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ا در ام هفته رهایی که تمای؟ همانهایت در ساعت ورزش دقت کردهکالسیتا حاال به حرص خوردن برخی از هم

نند. کگاه مینعت خود برند و در طول لحظات آن هم بارها و بارها با نگرانی به ساانتظار رسیدن این زنگ به سر می

 خواهد این ساعت به اتمام برسد!اصالً دلشان نمی

نند. تو و کشی کاریخواهد تا ان میآموزکند و از دانشها را انتخاب میبعد از نرمشی مختصر، معلم ورزش سرگروه

گار . اما اننجام شودترین زمان اکنید تا یارکشی در سریعهایی که نگران گذر زمان هستید، همه سعی خود را میبچه

این  ،هتر استاش بازیب، او که آورند: چرا او با تو باشد و این با منها متوجه نگرانی شما نیستند، دائماً بهانه میبعضی

-می ست، شروعودت نیخه اصالً بازی بلد نیست، اصالً کی گفته اینهایی که بازی بلد نیستند، با ما باشند... دست ک

 کنی بر خودت مسلط باشی...کنی به حرص خوردن... سعی می

-یم ند. ترجیحمانمی رود و دیگر اصالً زمانی برای بازی باقیبینی اگر بخواهی با او بحث کنی، وقت بیشتری میمی

ما اجازه کنیم. ایمعیب ندارد، بیشتر تالش »گویی تری داشته باشی. با خودت میدهی بیشتر ورزش کنی تا تیم قوی

 «دهیم برنده شوند.نمی

 اصول نی اصالًبییابی و منتظر شروع بازی هستی. هنوز چیزی از بازی نگذشته که میاز معرکه یارکشی نجات می

-یم . بازی به همبرند..یمکنند و وقت را از بین کنند و تازه مدام به داور اعتراض میمیبازی جوانمردانه را رعایت ن

نی ای کرزو میکنی. آچرخانی اما پیدایش نمیریزد. به دنبال معلم ورزش چشمانت را به این طرف و آن طرف می

ن دقیقه آ حتی یك م، بدون اینکهتوانستیم در تمام زنگ ورزش به آرامی با یکدیگر بازی کنیم و لذت ببریکاش می

 را از دست بدهیم...

*** 

ما  ایاز نیازه ن خیلیهای ما، بلکه حکایت همه کارهای گروهی ما نیز است. چو....و این  نه تنها داستان همه کالس

ت برد. ی گروهی لذهاها از بازیکالسیتوان به تنهایی و بدون مشارکت همشود. هیج وقت نمیدر جمع برآورده می

 .الیت دهدیری و فعکالسی که به همه ما امکان یادگ ،دیگر کالسی زیبا و باآرامش داشتتوان بدون مشارکت یكنمی

ارهای کست که اتوان به طور انفرادی و بدون کارگروهی به اهداف بزرگ رسید. اصالً گروه و جمع هیچ وقت نمی

 تی آجرهاد، ولی وقایی یك خانه، مسجد یا هر بنای دیگری باشتواند به تنهکند. یك آجر نمیرا ممکن می« نشدنی»

 شود. گیرند، ساخت خانه، مسجد و ... ممکن میروی هم قرار می

تواند آجری باشد که هرکدام از ما و رفتارهایمان در جمع مثل همان آجر است. هر کدام از ما و رفتارهایمان می

تواند باعث ساخت بنای جمع باشد یا آجرهای دیگر پرتاب شود. می گیرد یا اینکه به سمتروی آجری دیگر قرار 

تخریب آن.  پس اگر هریك از ما به عنوان یکی از اعضای کالس با کارها و رفتارهای خود کمك کنیم جمعمان به 

آن اختالل  ایم. اما اگر رفتار ما مانع رسیدن کالس به اهدافش باشد و در روندداشته« رفتاری سازنده»اهدافش برسد، 

ایم.  رفتارهای سازنده، رفتارهای سودبخش و دارای منفعت در کارهای گروهی شده« رفتار مخرب»ایجاد کند، دچار 
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و در ارتباط با دیگران بوده و رفتارهای مخرّب نیز رفتارهای دارای ضرر در ارتباط با دیگران هستند. رفتارهایی که 

