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 ايجاد ظرفيت پذيرش انتقاد هدف كلي :

 اهداف جزئي :
 شناخت داليل نپذيرفتن انتقاد  .1
 آشنايي با راهكار هاي تقويت روحيه ي انتقاد پذيري  .2
 آشنايي با انتقادپذيري در آيات و روايات .3

 اهداف رفتاري :
 افزايش صبر .1
 كاهش غرور و تكبر .2
 زود قضاوت نكردن .3
 احترام به بزرگترها و دوستان  .4
 محبت به خانواده و دوستان  .5

  كاربرد :  درك و فهم :  دانش :  حيطه هاي شناختي              

 پيش نيازهاي درس : 

 ارزشيابي تشخيصي : 

   تخته- ماژيك–قرآن مجيد وسايل مورد نياز : 

  مشاركت فعالروش تدريس : 

 پردازش اطالعاتالگوي تدريس :

 احتمال عدم استقبال از مربي جهادي، در اين شرايط بايد قبل از ورود به بحث حتما زماني را به شنيدن صحبت هاي دانش ) :1پيش بيني رفتار ورودي (
 آموزان اختصاص داد تا با مربي ارتباط برقرار كنند و بدانند با يك دوست، مشاور و تسهيل گر روبرو هستند نه يك معلم خشك 
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 مراحل تدريس
زمان  فعاليت هاي مربوط به

 فراگير معلم دقيقه
 5  * - ورود به كالس : پاك كردن تخته، خوش و بش با بچه ها، معرفي خود 1
 20 * * - ايجاد آمادگي و انگيزه : * از اجراي نمايش توسط بچه ها استفاده مي كنم .2
 5 * * - نتيجه گيري با بچه ها از داستان 3
 3  * - معناي لغوي انتقاد 4
 7 * * - بيان شعر و بحث راجع به معناي آن با بچه ها 5
  10 * *  سوره ي زمر و بحث راجع به آن و نوشتن روي تخته 18 و 17-قرائت آيات 6
 5   - بيان علت هاي انتقاد پذير نبودن 7
 8   - بيان راه حل هايي كه دوستمان به انتقاد ما گوش كند . 8
 7   - داستان حضرت سليمان عليه السالم و مورچه (در صورت وقت داشتن)9

 5   -روايات و نكته هاي آنها(در صورت وقت داشتن)10

  اجرا كنيم ؟ نمايشبعد از ورود به كالس و معرفي و آشنا شدن با بچه ها و خوش و بش، مي گويم بچه ها نظرتون راجع به نمايش چيه ؟ االن مي خوايم يه 
 بعد بازخوردهاي بچه ها ،... 

 پنج نفر داوطلب الزم داريم . كيا دوست دارن بيان ؟ 



 

 از داوطلب ها پنج نفر انتخاب مي كنم . متن نمايش را به هر كدام مي دهم و نقش هر كس را به او مي گويم . حاال به بچه ها توضيح ميدهم :

 متن نمايش : 
 اينجا يك خياط خانه است و پري خانم استاد خياط است و مرضيه دختري جوان است كه شاگرد اوست . خانم ناصري يك مشتري است و داخل مي شود :

 مرضيه : سالم خوش آمدين.
 خانم ناصري با افاده و از روي تكبر گفت : سالم .  يك سفارش دوخت مانتو دارم .

 مرضيه : بله حتما ، اجازه بدين پري خانم را صدا كنم .
 خانم ناصري به دور و بر نگاه مي كند و به لباس هاي دوخته شده توجه مي كند . 

 مرضيه مي رود سمت اتاق كناري و پري خانم را صدا مي كند و با هم به سالن مي آيند .
 پري خانم : سالم . من در خدمتتونم ، بفرماييد . 

 خانم ناصري : براي شاگردتون توضيح دادم ، لطفا برام يه مانتو بدوزين . 
 پري خانم : مرضيه اون متر و دفتر اندازه گيري و خودكار رو بيار .

 پري خانم اندازه هاي خانم ناصري را مي گيرد و از خانم ناصري مي پرسد كه چه لباسي مي خواهد بدوزد.
 خانم ناصري پارچه اش را  به پري خانم مي دهد و مي گويد :  اين پارچه خيلي قيمتيه ! خيلي مواظب باشيد لطفا . ديگه سفارش نكنم . 

 پري خانم : خانوم خيالتون راحت باشه . فردا تشريف بياريد براي پرو .
 فرداي آن روز 

 زنگ در به صدا در مي آيد . مرضيه در را باز مي كند . 
 مرضيه : سالم . بفرماييد .

