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های بحث حتما زمانی را به شنیدن صحبتاحتمال عدم استقبال از مربی جهادی، در این شرایط باید قبل از ورود به  :(1پیش بینی رفتار ورودی )

 .ل گر روبرو هستند نه یک معلم خشکدانش آموزان اختصاص داد تا با مربی ارتباط برقرار کنند و بدانند با یک دوست، مشاور و تسهی
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 مراحل تدریس
زمان  فعالیت های مربوط به

 فراگیر معلم دقیقه

     5 ، معرفی خود هابچهپاک کردن تخته، خوش و بش با  :ورود به کالس -1

    3 ن دختر و بانو از منظر اسالممعرفی شأ :ایجاد آمادگی و انگیزه -2

    11 ورود به بحث با بیان داستان ها-3

     31 هر یکبیان ویژگی داستان ها و شرح -4

 دو  نکته 

 صحبت کند. هابچهدر ارائه این طرح درس مربی باید خود را به جای مشاوری که تحقیقاتش در این زمینه بوده بگذارد و از تجربیاتش با  -1

مطلبی که باید در طرح درس مطرح شود این است که تمایل به جنس مخالف یک غریزه خدادادی است وگرنه ازدواج و فرزندآوری معنا نداشت  -2

                                                                            .میردشود مثال کسی که از خوردن قرص برنج میمیشوی و حتی منجر به مرگ مثل خوردن آب و غذا که اگر بیش از حد یا آلوده باشد بیمار می

روایت داریم از پیامبر اکرم که دختر در زندگی پدر و  قائله؟ دخترارج و قربی برای  دین اسالم چه منزلت ودونید می هابچهخانم!  دخترهایسالم 

هم فاطمه و "فرماید میمربی توضیحی درباره ی این حدیث بگوید. سپس فرازی که )خوندید؟ رو ء مادرش رحمته! عزیزان حدیث شریف کسا

پرسد این پنج نفرى که این همه در بخشى از حـدیـث، زمـانى که جبرئیل امین از خداوند متعال مى را بلند از روی مفاتیح بخواند! "ابوها....

هُمْ فاطِمَةُ »دهد: وجود آن بزرگواران خلق شده، چه کسانى هستند؟ خداوند پاسخ مى ى موجودات به برکتها و زمین و همهفضائل دارند و آسمان

( اینجا خداوند پیامبر و امام علی و امام حسن و امام حسین رو با نسبتشون «فرزندانش هستندآنان: فاطمه، پدر، شوهر و «: »بَنُوها بَعلُها وَ وَاَبُوها وَ

حضرت  هابچه زن )این زن همان دختر قبل از ازدواج است(. هشمی «مرکز ثقل یک خانواده»یعنی چی؟  هابچه  کنه!با حضرت فاطمه معرفی می

 د یعنی چی؟دونیمیبود!  ام ابیهایکی از القابشون ی طاهره )س( صدیقه



 

این که بفهمیم یک دختر یک زن مأمن و  هایی هست ازاین همه نشونه هابچهای به نام نساء داریم اما رجال نه! بله. خب تو قرآن هم سوره -

پناهگاه یک خانواده هست! جایگاه و مقام زن و دختر در اسالم خیلی ویژه هست. پس ما باید از نظر معنوی و اخالقی و جسمی خیلی حواسمون 

 رو جمع کنیم چون مهد پرورش انسان هستیم!

مثل چی؟ گرسنگی، ترس... « غریزه»گیم: طبع و ذات ما قرار داده که بهشون می هایی درها خداوند برای حفظ حیات و بقای ما، میل و کششبچه

ای یکی از این غرایز توجه به جنس مخالف و عالقه به ارتباط با جنس مخالفه! چرا؟ چون اگر این عالقه و کنجکاوی وجود نداشت دلیل و انگیزه

 اما تنها راه مجاز و درست برای برطرف کردن این نیاز، همون ازدواجه. کرد!!دا نمیشد که نسل بشر ادامه پیبرای ازدواج نبود! و نتیجه این می

شن که هایی میها بدون توجه به شأن و جایگاه خودشون و اینکه راه درست پاسخ دادن این نیاز چیه وارد دوستیحاال بعضی از دختر خانم

 سرتاپاش اشکال و اشتباهه...

