
 آشنایی با گروه پویش 

)1( 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 آشنایی با گروه پویش
 

 گروهمختصر الف( تاریخچه 

در  1387که از سال  ی و اجتماعی است؛زندگ یهامند به آموزش تفکر و مهارتعالقه رانیدب یمتشکل از گروه شیگروه پو

 دیخالقانه اقدام به تول یهادهیجلسات و طرح ا یشد و با برگزار لیآن تشک هیهسته اول ،کی یعالمه حلمتوسطه اول مدرسه 

توسط  یدرس تفکر و سبک زندگ یگروه پس از معرف نی. اه استمحتوا و طرح درس کرده و در مدارس به آموزش آن پرداخت

 یهاکتاب هماهنگ کرد و با پوشش دادن سرفصل نیا یهاتوا و سرفصلخود را با توجه به مح یش محتواروزارت آموزش و پرو

توسط  های درسی ارائه شده از سوی آموزش و پرورشتدریس کتاب .خود ادامه داد فعالیتخالقانه به  یهادهیا دیکتاب با تول نیا

ای و کارآفرینی تفکر و سواد رسانه: تفکر و پژوهش، کتاب تفکر و سبک زندگی هفتم و هشتم، گروه پویش کتاب هایی است چون

 باشد.متوسطه دوم می

بوده  یمل یمندرج در برنامه درس یدرس تفکر و سبک زندگ سیتدر یهابر آرمان یمبتن شهیگروه هم نیمحتوا در ا هیروند ته 

اکنون . همردیرار بگمرجع ق یهاتیآموز در موقعخالقانه، دانش یطراح و یسازهیشده با شب یو سع)حوزه یازدهم یادگیری( 

 ،یتیترب یروانشناس ،یروانشناس یلیتحص یهاکه عمده آنان در رشته یمندو معلمان عالقه گذردیم گروه نیسال از عمر ا یازده

مشغول به  و دکتری ارشد یکارشناس ی،در مقاطع کارشناس تیو ترب میو فلسفه تعل یآموزش تیریمد ،یشناسمشاوره، جامعه

 .پردازدیمحور متیو فعال و فعال یمشارکت وزشطرح درس و آم هیمحتوا و ته دیبه تول این گروهدر  ،هستند ایبوده  لیتحص

 گیرد.محور است و گاهی حتی رنگ و بوی بازی به خود میفعالیت شیجلسات کالس پوقالب برگزاری 

گروه سابقه  نیا پویش نقش داشته اند.نفر در برنامه ریزی و اجرای  60ذکر است که در این سال ها بیش ازالزم به   

 :یرانتفاعیغ و مدارس 7وفرزانگان 10،  6، 5، 3، 2، 1یبا مدارس سمپاد همچون مدارس: عالمه حل تیو فعال یهمکار

 امین،بانو  مدرسه شهید همت اصفهان، ،مهرآیین ،)ع( یامام عل روانیپ دانش،و ن یسالم، د صلحا، فرهنگ، علوی،

همچون مدرسه نمونه  یمدارس دولت یو برخ یطوب طاهره، ر،نوآو الزهرا قم، فاطمه آموزشی هدی،مجتمع  تزکیه،

 را داشته و دارد. ،دخترانه فاطمیونییکدخدا دیشه یدولت

ر شده های برتطرح درس تفکر و سبک زندگی ارسال شده و حائز رتبه های گروه پویش به جشنوارهبرخی از طرح درسکنون تا

زندگی توسط گروه پویش برگزار  برای دبیران تفکر و سبک 97و  95 ،94های در تابستان آموزشیدوره سه . همچنین است

 یکگیر دبیران دیگر مدارس همراه شد و آموزش ضمن خدمت دبیران تفکر و سبک زندگی منطقه که با مشارکت چشمگردید 

های جدید و کارا در آموزش تفکر و ها سعی بر نشر ایدهدر این دوره آموزش و پرورش تهران نیز بر عهده این گروه بوده است.

