
تفکر 
و سبک
 زندگی

دكتر محمود معافی
سرپرست شورای برنامه ریزی 
گروه درسی آداب و مهارت های زندگی
دفتر تألیف کتاب های درسی
دكتر سيدامير رون
رئیس گروه درسی آداب و مهارت های زندگی
دفتر تألیف کتاب های درسی

تفکر یعنی پردازش ذهن روی اطالعاتی که از طریق مشاهده  کردن، 
ــنیدن، تجربه  کردن، گفت وگو، لمس  کردن، بوییدن و حتی  خواندن، ش
چشیدن وارد ذهن می شود تا انسان براساس آن ها بتواند حقیقت موضوع 
ــئله را درک کند. به عبارت دیگر، از یک سری مقدمات نتایجی را  یا مس
به روش حل مسئله، قیاس، استقرا، آزمایش، همه جانبه نگری و خالقیت 
ــف کند. هر چند که همة موضوعات درسی به دنبال پرورش  ذهنی کش
ــاص اختصاص ندارد، اما  ــتند و آموزش تفکر به یک درس خ تفکر هس
ــر و روش تحقیق و  ــی که ادامة درس تفک ــبک زندگ برنامة تفکر و س
ــت، به طور خاص به آموزش این  مطالعات اجتماعی در دورة ابتدایی اس

دو می پردازد.
اهداف آموزش تفکر عبارت اند از:

* کسب صالحیت ها و مهارت های تفکر و اندیشیدن
* آشنایی با صفات و ویژگی های منش تفکر صحیح

* کسب بصیرت و بینش  عمیق نسبت به امور و پدیده ها
صالحیت ها و مهارت های تفکر در این برنامه عبارت اند از: تخیل و 
تصور ذهنی، تفکر حل مسئله، تفکر نقاد و خالق، تفکر همه جانبه، تفکر 

استقرایی و تفکر قیاسی.
سایر مهارت های تفکر نیز این موارد هستند: پرسشگری، استدالل، 
مشاهده، تجزیه و تحلیل، قضاوت براساس شواهد، قضاوت براساس نظام 

معیار و تصمیم گیری.

آشنايی با 
برنامة آموزش

تفکر و سبک زندگی
 در سال اول متوسطه
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ــردی و صفات  ــامل صفات ف ــات و ویژگی های منش تفکر ش صف
اجتماعی است. 

منظور از کسب صفات فردی این است که فرد:
ـ در همه حال اهل تفکر باشد.

ـ یک موضوع و مسئله را نقد کند.
ـ راه حل های بدیع و نو ارائه کند.

ـ یک موضوع و مسئله را همه جانبه بررسی و تجزیه و تحلیل کند.
ـ شجاعت بیان آرا و نظرات خود را داشته باشد.

ـ در صورت پی  بردن به اشتباه، در تغییر نظر خود شجاعت داشته باشد.
ـ با طرح سؤال دانش خود را توسعه بخشد.

ـ از مغالطه بپرهیزد و براساس شواهد و دالیل اظهارنظر کند. 

منظور از کسب صفات اجتماعی در اندیشه و تفکر این است که فرد:
ـ در مباحثات نوبت را رعایت کند.

ـ بتواند هیجانات خود را کنترل کند.
ـ به سخنان دیگران گوش بسپارد.

ــتدالل نظرات مخالف را  ــه عقاید دیگران احترام بگذارد و با اس ـ ب
رد کند.

ـ دیگران را به بیان نظرات خود ترغیب کند.
ــر بر توانایی  ــة آموزش تفک ــطه برنام ــة اول دورة اول متوس در پای
ــئله، تفکر نقاد، کاوشگری، تفکر علمی، تفکر همه جانبه، تفکر  حل مس
ــتقرایی و قیاسی براساس نظام معیار تمرکز دارد. تمرکز بر این موارد  اس
به معنای حذف سایر صالحیت ها نیست، بلکه تالش می شود که از طریق 

فعالیت ها و تجربه های یادگیری بر سایر صالحیت ها نیز تأکید شود.
مضمون ها یا تم هایی که برای رسیدن به این اهداف و در ارتباط با 
عرصه های چهارگانة یادگیری )خود، خداوند متعال، جامعه و نظام خلقت( 

انتخاب شده اند، در جدول  1 آمده اند:

سبك زندگی چيست؟
ــیوة خاص و انتخابی یک ملت، قوم، گروه یا فرد،  سبک زندگی ش
ــا، افکار، فرهنگ، میزان  ــخصی، باوره تحت تأثیر خانواده، تجربیات ش
ــت که افراد برای خود  ــیت یا پایگاه اجتماعی و طبقاتی اس درامد، جنس
ــور از زندگی نوعی تداوم و تالش فرد برای ادامة  انتخاب می کنند. منظ
حیات براساس مجموعه  ای از باورها، مقدورات، امکانات و عالقه هاست، 
ــود یا تکامل یابد.  ــان در هر لحظه ممکن است شکسته ش زندگی انس
منظور از تکامل زندگی ارتقای موقعیت، بینش ها و بصیرت ها، مهارت ها 

و نگرش ها از وضعیتی پایین تر به سمت موقعیتی برتر یا بهتر است.
سبک زندگی در حقیقت الگویی کم و بیش ثابت در تفکر احساس 
ــت که ریشه های آن در خانواده شکل می گیرد و تحت تأثیر  و عمل اس
ــای والدین، وضعیت  ــالمت و ظاهر فرد، نگرش ه ــی مانند س متغیرهای
اقتصادی و اجتماعی خانواده، شکل زندگی جمعی خانواده )تعداد فرزندان، 
ــط بودن یا  ــک فرزندی، چندمین فرزند بودن، فرزند بزرگ بودن، وس ت
ــت زمان و آغاز  ــیتی قرار دارد. با گذش آخرین فرزند بودن( و نقش جنس
تشکیل خانواده، تأثیر تجربه های جدید، ابداعات و ورود کاالهای فناوری 
ــبک زندگی  ــت در س ــد، افزایش درامد یا بینش های نو ممکن اس جدی
ــت که در نهایت تحت  تغییراتی به وجود آید، اما در هر حال این فرد اس
تأثیر ترجیحات و عالقه ها سبک زندگی خود را انتخاب می کند. با انتخاب 
ــایگان،  ــبک زندگی فرد یاد می گیرد که در برابر خود، خانواده، همس س
ــت  ــغلی که قرار اس ــاوندان، مردم، جامعه، خدا، نظام خلقت و ش خویش
ــی که با توجه به جنسیت برای او انتخاب شده است  انتخاب کند و نقش
ــر و شوهر( چه وظایفی دارد. مجموعة این شناخت ها و  )پدر، مادر، همس

تکالیف وظایف زندگی را مشخص می کنند.
وظایف در مقابل خود نیز شامل حفظ بقای زیستی، حفظ بقای روانی 
ــت. وظایف  و حفظ بقای اجتماعی و حفظ رابطه با دیگران و جامعه اس
ــامل وظایف و مسئولیت ها در برابر اعضای خانواده  در مقابل خانواده ش

نظام خلقتجامعهخداخود

حواس آدمی، ويژگی های حواس، خطای 

تفسير حواس، در جست وجوی معنای 

متن، ويژگی های علم و تفكر علمی، 

)طرح سؤال، فرضيه سازی، مشاهده 

و تجربه، نتيجه گيری، خطای تعميم(، 

تنظيم گزارش، اخالق پژوهشی، تفكر 

نقاد و تفكر خالق، حقيقت جويی و كمال

آفرينش انسان

علت و معلول 

)خالق و مخلوق( 

ناظم و منظوم

روش نظرسنجی 

انصاف و عمل

 هويت

 آداب گفت وگوهای جمعی 

دفاع مقدس

هدف مندی خلقت 

نظام كيهانی 

روابط امور و پديده ها 

با يكديگر

جدول 1
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ــت. وظایف اجتماعی شامل وظایف و مسئولیت ها در  و خویشاوندان اس
برابر همسایگان، دوستان، جامعة محلی، جامعة ملی، مسلمانان و جامعة 
ــت. وظایف در برابر خداوند به وظایف معنوی در برابر خداوند  جهانی اس
اشاره دارد. بخش دیگری از این وظایف به مسئولیت در برابر نظام خلقت 

مربوط است.
ــامل نحوة ادای وظایف، خالقیت و ابداع در کار و  وظایف شغلی ش
ــازی کیفیت زندگی برای دیگران از طریق مسئولیت های شغلی  غنی س
است. وظیفة جنسی شامل ایفای نقش جنسیتی )همانندسازی با جنس 
مشابه، یادگیری وظایف شغلی، مسئولیت های خانوادگی و درک تحوالت 