ما شه! و همچنین به نفس  و خودسازی رو تو خودمون تقویت کنیم و به کسی اجازه ندیم که باعث تنزلمان ه معنویشأن اخالقی و جایگا بایدما 

 مون!اماره

 متأسفانه برخی از دخترها اصال حواسشون به شأن و مقام خودشون نیست و متأسفانه به اشتباهات زیادی دچار میشن! هابچه* 

 را شروع به تعریف کردن نماید.( زیر روایت هاییکی از )مربی بصورت دلخواه   

به  بود که یادختر شانزده سالهرؤیا و اما این اتفاق! کردن که از نزدیک دیده بودن! میرو برای من تعریف  یکی از دوستان اتفاقی هابچه (1)داستان

برای چه به تهران آمدی؟  میدسرپناه دستگیر شده است. از او پرستنها و بی به تهران آمده، و در ترمینالها پسر از یکی از شهرستان یکهمراه 

دونی االن کجاست؟ میم: از نامزدت خبر داری؟ گفت: با نامزدم! آمدیم تهران عقد کنیم و با هم کار کنیم و زندگی خوبی را درست کنیم. گفت

کردم، می: چند روز پیش که با دوستم تلفنی صحبت گفت، ختریمیهایش و قطره قطره روی گونههایش آرام د و اشکرکمیدرحالی که گریه 

دان هم به تو عالقه نداشته. شود که چنمیم: پس معلوم گفتماه دیگر عروسی کنند.  اش عقد کرده و قرار است چندگفت که با دخترخالهمی

: یک بار که به خانه دوستم رفته بودم با او آشنا شدم و پس تعریف کرد: چطور با هم آشنا شدید؟ پرسیدمد. داو پاسخی ن انداختهایش را باال شانه

یک گزارش مستند است نه یک ) .مند شدیم و قرار فرار و ازدواج گذاشتیماش دعوت کرد و به هم عالقهبار که او را دیدم، مرا به خانه داز چن

 داستان(

و در بستر این خانواده به هم عشق بورزند و عالقه و احساسات خود را اما عاقالنه  ده که ازدواج کنندمیها اجازه دین اسالم به انسان !جونهابچه

کنند و بعد در میاما متأسفانه برخی بدون تعقل و احساسات انتخاب  یعنی عاشقانه زندگی کنند! ونشان دهند. مهر و عطوفت خرج هم کنند 

 ن! بگذریم...شمیزندگی دچار مشکل 

اما با حفظ قیود و مکث می )بر روی تخته نوشته شود( و اصال عیبی نداره! ک ی دختر و پسر آریرابطهقرآن به ما میگه  هابچه )روی تخته(

 زیر گوش کنید! ماجرای واقعیبه  -)در ادامه عبارت قبلی نوشته شود.( ویژه!شرایط 

در  مردی با ایمانبه عنوان فردی تبعیدی هم بیکار مانده، هم همسر اختیار نکرده و هم بدون خانه و آشیانه! دختران جوان  پسر جوان صالحی

، هری به سمت چاه رفته بود جلو میکه برای رفع تشنگ جوان صالح، نیستادراب کردن گوسفندانشان اای به انتظار فرصتی مناسب برای سیگوشه

ایم. پدر ما خیر انداختهبه تأ وبه علت حضور مردان در کنار چاه )آبشخور گوسفندان( کار سیراب کردن گوسفندان ر :هشنوجواب میو  هکنال میوس

که در نیکوکاری و طرفداری از  جوان صالحایم. ست و برای کار کردن ناتوان. لذا ما به این کار )اقتصادی و تولیدی( همت گماردهههم پیر 

: کار بدون خیرخواهانه هستسیراب کنن. این همان کار  وهای خود رتا دام هنورسیاری مین مرد با ایمان اومظلومان پیشرو بود به دختران 

ان »های غریزی. این وعده الهی است که: همجنس، بدون انگیزهپارسایی در ارتباط با افراد غیر حفظ عفت و .ط برای رضای خداداشت، فقچشم

ن اواز ن مرد با ایمان او. دختران هنورسبه هم می ورفرد با ایمان  خدا از باال دوجالبه!  حاال ادامه ماجرا را بشنوید که خیلی؛ «تنصراهلل ینصرکم

