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1 فصـل

همه ی انسان ها در طول عمر خود در موقعیت 
انتــخاب و تصمــیم گیری قــرار دارنــد. 
 تصمیم گیری، فرایند انتخاب آگاهانه است.
شمـا  تصمـیـم گیـری  و  انتــخاب  هنـگام 
مجموعه ای از شرایط را بررسی می کنید تا 
را  موجود  گزینه ی  چند  میان  از  گزینه  یک 
انتخاب کنید. سپس برای اجرای آن اقدام 
می کنید. در این فصل شما جنبه های مختلف 

تصمیم گیری را تمرین می کنید.

انتخاب و 
تصمیم گیری
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دریای خزر

دریای عمان

خلیج فارس

میهمان  یک  است  قرار  کنید  فرض 
شما  و  بیاید  ما  کشور  به  خارجی 
می خواهید او را به شهرهایی که جاهای 
یا  مناطق  کدام  ببرید.  دارد،  دیدنی 

شهرها را انتخاب می کنید؟ 

دیدنی های سرزمین من

دالیل انتخاب شمانام منطقه یا شهرردیف

ابتدا جدول زیر را به صورت انفرادی کامل کنید.

 کار فردی
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 نتایج فّعالیت گروه ها را بدون تکرار نام شهرها و مناطق روی تابلو یادداشت کنید. 
 نام یکی از شهرها یا مناطق را به طور تصادفی انتخاب کنید؛ کسانی که این شهر یا منطقه 

را نام برده اند دالیل انتخاب خود را بیان کنند. 
 در انتخاب این سه منطقه یا شهر به کدام ویژگی های میهمان توّجه کردید؟ آنها را فهرست 

کنید.

 
 
 
 

دالیل انتخاب شمانام منطقه یا شهرردیف

اکنون با دوستان خود در گروه مشورت کنید؛ پس از مشورت، جدول را براساس توافق اعضای گروه 
کامل کنید.

 کار گروهی

گفت  وگو کنید
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یک بار دیگر پرسش ابتدای درس را بررسی و سپس جدول زیر را کامل کنید.

برای انتخاب و تصمیم گیری به چه اّطالعات دیگری نیاز داریم؟اّطالعاتی که در پرسش وجود دارد چیست؟

شهرهایی را که اعضای گروه انتخاب کرده اند، براساس ویژگی های میهمان بررسی کنید؛ آیا به نظر شما 
الزم است در مناطق و شهرهای انتخابی تغییری بدهید؟

یکی از جنبه های انتخاب و تصمیم گیری در نظر گرفتن خواسته ها، 
توانایی ها، عالقه ها و نیازهای خود و دیگران است. تصمیم گیری 
براساس آنچه که خودمان دوست داریم، کار چندان دشواری نیست؛ 
تصمیم گیری زمانی دشوار می شود که باید به خواسته ها، توانایی ها، عالقه ها 
و نیازهای دیگران هم توّجه کنیم. در شرایطی که نتیجه ی تصمیم گیری  
ما بر زندگی و شرایط دیگران هم اثر می گذارد، حتماً باید به خواسته ها، 

توانایی ها،عالقه ها، نیازها، اهداف و اولویت های آنها توّجه کنیم.

 کار گروهی
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نارنجی    پوش امانتدار

موقعیت هایی وجود دارد که ما ناگزیر  به انتخاب بین خوب و بد هستیم. در چنین شرایطی به چه 
چیزهایی باید توّجه کنیم؟ در این درس شما با قرار گرفتن در یک موقعیت فرضی، انتخاب های ممکن 
و دالیل آن را بررسی می کنید  و از این راه مهارت های خود را در بیان افکار، استدالل و تصمیم گیری 

تقویت می کنید.

پسرانه  د بیرستان  پرورش   و  آموزش  کارمند  
ساعت  چند   نظرآباد  شهرستان  امام خمینی 

صاحبش رساند .بعد  از پید ا کرد ن کیف میلیارد ی آن را به د ست 

صاحب پر از پول و طال در تاکسی اش،  پس از ساعتی راننده تاکسی دامغانی بعد از پیدا کردن کیف  پیرزن  به  را  کیف  توانست  جست وجو 
کیف برساند. 