جنسی( است.
سبک زندگی از جمله موضوعاتی است که جامعه شناسان، پزشکان، 
روان شناسان، روانکاوان و علمای ادیان پژوهش هایی را در این زمینه آغاز 
کرده اند. به همین علت، ماهیت این موضوع به لحاظ تنوع موضوعات، از 

نوع بین رشته ای است.
ــترده بودن محتوای سبک زندگی و قلمرو محتوایی  باتوجه به گس
ــات دینی، کار و  ــون مطالعات اجتماعی تعلیم ــه با درس هایی چ آن ک
ــی تنها بر بخش هایی  ــبک زندگ ــاوری ارتباط دارد، برنامة تفکر و س فن
ــی، اعتماد  به  نفس، درک  ــر خودآگاه ــه وظایف در قبال خود نظی که ب
خودپنداره، مهارت های مدیریت هیجانات و حفظ بهداشت روانی )مانند 
ــترس، کنترل خشم، تحمل سختی، مهارت های  غلبه بر اضطراب و اس
شاد زیستن، مهارت غلبه بر کم رویی(، مهارت های مطالعه و یادگیری و 
مدیریت زمان، مهارت های برقراری روابط مؤثر با دیگران )دوست یابی، 
قاطعیت و جرئت ورزی، سبک های ارتباطی، مهارت  حل تضاد و اختالف 
با دیگران، آداب معاشرت( و مهارت های حجاب و عفاف مربوط هستند، 

تأکید می شود.
ــه، اهمیت آموزش آداب و مهارت های زندگی، مفهوم  در ادامة مقال
آداب و مهارت های زندگی، اهداف، رویکرد و ساختار برنامة درسی برای 

اطالع معلمان ارجمند و سایر ذی نفعان مورد بحث قرار می گیرد.  

اهميت آموزش آداب و مهارت های زندگی
ــت که  ــواره با این انتقاد مواجه بوده اس ــام آموزش وپرورش هم نظ
ــرای زندگی آماده  ــدرت کودکان و نوجوانان را ب ــی به ن برنامه های درس
ــردی، بین فردی یا  ــد چگونه با چالش های ف ــد. بچه ها نمی دانن می کنن
ــردی  ـ اجتماعی به  نحو عاقالنه برخورد کنند و مهارت های الزم را از  ف
خود نشان دهند. دانش آموزان در دورة کودکی و نوجوانی و شاید در تمام 
عمر، با مسائل مختلفی مواجه می شوند، از جمله: شناخت خود )شناخت 
خود فردی، خانوادگی، قومی، اجتماعی و ملی تا باالترین سطوح آن، یعنی 
ــر بردن با دیگران و برقراری  ــانی و الهی( چگونگی به س درک خود انس

ــار آمدن با بلوغ و تغییرات حاصل از آن، نحوة  ــاط مثبت با آن ها، کن ارتب
کنترل هیجانات، ضعف در تحمل سختی، چگونگی حل تضاد با دیگران، 

افسردگی و غلبه بر آن، و یا آداب معاشرت اجتماعی.

تعريف آداب و مهارت های زندگی
آداب جمع ادب است و در لغت به معنای قاعده ها، روش ها، سنت ها 
ــم های رایج در فرهنگ هر جماعت و قوم است. در جامعة ما آداب  و رس
ریشه در دین، هنجارهای اسالمی و سنت های پسندیدة اجتماعی ایران 

دارد.
ــتی در انجام فن و کار  مهارت در لغت به معنای چیرگی و زبردس
ــتفادة صحیح، مؤثر و هدفمند از دانش  ــت. متخصصان مهارت را اس اس

نظری و عملی برای انجام درست یک کار می دانند.
آداب زندگی به قواعد رفتاری اشاره دارد که برگرفته از سنت های 
ــندیدة دینی و اجتماعی است. آداب گاه جنبة فردی دارد، مانند آداب  پس
غذا  خوردن، لباس پوشیدن، آداب خوابیدن، نظافت، سفر و مطالعه، و گاه 
جنبة اجتماعی دارد، مانند آداب همسایه داری، برخورد با افراد بزرگ سال، 
ــرداری یا ظاهر  پذیرایی از مهمان، تربیت فرزند، برخورد با والدین، همس
ــمندانه و  ــردم. مهارت های زندگی رفتارهای هوش ــدن در بین م ش
ــت که فرد برای غلبه بر چالش های فردی، بین  فردی یا  عاقالنه ای اس
اجتماعی باید از خود نشان دهد تا ضمن حفظ آرامش و سالمت فردی، 

از زندگی موفق و مطلوبی برخوردار شود.
ــن، آداب و مهارت ه�ای زندگ�ی را باي�د مجموعة  بنابرای
دانش های نظری و عملی، و رفتارهايی تعريف كرد كه ضمن 
حفظ آرامش و سالمت فردی، راه های بهبود و اصالح روابط 
بين  ف�ردی، غلبه بر چالش ه�ای روزمرة زندگ�ی و زندگی 

موفق و مطلوب را دربردارد.