دار و صالح شناس، خویشتنبرومند، حق فردیرا  آن جوانوقتی  ن دو دخترپدر اوانجام شد، . هن مالقات کنوتا برای کار با پدرش خواستن جوان

 .سکونت در محل کار را داد و یافت پیشنهاد کار در مزرعه، ازدواج با یکی از دخترانش



 

 !مکث کوتاه

 59و  52آیات کسی نبود جز حضرت شعیب پیامبر و آن جوان برومند کسی نبود جز حضرت موسی )ع(. پدر اون دو دختر در داستان  هابچه

  سوره قصص با معنا تالوت شود.

 )مربیان محترم سعی بفرمایید از زیر زبان دانش آموزان نکات زیر را بیرون بکشید.( دختران شعیب)ع(کات مهم ماجرای ن 

در مانعی در این خصوص ایجاد نکرده.  و دین اسالم اقتصادی بپردازند -توانند به فعالیتهای اجتماعی میدختران با حفظ حجاب و عفاف  -1

 .باشد« حیا»یک رابطه ضروری و حداقلی میان دختر و پسر، بایستی رفتار، نگاه، پوشش و گفتار آن دو، بر اساس اصل 

تمشی علی »فرماید: می، از روی قرآن برای دانش آموزان تالوت شود.() سوره قصص 22خداوند در توصیف راه رفتن دختر شعیب در آیه 

فرق حیا و  .گویدمی؛ زیرا شیوه حرکت، سبک سخن گفتن و نحوه لباس پوشیدن، حامل پیام است و در هر فرهنگی، با مخاطبش سخن «استحیاء

  .ان است و شرم، یک نوع ناتوانی در اظهار وجود و ابراز خود استشرم این است که حیا، کنترل ارادی رفتار، به منظور حفظ حریم بین خود و دیگر

دختران از مرد نامحرم )حضرت موسی( برای رفع مشکل سیراب کردن گوسفندانشان درخواست کمک نکردند. این موسی بود که از آنان  -2

اط کالمی در جمع و اجتماع انجام گرفت نه در خلوت. ارتب -4 .ارتباط کالمی، بسیار کوتاه بود. شخصی نبود، بلکه کاری بود -3سئوال کرد. 

دختران شعیب با  -2نیت و انگیزه غریزی، جنسی، مادی نبود، صرفاً مساعدت و یاری و جلب رضایت خدا بود.  -5 .علنی بود، نه پنهانی

نفر باشند تا امنیت بیشتری برای آنان  یکدیگر بودند، نه به تنهایی، یعنی دختران در بیرون رفتن سعی کنند تنها نروند، بلکه حداقل دو

موسی)ع( بعد از کمک و صحبت در حد ضرورت، ارتباط را ادامه  -8.دختران در محیط کار از اختالط با مردان پرهیز کنند -7حاصل شود. 

 نداد و به سرعت به سایه رفت. و از آنان دور شد. 

به شرح  اولنکات داستان  چی؟ ارتباط بر مبنای احساسات محض چه از طرف دختر یا پسر و یا طرفین. گفتمدرس در داستانی که اول  هابچهاما 

شود بیان نمود و شرح کامل موارد برای توانایی پاسخ مربی و فهم دقیق از سرتیترهاست. لطفا با زبان ساده میبه این مفصلی در زمان کالس نباشد. میزیر 

 :بیان نمایید

 )این عبارت وسط تخته نوشته شود و سایر عبارات زیر دورتادورش اما به ترتیب رسیدن به هر یک( روابط دختر و پسرآسیب شناسی 

 با راهنمایی شما بیرون کشیده شود! هابچهموارد زیر از زیر زبان  لطفا

 ؟هابچهیعنی چی -)این عبارت پای تخته نوشته شود( سرکوب شدن استعدادهاالف( 

یعنی عقل بره کنار!  یعنی هوی و هوس! "دلم خواست!" :س قرار گرفتن این تفکرهعوارض دوستی با جنس مخالف! در رأ یکی از هابچهمربی: -