 خانم ناصري : سالم
 پري خانم براي كاري بيرون رفته است .

 مرضيه به سمت ميز مي رود و لباس خانم ناصري را برايش مي آورد كه پرو كند . خانم ناصري لباس را مي پوشد . بعد در آينه خودش را مي بيند .
  خانم ناصري : اي بابا ! اين كه يقه اش اصال خوب نشده ! خيلي بد وايساده !

 مرضيه نگاه كرد و ديد راست مي گه . مرضيه قبال هم از اين موارد ديده بود . خودش هم براي هركس الگو مي كشيد،  اين يقه خوب در نمي اومد. 
 مرضيه : بله يك كم بد وايساده ، شما فردا تشريف بياريد من اصالحش مي كنم .

 خانم ناصري : باشه . ولي مواظب باشيد خراب نشه . اين لباس خيلي براي من مهمه.
 با هم خداحافظي كردند .

مرضيه با خودش گفت : چرا اين مشكل پيش مياد ؟ تا حاال چندبار پيش اومده كه اين لباس با اين يقه اينطوري شده براي مشتريا . رفت نشست و تا اونجا كه مي شد روي 
 لباس خانم ناصري كار كرد . 

 زنگ در به صدا در مي آيد . پري خانم است ، وارد مي شود و با مرضيه سالم و احوال پرسي مي كند . از مشتري ها سراغ مي گيرد . 
 مرضيه : خانم ناصري اومد و لباسش رو پرو كرد . از يقه اش راضي نبود . 

 پري خانم : الكي حساسه . سخت گيري زيادي مي كنه . 
 مرضيه : ولي واقعا اشكال داشت پري جون . 

 پري خانم : ديگه چي ؟ چشمم روشن ! حاال از كار من ايراد مي گيري ؟ برو بشين سر كارت .
 مرضيه رفت تو خودش و رفت سر كارش نشست . 

اون روز خيلي فكر كرد چطور اين اشكال برطرف ميشه . به كتاب هاي خياطي سر زد و به الگوها نگاه كرد . شروع كرد و چندين چند بار اين الگو را كشيد و بهش فكر كرد . 
 با روش هاي مختلف . 

 باالخره تالشش ثمر داد و توانست بفهمه اشكال كار كجاست . 
 فرداي آن روز خانم ناصري آمد و كارش را تحويل گرفت . خيلي عالي نشده بود اما بهتر از قبل بود . 

 صداي زنگ در ... 



 
 زهرا خانم بود ، مشتري قديمي شان .

 مرضيه : سالم زهرا خانم خوش اومدين . 
 زهرا خانم : سالم مرضيه جون . خوبي دخترم . پري خانوم خوبه ؟ كجاست ؟ 

 مرضيه : نيستن . بفرماييد در خدمتم . 
 زهرا خانم : يك مانتو مي خوام بدوزم . 

 مرضيه : بفرماييد اينجا تا اندازه هاتونو بگيرم . 
 مرضيه اندازه هاي زهرا خانم را گرفت و ازش مدل لباسش را پرسيد . زهرا خانم همون مدل لباسي را مي خواست كه مرضيه اصالحش كرده بود . 

 زهرا خانم : خب مرضيه جون دستت درد نكنه . فردا انشاءاهللا ميام براي پرو . عجله دارم يه ذره . 
 مرضيه : باشه . آماده ش مي كنم . 

 زهرا خانم : فقط مثل قبليه نشه توروخدا . قربونت برم . 
 مرضيه : نه خيالتون راحت باشه .

 با هم خداحافظي كردند و زهرا خانم رفت . 
 مرضيه شروع كرد به كشيدن الگوي اصالح شده اش براي زهرا خانم . 

 پري خانم برگشت و از مرضيه سراغ كارها و مشتري ها را گرفت . 
 مرضيه : زهرا خانم آمد و يه سفارش داد . چون عجله داشت خودم گفتم الگوش رو بكشم تا شما مياين . 

 پري خانم : خوب كردي . امروز خيلي خسته كننده بود . سرم خيلي درد مي كنه . ميرم خونه استراحت كنم . 
 پري خانم رفت و مرضيه هم از خدا خواسته به كارش ادامه داد . 

 صبح روز بعد ، زهرا خانم وارد خياط خانه شد . بعد از پرو لباسش جلوي آينه رفت .
 زهرا خانم : مرضيه جون خيلي خوبه دست گلت درد نكنه . الهي سفيدبخت شي دخترم . 

 مرضيه از ذوق و شادي نمي توانست رو پا بند بشه . ديگه ايندفعه ايراد نداشت . 
 پري خانم وارد شد . 

