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هویت
نویسنده:سارابنیعامریان

مناسبدانشآموزانپایهیششم،هفتموهشتم
حوزههاییادگیری:دروسارتباطاتوفلسفه

  در ایــن طــرح درس دانش آمــوزان بــا مفهــوم هویــت آشــنا می شــوند. 
اینکــه چــه عناصــری هویــت آن هــا را تشــکیل مــی دهــد. بــرای دانش آموزان 
نوجوانــی کــه در ســنین بلــوغ قــرار دارنــد و دائمــًا بــا تغییراتــی در جســم، 
روح و افکارشــان مواجــه می شــوند ممکــن اســت ایــن ســوال پیــش بیایــد 
کــه »مــن کیســتم؟«. ایــن طــرح درس بــه آن هــا کمــک می کنــد کــه بتواننــد 
ــود را  ــت خ ــد هوی ــاهده می کنن ــان مش ــه در خودش ــی ک ــان تغییرات در می
بازشناســی کننــد و بهتــر بــا ایــن تغییــرات مواجــه شــوند. آنــان می آموزنــد 
ــه  ــود ک ــث نمی ش ــا باع ــه تنه ــرات ن ــن تغیی ــد و ای ــر دارن ــازه ی تغیی ــه اج ک
دیگــر خودشــان نباشــند بلکــه در مســیر زندگــی همیشــه بــا تغییــر مواجــه 

می شــوند.

اهداف تدریس 
آشنایی با مفهوم »هویت«

آشنایی با عناصری که هویت را شکل می دهند.
چه چیزی باعث می شود »من« علی رغم تغییراتی که در طول زندگی می کنم »من« باقی بمانم؟

ابزار
 کاغذ – خودکار – تخته

انتظارات
ــخصی  ــد و مش ــف واح ــه تعری ــوزان ب ــت دانش آم ــرار نیس ــن کالس ق در ای
ــواالت  ــه س ــخ ب ــرای پاس ــوزان را ب ــد دانش آم ــد بتوان ــهیلگر بای ــند. تس برس
بــا  تــا  بکشــد  چالــش  بــه  را  آنــان  پاســخ های  ســپس  و  کنــد  ترغیــب 
جواب هــای خودشــان بــه ویژگی هایــی کــه هویــت  را شــکل می دهنــد 
ــر  ــت و تغیی ــم هوی ــا مفاهی ــد ب ــای کالس بای ــوزان در انته ــد. دانش آم برس
آشــنا شــده باشــند. بتواننــد بــه ویژگی هایــی کــه آنــان را از دیگــران متمایــز 
می کنــد و بــه آنــان هویــت خــاص خودشــان را می بخشــد فکــر کننــد. آنــان 
متوجــه می شــوند کــه در طــول زندگی شــان بســیاری از مســائل در محیــط 
اطــراف و در خودشــان تغییــر می کنــد ولــی بــا ایــن وجــود هــر کــدام 
ــت  ــان ثاب ــول زم ــه در ط ــد ک ــاس می کنن ــن« احس ــی از »م ــود هویت در خ
می مانــد و بــا وجــود تمــام تغییــرات و گــذر زمــان همچنــان می تواننــد آن 
را  در خــود شناســایی کننــد. بــه طــور خالصــه قصــد داریــم در انتهــای ایــن 

ــد؟« ــن می کن ــن را م ــزی م ــه چی ــه »چ ــیم ک ــن برس ــه ای کالس ب
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فعالیت اول
می شــود.  صحبــت  بچه هــا  بــا  نوجوانــی  تجربــه ی  دربــاره ی  ابتــدا 
این کــه چــه تغییراتــی کــه در خــود، جســم و افکارشــان تجربــه می کننــد، 

مثــًا:
 اکنون چه تغییراتی در خود می بینید؟ 

چه چیزهایی در نسبت با دوران کودکی تان عوض شده؟ 
ــه  ــن ک ــد؛ ازی ــی بزنی ــای عین ــال ه ــث مث ــت بح ــت هدای ــد جه ــی توانی م
چــه قــدر بالغ تــر و مســتقل تر و انتخابگرتــر شــده انــد. بــه عنــوان 

ــال:  مث
در هنــگام کودکــی موقــع خریــد لبــاس  چــه کســی لباس تــان را انتخــاب 

ــور؟ ــرد؟ االن چط می ک
ــاب  ــی انتخ ــه کس ــه را چ ــرون از مدرس ــری بی ــا هن ــی ی ــای ورزش کالس ه

چطــور؟ االن  می کــرد؟ 
چه قدر در انتخاب فعالیت هایی که در اوقات فراغتتان انجام می دهید مستقل تر شده اید؟

ــد؟ االن  ــورد می کردی ــه برخ ــدید چگون ــت می ش ــی ناراح ــا از کس ــود ی ــایند ب ــان ناخوش ــی برای ت ــر موضوع ــر اگ قبل ت
چطــور؟

ــه  ــا آن مواج ــود ب ــره ی خ ــی روزم ــان در زندگ ــه نوجوان ــد ک ــاز کنی ــش هایی آغ ــد از پرس ــروع می توانی ــرای ش در کل ب
ــدا  ــته پی ــه گذش ــبت ب ــتری نس ــتقالل بیش ــا اس ــا آن ه ــه ب ــرای مواجه ــان ب ــه دوران کودکی ش ــبت ب ــوند و نس می ش