ها شود بازیم قوای جسمی و مغزی او معطوف هوستمام حواسّ و توجّهات انسان و تما شهخواهدها اینجاست که موجب میی این دلم میفاجعه

یا  و و او مجالی برای انجام کار دیگر بازی نگردد، تمام فکر و ذهن او به وسیله این خیاالت و افکار، اشغال شدهبه هوسو اگر عمالً هم موفق 

 ! سوزاندمیکشد، تمام تر و خشک را با هم میای که در سراسر وجودش زبانه کند. این شعلهمیشکوفایی اندیشه و استعدادش پیدا ن

العظمی بروجردی )ره( نشسته بودیم  ا...تگوید: روزی در محضر حضرت آیمیسبحانی  ...اتآی ال شرح داده شود:در صورت وقت مقتضی این مث)

بروجردی آمد و سؤال کرد که چرا اسالم نوشیدن شراب را حرام کرده است؟ آن مرجع بزرگ فرمود:  ...اتکه یکی از پزشکان ترکیه، به دیدار آی

دهد و اگر عقل انسان نبود، وی با دیگر موجودات زنده تفاوتی نداشت و یکی از اموری که میحقیقت انسان را عقل، قدرت اندیشه و تفکر تشکیل 

ن شراب است؛ همان طور که پزشکان نیز این مطلب را تأیید کرده اند. بنابراین، چون شراب عقل را در تضاد شدید با قوه عقل انسان است، نوشید

 .برد و حقیقت انسان به عقل اوست، اسالم آن را ممنوع کرده استمیاز بین 

ود و حقیقت انسان زیر سؤال شمیآن پزشک به دنبال این پاسخ، گفت: درست است که نوشیدن زیاد شراب، باعث از بین رفتن قوه تعقل انسان 

توان گفت چنین تأثیری دارد؛ پس چرا اسالم آن مقدار اندک را نیز ممنوع میاز این نوع مایعات بنوشد، ن میرود، ولی اگر کسی به مقدار کمی



 

کند و اگر مجاز میکم قناعت ن بروجردی فرمود: چون انسان، کمال طلب است و هرگز به مقدار ا...تداند. آیمیکرده و نوشیدن آن را غیرمجاز 

افزاید. به همین جهت است که اسالم از همان ابتدا، حتی مقدار اندک آن را میاش، به تدریج بر خواسته خود خواهیشمرده شود، بر اساس کمال

ه اجرا گذاشته است و چون این ویژگی ممنوع کرده است و به عنوان یک قانون قطعی و دقیق، آن را برای تمام افراد چه با اراده و چه کم اراده، ب

گذار هستی، بر اساس های صادره از طرف قانونها جاری است، دیگر قوانین و مقررات و دستورالعملیعنی کمال طلبی، در دیگر ابعاد و زمینه

هولناک و در معرض خطرات جانی شکنی شود و به تدریج انسان در وادی طلبی باعث حریمهمین نکته شکل گرفته و آن جا که ممکن است زیاده

 (د.کنمیو روحی قرار گیرد، اسالم با جدیت و قاطعیت آن را نهی 

 )این عبارت پای تخته نوشته شود.( افت تحصیلی یا رکود علمی ب(

خود کنند و این وری و تلفنی های حضرکز خود را صرف دیدارها و مالقاتشوند که دو طرف تمام فکر و توجه و تممیاین گونه روابط، باعث 

 .رین مانع برای رشد و ترقی علمی است؛ زیرا تحصیل دانش، نیازمند تمرکز نیروهای فکری و روحی استتبزرگ

 .ترین سد راه تعالی علمی و تحصیلی است، بزرگدر اثر این روابطمشغولی و اضطراب دل

باشد که فدا کردن آن به خاطر میترین عوامل سازنده شخصیت وی مهم مطالعه و درس، در زندگی هر انسانی، به ویژه در دوران دانش آموزی، از

های تمام نشدنی هوس و میدان دادن به میل جنسی، خطایی نابخشودنی و گویی به خواستهای احساسی و غیرآگاهانه و پاسختن دادن به دوستی

 شکستی بزرگ و رسوا کننده است. 