اهداف آموزش آداب و مهارت های زندگی در پاية اول متوسطه
ــی ملی  ــند برنامة درس ــا توجه به الگوی جدید هدف گذاری در س ب
ــاس پنج عنصر تربیتی )تفکر  ــی براس )مصوب 1391( که بر هدف نویس
ــالق( و توجه به چهار  ــان و باور، علم و آگاهی، عمل و اخ ــل، ایم و تعق
ــدا، خلق و نظام خلقت تأکید دارد، اهداف  عرصة ارتباطی یعنی خود، خ
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آموزش آداب و مهارت های زندگی در سال اول متوسطه )پایة هفتم( به 
شرح زیر است:

الف( حيطة تفكر و تعقل
ــخیص، درک معنا،  1. تقویت مهارت های فرایند تفکر نظیر تش
ــا، نتیجه گیری، درک  ــباهت ها و تفاوت ه ــت، درک ش درک موقعی
ــی درک روابط و  ــاوت و ارزیاب ــتدالل، پیش بینی، قض ــا، اس پیامده

عبرت آموزی
2. تقویت توانایی تفکر و حل مسئله، تفکر نقاد و قضاوت براساس 

معیار
3. اندیشیدن در  خصوص شیوة درست زندگی براساس نظام معیار

ب( حيطة ايمان، باور و عالقه
4. پذیرش نقاط قوت و ضعف فردی و تفاوت های خود با دیگران

ــبات  بین فردی،  ــار عاقالنه در مناس ــه رعایت ادب و رفت ــاور ب 5. ب
خانوادگی و اجتماعی

6. باور به رهنمودهای دینی به عنوان سبک درست زندگی
7. باور به عمل براساس فکر و تجربة دیگران

ج( حيطة علم و آگاهی
8. شناخت مفهوم ادب و مهارت های زندگی

9. درک مفهوم خودآگاهی و عوامل مؤثر در رشد آن
10. آگاهی از هویت فردی و عوامل مؤثر در شکل گیری آن

11. شناخت شیوة یادگیری مؤثر و نحوة مدیریت زمان
12. آگاهی از مفهوم ارتباط و سبک های ارتباطی

13. شناخت شیوه های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران
14. شناخت پدیدة بلوغ و تغییرات حاصل از آن )ویژة دختران(

15. شناخت آداب حجاب و عفاف )ویژه دختران(

د( حيطة عمل )مهارت(
ــب مهارت های عملی مدیریت زمان و برنامه ریزی در امور  16. کس

زندگی
ــب مهارت در کنترل هیجانات فردی )اضطراب، استرس،  17. کس

خشم، مقابله با افسردگی(
18. کسب مهارت تاب آوری، تحمل سختی و شاد زیستن

ــران )مهارت  ــراری ارتباط مؤثر با دیگ ــارت در برق ــب مه 19. کس
ــازگاری ها و  ــت یابی، مهارت قاطعیت و جرئت ورزی و غلبه بر ناس دوس

چالش های بین فردی(
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ه( حيطة اخالق
20. رعایت احترام و ادب در برخورد با خانواده، همسایگان، دوستان 

و معلمان و افراد بزرگسال
ــش،  21. تقویت ارزش های اخالقی نظیر خوش رویی، عفو و بخش

کنترل نفس، صلة رحم، همسایه داری، بدگویی و تمسخر دیگران
22. رعایت حجاب و عفاف در مناسبات بین فردی

رويكرد حاكم بر برنامة درسی آداب و مهارت های زندگی
رویکرد به جهت گیری عناصر برنامة درسی )مقاصد، اهداف، محتوا، 
روش، ویژگی های معلم و شیوة ارزشیابی( براساس یک نظریة فلسفی 
و تربیتی اشاره دارد )به نقل از میلر، ترجمة دکتر محمود مهرمحمدی، 
ــی،  ــده بر کلیة برنامه های درس 1379(. از آنجا که رویکرد انتخاب ش
ــرد »فطرت گرایی  ــالمی، رویک ــفة تعلیم و تربیت اس ــه به فلس با توج
لحاظ الزم است که رویکردهای انتخاب شده  ــت، بدین  توحیدی« اس
ــانی و فضایل  ــات عالی انس برای هر حوزة یادگیری ارزش ها و گرایش
ــی،  اخالقی نظیر علم جویی، حقیقت جویی، عدالت خواهی، ژرف اندیش
ــکاوی و... را در  ــت، زیبایی خواهی، نیکوکاری، کنج انتخاب راه درس

