقاد و ارزیابی را ضعیف میکند.

تعریف
ارزیابی و انتقاد یعنی دقیق بررسی کردن ،یعنی ﭘیدا کردن خوبیها و بدیهای هر چیﺰ .اگر هر چیﺰی را کامل و درست ارزیابی
کنیم ،میتوانیم ﺟنبههای مﻔید و ﻏیرمﻔید آن را بﺸناسیم و از آنها درست استﻔاده کنیم.
تمرین :9

مربی از گروه میخواهد که یک یا چند مورد از موضوعهای زیر را انتخاﺏ کنید و بنویسید چه خوبیها و چه بدیهایی دارند.
وقتی برای بازی به خانه دوستم میروم.
وقتی با مادرم (یا پدرم) خرید میروم.
وقتی دوستم برای بازی به خانه ما میآید.
وقتی با پدرم (یا مادرم) بازی میکنم.
وقتی تنها بازی میکنم.
وقتی با مادرم (یا پدرم) درس میخوانم.
وقتی با بچههای دیگر بازی میکنم.
وقتی در کارهای خانه کمک میکنم.
وقتی برای بازی به پارک میروم.
موضوع

نکتههای خوب

نکتههای بد

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
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فکر کردن همراه با انتقاد و ارزیابی چه فایدهای دارد؟
در دنیایی که ما زندگی میکنیم بیﺸتر چیﺰها مثل آدﻡها ،نظرها ،رفتارها ،فیلمها،
اینترنت و فضای مجازی ،تلویﺰیون ،کتاﺏها ،حیواناﺕ ،اﺷیا ،اتﻔاقها و  ،...می-
توانند در مواردی مﻔید باﺷند و در مواردی آسیﺐ زننده .وقتی ارزیابی یا نقد انجاﻡ
میدهیم نمیخواهیم فقط ایﻦ خوبی یا بدی را نﺸان دهیم .هدف ایﻦ است که
با ﺷناخت درست و کامل هر چیﺰ ،بدیهای آن را اصالح کنیم ،مسائل زندگی را
بهتر تﺸخیﺺ بدهیم و تصمیمهای درستتری بﮕیریم.
تمرین:2

مربی از گروه میخواهد یکی (یا بیﺸتر) از موضوعهای زیر را انتخاﺏ کنید و بنویسید چه خوبیها و بدیهایی دارد:
یکی از ورزشها
خوبی.............................................................................................................................................................. ........... :
بدی........................................................................................................................................................................... :
یکی از ﻏذاها
خوبی.............................................................................................................................................................. ........... :
بدی........................................................................................................................................................................... :
یکی از خوراکیها (تنقالﺕ)
خوبی.............................................................................................................................................................. ........... :
بدی......................................................................................................................................................... .................. :
یکی از فیلمها یا سریالهای تلویﺰیون
خوبی.............................................................................................................................................................. ........... :
بدی........................................................................................... ................................................................................ :
یکی از بازیهای کامپیوتری
خوبی.............................................................................................................................................................. ........... :
بدی......................................................................................................................................................... .................. :
چگونه همراه با انتقاد و ارزیابی به موضوعها فکر کنیم.
توانایی ارزیابی و انتقاد از تواناییهایی نیست که وقتی به دنیا میآییم داﺷته باﺷیم ،باید آن را یاد بﮕیریم و خیلی تمریﻦ کنیم تا
آن را در خودمان ﭘرورش دهیم.
برای ارزیابی و انتقاد در مورد هر چیﺰ ،باید درباره آن فکر کنیم ،سئوال بپرسیم و اطالﻋاﺕ ﺟمﻊ کنیم .برای به دست آوردن
اطالﻋاﺕ میتوانیم از کتاﺏهای ﻋلمی ،اینترنت ،آموزگار ،ﭘدر و مادر ،افراد متخصﺺ و تجربههای خودمان و دیﮕران کمک بﮕیریم.
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مثالً وقتی میخواهید یک ﺟامدادی را ارزیابی کنید به نکتههای زیر توﺟه کنید و درباره آنها اطالﻋاﺕ به دست آورید:
 .1اندازه ﺟامدادی؛ آیا تمام لوازم التحریری که باید هر روز با خودم به مدرسه ببرم در آن جا میشود؟
 .7ﺟنس و نوع ساخت؛ آیا با دوام است و طوری ساخته شده که زود خراب نشود یا نشکند؟
 .3وزن؛ آیا سبک است تا وزن کیفم زیاد نشود؟
 .4زیبایی؛ آیا با سلیقهام جور است؟ آیا ممکن است به خاطر زیباییاش به کارآیی ،دوام ،قیمت و ...توجه آن کافی نکرده باشم؟
 .5ایرانی است یا خارﺟی؟ آیا میتوانم با خرید آن به کارخانههای کشورمان کمک کنم؟

تمرین :3

مربی از گروه میﭘرسد :با هم بحث کنید و بگویید در ارزیابی جامدادی چه نکتههای دیگری اهمیت دارد؟ آیا در ارزیابی باال به همه نکتههای
الزم دقت کرده بودید؟ با توجه به چیزهایی که االن یاد گرفتید ،ارزیابی قسمت قبل را کاملتر کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
............................................................................................................... ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :4