 اوقتی ارزش وقتم ر .دکننمیتلف  را نای وقت خودشادن داریم و فرصت تالش مفید؟ متأسفانه عدهمگه ما چند بار فرصت زندگی کر هابچه

ریزی و صرف وقت در کارهای مفید با برنامه ودشآباد! ولی میکجانا !رودبه جایی که نباید ب دورذهنم می ودشم زیاد میهای بیکاریوقتنم ادنمی

 به حداقل کاهش داد. های هنری یا ورزشی اتالف وقت رافعالیتکتاب خوب، مثل درس خواندن، مطالعه 

 قضاوت با شما؟و بعد م ویگمیرا ؟ نکته بعدی طورچازدواج در این نوع ارتباطات باشد  اگر وعده و وعید هابچهحاال 

 )این عبارت پای تخته نوشته شود.( ایجاد جو بدبینیج(

ظن آن دو نسبت به هم، نجامد، پس از مدتی، جو بدبینی و سوءاشود و اگر هم به ازدواج بیمیها و روابط، به ازدواج منتهی ناغلب این گونه دوستی

 .شان را، جهنمی خواهد ساخت و هر دو در آن خواهند سوختفضای زندگی

ر نیست. بنابراین از کجا : دختری که به راحتی با من رابطه نامطلوب و نامشروع برقرار کرد، از اعتقاد و ایمان قوی برخورداگویدش میپسر با خود

ط برقرار معلوم که پیش از ارتباط با من، با فرد دیگری هم طرح دوستی نریخته باشد و از کجا که در آینده و پس از ازدواج با من، با دیگری ارتبا

د و تجربه نشان داده که منجر به طالق و ها، پایدار نخواهد بونابراین، این گونه ازدواج. بنکند؟ دختر نیز همین تصور را نسبت به پسر خواهد داشت

 !دنکشابه سردی می د زندگی رانشبه طالق منجر و اگر هم  .گردندجدایی می

 )این عبارت پای تخته نوشته شود.( اضطراب، تشویش و احساس نگرانید(

ها رای ممانعت از برقراری این دوستییا جامعه ب های موجود بین دختران و پسران، از آن جا که مقاومتی بسیار قوی از طرف پدر و مادردر دوستی

 .ها، با مخاطرات روانی گوناگونی، مانند اضطراب و تشویش همراه استوجود دارد، این گونه دوستی

را گیرد، اضطراب مستمر میوجود افکار دیگری چون احساس گناه، نگرانی از تهدیداتی که توسط پسر، برای فاش کردن روابطش با دختر صورت 

ز بین رفتن آبروی آنها هیجانات کاذب، مثل خیال ازدواج، خوش بختی و در نتیجه، شکست روحی، قربانی شدن دختران به خاطر ا .به دنبال دارد

 .های این نوع ارتباط استشان و حتی اقدام به خودکشی از دیگر آسیبو خانواده

 )این عبارت پای تخته نوشته شود.( ترین سرمایه دختر و پسرمهم تهدیدِ ح(



 

که با گروه مخالف توانند تشخیص دهند که همسرشان با جنس مخالف ارتباط داشته است یا نه؟ دختران و پسرانی میدختران و پسران، تا حدی 

کند؛ اما این حس خوب زنانه و یا مردانه، با روابط میتر تر و شیریناند، یک حس خوبی دارند که زندگی مشترک را لذت بخشارتباطی نداشته

رود و شریک زندگی، برای او تازگی ندارد و آن لذتی را که دو همسر پاک از هم میشود و آن حس پاک، از بین میعاطفی و غریزی، کشته 

 .برند و این نکته تا حدی برای آن دو قابل درک استمیبرند، این دو از هم نمی

س ای ندارم و پکنم که من برای زنم هیچ جاذبهمیخواهم از او جدا شوم؛ چون احساس میبا زنی ازدواج کردم و پس از دو سال  گفت:میشخصی 

ای ای او جاذبهمیلی است و موجب شده که من برموجب این بی -قبل از ازدواج  -ن حد و مرزش با پسرااز جست وجو فهمیدم که روابط بی

  .ای رفتار کنند که این حس زیبا، در آنان کشته شودو پسران نباید به گونه م. دختراننداشته باش

شماری پرسیدند: شما مایلید با کدام دسته از دختران ازدواج کنید؟ همه گفتند: مایلیم با دخترانی ازدواج کنیم که در یک نظرسنجی از پسران بی

