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مناسب برای پایه های ششم، هفتم و هشتم
حــال  عیــن  در  ســاده  مهارتــی  و  مفهــوم  هم دلــی 
پیچیــده و چندبعــدی اســت. در ایــن طــرح درس تــاش 
کرده ایــم تــا بــا فعالیت هــای متنــوع هم دلــی را بــا 
دانش آمــوزان تمریــن کنیــم. البتــه بایــد ایــن را در نظــر 
داشــته باشــیم کــه هم دلــی بــه معنــای ســازش نیســت 

و در همــه موقعیت هــا نبایــد هم دلــی کــرد. 
هــر معلمــی از تفــاوت دانش آموزانــش در هــر پایــه 
به خوبــی آگاه هســت و بنابرایــن شــما بــه عنــوان معلــم 
دانش آموزانتــان  و  کاس  بــا  متناســب  می توانیــد 

کنیــد.  ایجــاد  گردآوری شــده  مطالــب  در  اصاحاتــی 
و  کاســتان  در  درس  طــرح  پیاده کــردن  بــرای  اگــر 
داریــد،  نیــاز  راهنمایــی  بــه  تســهیلگری  نحــوه ی  یــا 
ــا  ــد. م ــان بگذاری ــا در می ــا م ــواالتتان را ب ــد س می توانی
ظــرف حداکثــر یــک هفتــه بــه شــما پاســخ خواهیــم داد.
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طرحدرس
»همدیل«

و1 پیچیــده1 حــال1 عیــن1 در1 ســاده1 مهارتــی1 و1 مفهــوم1 هم1دلــی1
چندبعــدی1اســت.1در1ایــن1طــرح1درس1تــالش1کرده1ایــم1تــا1بــا1
ــم.1 ــا1دانش1آمــوزان1تمریــن1کنی ــی1را1ب ــوع1هم1دل فعالیت1هــای1متن
البتــه1بایــد1ایــن1را1در1نظــر1داشــته1باشــیم1کــه1هم1دلــی1بــه1معنــای1
کــرد.1 هم1دلــی1 نبایــد1 موقعیت1هــا1 همــه1 در1 و1 نیســت1 ســازش1

ــداف اه

اهداف
بــه دانش آمــوزان کمــک  • ایــن درس  مشــارکت در 

ــا: ــرد ت ــد ک خواه
ــوان در  • ــوان نوج ــه عن ــود ب ــاد خ ــه تض ــاره تجرب درب

ــد. ــل کنن ــت و تام ــواده صحب خان
ــد  • ــود از دی ــت خ ــه موقعی ــی ب ــای عمل ــا تمرین ه ب

ــد. ــگاه کنن ــود ن ــت خ سرپرس
با مفهوم هم دلی آشنا شوند. •

ابزارهایموردنیاز
تصویر)کامپیوتــر،  • و  صــدا  پخش کننــده  دســتگاه 

موبایــل، تبلــت و ...(
کاربرگ »خاصه فیلم« •
کاربرگ »نامه« •
کاربرگ »نمایش نامه گروهی« •

انتظارات:
انتظــار مــی رود تســهیل گر بتوانــد بــه دانش آمــوزان 
ــه  ــکل رابط ــود ش ــت خ ــگاه سرپرس ــا ن ــا ب ــد ت ــک کن کم

و رفتــار خــود نــگاه کننــد. دقــت کنیــد کــه هــدف از 
هم دلــی الزامــا حــق دادن بــه فرزنــد یــا سرپرســت 
ــی  ــه پیچیدگ ــوزان ب ــت دانش آم ــرار اس ــه ق ــت بلک نیس
و  شــوند  آگاه  نقشــی  تفاوت هــای  و  موقعیت هــا 
و  انتظــارات  و  نیازهــا  هم دلــی  طریــق  از  بتواننــد 
ــر درک  ــود را بهت ــت خ ــود و سرپرس ــئولیت های خ مس

کــرده و بیــان و تنظیــم کننــد. 

حوزههاییادگریی
ــوارد  ــامل م ــرح درس ش ــن ط ــری ای ــای یادگی حوزه ه

ــت: ــر اس زی
علوم اجتماعی •
تفکر و پژوهش •
هنر •
فلسفه برای کودکان •
مهارت های اجتماعی •
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مراحلتدریس
تماشایفیلم

فیلم اینساید اوت را در کاس نگاه می کنیم. سعی کنید نکته های جالب فیلم را به خاطر بسپارید.