 شوند. ها شکل بگیرند یا قوی گذارند جمعنمی

 گفتگو

 هایت به سؤاالت زیر پاسخ بده:در گفتگو با همکالسی

 مخرب؟یی سازنده است و چه رفتارهایی رفتارها چه معلوم کنید در محیط کالس شما -1
-ما کمك میچگونه به تقویت و بهتر شدن کالس ش رفتارهای سازندهاین معلوم کنید هرکدام از  -2

 کند؟ 
-ما میشرفتارهای تخریبی چگونه باعث تضعیف و بدتر شدن کالس این معلوم کنید هرکدام از  -3

 شود؟

 آن اثر تخریبی رفتار مخرب  اثر سازنده آن  رفتار سازنده

    

    

    

    

    

 حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره

 توانیم موفق شویم، اگر.... کنیم که به راحتی میخیلی از ما به درستی فکر می

  گیریم.بوبی یاد یم به ختوانهایی که داریم باور داشته باشیم، مثالً باور داشته باشیم میاگر به توان 

 ر اینکه د اشیم بهخواهیم به آن برسیم، باور داشته باشیم، مثالً باور داشته باگر به جایی که می

 زمینه علمی، هنری یا ورزشی باید بهترین باشیم.

  ،یم و ...مرین کنکار جدی انجام دهیم، مثالً درس بخوانیم، تاگر برای رسیدن به آنجا تالش کنیم. 

 یاد نیست؛زسند، راما با این وجود تعداد کسانی که در جامعه به باالترین سطح علم و فناوری، هنر یا ورزش می

ا را به هورهن دز آنها ایشوند، اما تعداد کمی اهای علمی و هنری وارد میهای ورزشی، دورهخیلی از افراد به باشگاه

 رسانند. به نظر شما دلیل آن چیست؟اتمام می
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 دو شرط دیگر کند،در آیه سوم سوره مبارکه عصر بعد از اینکه راه رهایی از خسر را ایمان و عمل صالح معرفی می

 «.تواصی به صبر»و « تواصی به حق»شود: را هم برای رسیدن به نتیجه و عصاره شدن یادآور می

 دیگر است، اینکه من به تو سفارش کنم و تو به من.ای سفارش کردن یكتواصی به معن

 اما هر سفارشی در سوره مورد نظر نیست، بر سفارش به حق و سفارش به صبر تأکید شده است. 

ت، ست اسسفارش به حق یعنی سفارش یکدیگربه همان باورهای ایمنی بخش، سفارش همدیگر به چیزهایی که در

 : واقعی است، مثالً

  ست. اخدا هست، حق است، پس اینکه ما همدیگر را سفارش کنیم به یاد خدا، تواصی به حق

 م.ایتهاینکه ما از هم دیگر بخواهیم به بایدها و نبایدهای خدا توجه کنیم، تواصی به حق  داش

 رش را سفا دهیم، یکدیگرمرگ واقعیت دارد، حق است. پس اینکه ما همدیگر را به مرگ توجه می

 ایم.یم به زندگی کردنی که راحت بتوانیم بمیریم، تواصی به حق داشتهکن

  دف، هوقتی ما هدف داریم، اگر یکدیگر را به سفارش کنیم به حرکت در جهت رسیدن به آن

 ایم.تواصی به حق داشته

 هش کنیم با سفاروقتی ما توانایی انجام کاری را داریم، پس این توان حق است. حاال اگر یکدیگر ر 

 ایم.کارگیری استعدادها، تواصی به حق داشتهها و بهاستفاده از توانایی

ر کردن ددیگر به استمرار حرکت در مسیر رسیدن به عصر، سفارش به توقف نسفارش به صبر یعنی سفارش یك

 رساند. مثالً:کارها، سفارش به  با اطمینان ادامه دادن راهی که ما را به هدف می

 ان از تا همچن کنیخواهد نماز بخواند، و تو را او را سفارش میبینی که دیگر نمییك نفر را می