حاوی  کیف  تهران  شهرداری  کارمند 

چک، پول نقد و اسناد و مدارک به ارزش 

کرد،  پیدا  را  تومان  میلیون   ۲۰۰ دست کم 

به  را  آن  تا  گرفت  به کار  را  تالشش  همه ی 

صاحبش برگرداند.

رفتگر شهرداری بجنورد کیف مفقودی به 

ارزش ده میلیارد ریال که محتوی طال، اسناد 

به  بود  اعتباری  کارت های  و  چک  مالکیت، 

صاحبش باز گرداند.
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خود را به جای شخصیت های این خبرها قرار دهید.

چه احساساتی در شما پیدا می شود؟
 اگر من به جای صاحب کیف بودم:

 

 اگر من به جای یابنده ی کیف بودم:

 

چه تصمیمی می گرفتید؟
 اگر من به جای یابنده ی کیف بودم: )پس از باز کردن کیف و آگاهی از اشیای داخل آن(

 

پس از خواندن خبرهای صفحه ی قبل، چه پرسش هایی در ذهن شما مطرح شد؟ دو مورد را بنویسید.
1  ؟
۲  ؟

 کار فردی
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 اگر من به جای صاحب کیف بودم: )پس از آگاهی از پیدا شدن کیف(

 

 فرض کنید این کیف متعلّق به یکی از اعضای خانواده ی شما است، از یابنده ی آن چه 
انتظاری دارید؟ چرا؟

 

 

 در چنین موقعیت هایی برای تصمیم گیری به چه چیزهایی  توّجه می کنید؟ چرا؟ 
 آیا مقدار مال پیدا شده در ارزش و اهّمیت برگرداندن آن به صاحبش اثر دارد؟ چرا آری، 

چرا نه؟
 آیا برای تعیین میزان مژدگانی باید به مقدار مالی که پیدا شده توّجه کرد؟ چرا آری، چرا نه؟

 آیا اصوالً انتظار دریافت مژدگانی برای پس دادن مال، درست است؟
 اگر صاحب مال مبلغ کمی به عنوان مژدگانی داد، چه قضاوتی درباره ی او می کنید؟ چرا؟

 آیا تاکنون چیزی را پیدا کرده اید؟ چه تصمیمی گرفتید؟ چرا؟

گفت  وگو کنید
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احساسات ما در تصمیم گیری هایمان درباره ی یک موضوع تأثیر دارد که می تواند نتایج مثبت و منفی 
به دنبال داشته باشد. با گفت وگو با اعضای خانواده بنویسید، در چه موقعیت هایی تأثیر احساسات بر 

تصمیم گیری بجا و مناسب و در چه موقعیت هایی نابجا است؟ با مثال توضیح دهید.

 

 

 

و  احساسات  به  گذاشتید.  دیگران  جای  به  را  خود  جلسه  این  در 
خواسته های آنها در برخورد با یک موقعیت، توّجه و سپس تصمیم گیری 
کردید. شما چه تصمیمی گرفتید؟ از تصمیم خود راضی هستید؟ توّجه 
به نتایج تصمیم ما برای خود و دیگران، یکی از جنبه های تصمیم گیری 

مناسب است.

فّعالیت در خانه
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بوی خوش مدینه

در زندگی شخصی هر یک از ما احتماالً پیش آمده است که ناچار به انتخاب بین دو موقعیت خوب و 
خوب یا خوب و خوب تر بوده ایم. در این درس شما پس از تماشای فیلم »بوی خوش مدینه« یا شنیدن 

 داستان، درباره ی دو آرزوی اویس قرنی
با  آنها  بین  انتخاب  دالیل  و  ضرورت  و 
یکدیگر گفـت وگو می کنـید. سپس خود 
را در موقعیتی مثل موقعیت اویس قرار 
 می د هید و احساسات، نوع انتخاب خود
 و دالیل ترجیح یک خواسته بر خواسته ی
می کنید. دیگر را برای دوستان خود بازگو