مربی از گروه میخواهد یکی (یا بیﺸتر) از مثالهای زیر را انتخاﺏ کنید و بنویسید برای ارزیابی آن به چه نکتههایی باید توﺟه
کنید:
دفتر مﺸق ،ﭘالتو ،کیف مدرسه ،کﻔﺶ ،اسباﺏ بازی ،مداد رنﮕی ،ﺷیرینی ،ساندوچ ،نوﺷیدنی ،میوه ،میﺰ تﺤریر ،کتاﺏ ،بازی کامپیوتری،
سایت اینترنتی
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
............................................................................................................... ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
حاﻻ بنویسید اطالﻋاتی را که برای ﺷناختﻦ هر نکته ﻻزﻡ دارید از کجا می خواهید به دست آورید.
........................................................................................................... ....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....................................
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ما چگونه و از کجا اطالعات به دست میآوریم؟
ما معموﻻً اطالﻋاﺕ خودمان را از ایﻦ منبﻊ_ها به دست میآوریم:
 .1تجربه ﺷخصی؛ یک مداد سیاه را از مارک خاصی خریدیم و دیدیم که نرم و روان مینویسد ولی نوکش زود میشکند ،باید دائم
آن را بتراشیم و زود کوچک و دور انداختنی میشود ،در این حالت ما با تجربه شخصی ویژگیهای مداد سیاههای این مارک را
شناختهایم.
 .7مﻄالعه ﺷخصی؛ کتاب ،مجله ،روزنامه ،فیلم ،تلویزیون ،اینترنت و رسانههای دیگر از منبعهایی هستند که میتوانند به ما
اطالعات بدهند.
 .3استﻔاده از اطالﻋاﺕ افراد دیﮕر؛ ما بعضی اطالعات را از افراد دیگر به دست میآوریم مثالً ممکن است دوستمان قبل از ما
آن مداد سیاه را خریده باشد و تجربهاش را به ما بگوید.
تمرین :5

مربی از گروه میخواهد در کتاﺏ کار بنویسید که معموﻻً اطالﻋاتی را که ﻻزﻡ دارید از کجا به دست میآورید:
راههای گردآوری اطالعات

کم

متوسط

زیاد

تجربههای خودﻡ

...................................

...................................

...................................

مﻄالعه

...................................

...................................

...................................

ﭘرسیدن از دیﮕران

...................................

...................................

...................................

برای اینکه مﺸخﺺ ﺷود اطالﻋاتی که به دست آوردهاید درست است تا چه اندازه کارهای زیر را انجاﻡ میدهید؟
ارزیابی اطالعات

درست و کامل بودن اطالﻋاتی را که به دست میآورﻡ ارزیابی میکنم.
وقتی مﻄلبی را مﻄالعه میکنم ،درست و کامل بودن آن را ارزیابی میکنم.
وقتی از اطالﻋاﺕ افراد دیﮕر استﻔاده میکنم ،به ایﻦ دقت میکنم که
اطالﻋاتﺸان را از کجا آوردهاند.
وقتی از اطالﻋاﺕ افراد دیﮕر استﻔاده میکنم درست و کامل بودن اطالﻋاﺕ آنها
را ارزیابی میکنم.
میدانم که ممکﻦ است تجربهای که مﻦ از یک چیﺰ دارﻡ با تجربهای که کس
دیﮕری از همان چیﺰ دارد متﻔاوﺕ باﺷد.
دلیلهایی را که افراد برای نظرﺷان مﻄرح میکنند بررسی میکنم.
میتوانم دلیلهای درست و کاملی را برای نظرﻡ توضیﺢ دهم.
به یاد دارﻡ که ممکﻦ است نظر کارﺷناسان با تجربه هم درباره یک موضوع
متﻔاوﺕ باﺷد.
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کم

متوسط

زیاد

(به ندرﺕ)

(بیﺸتر وقتها)

(همیﺸه)











































تمرین :6

مربی از گروه میخواهد یکی (یا بیﺸتر) از ﺷغلهای زیر را انتخاﺏ کنید و
نکتههای مثبت و منﻔی آن را بنویسید .برای هر ﺷغل حداقل ﭘنج نکته مثبت
و ﭘنج نکته منﻔی بنویسید:
آﺷپﺰ ،آموزگار ،بازیﮕر ،برق کار ،بنا ،ﭘرستار ،ﭘﺰﺷک ،ﭘلیس ،ﺟنﮕل بان (مﺤیط
بان) ،خانه دار ،خیاط ،راننده ،ﭘاکبان ،سلمانی ،کارگر ،کارمند اداره ،کارمند
خدماﺕ ،کﺸاورز ،مغازه دار ،نظامی ،نقاش ساختمان و ...
بعد در هر مورد بنویسید اطالﻋاتی را که درباره ایﻦ نکتههای مثبت و منﻔی هر
ﺷغل دارید ،از کجا به دست آوردهاید (مثالً تجربه خودﻡ ،مﻄالعه و اطالﻋاﺕ
دیﮕران).
ایﻦ اطالﻋاﺕ چقدر قابل اﻋتماد و کامل است (کم ،متوسط ،زیاد).
از کجا فهمیدید اطالﻋاتی که درباره هر ﺷغل دارید ،چقدر درست و کامل است؟
از کجا اطالعات را به
نکتههای مثبت

نکتههای منفی

دست آوردید؟

اطالعات قابل اعتماد است؟

(اﻋتبار اطالﻋاﺕ)

(منبﻊ اطالﻋاﺕ)

............................ ..................................
............................ ..................................
............................ ..................................

..................................
..................................
..................................

..................................
..................................
..................................

از کجا میدانید؟

(ﺷاخﺺ اﻋتبار اطالﻋاﺕ)

..................................
..................................
..................................