همچنین به منظور سنجش اثر بخشی   و ارتقای سطح کیفی آموزش عمومی است.های زندگی به دبیران مدارس دیگر مهارت

ناظر بر پژوهش های کمی گروه  آموزش پویش در دانش آموزان پژوهش های کمی و میدانی از سوی گروه پویش برگزار شد،

موضوعات هویت و خودآگاهی و کنترل خشم بوده و نتایج آن صادقانه و در عین حال قابل توجه است و نتایج از تفاوت معنا دار 

   میان گروه کنترل و گواه در پیش آزمون و پس آزمون حکایت دارد. 
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 ج( رویکرد و اهداف آموزشی

 :تفکر و سبک زندگیدر درس 

 انتهای این متن رویکرد آموزشی پویش به تفصیل بیان شده است.در 

 های پویش است:که در هر پایه هدف فعالیت های زندگی و اجتماعی و تفکرموضوعات مهارت

 سال دومنیم سال نخستنیم 

و مدیریت  ریزیبرنامه خودآگاهی، و هویت پایه هفتم

 گروهی نظم و کار، زمان

هیجانات و  کنترلتفکر نقادانه،  موثر، ارتباط

 کاپ کارآزمون

 گیری، مهارتپذیری، تصمیممسأله، مسئولیت حل خشم استدالل و کنترل تفکر نقادانه و وگو،گفت پایه هشتم

 مصرف 

 

 :های درس تفکر و سبک زندگیتمرین

دارند که مکمل فرایند آموزشی در کالس درس و آموزان یک تمرین کوتاه برای کار در منزل ها دانشدر این درس در اکثر هفته

ها ای هستند. برخی از تمرینهای نوشتنی یا دارای خروجی رسانهبسیار حائز اهمیت است. تکالیف معموالً به شکل فعالیت

 گروهی و اکثراً فردی هستند.

 با کتاب تفکر و سبک زندگی: نسبت درس

های دهد، به آموزش تفکر و مهارتکه عمده مطالب کتاب را تشکیل میموضوعات کتاب تفکر سه دسته هستند. دسته اول 

هایی کارآمدتر، شود، البته با استفاده از شیوهزندگی اختصاص دارد و در کالس پویش اهداف این بخش از کتاب پوشش داده می

 تر.گرانهجذابتر و کنش

معموالً توسط مشاوران و در زنگ مشاوره  محل فعالیت گروه، تربیتی دارند و در مدارس بوی و مطالبی هستند که رنگدسته دوم 

 مباحثی مانند بلوغ و تربیت جنسی. شود.پوشش داده می

در عموم مدارس فعلی همکار پویش بصورت خاص  مربوط است وو روش تحقیق تاب است که به پژوهش از کدسته سوم بخشی 

این حوزه وجود داشته و به فراخور نیاز  راییش طرح درس مدون بهر چند که در گروه پو شود.به این موضوع پرداخته می

 شود. مدارس و ارائه زمان مناسب از سوی مدارس، این مجموعه نیز ارائه می

هر چند در زمان استاندارد  گنجد.در این مقال نمی آن رویم و دالیلاما در دسته اول نیز ما مستقیماً به سراغ کتاب درسی نمی

 دهیم.موضوعات این کتاب را پوشش میها و سرفصل

 فوق برنامههای د( کالس

   شود.موضوعات مشخص و محتوای فعالیت محور ارائه میجلسه آموزشی تدوین شده، که با  20ا ت 6 برای هااین کالس

مقابله با ، صدا، لحن، زبان بدن، سیر سخنرانی، مهارت های رایج سخنرانیفن بیان، ترس : آموزش مقدماتفن بیان -

(، تمرین عملی مهارت و سخنرانی مشکالت ذهنی و روانی )استرس، هراس اجتماعی، کنترل هیجان، اعتماد به نفس و...

 بداهه، سیر سخنرانی، ارزیابی سخنرانی.
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های )رشته(، شغل، عالیق، استعداد، ارزش، ویژگی انتخاب در زندگی انتخاب آگاهانه، اهمیت انتخاب رشته:  -

 و تفکر نقادانه هیجانی دانشگاهی، هوش هایرشته ناختشخصیتی، ش

ریزی، ارزیابی و ارائه مثلث مدیریت، ارائه علم مدیریت، حل مسئله، تفکر نقاد، خودمدیریتی، نظم و برنامه :مدیر برتر -