فعالیتدرخانه
 خاصــه ای از فیلــم را بنویســید. دقــت کنیــد کــه در خاصه نویســی 
بــه اصــول نگارشــی آن توجــه کتیــد. اگــر دوســت داریــد در انتهــای 
بــه نظــر خودتــان دربــاره فیلــم  نیــز  را  خاصــه خــود بخشــی 

ــد. ــاص دهی اختص

بحثکالیس
از دانش آموزان خود بپرسید:

ــه دوره  ــدان ب ــدن فرزن ــا وارد ش ــه ب ــنیده اید ک ــال ش ــه ح ــا ب ــا ت آی
نوجوانــی، رابطــه نوجوانــان و سرپرست /هایشــان بــه بازســازی 

نیــاز دارد. 
ــت  ــد در کاس صحب ــل دیده آن ــه قب ــم جلس ــاره در فیل ــن ب ــه در ای ــواهدی ک ــاره ش ــد درب ــوزان بخواهی از دانش آم

ــد. کنن

متنخواین
چنــد مقالــه دربــاره نوجوانــی و رابطــه نوجوانــان بــا سرپرست هایشــان کــه از قبــل انتخــاب کرده ایــد، بیــن 

بخوانیــد. و  کنیــد  تقســیم  دانش آمــوزان 
ــنهاد  ــماره 1 پیش ــت ش ــل پیوس ــه درفای ــاده ک ــه ای س ــد مقال ــت می توانی ــان نیس ــی مدنظرت ــه خاص ــر مقال پ.ن: اگ

ــد. ــود کنی ــم، دانل کرده ای

بحثکالیسدربارهنوجواین
صندلی ها را به شکل نیم دایره بچینید و از دانش آموزان خود بپرسید:

آیا در زندگی شخصی خود با مساثلی که به رابطه شما با والدینتان مرتبط باشد برخورده اید؟ 
این دو نکته را پیش از شروع بحث به دانش آموزان یادآوری کنید:

    1- کاس حریم امن ماست پس هر کس باید بتواند ضمن نگهداری از حریم شخصی خود، آزادانه و بدون ترس از 
تمسخر یا قضاوت دیگران افکار خود را بیان کند.

    2- برای بحث عمومی به وقت خود و دیگران احترام بگذارید. 
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نمایشبداههدرکالس
حاال تصور کنید مادر یا پدر خود هستید. یکی از بچه ها داوطلب شود و 

با سوال از بقیه بحث را به شکل عمومی در کاس پیش ببرد:
آقا/ خانم ...؟ ... )اسم شاگرد( در خانه چطور بچه ای است؟ از او راضی 

هستید؟
از دانش آموزان خود بخواهید که در جواب به این سوال سعی کنند کاما 
در نقش والد خود فرو روند و از زبان او درباره خودشان صحبت کنند. در 

حین بحث عمومی، به نکاتی که در فعالیت قبلی ذکر شد توجه داشته 
باشید.

نمایشگرویه
به گروه های دو نفره تقسیم شوید. یک نفر نقش فرزند نوجوان و یک 

نفر نقش پدر یا مادر را به عهده بگیرد. با هم کاری هم یک نمایش نامه 
کوتاه درباره صحبت های بین این دو بنویسید. سعی کنید در این 

نمایش نامه از تجربه های شخصی خود استقاده کنیذ.
اجرای نمایش ها و بحث کاسی

از گروه های داوطلب نمایش نامه خود بخواهید تا نمایش خود را 
جلوی کاس برای دیگر دانش آموزان اجرا کنند. 

بعد از هر اجرا، تماشاگران نظر خود را درباره آن چه دیده اند بیان کنند. از دانش آموزان بپرسید:
به نظر شما حق با چه کسی است؟ 

چطور می توان این نمایش نامه را به شکل دیگری اجرا کرد که هر دو نفر در انتهای آن راضی باشند؟ 
سپس از دو نفر از تماشاگران بخواهید تا داوطلب شوند و بر اساس نمایشی که دیده اند، یک نمایش کوتاه دیگر 

اجرا کنند که در آن دو طرف به جای مجادله، به نتیجه رضایت بخش می رسند.
چه چیزی در اجرای دوم فرق کرده که مجادله اتفاق نمی افتد؟

تکلیفدرمزنل
یک روز از زندگی خود و یک روز از زندگی پدر یا مادر خود را توصیف کنید. سعی کنید تصور کنید که برای پدر و مادر 

شما در روز چه لحظه های خوب یا بدی وجود دارد؟ از چه چیزهایی شاد یا خسته می شوند؟ خود شما چطور؟

بحثکالیس
در کاس نوشته هایی که در خانه نوشته اید برای هم بخوانید. سپس به شکل عمومی در کاس، درباره نقاط 

مشترک احتمالی در نوشته های خود صحبت کنید.

نمایشسهنفره
کاربرگ شماره 1 را بین دانش آموزان تقسیم کنید.