تمرین :7

مربی یکی از وسایل زیر را به هر یک از اﻋضای گروه میدهد تا یک آگهی یا تبلیغ برای آن درست کنید و ﺟلوی کالس نمایﺶ
بدهید.
یک دفتر مﺸق ،یک خودنویس ،یک کیف ﭘول ،یک خوراکی ،یک بسته دستمال کاﻏذی و یک کاله
هر چه در زمان کوتاهتر تبلیغ بهتری بکنید امتیاز بیﺸتری میگیرید .مربی و دوستانتان درباره تبلیغ ﺷما به هر کداﻡ از ایﻦ نکاﺕ از
 1تا  5امتیاز میدهند (کوتاه بودن ،ﺟذاﺏ بودن ،راست گویی و کامل گویی).
عنوان آگهی:

کوتاه بودن
ﺟذاﺏ بودن
راست گویی
کامل گویی
مورد دیﮕر؟

امتیاز
9

2

3

4

5
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تمرین :8

مربی یک آگهی تبلیغاتی به هر یک از گروههای ﺷما میدهد تا آن را ارزیابی و در
ﺟمﻊ مﻄرح کنید.
چه چیزهایی مهارت انتقاد و ارزیابی را ضعیف میکند؟

.1
.7
.3
.4
.5
.6
.2
.8

فکر کنیم نظر ما بهتریﻦ نظر است.
کم ظرفیت باﺷیم و از ﺷنیدن نظرهایی که با نظر ما فرق دارد ناراحت ﺷویم.
ﺟنبه های مختلف هر کس یا هر چیﺰ را نبینیم و فکر کنیم هر کسی یا هر چیﺰی فقط خوﺏ یا فقط بد است.
بی طرف نباﺷیم و احساساتمان روی فکرهایمان اﺛر بﮕذارد.
نرمﺶ ﭘذیر (انعﻄاف ﭘذیر) نباﺷیم و تغییر دادن نظرمان برایمان سخت باﺷد.
به ﺟای اینکه خودمان مستقالنه فکر کنیم ،تلقیﻦ ﭘذیر باﺷیم و تسلیم نظر دیﮕران ﺷویم.
به هر چیﺰ فقط از دریچه چﺸم خودمان نﮕاه کنیم.
به نظر دیﮕران احتراﻡ نﮕذاریم و آنها و نظرهایﺸان را تﺤقیر یا مسخره کنیم.

تمرین :1

مربی از گروه میخواهد در ﺟمﻊ مﻄرح کنید وقتی کسی کم ظرفیت است یعنی تﺤمل ندارد نظر دیﮕران را بﺸنود یا بپذیرد چه
ضررهایی میتواند داﺷته باﺷد؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................................
............................................................................................................... ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :91

مربی از گروه میخواهد فرض کنید میخواهید برای خانه یک دستﮕاه رایانه بخرید و با هم فکری دوستانتان فایدهها و ضررهای
ایﻦ کار را بررسی کنید.
فایدهها

ضررها

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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تمرین :99

مربی از گروه میخواهد در مورد انتخاﺏ وسایل مسافرﺕ با دوستان خودتان بﺤث و همﻔکری کنید.
الف) به چه ﺟنبههایی باید دقت کنید؟
...............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ﺏ) در مورد یکی از وسایل نقلیه زیر ﺟنبههایی را که مﻄرح کردید در نظر بﮕیرید.
دوچرخه......................................................................................................................................................................................... :
.............................................................................................................................. ...........................................................
.........................................................................................................................................................................................
موتور.................................................................................................. ........................................................................................... :
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... .
ماﺷیﻦ............................................................................................................................. .............................................................. :
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... .
اتوبوس.................................................................................................................................................................... ..................... :
......................................................................................................................................... ..................................................
.......................................................................................................................................................................................... .
قﻄار............................................................................................................................................................................................. :
.......................................................................................................................................................................................... ....
.................................................................................................................................................... ..........................................
هواﭘیما.......................................................................................................................................................................................... :
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... .
ج) بنویسید کداﻡ ﺟنبههای ایﻦ وسیله نقلیه ممکﻦ است برای بعضی افراد مﻔید و برای بعضی افراد مضر باﺷد؟ مثال بﺰنید.
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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د) بنویسید کداﻡ ﺟنبههای ایﻦ وسیله نقلیه ممکﻦ است در بعضی ﺷرایط مﻔید و در بعضی ﺷرایط مضر باﺷد؟ مثال بﺰنید.
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..................................................................
...............................................................................................................................................................................................
تمرین:92

مربی از گروههای  7-3نﻔره میخواهد که یک داستان را از کتاﺏهای درسی (مثل فارسی یا تاریخ) انتخاﺏ کنید:
 .1ویﮋگیهای خوﺏ و بد ﺷخصیت آن را بنویسید.
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
 .7توضیﺢ دهید که از کجا فهمیدید ایﻦ ویﮋگیها را دارد.
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................. ..............................................................................
...............................................................................................................................................................................................
 .3بنویسید اگر ﺷما ﺟای او بودید چه میکردید.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .....................................
......................................................................................... ......................................................................................................
 .4توضیﺢ دهید که چرا ﺷما ایﻦ کار میکردید.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...............................................................
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تمرین :93

مربی از ﺷما میخواهد ﭘنج موقعیت را به یاد بیاورید که احساساتتان باﻋث ﺷده چیﺰی را درست وکامل ارزیابی نکنید و آنها را
بنویسید.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین:94