 نظارت 

تشکیل گروه، ارائه های مطرح کارآفرینی، ارائه ایده و داوری و ی و تعاریف کارآفرینی، ارائه مدلمبان :کارآفرینی  -

 یها و ارائه تجربیات کارآفرینی نرم، بازاریابی، کلیات استارتاپهارای ایده و ارزیابی، آموزش مهارتبیزینس مدل، اج

ورزی(، نقاد، شامل آموزش منطق )استدالل کالسی است با محوریت آموزش و کاربرد عملی تفکر :باشگاه اندیشه -

آثار هنری، خواندن داستان،  هایی چون نمایشاوت و ارزشیابی، با روشهای قضمغالطات و خطاهای فکری، تکنیک

 گفتگو و مناظره   بحث،

هایی در حوزه نظم و کارگروهی و بحث ها و فعالیتی بازیاجرا ی:زمان( و کارگروه تیریو مد یزیرنظم )برنامه -

 و گفتگو پیرامون این موضوعات

های بازی در حوزه هویت و خودآگاهی در قالببینشی و فعالیتی  اری جلسات جذاببرگز هویت و خودآگاهی: -

  و گفتگو، نمایش آثار هنری و... گروهی، بحث

گیری در قالب های حل مسئله و تصمیمبینش و ارائه و تمرین عملی مهارتکسب  گیری:تصمیمحل مسئله و  -

 های متنوع کالسی و خارج از کالس.فعالیت

های ه کار بستن مهارتمتنوع و آموزنده با هدف آشنایی و ب یهاها و بازیی فعالیتاجرا هیجان:ارتباط موثر و کنترل  -

 عملی ارتباط موثر و کنترل هیجان.

 سازی شده و کسب بینش در حوزه مهارت های بحث و گفتگو.بحث و گفتگو در محیطی شبیه کارگاه گفتگو: -

های های مصرف و شیوهپذیری و مهارتمسئولیت هایی ازارائه جذاب آموزه های مصرف:پذیری و مهارتمسئولیت -

 شخصی در قالب اجرای فعالیت، بحث و گفتگو و تمرین خارج از کالس. مدیریت مالی

  هاهـ( کارسوق

 ، که به شرح زیر است: ریزی و اجرا کرده استرا تا کنون برنامه کارسوق 11ش مجموعا پوی * گروه

 برای مخاطبانسال اجرا  5سابقه بیش از با  ایستگاه متنوع فعالیت، 12دارای  هویت و نظم کارسوق مشترک کارگروهی،کندو:  -

 .مختلفو مدارس 

موزان است و معلم صرفا نقش تسهیلگر را آریزی تا اجرا با دانشمام مراحل برگزاری آن، از برنامهکارسوقی است که ت :کاپ -

 .مختلفس مداراجرا برای مخاطبان  سال10با سابقه کند، ایفا می

هایی جذاب و فعالیت شودبرگزار می مادرانشان() آموزان و پدرانشانین برنامه که با حضور دانش: ا)مادر و دختر( پدر و پسر -

 شود.آموز برگزار میا هدف ارتباط موثر والدین و دانشلف ورزشی و فکری بتهای مخهمراه با بازی

های گفتگو، مهارتبستن  و به کار دف کسب بینشکننده موقعیت یک دادگاه واقعی با هو تداعی ایفای نقش بازییک : دادگاه -

 ال اجرا در مدارسس 10با سابقه  و...تفکرنقاد، کنترل هیجان 

مستقیم غیرصادی و راهبردی و دربرگیرنده دارای ماهیتی اقت ،فعالیت جذاب 313ئه : بازی استراتژیک با اراچارسوق -

 مخاطبان مختلف مدارس و اجرا برایسال  11با سابقه  .گیری، کنترل هیجان و..یمتصم کارگروهی، یی چون:هامهارت
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 مند ورزشی است.()این برنامه که شامل مسابقات نظام ورزشی مپیکال -

 های آموزنده و جذاب.ه کارگروهی و کار تیمی با فعالیتکارسوقی در حوز :غول -

صفحه  سازی شده ازدر محیطی شبیهجذاب یت فعال 100با در بستر وب ماروپله مسابقه مجازی  :مسابقه مجازی ماروپله -

آموز را به های مختلف دانشدینتوانمداشته و شرکت در این برنامه،  استراتژیکرقابتی و ماهیتی  است. این مسابقه ماروپله

 کشد. چالش می

در دو سطح انتخاب  ،سال اجرا در مدارس مختلف 4، با سابقه و فعاالنه موضوع انتخاب رشته آگاهانه : کارسوقی باانتخاب پویا -

 رشته دانشگاه و انتخاب رشته پایه نهم به دهم.