 نمازگزاران باشد.
 کنی تا خواهد اقدام به دزدی کند و تو او را سفارش میهای فقر مییك نفر به خاطر سختی

 همچنان پاک دستی خود را حفظ کند.
 واهند خهای محاصره میدن از سختیاید و گروهی به خاطر آزاد شدر فضای جنگ محاصره شده

 کنی.تسلیم دشمن شوند و تو آنها را به مقاومت و پایداری سفارش می
 

. زیدیزی را بساچارید گذقرار می مثالً گیرید کاری را انجام دهید،حاال تصور کن تو با جمعی از دوستانت تصمیم می

ی ابعضی از اعض خورید،آید، به مانع میبه وجود میبینی نشده هایی پیشرود، سختیدر مسیر راه کار پیش نمی

ه رای اینککنند. ب گیرند، گروه را ترکبینند، از ادامه کار منصرف می شوند و تصمیم میگروه وقتی شرایط را می

 اش برسد، هرکسی باید دیگری را به صبر سفارش نماید.گروه به نتیجه

ای راه یا به دالیل دیگر، نسبت به جایی که باید به آن برسید، هممکن است بعضی دیگر از افراد به خاطر سختی

یا این چیز را  انجام دهیمکار را کم تردید کنند یا آن را فراموش کنند؟ مثالً بگویند چه کسی گفته ما باید اینکم

اش برسد، این به نتیجهکار را انجام دهم. و تو ناچاری برای اینکه گروه خواهد اینبسازیم، یا اینکه من دیگر دلم نمی
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اید و  از آنها بخواهی بر سر آن افراد را به یاد قول و قرارهای اولیه خودتان بیندازی، به هدفی که با هم تعیین کرده

 ای.بمانند. در این صورت تو آنها را به هدف گروه که حق است، سفارش کرده

ود تردید خوانایی اند، در تهای راه دچار مشکل شدهبینند در گذشتن از سختیممکن است بعضی از افراد وقتی می 

سیدن رید برای م تو باام، من آدم این کار نیستم. در این صورت هکنند؟ مثالً بگویند من برای این کار ساخته نشده

ی از این هنها بخواو از آ هایی را که دارند، برایشان یادآوری کنیبه نتیجه، از تواصی به حق استفاده کنی. باید توان

 ه باشی.بر داشتها سفارش کنی، تواصی به صهمچنین آنها را به مقاومت و تحمل سختی استعدادها استفاده کنند.

ها را دم کارباید من وقت و انرژی خودم را صرف سفارش به این افراد کنم، خوممکن است از خودت بپرسی چرا 

 سید؟ رتوان به هدف درست و رفتار سودبخش نمیرسم، اصالً مگر با باور دهم و به نتیجه میانجام می

 پرورش تفکر

  با دقت بخوان:متن زیر را قرار بده و  را در جایگاه راوی داستانخود 

گرفتن  ع امتحانشد از نوکرد. این را میها فرق داشت، خودش هم با سایر معلمان فرق میکالسش با همه کالس

 الی یادعآموزش موفق بوده است که همه کالس درس را در سطح  گفت از نظر من زمانیآخر سالش فهمید. می

 گفت حتی اگر یك نفر هم به سطح عالی نرسد، آن کالس به هدفش نرسیده است.گرفته باشند. می

موزان آفت دانشگآموزان ضعیف و قوی بود. میبندی کرده بود، هر گروه ترکیبی از دانشاعضای کالس را گروه

ه شان و بقیهم باید کاری کنند، خودآموزان ضعیف آموزان ضعیف قوی شوند و دانشدانش قوی باید کمك کنند

 تر شوند. قوی

اوت تفگر بیدیتوانستیم نسبت به درس نخواندن همها متفاوت بود، نمیخالصه فضای آن کالس با همه کالس

عیف ضس نمره نمره همه کال ل اینکهها ساکت باشیم، به دلیبعضی بچهتوانستیم نسبت به وقت تلفیباشیم، نمی

-یحرکتی م ا هم بایدهها باال بیایند و ضعیفکردند که ضعیفها باید کاری میترین فرد کالس بود. برای همین قوی

گرفتن نب وجدان ها برای عذاها، این قدر که بعضی از بچهها و ضعیفکردند، همه نگران هم شده بودند، هم قوی

 خواندند.درس می

س ن در کالآموزاترین درس بود، همه دانشاما با اینکه درس این کالس سخت ،ور کردنش شاید سخت باشدبا

 نمره عالی آوردند! بماند که به خاطر این کالس ما چقدر بیشتر با هم صمیمی شده بودیم....