مربی از گروه میخواهد ﭘنج موقعیت را به یاد آورید که وقتی اطالﻋاﺕ ﺟدیدتر ،کاملتر یا درستتری به دست آوردید نظر قبلی
خودتان را تغییر دادید .ﺟملههای زیر را درباره هر موقعیت ﭘر کنید:
من درباره  ....................................................................نظرم را تغییر دادم زیرا ....................................................................................
نظر قبلی من ..........................................................................................................................................................................................
نظر جدید من ...........................................................................................................................................................................................
من درباره  ....................................................................نظرم را تغییر دادم زیرا ....................................................................................
نظر قبلی من ..........................................................................................................................................................................................
نظر جدید من ...........................................................................................................................................................................................
من درباره  ....................................................................نظرم را تغییر دادم زیرا ....................................................................................
نظر قبلی من ..........................................................................................................................................................................................
نظر جدید من ...........................................................................................................................................................................................
من درباره  ....................................................................نظرم را تغییر دادم زیرا ....................................................................................
نظر قبلی من ..........................................................................................................................................................................................
نظر جدید من ...........................................................................................................................................................................................
من درباره  ....................................................................نظرم را تغییر دادم زیرا ....................................................................................
نظر قبلی من ..........................................................................................................................................................................................
نظر جدید من ...........................................................................................................................................................................................
تمرین :95

مربی از گروه میخواهد ﭘنج موقعیت را که در آنها تسلیم نظر دیﮕران ﺷدهاید را به یاد بیاورید و ﺟمله زیر را درباره هر کداﻡ از آنها
ﭘر کنید:
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
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مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره
مﻦ درباره

 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................
 ......................................................تسلیم نظر ..................................................

ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................
ﺷدﻡ زیرا ...............................................

حاﻻ ﭘنج موقعیت را که در آنها تسلیم نظر دیﮕران نﺸدهاید به یاد آورید و ﺟمله زیر را درباره هر کداﻡ از آنها ﭘر کنید:
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا .....................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
مﻦ درباره  ......................................................تسلیم نظر  ..................................................ﺷدﻡ زیرا ...............................................
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تمرین :96

مربی گروه را به چهار بخﺶ تقسیم میکند و از هر بخﺶ میخواهد یکی از موارد  1تا  4را انتخاﺏ کنند .حاﻻ در هر گروه یک
مرتبه در موافقت با گﺰینه «الف» و یک مرتبه در موافقت با گﺰینه «ﺏ» صﺤبت کنید و دﻻیل خود را توضیﺢ دهید.
 .1الف) بهتر است ساعتهای مدرسه از صبح تا ظهر باشد.
موافقم چون................................................................................................................................................................... :
مخالفم چون.................................................................................................................................................................... :
ﺏ) بهتر است ساعتهای مدرسه از صبح تا بعد از ظهر باشد.
موافقم چون............................................................................................................................................................ ...... :
مخالفم چون.................................................................................................................................................................. :
 .7الف) بهتر است در هفته یک روز تعطیلی داشته باشیم.
ﺏ) بهتر است در هفته دو روز تعطیلی داشته باشیم.
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....................
........................................................................................................................................................................... ....................
 .3الف) بهتر است در تعطیالت تکالیف داشته باشیم.
ﺏ) بهتر است برای تعطیالت تکالیف ندهند.
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....................
 .4الف) بهتر است مسئولیت نظافت کالس با دانش آموزان باشد.
ﺏ) بهتر است مسئولیت نظافت کالس با کارکنان مدرسه باشد.
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....................
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تمرین :97

مربی از گروه میخواهد که هر یک به تنهایی فکر کنید و به خاطر بیاورید.
الف) آیا تاکنون کسی را به دلیل فکر و نظرش مسخره کردهاید؟
ب) آیا پیش آمده از نگرانی این که شما را به خاطر نظرتان مسخره کنند بترسید حرف بزنید؟
تمرین :98

مربی از گروه میخواهد که هر یک از اﻋضا به تنهایی ﺟدول زیر را ﭘر کنید .برای اینکه توانیم چیﺰی را درست و کامل ارزیابی
کنیم باید ویﮋگیهایی داﺷته باﺷیم .ایﻦ ویﮋگیها در ﺟدول زیر آورده ﺷده است .مﺸخﺺ کنید ایﻦ ویﮋگیها چقدر در ﺷما وﺟود
دارد .اگر ویﮋگیهای دیﮕری هم به ذهنتان میرسد به ﺟدول اضافه کنید.
ویژگیهایی که برای فکر کردن همراه با انتقاد و ارزیابی الزم است

میدانم هر چیزی میتواند نکتههای مثبت (خوب) و منفی (بد) داشته باشد و سعی میکنم در
ارزیابی هر موضوعی خوبیها و بدیهایش را پیدا کنم.
نظر خودم را هم ارزیابی میکنم و نکتههای مثبت و منفی نظر خودم را هم دوباره بررسی
میکنم.
دنبال اطالعات جدیدتر میروم و با توجه به چیزهای جدیدی که میفهمم نظر خودم را نو و
کامل میکنم.
از دیگران میخواهم نظرهای مرا ارزیابی کنند و نکات خوب و بد آن را به من بگویند.
اگر دیگران اِشکالهای نظر من را میگویند ،ناراحت و رنجیده نمیشوم و با دقت و حوصله
به آنها گوش میدهم.
اگر کسی نکتههای منفی نظر مرا بگوید ،خوشحال میشوم و از او تشکر میکنم.
قبول دارم که نظرهایی که بهتر و کاملتر از نظر من باشد هم وجود دارد.
قبول دارم که هر کسی اجازه دارد نظر و ارزیابی مستقل خودش را داشته باشد.
به نظرهای دیگران حتی اگر با نظر من فرق داشته باشد با دقت گوش میدهم و دلیلهای
آنها را بیطرفانه بررسی میکنم.
سعی میکنم بیطرف باشم و احساساتم روی ارزیابیهایم اثر نگذارد.
حتی اگر نظر دیگران را قبول نداشته باشم ،به آن کامالً احترام میگذارم.
اجازه نمیدهم کسی به خاطر نظرش مسخره و تحقیر شود.
سعی میکنم خودم را جای دیگران بگذارم و هر موضوعی را از نگاه دیگران هم ببینم.
سعی میکنم جنبههای مختلف هر موضوع را در نظر بگیرم و همه جنبههایش را بررسی کنم.
همیشه وقتی نظرم را میگویم ،نکتههای مثبت (خوب) و منفی (ضعیف و اِشکالدار) نظرم را
هم میگویم.
نظر خودم را بدون ترس یا خجالت میگویم.
بدون فکر نظر دیگران را نمیپذیرم بلکه با استفاده از فکر خودم و فکرهای دیگران ،به نظر
مخصوص خودم میرسم.
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ویژگیهایی که برای فکر کردن همراه با انتقاد و ارزیابی الزم است
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تمرین :91