ــد. ــور دارن ــر آن ام ــتری ب ــرل بیش ــد و کنت کرده ان

پــس از گــرم کــردن کالس بــا ایــن ســواالت )معمــواًل دانش آمــوزان بــه بیــان تجــارب شخصی شــان از »بــزرگ شــدن« 
عالقــه نشــان می دهنــد( بــه دانش آمــوزان توضیــح داده می شــود کــه موضــوع جلســه چیســت. می تــوان این گونــه 
گفــت کــه »شــما از یــک کــودک تبدیــل بــه یــک نوجــوان شــده اید و تغییــر بزرگــی را تجربــه کرده ایــد. بــا اینکــه ایــن 
قــدر تغییــر کرده ایــد همچنــان از نظرتــان خودتــان هســتید. مثــًا فرنــاز در ۵ ســالگی فرنــاز بــود و اکنــون هــم فرنــاز 
اســت. در ایــن جلســه راجــع بــه ایــن صحبــت می کنیــم کــه تغییــر در عیــن یکســانی بــه چــه معناســت. چگونــه تغییــر 

می کنیــم امــا همچنــان خودمــان هســتیم و چــه چیــزی مــن را مــن مــی کنــد؟«

فعالیت دوم
ــخ ها را روی  ــم پاس ــود معل ــا خ ــد: ی ــخ دهن ــر پاس ــواالت زی ــه س ــه ب ــم ک ــوزان می خواهی ــواالت از دانش آم ــه س  در ادام
تختــه یادداشــت می کنــد و یــا از هــر دانــش آمــوز میخواهــد جداگانــه روی کاغــذ بــرای هــر ســوال 6 پاســخ یادداشــت 

کننــد:
چه چیزی شما را خودتان می کند؟

چگونه خود را تعریف می کنید؟
چه چیزی شما را با دیگران متفاوت می کند؟

فعالیت سوم
ســپس از آنــان مــی پرســیم کــه کــدام مــوارد 5 ســال پیــش در موردشــان صــدق نمی کــرده؟ کــدام مــوارد در 50 ســال 
آینــده دربــاره شــان صــدق نخواهــد کــرد؟ در واقــع کــدام ویژگــی هایــی کــه از خودشــان مــی شناســند متفــاوت بــوده 

یــا تغییــر خواهــد کــرد و ایــن مــوارد را خــط مــی زنیــم  و ســپس از آنــان می پرســیم بــا وجــود ایــن تغییــرات:
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آیا 5 سال پیش همچنان خودتان بوده اید؟
آیا 50 سال بعد همچنان خودتان هستید؟

فعالیت چهارم:
ــتی  ــک کش ــم. ی ــی روی ــش م ــال پی ــک مث ــا ی ــث را ب ــه ی بح ادام
روی تختــه بکشــید. از بچــه هــا بخواهیــد کــه کشــتی را نــام 
گــذاری کننــد. بــا ایــن ســواالت از دانش آمــوزان جلســه را ادامــه 

می دهیــم:
ســال هــا می گــذرد و بادبــان کشــتی بــر اثــر گذشــت زمــان 
فرســوده و تعویــض مــی شــود. آیــا ایــن کشــتی همــان کشــتی 

ــت؟ ــتی اس ــان کش ــتی هم ــا کش ــت. آی ــتی( اس ــم کش )اس
 طوفــان ســختی می آیــد و بدنــه ی کشــتی آســیب میبینــد. 
بایــد بدنــه ی کشــتی بــا چوب هــای جدیــد بازســازی شــود. آیــا 

ــت؟ ــتی اس ــان کش ــتی هم کش
ــات  ــام قطع ــان تم ــت زم ــر گذش ــال ها در اث ــت س ــس از گذش پ
ــن  ــا ای ــوند. آی ــی ش ــن م ــر جایگزی ــات جدیدت ــا قطع ــتی ب کش

ــت؟ ــتی اس ــان کش ــتی هم کش
اگر جواب دانش آموزان به سوال آخر نه بود. =< در کدام مرحله این کشتی دیگر کشتی قبلی نیست؟

اگــر جــواب دانــش آمــوزان بــه ســوال آخــر بلــه اســت =< چــه چیــزی باعــث مــی شــود ایــن کشــتی همــان کشــتی قبلــی 
باشــد؟ کــدام ویژگــی کشــتی ثابــت مــی مانــد حتــی اگــر تمــام قطعــات عــوض شــود؟

ــدام  ــد. ک ــی گذارن ــوزه م ــازند و در م ــی س ــد م ــتی جدی ــک کش ــراب ی ــتی خ ــات کش ــام قطع ــا تم ــه ب ــد ک ــر کنی ــاال فک ح
ــند؟ ــتی ( باش ــم کش ــد )اس ــی توانن ــر دو م ــا ه ــت؟ آی ــه اس ــتی اولی ــتی کش کش

در ادامــه مــی توانیــد مســاله ی هویــت را بــه مهاجــرت هــم ربــط دهیــد. آیــا اگــر از کســانی کــه مــی شناســید، کشــور، 
دوســتان، خانــواده و آشــناهایتان دور شــوید و مکانتــان عــوض شــود بــاز خودتــان هســتید؟ چــه قــدر بــا داشــته ها 

ــید؟ ــد و می شناس ــف می کنی ــود را تعری ــان خ و اطرافیانت

منابع:
Lesson plan authors: 
Sarah Urdzik, Mathematics & Classics major, University of North Carolina- Chapel Hill 
Donovan Dorrance, Philosophy major, University of North Carolina- Chapel Hill 
Margaret Owens, Linguistics & Philosophy major, University of North Carolina- Chapel 
Hill 
-referencing Plutarch )Life of Theseus, where the Ship of Theseus paradox is 
discussed( 
and Thomas Hobbes )elaborated on the Ship of Theseus paradox(
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