 

تکلیفدرخانه
5کاربرگ شماره 2 را به عنوان تکلیف در خانه بین دانش آموزان تقسیم کنید.



کاربرگشمارهییک
نمایشسهنفره

بــه گروه هــای ســه نفــره تقســیم شــوید و هــر کــس یکــی از ایــن ســه نقــش را بــه عهــده بگیــرد: فرزنــد، مشــاور، والــد. 
بــا هــم دربــاره یــک مشــکل بیــن فرزنــد و والــد صحبــت کنیــد. مشــاور بایــد تــاش کنــد بــه دو طــرف توصیه هایــی 

بــرای بهبــود روابــط بدهــد. در ایــن صحبت هــا مراحــل زیــر را رعایــت کنیــد:
توصیف مشکل از نظر والد •
توصیف مشکل از نظر فرزند •
نقطه اوج مجادله •
شروع مداخله مشاور •
نظر فرزند و والد درباره عملی بودن توصیه های مشاور •

نتیجه گیری: 
تصمیم گیری فرزند و والد برای تغییر رفتار به منظور رفع مشکل

ــار  ــا اظه ــه گروه ه ــاره کار بقی ــد درب ــد. می توانی ــرح ده ــرای کاس ش ــود را ب ــد کار خ ــه رون ــکل خاص ــه ش ــروه ب ــر گ ه
ــد. ــا بدهی ــه آن ه ــری ب ــای بهت ــا توصیه ه ــد ی ــد کنی ــد،آن را نق ــر کنی نظ
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کاربرگشمارهیدو
»نامه«

ــان  ــا او، برایت ــما ب ــه ش ــئله ای در رابط ــه مس ــد چ ــه بگویی ــن نام ــید. در ای ــود بنویس ــادر خ ــا م ــدر ی ــه پ ــه ب ــک نام ی
ناراحت کننــده اســت. اگــر می خواهیــد می توانیــد مثالــی بزنیــد تــا منظورتــان روشــن شــود. ســپس بگوییــد کــه چــه 
پیشــنهادی بــرای بهتــر شــدن ایــن مســئله داریــد. در ایــن پیشــنهاد بیشــتر بــر تغییــر رفتــار خودتــان تمرکــز کنیــد.
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نامــه را یــک بــار بــرای خودتــان بخوانیــد. تصــور کنیــد کــه اگــر پــدر یــا مادرتــان آن را بخوانــد چــه واکنشــی خواهــد  •
داشــت؟ حــاال خــود را بــه جــای پــدر یــا مــادر خــود بگذاریــد و جــواب  نامــه خــود را بنویســید. 
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پیوستشماره1

دانشنامهرشد-خانوادهونوجوان
خانــواده بــه عنــوان یــک کانــون مهــم از اهمیــت ویــژه ی 
در دوران مختلــف رشــدی و بــه ویــژه در دوران نوجوانــی 
خانــواده  در  موجــود  روابــط  نــوع  اســت.  برخــوردار 
امکانــات  و  شــرائط   ، والدیــن  تربیتــی  شــیوه های   ،
تمــام   ، خانــواده   ... و  فرهنگــی   ، اقتصــادی  مختلــف 
می دهــد.  قــرار  تحت الشــعاع  را  نوجوانــی  ویژگیهــای 
ایــن  ویژگیهــای  مختلــف  نوجوانهــای  کــه  بطــوری 
ــی  ــاظ خانوادگ ــه از لح ــی ک ــاس تفاوتهای ــر اس دوران را ب

شــدتهای  بــا  یکدیگــر  بــا 
شــیوه  هســتند.  دارا  متفاوتــی 
تغییــرات  بــا   ، آنهــا  ســازگاری 
آنهــا  در  بلــوغ  از  حاصــل 
متفــاوت اســت و طــول زمــان 
مرحلــه  بــه  ورود  و  نوجوانــی 
خانواده هــای  در  بزرگســالی 
اســت.  متفــاوت   مختلــف 

شــرائط  کــه  خانواده هایــی  در 
می کننــد،  مهیــا  بحرانــی  دوران  ایــن  بــرای  مناســبی 
ــد.  ــن دوران را می گذرانن ــتری ای ــی بیش ــا ایمن ــدان ب فرزن
مشــکات نوجوانــی کمتــری را شــاهد هســتند و ســریعتر 
از بقیــه بــه پختگــی و کمــال فکــری ، عاطفــی و اجتماعــی 
می رســند. در حالــی کــه در خانواده هــای نابســامان ، 
ــر  ــان گی ــس آس ــا برعک ــخت گیر و ی ــاد س ــای زی خانواده ه
ــیدن  ــب رس ــوده و اغل ــتر ب ــوغ بیش ــواریهای دوران بل دش
ــا  ــی ب ــی و اجتماع ــری ، عاطف ــل فک ــت کام ــک هوی ــه ی ب