دانش آموزان تقویت کند )سند برنامة درسی ملی مصوب اسفند 91(.
رويكرد حاکم بر برنامة درسی آداب و مهارت های زندگی کسب 
ــتگی های فردی و بین فردی است.  آداب و مهارت های ارتقای شایس
ــب ادب، بصیرت و مهارت به منظور  مقص�د اصلی این رویکرد، کس
ــای فردی، بین فردی و یا فردی اجتماعی با توجه به  غلبه بر چالش ه
وظایف زندگی از منظر فرهنگ، دین، سنت و انتظارات اجتماعی و نظام 
ــن رویکردی به دانش آموزان  ــت. انتخاب چنی معیار مبتنی بر تعقل اس
ــب  ــن ارزیابی و درک موقعیت خود از طریق کس ــازه می دهد ضم اج
ــرایط بهتر تالش کنند  ــیدن به ش تجربه، برای اصالح مداوم آن و رس

)راهنمای برنامة درسی آداب و مهارت های زندگی، 1391(.
همان گونه که در عنصر اول رویکرد کالن حاکم بر برنامة درسی 
)سند برنامة درسی ملی، ص 12( یعنی دانش آموز اشاره شده است، 
ــان همواره در موقعیت است. می تواند آن را درک کند و با انتخاب  انس
احسن خویش در راستای اصالح مداوم آن حرکت نماید. بدین لحاظ، 
ــواره در موقعیت های پویا  ــران و جامعه، هم ــل با دیگ ــان در تعام انس
ــد وضعیت خود  ــاس نیازهای فطری خود می کوش قرار می گیرد و براس
ــی در این رویکرد،  ــد. نقش معلم یا مرب ــور مدام بهبود بخش را به ط
خلق فرصت های تربیتی و آموزشی برای دانش آموزان و فراهم کردن 

شرایط برای اصالح موقعیت آن ها در نیل به شرایط بهتر است.
ــی آداب و مهارت های زندگی، با توجه به  محتوای برنامة درس
ــت که  ــرد انتخابی، مجموع فرصت ها و تجربه های یادگیری اس رویک

ــا بهره گیری از دانش  ــاس نیازهای حال و آیندة دانش آموزان، ب براس
ــی، اخالق، علم ارتباطات، جامعه شناختی، دین و انتظارات  روان شناس
ــود تا دانش آموز بتواند بر  اجتماعی در این حوزه طراحی و تدوین می ش
ــای فردی، بین فردی و فردی  ـ اجتماعی غلبه و آداب زندگی  چالش ه
و معاشرت را براساس هنجارهای دینی، اجتماعی و معیارهای عاقالنه 

کسب کند و در زندگی خود به کار گیرد.
و  آداب  ــوزش  آم در  يادگي�ری  يادده�ی  �  راهبرده�ای 
ــوز در موقعیت های گوناگون  ــای زندگی، قرار دادن دانش آم مهارت ه
ــی،  )ایفای نقش، بحث گروهی، فعالیت فردی و گروهی، بحث کالس
نمایش، تمرین و یا شرکت در موقعیت های واقعی( است تا دانش آموزان 
بتوانند آداب و مهارت های زندگی را به طور عملی تجربه و تمرین کند.
ــاس این رویکرد، خانه، کالس، مدرسه،  محيط يادگيری براس
ــب و  ــم و اردوهای علمی، زیارتی و تفریحی، یا فیلم های مناس مراس
ــتند که زمینة بهبود موقعیت دانش آموزان و ارتقای کیفیت  مرتبط هس
فرایند یاددهی  ـ یادگیری را در آن ها فراهم می کنند. شيوة ارزشيابی 
براساس این رویکرد، استفاده از مشاهدات عملکردی دانش آموز و ارائة 
بازخورد به دانش آموز، فعالیت های عملی، انجام پروژه ، و آزمون کتبی 
ــورد نظر و اصالح  ــب آداب و مهارت های م ــا هدف اطمینان از کس ب
ــت که  ــبک زندگی تالش بر این اس ــت. در برنامة تفکر و س رفتار اس
دانش آموزان تا سر حد ممکن از طریق فعالیت های کالسی نمرة قبولی 
را اخذ کنند و از حفظ کردن مطالب پرهیز شود )راهنمای برنامة درسی 

آداب و مهارت های زندگی، 1391(. 