 چرا اویس با وجوِد داشتن آرزوی دیدن پیامبر و تحّمل سختی های راه، بدون دیدن 
او به یمن بازگشت؟ 

و  پیامبر  دیدن  آرزوی  بین  می گرفتید؟  بودید چه تصمیمی  اویس  به جای   اگر شما 
خواسته ی مادر کدام را انتخاب می کردید؟ چرا؟

 آیا در زندگی شما پیش آمده که از آرزوی خود دست بکشید؟ علّت چه بوده است؟

گفت  وگو کنید
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 دو مورد از  بزرگ ترین آرزوهایتان را در ذهن مجّسم کنید. اگر قرار باشد با انتخاب یک 
آرزو، آرزوی دیگر را از دست بدهید، چه احساسی به شما دست می دهد؟

 کدام را انتخاب می کنید؟ دالیل شما برای این انتخاب چیست؟ 

نتیجه گیری خود از گفت وگوهای این جلسه را در قالب یک جمله ی کوتاه در کتاب بنویسید. 

از  فراتر  اغلب  که  داریم  زیادی  خواسته های  و  آرزوها  اهداف،  ما 
امکانات و توانایی های ما است. لذا ناگزیر به انتخاب بین آنها هستیم؛ در 
چنین شرایطی باید ابتدا هدف های خود را فهرست کنیم و با استدالل 
مشّخص کنیم کدام ها برای ما اهّمیت بیشتری دارند. پس درنظرگرفتن 

اولویت ها یکی دیگر از جنبه های تصمیم گیری مناسب است.
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آقـکند

اگر در شرایطی قرار بگیرید که الزم باشد بین یک موقعیت سخت و موقعیت آسان تر یکی را انتخاب 
کنید، کدام را انتخاب می کنید؟ در این تصمیم گیری به چه چیزهایی توّجه می کنید؟ در این درس شما 
و  انتخاب  راه  این  از  و  افراد قضاوت،  تصمیم های  و  رفتارها  درباره ی  »آقکند«  فیلم  با مشاهده ی 

تصمیم گیری را تمرین می کنید.

پس از تماشای فیلم درباره ی پرسش های زیر گفت وگو کنید.

 در این فیلم چه دیدید؟ 
 شما اگر به جای معلّم بودید در چنین شرایطی چه می کردید؟ دالیل خود را برای دیگران 

شرح دهید.
 شرایط معلّم قبلی با معلّم فعلی چه تفاوت ها و چه شباهت هایی داشت؟ چگونه این موضوع 

را متوّجه شدید؟

گفت  وگو کنید
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  آیا در انتخاب ها باید خود را بر دیگران ترجیح داد یا دیگران را بر خود؟ آیا در این باره یک 
قانون کلّی وجود دارد؟ با مثال پاسخ خود را توضیح دهید.

بعضی وقت ها بررسی راه حل ها و تعیین اولویت آنها کار دشواری است 
زیرا راه حلی بر اساس دالیلی در اولویت قرار می گیرد ولی با دالیل 
دیگر، آن اولویت را ندارد. این دالیل ناشی از ارزش هایی است که 
افراد به آنها باور دارند. در فیلم آقکند مشاهده کردید که معلّم جدید 
موقعیت سخت  و  داد  قرار  تصمیم گیری  مبنای  را  واالتر  ارزش های 
را انتخاب کرد. در این درس همانند درس های »دیدنی های سرزمین 
من«، »نارنجی پوش امانتدار« و »بوی خوش مدینه« مهارت تصمیم گیری 
را ازجنبه ای دیگر یعنی، ترجیح نیاز دیگران بر راحتی و میل خود  

تمرین و تجربه کردید. 
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ماه بود و روباه !

در این درس داستان »ماه بود و روباه« را می شنوید یا فیلم آن را می بینید. شخصیت اصلی داستان 
موضوع  درباره ی  گفت وگو  با  شما  باشد.  داشته  برای خودش  را  ماه  می خواهد  که  است  روباهی 
داستان، خواسته ها و روابط بین موجودات را از زاویه ی دیگری بررسی و توّجه به نتایج یک فکر و 

عمل را تمرین می کنید.