مربی از گروه میخواهد با هم فکر کنید و ﭘیﺸنهاد بدهید که اگر بخواهید سه قانون بﮕذارید که
همه مردﻡ دنیا حتی از آن ﭘیروی کنند ،چه قانونهایی وضﻊ میکنید؟
دلیلهای خود را توضیﺢ دهید.

.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
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در ایﻦ ﺟلسه درباره موضوعهای زیر گﻔت و گو و تمریﻦ کردیم و نکتههای زیر را یاد
گرفتیم:
 .1انتقادی فکر کردن و ارزیابی یعنی ﭘیدا کردن نکتههای مثبت (خوبیها) و منﻔی
(بدیها و اِﺷکالها) هر چیﺰ.
 .7تﻔکر انتقادی یک مهارﺕ مﻔید است که باید یاد بﮕیریم و تمریﻦ کنیم تا در
آن قوی ﺷویم.
 .3تﻔکر انتقادی به ما کمک میکند که هر چیﺰی را بهتر و کاملتر بﺸناسیم و
بتوانیم از قسمتهای مﻔید آن استﻔاده کنیم و نﮕذاریم قسمتهای ﻏیر مﻔید
آن به ما آسیﺐ بﺰند.
 .4برای تﻔکر انتقادی باید:
 oهمیﺸه دنبال اطالﻋاﺕ ﺟدیدتر ،درستتر و کاملتر باﺷیم.
 oهمیﺸه اﻋتبار ،درستی و کامل بودن اطالﻋاتی را که به دست میآوریم بررسی کنیم.
 oدنیا را از چﺸم دیﮕران هم ببینیم.
 oبه همه ﺟنبههای خوﺏ و بد هر چیﺰی دقت کنیم.
 oدر ارزیابی بیطرف باﺷیم و نﮕذاریم احساساتمان روی فکرمان اﺛر بﮕذارد.
 oاز نظرهایی که با نظر ما فرق دارد استقبال کنیم.
 oفکر کنیم هر چیﺰی چه وقت ،در چه ﺷرایﻄی ،برای چه کسی ،و از چه ﺟنبهای میتواند مﻔید یا ﻏیر مﻔید باﺷد.
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تمرینهای خانه:

میتوانید از بیﻦ تمریﻦهای زیر یک یا چند مورد را انتخاﺏ کنید و انجاﻡ دهید.
تمرین ()9

الف) یک مﻄلﺐ یا یک تبلیغ را از یک روزنامه ،مجله یا اینترنت انتخاﺏ و ﺟدول زیر را درباره آن ﭘر کنید:
مطلب:

بله

نه

نمیدانم

این مطلب معتبر (درست) و کامل است؟







آیا نویسندگان این مطلب متخصص و کارشناس این موضوع هستند؟







آیا متخصصین دیگر هم درباره این موضوع همین نظر را دارند؟







آیا نظر بیشتر کارشناسها درباره این موضوع به هم شبیه هستند؟







آیا نظر بیشتر کارشناسها درباره این موضوع متفاوت هستند؟







ﺏ) با توﺟه به ﺟدولی که ﭘر کردید ،چقدر ایﻦ مﻄلﺐ را باور میکنید؟
 تقریباً باور میکنم.
 اصالً باور نمیکنم.
 کامالً باور میکنم.
 کمی باور میکنم

تمرین ()2

درباره یکی از موضوعهای زیر ،ﺟدول زیر را ﭘر کنید:
 oزمین گرد است
4=2+2 o
 oما برای زنده ماندن باید نفس بکشیم

 oبچهها باید در  6سالگی به مدرسه بروند
 oانجام تکالیف به یادگیری ما کمک میکند
 oشب دیر خوابیدن برای سالمتی ضرر دارد

از کجا به این نتیجه رسیدهام

کم

متوسط

زیاد

تجربههای خودم
مطالعه
دیگران اینطور میگویند



















تمرین ()3

الف) با یکی از افراد خانواده درباره شغلش صحبت کنید و نکتههای خوب و بد شغل او را از نظر خودش بنویسید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................ ..................................................................................................
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ﺏ) نکتههای مثبت و منفی شغل او را از نظر خودتان بنویسید.
........................................................................................................................ .......................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ج) نظر شما دو نفر در چه قسمتهایی با هم فرق دارد؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................ ..................................................................................................
د) فکر میکنید دلیل این تفاوتها چیست؟
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
تمرین ()4

به نظر ﺷما تﻔاوﺕ میان «نیاز به داﺷتﻦ چیﺰی» با «ﻋالقه به داﺷتﻦ چیﺰی» چیست؟
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................ ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
تمرین ()5