 

  د؟ارآموزان این کالس وجود دچه شباهتی بین موفقیت ما در زندگی و موفقیت دانشبه نظر تو 
 های تواصی به حق و صبر را مشاهده کرد؟توان نمونهدر کجای این داستان می 
 ه عالی درس نمر توانستند بدون تواصی به حق و صبر در امتحان اینتر این کالس میآموزان قویدانش آیا

 بیاورند؟
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رکت حعنی به ی باشد؛ اجتماع «سازنده»در بین همه رفتارهای سودبخش، رفتاری دارای منفعت بیشتری است که 

در بین  . رفتارهایی که از جنس تواصی به حق و صبر هستند. همچنینکمك نمایدبه سوی هدف حقیقی جامعه 

 باشند. اجتماع« کنندهتخریب»همه رفتارهای زیانبار، رفتاری دارای بیشترین ضرر است که 

 از نگاه کتاب درسی

 .دهند ننشا ما به را زندگی صحیح مسیر آسمانی، دین آوردن با توانندمی که هستند کسانی تنها پیامبران

 خود چون لهی،پیامبران ا ماست. زندگی عملی الگوی آنها رفتار است و رستگاری به دستیابی راه پیامبران گفتار

 الگوی تواندمی صورت کامل به آنها زندگی بنابراین کردند؛می انتخاب را زندگی سبك بهترین بودند، یافته هدایت

 .گیرد قرار ما زندگی

 ایشان اجتماعی ررفتا و اخالقی ویژگی سه است. پیروی شایسته آله و علیه اهلل صلّی اکرم رفتارهای پیامبر تمامی

  :عبارتند از

 محبت و بزرگواری 

تا  بودند رسانده رپیامب سپاه به را خود ترسان هایی چهره با که تازه فتح شده بود همگی  مکه مشرکین شهر  و کفار

 .نیست شما بر شینکوه دیگر امروز»گفت:  و کرد آنان به رو پیامبر .دهد می آنان درباره دستوری چه ایشان ببینند

 «ه هستیدشد آزاد شما که بروید.است مهربانان ترین مهربان او .درگذرد شما گناهان از خداوند

  نفس عزّت 

 کوچك گراندی از درخواست با را خود هیچگاه داندمی را خود ارزش که کسی .است بودن باارزش احساس نفس عزّت

 .سازدنمی خوار و

 امام ستی کند،درخوا دیگران از خود شخصی کارهای انجام در نبود حاضر هیچگاه وآله علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 خودش شد،می رهپا خدا رسول کفش و لباس هرگاه» :فرماید می اکرم پیامبر زیستی ساده درباره الساّلم علیه صادق

 آب و کردمی بآسیا را جو و گندم خودش دستان با و کردمی راباز در خودش ،زدندمی در تی. وقدوخت می را آنها

 .کردمی کمك خود خانواده به خانه، کارهای انجام در او آورد. می

  داری امانت 

ین مردم به محمد درب پیامبری، به شدن مبعوث از قبل ایشان .بود داریامانت اعظم، پیامبر بارز هایویژگی از یکی

 مکه کفّار .ودب آن غیرمسلمان صاحبان به حتی امانت بازگرداندن پیامبر، همیشگی های سفارش از .بود امین مشهور

 امانت به ایشان زدن را خود ترین اشیای نفیس خاطر، اطمینان با بودند اسالم دین و او مخالف شدّت به آنکه وجود با

  .گذاشتندمی
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 به را وآله علیه اهلل صلّی اکرم پیامبر است، کافی الهی کران بی رحمت و خداوند زیبای بهشت به برای رسیدن مردم