های ارتباط ه کاربستن مهارتسازی شده جهت بزه ارتباط موثر، با موقعیتی شبیهحو: بازی جذاب در کارسوق ارتباط موثر -

 .موثر

 آشنایی با مفاهیم پایه کسب و کار و کارآفرینی و تجربه طراحی یک کسب وکار. :یاردوی استارتاپ -

 

 افزایی اولیاءافزایی و بینشو( دانش

های قبل رف اولیاء گرامی دریافت شده است، در سالگروه پویش با توجه به نیازی که احساس شده و بازخوردهایی که از ط

های زندگی آموزش در زمینه ایفای نقش مؤثر والدین در رشد تفکّر و مهارترای ارتباط با والدین و جلساتی را بها و کارگاه

 برگزار کرده است.ای و بازی هایی با موضوع سوادرسانهو همچنین کارگاهآموزان دانش

 

 تبیین رویکرد آموزشی( ز

آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی( و با مطالعات  با استناد به اسناد باالدستی نظام آموزشی کشور )سند تحول بنیادین

تا کنون، به برخی از اصول رویکرد آموزشی پویش در آموزش تفکر  87و تجربیات به دست آمده در فعالیت گروه پویش از سال 

 گردد:و سبک زندگی اشاره می

 

 ها به فضای زندگیمحوری و نزدیک بودن تجربهتجربه -1

 حوزه یازدهم این گونه بیان شده است: آموزش و محتوا سازماندهی در کلی هایگیریملی، جهتدر سند برنامه درسی 

 رو، این از. است آموزانفرهنگی دانش مقتضیات و شرایط تابع زندگی هایمهارت و آداب آموزش برای یادگیری هایفعالیت

 .دهد رخ زندگی متن در و زندگی متن از آموزش است ضروری

 و فردی صورت )به واقعی زندگی هایموقعیت در تجربه کسب به بتوانند آموزاندانش آن در که تربیتی هایفرصت تدارک

 سازیشبیه زیارتی، فرهنگی، علمی، برگزاری اردوهای. هاستمهارت آموزش در اصلی گیریجهت یابند دست گروهی(

 .است جمله این از تجربی و غیرمستقیمانفرادی،  آموزش هایشیوه به توجه مرجع، هایموقعیت

 آموز این است که:دانش برای ملی درسی برنامه در شده ذکر هایویژگی جمله یا از
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 .نماید حرکت آن مداوم راستای اصالح در خویش احسن انتخاب با و کرده درک را آن تواندمی و است موقعیت در همواره

های سازی برخی موقعیتهای تجربه یا شبیهکار ما بر مبنای تدارک موقعیت یهای زندگی، شیوهبه ویژه در آموزش مهارت

آموز با قرارگیری شود و دانشواقعی زندگی در فضای آموزشی است. به این ترتیب که یک فعالیت یا بازی آموزشی طراحی می

 گیرد.ه بهره میشود و از آن برای حل یک مسألدر آن موقعیت، با مهارت مورد هدف طرح درس، مواجه می

 نتیجه است.هایی نزدیک به فضای واقعی زندگی بیهای تجربه به ویژه تجربهاساساً معتقدیم آموزش مهارت بدون موقعیت

 شود:یادگیری مصرّح در برنامه درسی ملی اشاره می-در همین زمینه به یکی از اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی

 درک برای را شرایط که ایگونه به تدارک ببیند، زندگی واقعی هایموقعیت در را روابط و وقایع ها،پدیده تفسیر و درک امکان

 فراهم اسالمی معیار نظام رعایت با شوندمی مواجه آن با مختلف هایدر موقعیت آموزاندانش که مسائلی مورد در گیریتصمیم و

 .کند

 

 فرایند یادگیریآموز محوری و مشارکت یادگیرندگان در دانش -2

 به این اصل که در سند برنامه درسی ملی آمده است توجه کنید:

 یادگیرنده نقش اعتبار تربیتی در برنامه درسی ملی: و درسی های برنامه بر اصل سوم از اصول ناظر

 توجه پذیریتربیت و یادگیری یاددهی فرآیند در آموزدانش آگاهانه و داوطلبانه فعال، نقش به باید تربیتی و درسی هایبرنامه

 .سازد فراهم وی در را کارآفرینی خالقیت و پژوهشگری، پرسشگری، روحیه توسعه و تقویت زمینه و نماید

بر اساس این اصل الزم است در طراحی آموزشی برای نقش یادگیرنده اعتبار قائل بود و او را عنصری فعال و مؤثر در فرایند 

ترین عنصر و محور فرایند تدریس همین یادگیرنده باشد و نباید او را چون شیئی ه بسا اصلیتدریس و یادگیری دانست. چ

 جان و منفعل در فرایند تدریس انگاشت.بی

 یادگیری در برنامه درسی ملی آمده است:-همچنین از اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی

 هاآن و روابط وقایع ها،پدیده هایی دربارهپرسش پاسخ یافتن برای مداوم تالش در کاوشگری طریق از را آموزاندانش انگیزه

 .کند تقویت و شکوفا

 آموز اشاره دارد.که باز به نقش فعال و کاوشگرانه دانش

 یا در جایی دیگر چنین اشاره شده است:

 آموز:های ذکر شده در برنامه درسی ملی برای دانشاز جمله ویژگی

 .دارد فعال ذاتی نقش لحاظ به خویش هایشایستگی توسعه و پذیریتربیت و یادگیری-یاددهی درفرآیند

ترین نقش را در توان اصلیی انتقال اطالعات به پایان رسیده است و نمیهای مستقیم به شیوهدیگر زمان ارائه جزوات و آموزش

 آموزان نداد...کالس درس به دانش

 

 آموزشیهای متنوع استفاده از روش -3



 آشنایی با گروه پویش 

)6( 

 

پاسخگویی  برای تربیتی و آموزشی مراکز در تربیتی هایفرصت در تنوع ایجاد»ام از راهکارهای ذکر شده در سند تحول 16راهکار 

  است.« آموزاندانش نیازهای به

 ملی این است: درسی برنامه در شده ذکر یادگیری-یاددهی هایویژگی جمله همچنین از

 .است یادگیری متنوع هایمحیط با یادگیرنده فعال و هدفمند خالق، تعامل حاصل یادگیری

آموزان را از منظرهای مختلف با بر همین اساس معلم کالس تفکر نیز باید با ابزارهایی گوناگون در طول سال تحصیلی دانش

 موضوعات درسی روبرو کند.

 رسی است:این ویژگی رویکرد پویش در آموزش تفکر و سبک زندگی از دو جنبه قابل بر

شود. اگر تنها با یک شیوه با مندی ایشان به درس میآموزان و افزایش عالقهجانبه دانشاوالً این تنوع باعث یادگیری همه

هایی خاص بدانند، اما وقتی های این درس را محدود به زمینهموضوعات این کالس مواجه شوند، ممکن است کاربردهای آموزه

 های مختلف روبرو شوند، پی به کنه موضوعات و کاربرد وسیع آنها خواهند برد.لباسبا موضوعات این کالس در 

آموزان هرچند در یک مدرسه و در یک کالس، با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت ابعاد مختلفی دارد. یکی از ابعاد این ثانیاً دانش

آموزی با فعالیت و بازی یاد های مختلف است. دانشهوشهای ایشان در بهره از های یادگیری و تفاوتتفاوت و تنوع به سبک

های های یادگیری در کالس باعث وجود پاسخی یک فیلم و... تنوع شیوهگیرد، دیگری در بحث و گفتگو، آن یکی در مشاهدهمی

 آموزان خواهد بود.متنوع برای نیازهای متنوع دانش

 

 های اوگیرنده و شرایط و ویژگیآموزش مبتنی بر نیازهای واقعی، احساس نیاز یاد -4

تر، مؤثرتر و ماندگارتر بر این باوریم که یادگیری آنچه که یادگیرنده احساس نیاز به یادگیری آن داشته باشد، بسیار سریعتر، سهل

م و ثانیاً فرایند آموزان است را آموزش دهیخواهد بود. بر همین اساس تالش ما بر این است که اوالً آنچه که واقعاً مورد نیاز دانش

ریزی کنیم که در طی آن یادگیرنده، خود نیاز به یادگیری آن مهارت یا نگرش یا دانش را احساس یادگیری را به نحوی برنامه

 کند و طالب آن باشد.