ساختار برنامة درسی آداب و مهارت های زندگی
ــی با توجه به  ــی آداب و مهارت های زندگ ــوای برنامة درس محت
تفاوت های مخاطبان به لحاظ جنسیتی، در دو کتاب مجزا سازمان دهی 
ــر دو نیازهای  ــر ه ــت. هر چند که دانش آموزان دختر و پس ــده اس ش
مشترکی دارند، اما از جهاتی با یکدیگر متفاوت اند. برای مثال، دختران 

دو سال زودتر از پسران بالغ می شوند )ماهیار، آذر و دیگران، 1390(.
رعایت حجاب و عفاف برای دختران بیشتر از پسران در منابع دینی 
ــه برابر بیش از پسران افسرده می شوند  ــده است. دختران س توصیه ش
ــتند. همین تفاوت ها  ــران خشن تر از دختران هس و از طرف دیگر پس
ــی، به منظور پاسخگویی به این  ایجاب می کند که محتوای کتاب درس

نیازهای متفاوت، از انعطاف الزم برخوردار باشد.
در مجموع، در این کتاب در بخش سبک زندگی 16 مهارت ارائه 
ــت که 11 مورد آن ها به صورت تجویزی )اجباری(، 4 مورد  ــده اس ش
ــارت و یا فعالیت  نیز به صورت اختیاری  ــی برای انتخاب دو مه انتخاب

خواهد بود. در مجموع کتاب 14 مهارت را پوشش می دهد.
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نظام ارزشيابی
به منظور پرهیز از واداشتن دانش آموزان به حفظ کردن مطالب، 
رویکرد ارزشیابی انتخاب شده نیز متفاوت است. اصل10-8 مصوبة 
سند برنامة درسی ملی )از اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(، 
تأکید دارد رویکرد ارزشیابی در پایه های اول و دوم متوسطه ترکیبی 
ــد. همچنین، با توجه به  از رویکردهای فرایندی و نتیجه محور باش
ــت موضوع کتاب و محتوای آن، 5 نمره به فعالیت های عملی  ماهی
دانش آموزان، 5 نمره به مشاهدة معلم از عملکرد دانش آموز در طول 
ــت های مشاهده(، 5 نمره هم به  سال )فهرست وارسی یا چک لیس
پروژه و 5 نمره نیز به آزمون کتبی اختصاص می یابد. مفاهیمی که 
دانش آموز باید به صورت کتبی امتحان دهد، در کادرهایی سبز رنگ 
ــان داده شده اند. تعداد این مفاهیم چندان زیاد نیست.  در کتاب نش
ــای صحیح و غلط،  ــون کتبی می توانند از آزمون ه ــان در آزم معلم

جورکردنی، یا آزمون های کوتاه پاسخ استفاده کنند.
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مطالعه و تدوین کتب  علوم انسانی دانشگاه ها.
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10. راهنمای برنامة درسی حوزة تفکر و حکمت )1389( دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی.

11. بوکت، استفان )1389(. صد نکته در آموزش تفکر، ترجمة دکتر محمود معافی، انتشارات قدیانی.
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فعاليت های اختياریدروس نيمه تجويزی )انتخابی(دروس تجويزی)اجباری(

20 مورد
)11 مورد سبك زندگی،
 9 مورد آموزش تفكر(

10 مورد
)6 مورد آموزش تفكر، 
4 مورد سبك زندگی(

از دروس آموزش تفكر 3 درس و از دروس 
سبك زندگی 2 درس انتخاب می شود.

آموزش تفكر 3 فعاليت 50 دقيقه ای
سبك زندگی 1 فعاليت 50 دقيقه ای 

کتاب تفکر و سبک زندگی در دو بخش مشترک و ویژة دختران تدوین شده است. بخش مشترک برای دختران و پسران یکسان است، بخش 
ویژه فقط برای دختران و شامل دو درس »مهارت های برخورد با پدیدة بلوغ« و »آداب پوشش و آراستگی« است. بدین لحاظ تعداد دروسی که در 

ارتباط با تفکر و سبک زندگی در طول سال تدریس خواهد شد، به این شرح است:
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