 خداوند شد جبمو وآله علیه اهلل صلی اکرم اخالقی پیامبر های ویژگی .دهند قرار خود زندگی عملی الگوی عنوان

 تمام برای رحمت عنوان به جز را وت ما  لِلعالَمینَ  رَحمَۀً اِلّا اَرسَلناکَ ما وَ» :بداند جهانیان تمام رحمتی برای را ایشان

 «نفرستادیم جهانیان

 نیکو بسیار اخالقی دارای وت که راستی به  عَظیمٍ خُلُقٍ لَعَلى اِنَّكَ وَ» :کند می معرفی نیکو ایشان را بسیار اخالق و

 «هستی

 بزرگ نعمت این ارباید سپاسگز های آنها راهنمایی از پیروی که با بزرگی ازجانب خدا ست  لطف پیامبرانش فرستادن

 .باشیم الهی

رکت دادن جامعه به ودشان دعوت کنند. آنها به دنبال حرا به سوی نفع حقیقی خ موریت دارند جامعهأمپیامبران 

همه سوی باورها و رفتارهای سودمند هستند. برای اینکه آنها بتوانند مأموریت خود را به انجام برسانند، الزم است 

تخریب کنندۀ دیگران و مبارزه با رفتارهای  حرکت دادن جامعه به سوی رفتارهای سازنده صرفرا زندگی خود 

 ممکن است.امانت داری او  بزرگواری و محبت او به دیگران وس پیامبر، نمایند. انجام این کار با وجود عزت نف

 

 عملی تمرین

 ن باشیم وهایماوانتموارد نیازمند تقویت  ها توانمند هستیم و ممکن است در بعضیهر کدام از ما در بعضی زمینه

رای کمك ز آنها بزم است االخداوند بوده و های ما از ها از ما توانمندتر باشند. همانطور که توانافرادی در آن زمینه

وانمند تیگران کردن به دیگران استفاده کنیم، در مواردی هم که احساس ضعف داریم باید با استفاده از کمك د

 شود. پس:شویم. در این صورت است که بین افراد جامعه تواصی به حق و صبر اجرا می

 یر، نیاز زهای ینهزم در کدام یك از مشخص کن تر سیزده سالگی،های خود از دفها و تواناییبا مرور دارایی

 بیشتری به تقویت توانایی خود داری:
 مذهبی ]نوع نیازمندی را هم معلوم کن، مثالً یادگرفتن احکام، روخوانی قرآن و ...[ -
 درسی] عنوان درس را هم مشخص کن[ -
 شخص کن[در آن مهارت داشته باشی، مخواهی ای را هم که میورزشی]عنوان رشته ورزشی مورد عالقه -
 ص کن[خواهی در آن مهارت داشته باشی، مشخای را که هم میهنری]عنوان رشته هنری مورد عالقه -
- ................................................................................................................................................................................................ 

 خت افراد ای شناآموزان مدرسه ببین چه کسی در این زمینه از همه توانمندتر است. بربا جستجو بین دانش

ز ااز دیگر  ی، یکی] اگر کسی را نتوانستی پیدا کن توانی از معاون مدرسه مشورت بگیری.توانمند مدرسه می

 ای مورد نیاز را انتخاب کن که فرد توانمندی در مدرسه داشته باشد.[هزمینه
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 شکال، ارفع  شی،به او مراجعه کن و از او بخواه برای تو جلسات آموزمعلم و معاون مدرسه، ا هماهنگی  ب

اجعه مردیگری  وانمندتوانست به تو کمك نماید، به فرد ت] در صورتی که آن فرد نمی تمرین و .....  بگذارد.

 کن[

  سان دیگرین تا کاطالع رسانی ک ، زمان و مکان جلسات خود را به بقیه همهماهنگی با فرد توانمندبعد از 

نی تواانی میرسالعهایشان هستند، به جمع شما اضافه شوند. ]برای اطکه در این زمینه نیازمند تقویت توان

 [از تابلو اعالنات مدرسه یا مراسم صبحگاه استفاده کنی

 

 

 