 پري خانم : سالم زهرا خانم . حالت خوبه ؟
 زهرا خانم : سالم . ممنون . 

 مرضيه : سالم پري جون .
 زهرا خانم : ببين مرضيه چه كرده . كارش عاليه . من خيلي راضيم . 

 پري خانم : آفرين مرضيه . خيلي خوب شده . 
 زهرا خانم رفت . 

 پري خانم : مرضيه چجوري اينقدر تميز در آوردي يقه اش رو ؟ من بعد اين همه سال خياطي هنوز نمي تونم اينجوري در بيارم . 

  مشكل ميخوره . اشكالش تو كشيدن الگوشه . هربار خواستم بهتون بگم ترسيدم عصباني بشيد و قبول نكنيد . يقه هامون بهمرضيه : پري جون فهميدم چرا 
 پري خانم : فكر نمي كردم اشكال از كار من باشه . حاال فهميدم . حق با تو بود . 

 از آن به بعد روزي چند تا مشتري داشتن . شده بودن بهترين خياطي شهر. 

 پايان نمايش
 از بچه ها تشكر ميكنم و از بقيه ميخواهم كه بازيگرها را تشويق كنند تا بروند سر جايشان . 

 به وسط كالس مي آيم : 
 بچه ها هر كس دوست دارد دستش را باال ببرد و بگويد اين نمايش چه نكته اي داشت ؟ 

بچه ها جواب مي دهند . بعد از شنيدن جواب ها ، به كسي كه به انتقادپذيري اشاره كرده بود اشاره مي كنم و از جواب او شروع مي كنم به صحبت راجع به لغت انتقاد . روي 
 تخته مي نويسم انتقاد كردن . دورش يك دايره مي كشم . 

 انتقاد در لغت به معناي عيب گرفتن ،  نقد كردن ، خرده گرفتن است . قضاوت منفي اما عيني . شناختن محاسن و معايب .



 
 اين معاني را داخل يك دايره اطراف دايره قبل مي نويسم . 

 آينه چون عيب تو بنمود راست                                     خود شكن آيينه شكستن خطاست
 مخزن االسرار نظامي؛
 معني اين بيت چيه ؟

 جوابهاي بچه ها . 
 بچه ها بريم سراغ قرآن . يه نفر داوطلب بشه بياد اين آيه را براي همه مون بخونه . 

  سوره ي زمر را مي آورم بخواند . 18 و 17قرآن جيبي را در مي آورم و آيه ي 
ادبشِّرْعشْرَىفَبالْبمواإِلَىاللَّهِلَهأَنَاباووهدبعواالطَّاغُوتَأَنيتَنَبينَاجالَّذ17﴿و﴾ 

 ﴾18﴿الَّذينَيستَمعونَالْقَولَفَيتَّبِعونَأَحسنَهأُولَئكَالَّذينَهداهماللَّهوأُولَئكَهمأُولُواالْأَلْبابِ
) 17 (كه من بندگان آن به ده بشارت پس باد مژده آنانرا گشته اند باز خدا سوى به و بپرستند را او تامبادا دورمى دارند به طاغوت از خودرا آنانكه] لى[و

) 18 (خردمندان همان واينانند نموده راه خدايشان كه اينانند مى كنند پيروى آنرا بهترين و فرامى دهند سخنگوش به
 اين آيه يك نكته اش اين است كه انسان بايد تحمل شنيدن سخن ديگران را داشته باشد .

خب گاهي نظرات بقيه راجع به ما درست نيست و آن ها اشتباه مي كنند . اما وقتي درست است ما چرا مي خواهيم قبول نكنيم ؟ چرا جبهه مي گيريم ؟ چرا مقاومت ميكنيم؟ 
 مثال دوستمان به ما مي گويد طرز صحبت كردن تو مناسب يك خانم نيست ؟ يا خيلي مغروري ؟ ما سريع مي گوييم ، برو بابا . اصال هم اينطور نيست . چرا نمي پذيريم ؟ 

 جواب هاي بچه ها . 
 بعد مي گويم ، چند تا دليل دارد : (روي تخته نوشته شود .)

 - تكبر1
 - صبور نبودن2
 - تحمل كم 3
 - فكر مي كنيم دوستمان دارد اشتباه مي كند . او به مساله واقف نيست . 4
 - فكر مي كنيم از روي حسادت مي گويد . 5
 - خب هر آدمي فكر مي كند خودش در بهترين حالت است .6
 - سليقه اي باشد .7
 - دوستمان از روش خوبي براي بيان اشكال ما استفاده نكرده است . 8

 و از جواب هاي بچه ها هم به اين گزينه ها اضافه مي كنم . 
 اين ها را مي گويم دانش اموزي روي تخته مي نويسم . 