الف) یکی از چیﺰهایی که ندارید اما ﻻزﻡ دارید ناﻡ ببرید .به چه دلیلهایی به آن نیاز دارید؟ فرض کنید ﭘدر و مادرتان با تهیه آن
مخالف هستند ،تالش کنید دلیلهایتان را به قدری خوﺏ و کامل بنویسید و از اطالﻋاﺕ درست و کامل استﻔاده کنید که آنها راضی
ﺷوند.
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .................................
ﺏ) فرض کنید ﺟای ﭘدر و مادرتان هستید و با تهیه آن وسیله مخالﻔید ،دﻻیل مخالﻔت خودتان را به ﻋنوان ﭘدر و مادر بنویسید و
تالش کنید ایﻦ قدر خوﺏ و کامل بنویسید و از اطالﻋاﺕ درست و کامل استﻔاده کنید که بتوانید فرزندتان را قانﻊ کنید که آن وسیله
را نباید تهیه کرد.
............................................................................................................................... ................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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تمرین ()6

الف) یکی از چیﺰهایی را که نیاز دارید ناﻡ ببرید و دﻻیل نیاز به آن را توضیﺢ دهید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
ﺏ) یکی از چیﺰهایی را که دوست دارید ناﻡ ببرید و دﻻیل ﻋالقه به آن را توضیﺢ دهید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
ج) اگر اﺟازه داﺷته باﺷید یکی از چیﺰهایی را که دارید و به آن نیاز دارید ،با یکی از چیﺰهایی که ندارید ولی به آن نیاز دارید ﻋوض
کنید ،چه چیﺰهایی را با هم ﻋوض میکنید؟ ﺟملههای زیر را کامل کنید:
من به (این وسیله)  .....................................................که دارم نیاز دارم زیرا .......................................................................................... .
من به (این وسیله)  ....................................................که ندارم نیاز دارم زیرا ........................................................................................
من  .........................را که دارم و به آن نیاز هم دارم ،با  ......................که ندارم ولی الزم دارم ،عوض میکنم زیرا .............................
د) اگر اﺟازه داﺷته باﺷید یکی از چیﺰهایی را که دارید و دوستﺶ دارید ،با یکی از چیﺰهایی که ندارید ولی دوست دارید داﺷته باﺷید
ﻋوض کنید ،چه چیﺰهایی را با هم ﻋوض میکنید؟ ﺟملههای زیر را کامل کنید:
من این (وسیلهای)  .....................................................را که دارم دوست دارم زیرا .................................................................................
من دوست دارم این (وسیله)  ...................................را که هنوز ندارم داشته باشم زیرا ...........................................................................
من  .................را که دارم و دوستش دارم با  .....................که ندارم و دوست دارم داشته باشم عوض میکنم زیرا ....................................
تمرین ()7

از میان لباسهایی که در ﭘاییﻦ مثال زده ﺷده کداﻡ را بیﺸتر دوست دارید؟ دلیلهایتان را بنویسید و نکتههای مثبت و منﻔی آن
لباس را توضیﺢ بدهید.
لباسهای گﺸاد
لباس منﺰل
لباس رسمی و ﺟدی
لباسهای چسبان
لباسهای روﺷﻦ
لباس مهمانی
لباسهای تیره
لباس ورزﺷی
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................................................
میتوانید این تمرینها را در منزل ،مدرسه و مهمانی ،با افراد خانواده ،فامیل و دوستانتان نیز انجام دهید .اگر دوست داشته باشید
میتوانید برای بهترین پاسخها جایزه تعیین کنید.
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فصل دهم :فکر کردن همراه با خالقیت و نوآوری
هدفها






معنای خالقیت و نوآوری را بدانیم.
راههای تقویت خالقیت /نوآوری را در خودﺷان بﺸناسیم.
با ویﮋگیهای افراد خالق  /نوآور آﺷنا ﺷویم.
مانﻊهای فکر کردن خالقانه /نوآورانه را بﺸناسیم.
با راههای بر طرف کردن موانﻊ خالقیت /نوآوری آﺷنا ﺷویم.

مربی از گروه میﭘرسد« :بچهها به نظر شما نوآوری یعنی چه؟ به آن خالقیت هم میگویند» نظرتان را
در گروه مﻄرح کنید.
نوآوری یا خالقیت ،یعنی ﺷما بتوانید به چیﺰهای ﺟدیدی فکر کنید یا چیﺰهای ﺟدیدی درست کنید که تا حاﻻ وﺟود نداﺷته ،یا
چیﺰی را که اﻻن وﺟود دارد طوری تغییر دهید و بهتر کنید به صورتی که تا حاﻻ به ذهﻦ کسی نرسیده باﺷد .داﺷتﻦ فکرهای نو
یا انجاﻡ دادن کارها با روشهای تازه از بلد بودن و حﻔظ کردن درسها مهمتر است.
خالق بودن به ما کمک میکند تا:
 از موضوعهایی که یاد میگیریم استﻔاده کنیم و چیﺰهای ﺟدید و مﻔید بسازیم.
 همیﺸه در حال مﻄالعه و یادگرفتﻦ باﺷیم ،چون دنبال فکرهای ﺟدید و راههای ﺟدید می گردیم.
 برای مﺸکالتمان راه حلهای بیﺸتر و مؤﺛرتری ﭘیدا کنیم و بتوانیم تصمیمگیریهای بهتری داﺷته باﺷیم.