) انتخابی (

29
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بعدازشنیدنداستانیانمایشفیلمراجعبهمواردزیرگفتوگوکنید.

موضوعکلّیوپیامداستانچهبود؟
 چه چیز سبب شد روباه به فکر مالکیت ماه بیفتد؟

  چرا تالش های روباه برای راضی کردن ماه به نتیجه نمی رسید؟ 
 چرا نویسنده ی داستان این شخصیت ها را انتخاب کرده است؟ )مثالً به جای روباه چرا 

خرس، فیل، یا هر حیوان دیگری انتخاب نشده است؟(
 به نظر شما از نتیجه ی این فّعالیت برای زندگی چه استفاده ای می توان کرد؟ 

افراد زیادی در این جهان زندگی می کنند و هرکدام اندیشه هایی دارند. 
معموالً حاصل اندیشه عمل است. این اعمال زندگی افراد و موجودات 
دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، هنگام هر اندیشه و قبل از هر 

عملی دو پرسش مهم و کلیدی را باید از خود پرسید:
  اندیشه و عمل ما بر چه افراد و موجوداتی اثر می گذارد؟

  اندیشه ها یا دیدگاه های افراد دیگر درباره ی فکر و عمل 
ما چیست؟

این مورد نیز یکی دیگر از جنبه های انتخاب و تصمیم گیری است که باید 
به آن توّجه کرد.

گفت  وگو کنید



مارگیر و اژدها

روزی و روزگاری در زمان های قدیم مارگیری زندگی می کرد. مارگیر به کوه و دشت و صحرا می رفت، 
مار می گرفت و آنها را به طبیبان می فروخت تا ... .

در این درس ابتدا داستان »مارگیر و اژدها« را که یکی از داستان های مثنوی موالنا جالل الّدین محّمد 
بلخی است می شنوید؛ سپس درباره ی تغییر شرایط در داستان و رفتار مارگیر گفت وگو و وقایعی را 
که برای مارگیر اتّفاق افتاده است تحلیل می کنید. آموخته های شما در این درس کمک می کند تا در 

صورت برخورد با شرایط مشابه، اقدام مناسب انجام   دهید.

) انتخابی (
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 مارگیر با خود چه اندیشید که اژدها را به شهر آورد؟
 آیا مرد مارگیر درست فکر می کرد؟ چرا آری، چرا خیر؟

 اشتباه های مارگیر چه  بود و چه نتایجی داشت؟
 آیا کسانی را می شناسید که گاهی مانند مارگیر رفتار کرده باشند؟ با مثال ویژگی آنها را 

توصیف کنید.
 آیا شما نیز گاهی )حّتی در موارد جزئی( مانند مارگیر فکر یا عمل کرده اید؟ اگر بلی نتایج آن 

برای شما و اطرافیانتان چه بوده است؟

نتایج  این  دارد؛  دیگران  و  برای خودمان  نتایجی  ما  تصمیم گیری های  
گاهی فوری،  گاهی کوتاه مّدت      و گاهی بلند مّدت است. یک انتخاب 
مناسبی  فوری  نتیجه ی  می تواند  مارگیر،  مانند تصمیم  و تصمیم گیری 
داشته باشد، اّما در کوتاه مّدت یا بلند مّدت نتیجه ی آن نامناسب باشد یا 
بالعکس. در نظر گرفتن نتایج فوری، کوتاه مّدت و بلند مّدِت یک 
انتخاب و اقدام، یکی دیگر از جنبه های انتخاب و تصمیم گیری است.

گفت  وگو کنید
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ابتدا یکی از خواسته های خود را بنویسید.

 

سپس راجع به پرسش های زیر با دوستان یا افراد خانواده ی خود صحبت کنید و نتیجه ی گفت وگوهای 
خود را بنویسید.