 االن از بچه ها مي خواهم هر كدام از دوستشان يك صفت خوب بگويند . 
 خب بچه ها چه كار كنيم كه دوستمان به نظرمان توجه كنند و نسبت به آن جبهه نداشته باشند . نظر بديد . 

 نظرا ت را مي نويسد روي تخته و عالوه بر آنها : 
 - انتقاد با زبان نرم و دوستانه و با محبت باشد . 1
 - انتقاد ما با ارائه راه حل باشد . 2
 - با روش غير مستقيم بگوييم مثل قصه و يا كاري كه امام حسن (ع) و امام حسين (ع) درباره ي  وضوي پيرمرد انجام دادند . 3
 - همراه عيب دوستمان خوبي اش را هم بگوييم . 4

   سوره نمل19-17در قرآن يك داستان هست ، كي مي آيد اين آيات را براي ما بخواند ؟ آيات 
 وزعونَيرِفَهميمانَجنُودهمنَالْجِنِّوالْإِنْسوالطَّيوحشرَلسلَ- 17
 شْعرُونَيمانُوجنُودهوهماليحطمنَّكُمسلَيهاالنَّملُادخُلُوامساكنَكُمالياأَيحتّىإِذاأَتَواعلىوادالنَّملقالَتْنَملَةٌ- 18
:  نَترجمهيعبادكَالصالحِيبِرَحمتكَفيوأَنْأَعملَصالحاًتَرْضاهوأَدخلْنِيوعلىوالديأَنْعمتَعلَيأَنْأَشْكُرَنعمتَكَالَّتيفَتَبسمضاحكاًمنْقَولهاوقالَرَبأَوزِعنِ- 19
)! ملحقشوند هم تابه (مىكردند توقف ديبا كه بودند اديز آنقدر ;شدند جمع او نزد پرندگان، و انس و ازجنّ مان،يسلن ايلشكر ـ 17



 

 

 كه حالى در نكنند ماليپا را شما لشكرش و مانليس تا ديبرو خود هاى النه به! مورچگان اى: «اىگفت مورچه ;دنديرس مورچگان نيسرزم تابه) كردند آنهاحركت (ـ 18
!. فهمند»ينم
 كه صالحى عمل تا ده قيتوف و كن، الهام من به اى داشته ارزانى مادرم و پدر و برمن كه را نعمتهائى شكر !پروردگارا: «گفت و ديخند و كرد اوتبسمى ازسخن) مانيسل (ـ 19

! كن» وارد صالحت بندگان زمره در خود رحمت به مرا و دهم، انجام توست رضاى موجب
بچه ها دقت كنيد ، به حضرت سليمان عليه السالم از طرف خداوند نعمتي داده شد كه به هيچ كس داده نشد و آن سلطنت بر كل جن وانس و حيوانات بود و زبان آنها را مي 

 فهميد . بعد از شنيدن حرف مورچه عصباني نشدند و شكر خدا كردند . 
 چه قدر آدم مثبت انديشي را از حضرت مي آموزد و سعه ي صدر داشتن و تحمل زياد را . (نكته روي تخته نوشته شود . )

 نكته اينجاست كه نتيجه ي مثبت اين صبر داشتن و تحمل كردن به خودمان بر مي گردد و باعث رشد ما مي شود . 
 امام علي عليه السالم : كسي كه عيب وكاستي هاي تو را پنهان كند {وبه منظور اصالح آنها را به تو تذكر ندهد } دشمن توست . 

 نكته : بايد نيتمان خير باشد . اگر نيت دوستمان خير باشد ما قبول مي كنيم . (نكته روي تخته نوشته شود . )
امام سجاد عليه السالم : چه بسا اشخاصي كه از بس خوبي شان را گفتند و مدحشان نمودند فريب خوردند و {فاسد شدند} و چه بسا افرادي كه چون از عيب شان چشم 

 پوشي شد {و مورد انتقاد قرار نگرفتند} مغرور شدند . 
  مغرور شدن(نكته روي تخته نوشته شود . )←نكته : چشم پوشي از عيبمان 

 يك راهكار براي افزايش تحمل : خودمان اولين منتقد خودمان باشيم . (روي تخته نوشته شود . )
 خب ببينيم چه نكته هايي روي تخته داريم . جمع بندي با كمك بچه ها . 

 پايان-صلوات 
 