همه ما استعداد نوآوری داریم و میتوانیم این توانایی را در خودمان تقویت کنیم.
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تمرین :9

مربی از گروه میخواهد فکر کنید و اگر نوآوریهایی تا به حال به ذهنتان رسیده بنویسید و بعد برای گروه تعریف کنید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :2

مربی یک ﺷکل روی تخته میکﺸد ،یا از گروه میخواهد به نوبت یا داوطلبانه
ﺷکلی روی تخته بکﺸید که معلوﻡ نباﺷد چه چیﺰی است ،سپس از بقیه میخواهد
به نوبت یا داوطلبانه بﮕویید چه چیﺰی میبینید و ایﻦ ﺷکل ﺷبیه چیست.
سپس از گروه میخواهد هر کداﻡ به نوبت یا داوطلبانه چیﺰی به آن ﺷکلها اضافه
کنید تا در ﭘایان به یک ﺷکل واضﺢ تبدیل ﺷود.
................................................................................................... ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
ویژگیهای کسی که فکر خالقانه و نوآورانه دارد

 ذهﻦ او باز است یعنی به تماﻡ ایدهها اﺟازه میدهد که به
ذهنﺶ بیایند و بعد آنها را ارزیابی میکند.
 به چیﺰهای ﺟدید و نو فکر میکند.
 خیال ﭘردازی میکند.

تمرین:3

مربی گروه را به گروههای  3تا  5نﻔری تقسیم میکند و میخواهد فکر کنید که با وسایل دور ریختنی فهرست زیر چه چیﺰهایی
میتوانند بسازید و برای هر وسیله حداقل سه کاربرد ﭘیدا کنید .هر گروه به انتخاﺏ مربی یا خودتان روی یکی از مثالها کار کنید
و سپس ﭘیﺸنهادها را در گروه بﺰرگ ارائه کنید.
یک دفتر مشق نوشته شده و قدیمی ،پنج مداد تراشیده و کوچک شده ،سه بطری پالستیکی آب معدنی خالی ،ده لوله خالی خمیر دندان
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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تمرین :4

حاﻻ مربی از هر گروه میخواهد برای وسایل زیر حداقل ﭘنج مورد استﻔاده دیﮕر ﭘیدا کنید .هر گروه به انتخاﺏ مربی یا خودتان
روی یکی از مثالها کار کنید و سپس ﭘیﺸنهادها را در گروه بﺰرگ ارائه کنید.
جوراب غیر از پوشیدن ،لیوان غیر از نوشیدن ،صندلی غیر از نشستن ،دوچرخه غیر از سواری ،آجر غیر از ساختمانسازی
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
تمرین :5

مربی از ﺷما میخواهد که در مورد موقعیتهای زیر فکر کنید و ﭘاسخهای خود را در کتاﺏ کار بنویسید .سپس داوطلبانه یا به
انتخاﺏ مربی آنها را برای گروه نقل کنید.
الف) اگر میتوانستید یک شبانه روز نامرئی شوید چه اتفاقی میافتاد یا چه کاری میکردید؟
........................................................................................................................................................... ....................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
ﺏ) اگر قرار بود یک میلیون تومان را یک ساعته خرج کنید ،با آن چه کاری میکردید؟
...............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .................
ج) اگر ده میلیون تومان سرمایه داشتید و میخواستید آن را بیشتر کنید ،چه کاری میکردید؟
...............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ .......................

تمرین :7

مربی از گروه میخواهد در کتاﺏ کار خودتان یادداﺷت کنید اگر قرار باﺷد وسایل زیر را طراحی کنید ،چه نوآوریهایی در آنها انجاﻡ
میدهید:
صندلی ،ماشین ،فرش ،یخچال ،پنجره
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
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تمرین :8

مربی از گروه میخواهد در کتاﺏ کار خودتان یادداﺷت کنید که اگر بخواهید وسایل یا مکان های زیر را برای ﭘنج سال بعد طراحی
کنید ،چه تواناییها یا امکاناﺕ ﭘیﺸرفتهای برای آنها در نظر میگیرید:
ماشین ،مدرسه ،سطل زباله ،سوپر مارکت ،ماشین لباسشویی
............................................................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تمرین :1

مربی از گروه میخواهد که یک داستان مﺸهور یا یکی از داستانهای کتاﺏ درسی خود را انتخاﺏ کنید و از نیمه داستان به بعد آن
را هر طور که دوست دارید تغییر دهید .اگر بخواهید میتوانید ﺷخصیتهایی را به داستان وارد یا از داستان خارج کنید و ﭘایان
داستان را تغییر دهید.
میتوانید تمرینهایی را که در گروه انجام دادهاید با مثالهای دیگر ،در منزل با افراد خانواده یا در مهمانی با فامیل و
دوستانشان نیز انجام دهید.