دستیابی به این خواسته بر زندگی شما و دیگران چه تأثیری دارد؟

 
 

چه وقت می توانیم مطمئن باشیم خواسته های ما به خودمان و دیگران آسیب نمی رساند؟

 
 

فّعالیت در خانه
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در پایان هر فصل فّعالیت هایی با عنوان »خودارزیابی« در نظر 
گرفته شده است. فّعالیت خودارزیابی به شما کمک می کند:

 یادگیری های خود را مرور کنید.
 به روش یادگیری خود پی ببرید.

پژوهش  و  تفّکر  ساعت  در  خود  فّعالیت های  دقیق  بررسی    با 
و نوشته های خود در کتـاب، به نکات مثبت و منفی کار خود 

پی ببرید و موارد مورد عالقه ی خود را بشناسید.
 توانایی بیان نظرات خود را به صورت نوشتاری گسترش دهید.

برای کامل کردن فّعالیت های خودارزیابی به نکات زیر توّجه کنید.
  در پرسش اّول از شما انتظار می رود با دّقت و حوصله، ذهن 
و نوشته های خود را مرور کنید و هر آنچه در مورد چگونگی 
فکر کردن و موضوعات فّعالیت ها آموخته اید، بنویسید. به طور 
شباهت ها   و  هم کالسی هایتان  دیگر  با  شما  یادگیری های  حتم 
و  شباهت ها  دیگران  با  شما  زیرا  داشت؛  خواهد  تفاوت هایی 

تفاوت هایی دارید.
  یادگیری شما حاصل تالش و فّعالیتتان در کالس و خارج از 
کالس، به  صورت فردی و گروهی است. در پرسش دوم انتظار 
می رود به یادگیری خود فکر کنید و تغییراتی را که در رفتار 

شما ایجاد شده است، در جدول مشّخص کنید.
  آنچه وضعیت پیشرفت شما را تعیین می کند، تعداد نکات مثبت 
یا منفی نوشته شده نیست، بلکه دّقت و صداقت شما برای کامل 
به  کردن جدول پرسش 3 است. برای ارزیابی انتظار می رود 
کامل،  نظرات  داشتن  خطی،  خوش  تمیزی،  مانند  جنبه هایی 
بررسی همه  جانبه ی موضوع، استفاده از جمالت زیبا، صرف 

زمان کافی برای انجام فّعالیت و... توّجه کنید.

دانش آموز عزیز



35

1 در درس های گذشته ی تفّکر و پژوهش، چه چیزهایی آموختید؟

 
 

2 با توّجه به عملکرد خود در فّعالیت های جلسات گذشته، جدول زیر را کامل کنید.

مقیاس
عملکرد من

 خیلی
قابل خوبخوب

قبول
نیازمند 
تالش و 

آموزش بیشتر

قواعد و مقّررات مورد توافق برای ساعت تفّکر و پژوهش را رعایت 
می کنم.

از دانسته های قبلی خود برای پاسخگویی به پرسش ها استفاده و از 
گفت وگو در کالس اّطالعات جدید کسب می کنم.

برای حدس و گمان خود شواهد و دالیل کافی ذکر می کنم.

در برخورد با هر موقعیت یا موضوع، آن را به طور دقیق بررسی می کنم.

برای تصمیم گیری درباره ی هر موضوع جنبه های مختلف آن را در 
نظر می گیرم.

برای تصمیم گیری درباره ی هر موضوع، هدف خود را مشّخص می کنم.

برای تصمیم گیری درباره ی هر موضوع، اولویت ها را تعیین می کنم.

و  خود  بر  آن  تأثیر  به  موضوع،  هر  درباره ی  تصمیم گیری  برای 
دیگران فکر می کنم.

برای تصمیم گیری درباره ی هر مــوضــوع، به پیـامدهای فــوری، 
کوتاه مّدت، میان مّدت و بلند مّدت آن فکر می کنم.

برای تصمیم گیری درباره ی هر موضوع، به ارزش های  واالتر توّجه 
می کنم.

خود ارزیابی
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3 با بررسی نوشته های خود در صفحات قبلی کتاب، جدول زیر را کامل کنید.

نکات مثبت درباره ی
نوشته های من

نکات منفی درباره ی
نوشته های من

 موارد دوست داشتنی درباره ی
نوشته های من