  .اندبا جنس مخالف، ارتباط نداشته

 های قصه نیستآن عشقهای این زمان، عشق

 این زمان فرهاد کو، مجنون که شد، افسانه کیست؟

 کَنی؟میعاشقی را گفتم اَر محبوبه خواهد، کوه از جا 

 گفت: عاشق بودن آری، کوه کندن بهرِ چیست؟

 گفتم او را عاشقان آواره در دامانِ صحرا بوده اند

 گفت: سرگردان به صحرا در شدن از ابلهی است

 نهی؟میگفتمش در راه جانان، دست از جان 

 !گفت: باید شادمان با دلبرِ جانانه زیست

 گفتم: اما عاشقانِ قصّه این رَه رفته اند

 !گفت: امّا این زمان، این کارها دیوانگی ست

 ای عاشق! اگر محبوبه بدعهدی نمود؟ :گفتم

 گفت: دنیایی بزرگ است و پُر از حور و پری است

 دیگه!!!!و کلی آسیب 

 مکث!میک

ها بایستند و شما با راهنمایی صحیح و گفتن آفات این خواهدها افتادند باید مقابل دلم میخدای نکرده دوستانتون در این داماگر  هابچهپس 

ماند در انتها جوابگو خواهم  نکات توجه کنید! اگر سوالیادامه  خواهید بهها کمک کنید که عاقالنه تفکر کنند! اگر راهکار بیشتر میروابط به آن

 بود.

مون استفاده باید از تک تک لحظات زندگی !کنمکنه یا من اونو سرگرم میمنو سرگرم خودش می سرکش سیادمون باشه همیشه یا نف هابچه

چون فکرهای مخرب  یپرهیز از تنهایبعد  !درگیری ذهنی مثبت برای خودم ایجاد کنم !ی مورد عالقهموختن هنرهاآفن و  یادگیری کنیم.

اگر در این ورطه افتاده بودم و طرف مقابل به من یادگاری داده بود!  دور نگه دارید خودهای قبلی را از دید ادگاریی یهمه د!ممکنه به سراغم بیا

عزت نفس خود با خانواده های مناسب به منظور حفظ طراوت خود و ه از لباسهای جدید برای طراوت روحیه! استفادمسافرت رفتن و دیدن صحنه

 .. زمان بهترین داروست...و ورزش کردن !و دوستان اهل ایمان صحبت کردن و درد دل کردن

 :خب شگردهای زیادی هست ی ارتباط و دوستی با دختر اصرار داشت چی؟بر ادامه یحاال اگر پسر

و  دابتدا، تکلیف خود را روشن کن. دگذراندوره مهم و سختی را می د. فراموش نکندد قطع رابطه بگیرتصمیم خود را در مور ی کنداول قاطع سع-

 د.در مرحله بعد، تصمیم خود را با طرف مقابل در میان بگذار



 

 

 .دتا تردید نکن فهرستی از نکات منفی رابطه خود تهیه کند-

یا با نامه  ام را ادامه دهم!خواهم با شما دوستینمیفقط یک جمله ، دکننسخنرانی  .دذارگکوتاه، مختصر و روشن تصمیم خود را با وی در میان ب-

 ز طرف دختر بین شان ردوبدل نشود.ن به بعد یک واژه هم اآو یا تلفن ولی قاطع و از 

 د!حتی در مواردی خوب است که خط تلفن خود را واگذار کن یچ وجه!به ه دهف مقابل جواب ندهای طربه تماس-

 الم!ارتباط قوی با دوستان صالح و س-

حتی اگر  !خانواده را از ماجرا مطلع نمایدو بعد ! ودشم میام تمه این فاش کردن به ضرر شما کردن ارتباط اوال بگویداگر تهدید کردن به فاش -

 ام و پشیمانم. خاصه مادر! و دختر خانم بیان کند به مادر که توبه کرده ،دعوایی پیش بیاید

یادمان  صبور دختر مادر است! دوستانتان کمک کنید تا ارتباطشان با افراد خانواده قوی و محکم شود! سنگخانواده امن ترین مکان است. به 

  باشد!

 

 

 پایان