 های ذکر شده در برنامه درسی ملی برای محتوای آموزشی این است که:از ویژگی

 .است آموزش زمان و اسالمی انتظارات جامعه آموزان،دانش روانشناختی هایویژگی یق،عال آینده، و حال نیازهای با متناسب

شود به سؤال و درخواستی که وجود برای یک طراحی اثربخش الزم است به همه موارد فوق توجه شود تا پاسخی که داده می

 آموز اروپایی دارد و...که یک دانشدارد باشد، نه به سؤالی که چند دهه قبل مطرح بوده، نه به درخواست و نیازی 

 

 گری و آزادی عملانتخاب -5

نقش فعال، »تربیتی در برنامه درسی ملی دیدیم که به  و درسی های برنامه بر طور که باالتر در اصل سوم از اصول ناظرهمان

آموز و ها آزادی عمل دانشطراحیآموز اشاره شده بود، بر اساس این ویژگی، همواره الزم است در دانش« داوطلبانه و آگاهانه

 های پررنگ انتخاب دیده شود.موقعیت

 آموز اشاره شده است:در جای دیگری از برنامه درسی ملی، به این دو ویژگی برای دانش
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 تابع و کند برقرار رابطه تعاملی یادگیری، محیط با تواندمی و دارد داری خویشتن و گیریتصمیم انتخاب، توانایی -

 .نیست محیط مقهور و چرا و چونبی

 .دارد اساسی نقش یادگیری،-یاددهی فرآیند در که است برخوردار انگیزه و اراده از -

آموز خود را در فرایند یادگیری در کالس تفکر و سبک زندگی دارای اختیار و اراده ببیند و عامل اصلی یعنی الزم است دانش

 احساس نیاز به یادگیری و عالقه به این درس بیابد، نه اجبار و ارعاب بیرونی. های درونی،حرکت در مسیری یادگیری را انگیزه

های ی خوبی از آموزهتوان امیدوار بود که تجربههای یادگیری کالس تفکر مشارکت کرد، میآموز آزادانه در فعالیتاگر دانش

خود نیز این تجارب را بازآفرینی کند؛ در غیر این های عادی زندگی کالس در ذهن داشته باشد و در ادامه زندگی و در موقعیت

های یادگیری بعدی در این زمینه را نیز ی حضور در فرصتصورت صرفاً ساعتی را با ماللت سپری کرده که چه بسا انگیزه

 سوزانده باشد.

 

 محوری و تفکّرمحوریخلّاقیت -6

 ملی اشاره شد: درسی برنامه در یادگیری-یاددهی هایویژگی باالتر به این مورد از

 .است یادگیری متنوع هایمحیط با یادگیرنده فعال و هدفمند ،خالق تعامل حاصل یادگیری

 یادگیری در برنامه درسی ملی است که:-همچنین از اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی

 در بصیرت افزایش با همراه را هاوابستگی پدیده یا و معلولی علت هایرابطه و هستی بر حاکم کلی قوانین تفسیر و درک امکان

 .کند فراهم آموزاندانش

آموزان پاسخ داده شود و در رویارویی با نیازها و مسائل جدید توانایی خواهیم تنها به برخی از سؤاالت و نیازهای دانشما نمی

ی برخورد با مسائل را یاد بگیرند مسائل گوناگون، شیوهحل آنها را نداشته باشند؛ بلکه با تمرین مداوم خالقیت و تفکر بر روی 

ای برای تقویت تفکر و بتوانند بدون ترس، وارد حل مسأله شوند. از این رو هر یک از موضوعات کالس درس را بستر و بهانه

 دانیم.آموزان میدانش

 ی آموزشی پویش وجود دارد.ای در برنامهاص و ویژههای خبه غیر از این رویکرد، برای آموزش تفکر خالق و تفکر نقاد نیز برنامه

 