عواملی که مانع از نوآوری و خالقیت میشوند
بعضی آدمها ،بعضی قانونها یا بعضی فکرها ممکن است جلوی خالقیت و ابتکار ما
را بگیرند .اگر ما این مانعها را بشناسیم ،میتوانیم خیلی از آنها را از بین ببریم.
گاهی این مانعها اصالً در واقعیت وجود ندارند و فقط در فکر ما وجود دارند و ما
بیخودی از آنها میترسیم» .برای نمونه:
 .1فکرهای اﺷتباه؛ ممکﻦ است ما فکر کنیم استعداد نوآوری نداریم و
حتی اگر سعی هم بکنیم فکر به درد بخوری به ذهنمان نمیرسد و
نمیتوانیم چیﺰ مﻔیدی بسازیم.
 .7ترس از مسخره ﺷدن؛ ممکﻦ است بترسیم که اگر فکر ﺟدیدی داﺷته باﺷیم یا چیﺰ ﺟدیدی بسازیم ،دیﮕران آن را
قبول نداﺷته باﺷند یا حتی آن را مسخره کنند.
 .3ناراضی بودن بﺰرگترها؛ ممکﻦ است بعضی بﺰرگترها مثل ﭘدر و مادرها یا معلم ها دوست داﺷته باﺷند که ما وقتمان
را بیﺸتر صرف درس خواندن یا انجاﻡ تکالیف و کارهای خانه بکنیم.
 .4نﮕرانی از نداﺷتﻦ وسایل ﻻزﻡ؛ بیﺸتر دانﺸمندان ،مخترﻋیﻦ و کسانی که نوآوری کردند وسایل یا ﭘول کافی نداﺷتند.
آنها سعی کردند از همان وسایل سادهای که دور و برﺷان وﺟود داﺷت استﻔاده کنند و چیﺰهای مﻔید و نو بسازند.
 .5ترس از خﻄرناک بودن؛ ممکﻦ است بترسیم که آزمایﺶهایی که میکنیم خﻄرناک باﺷند یا وسایل خانه را خراﺏ کنند
و بﺰرگترها از دست ما ناراحت ﺷوند.
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تمرین :92

مربی از گروه میخواهد ﺟدول «مانﻊهای خالقیت» زیر را در مورد خودتان ﭘر کنید و اگر دلیلهای دیﮕری به ذهنتان میرسد به
ﺟدول اضافه کنید.
اصال وجود ندارد

فکرهای اﺷتباه
ترس از مسخره ﺷدن
ناراضی بودن بﺰرگترها
نداﺷتﻦ ابﺰارهای ﻻزﻡ
ترس از خﻄرناک بودن یا خرابکاری
ناتوانی در معرفی کردن فکر یا ابﺰار ﺟدید به دیﮕران

............................
............................
............................
............................
............................
............................

وجود دارد ولی

وجود دارد و خالقیت

مانع من نشده است

من را کم میکند

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

تمرین :93

مربی از گروه میخواهد به نوبت یا داوطلبانه ،یکی از فکرهای خالقانه خود را با چند ﺟمله کوتاه و در  3-5دقیقه زمان برای کالس
توضیﺢ دهید .سعی کنید فکرهایتان را به صورﺕ کوتاهتر ،سادهتر و در مدﺕ کمتر توضیﺢ دهید.
...............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ................................................................................................
شوخی کردن و شوخ بودن یک نوع خالقیت است
آدﻡ ﺷوخ کسی است که از نوآوری و ابتکار فکری خودش برای خنداندن دیﮕران استﻔاده میکند .ﺷوخی و طنﺰ را میتوان در
نوﺷته ،نمایﺶ ،داستان ،فیلم ،نقاﺷی ،لﻄیﻔه ،مجسمه و بسیاری هنرهای دیﮕر نﺸان داد .ﺷوخ طبعی میتواند موانﻊ نوآوری را
کاهﺶ دهد و به افراد خالق کمک کند تا ابتکارهای خودﺷان را دنبال کنند و به نتیجه برسانند.
تمرین :94

مربی از گروه میخواهد تمریﻦهای زیر را به صورﺕ تک نﻔره یا گروهی با دوستانتان انجاﻡ دهید.
الف) خندهدارترین جاندار تخیلی را که به ذهنتان میرسد تصور کنید و شکل آن را بکشید.
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ﺏ) حداقل دو کاربرد خندهدار برای هر کدام از وسایل زیر پیدا کنید :جرثقیل ،نردبان ،رومیزی ،تانک ،بشقاب
.................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
ج) جملههای ناتمام زیر را به صورت خنده دار کامل کنید:
 oیک روز یک سوسک به بچهاش گفت.......................................................................................................................................... :
 oیک هزارپا جلوی مغازه کفش فروشی ایستاده بود و ......................................................................................................................
 oیک آتش نشان داخل استخر پرید و ................................................................................................................... ............................
 oیک پلیس وارد شیرینی فروشی شد و ....................................................................................................................... .....................
 oیک آمپول روی میز نشست و گفت............................................................................................................................................ :
د) یکی از خوابهای بدی را که دیدهاید تعریف کنید و سعی کنید یک پایان خندهدار برای آن بسازید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ه) یک داستان ترسناک را در پنج خط شروع کنید ،سپس سعی کنید در پنج خط بعدی داستان را به صورت خنده دار ادامه دهید.
.................................................................................. .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................. ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
میتوانید این بازیها را در منزل با افراد خانواده یا در مهمانی با فامیل و دوستانتان نیز انجام دهید.
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تمرین خانه:

در طول هﻔته؛
الف) هر فکر نو یا ﺟالﺐ و بامﺰهای که به ذهنتان میرسد در کتاﺏ کار یادداﺷت کنید.
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ...................
..................................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ..................................
...................................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ﺏ) اگر با مﺸکلی مواﺟه میﺷوید سعی کنید آن را ﺷوخی بﮕیرید ،یعنی طوری به آن فکر کنید که موضوع خندهدار به نظر
بیاید.
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ...................
.......................................................................................................................................................................................... ..
...................................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ...................
........................................................................................................................................................................... .................
....................................................................................................... .....................................................................................
ج) به اطراف خودتان توﺟه کنید تا اگر خالقیت یا ابتکاری از سوی دیﮕران صورﺕ گرفته ببینید و در کتاﺏ کار خود بنویسید.
میتوانید به آن افراد خالق بﮕویید که متوﺟه نوآوریﺷان ﺷدهاید و به آنها تبریک بﮕویید.
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ...................
..................................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ..................................
...................................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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