ــت.  ــراه اس ــر هم تاخی
رابطه افقی والدین با نوجوان 

بــا  ارتبــاط  بهبــود  جهــت  در  کــه  تدابیــری  از  یکــی 
تغییــر  می شــود،  توصیــه  خانواده هــا  بــه  نوجوانــان 
چارچــوب روابــط در ایــن دوره اســت. خانواده هــا بــا 
بــر  مشــتمل  کــه  می کننــد  برقــرار  رابطــه ای  کــودکان 
ــخصی  ــتورات مش ــده دس ــت و در برگیرن ــر و نهی هاس ام
الزمــه  اســت.  اخاقــی  موازیــن  رعایــت  و  انضبــاط  از 
خانواده هــا  کــه  اســت  آن  رابطــه  نــوع  ایــن  برقــراری 
در  کــودک  و  گرفتــه  قــرار  حاکمیــت  و  بــاال  موضــع  در 

موقعیــت کســی کــه دســتورات مشــخصی را دریافــت 
رابطــه  دیگــر  عبــارت  بــه  و  می شــود  واقــع  می کنــد، 
خانــه و کــودک رابطــه ای اســت عمــودی، یعنــی مشــتمل 
ــن  ــه پایی ــاال ب ــه از ب ــی ک ــتوری و تحکم ــات دس ــر ارتباط ب
کــودکان(.  تربیتــی  روشــهای  می شــود.)انواع   اعمــال 

چارچــوب فــوق در دوران بلــوغ بــه هــم می ریــزد و رابطــه 
ــت،  ــی اس ــه ای افق ــه رابط ــوب ک ــه مطل ــه رابط ــود ب موج
بــه  والدیــن  یابــد.  تغییــر  بایــد 
بــه  بــاال  موضــع  از  اینکــه  عــوض 
پائیــن برخــورد کننــد، خــود را در 
ســطحی مســاوی نوجــوان خویــش 
ــای  ــه ج ــه ب ــد و رابط ــرار می دهن ق
آن کــه دســتوری و تحمیلــی باشــد، 
رابطــه ای اســت بــر اســاس همدلی 
ــوان  ــت نوج ــم و درک وضعی ، تفاه
ــوب  ــوع چارچ ــن ن ــه مطلوب تری ک
ارتباطــی محســوب می شــود. بــه 
عبارتــی نوجــوان بــه جــای اینکــه والدیــن را در موضعــی 
باالتــر از خــود و دســت نیافتنــی احســاس کنــد، آنهــا را در 

کنــار خــود می یابــد. 

ارتبــاط در راهربدهــایعمــی
والدیــنبــانوجــوان

1. ایجاد ارتباط مناسب :

ــودک  ــن و ک ــن والدی ــب بی ــه ای مناس ــاد رابط ــرای ایج ب
ایجــاد فضــای خانوادگــی ســالم کامــا ضروریســت. پــدر 
و مــادر در ابتــدا خــود بایــد ســامت عاطفــی ، شــخصیتی 
و رفتــاری داشــته و از ارتبــاط مناســب منطقــی بــا یکدیگــر 
ــاب  ــبی انتخ ــی مناس ــیوه های تربیت ــند، ش ــوردار باش برخ
ــک  ــاس ی ــر اس ــود را ب ــای خ ــا و رفتاره ــرده و برخورده ک
شــیوه تربیتــی مشــترک طــرح ریزی کننــد. وجــود اختاف 
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بیــن والدیــن ، تعــارض در شــیوه تربیتــی و ... فضــای 
والدیــن  بیــن  مفیــد  ارتبــاط  ایجــاد  بــرای  نامناســبی 
و نوجــوان فراهــم می ســازد. ایجــاد ارتبــاط مفیــد در 
بســتری از آرامــش و آســایش خانوادگــی ، توانایــی اعضــا 
ــر  ــی و ... میس ــیوه منطق ــه ش ــائل ب ــل مس ــواده در ح خان

ــود. ــد ب خواه

    2. عــدم ایجــاد محدودیــت و ســخت گیــری شــدید 
و همچنیــن خــودداری از ســهل گیــری و آزادگذاری  

در هــر دو حالــت ذکــر شــده ارتبــاط 
و  قاطعیــت  از  نوجــوان  و  والدیــن 
اســتواری برخــوردار نخواهــد بــود. 
در شــیوه اول نوجــوان بــه دنبــال 
والدیــن  ســلطه  زیــر  از  گریــز  راه 
خواهــد بــود کــه در ایــن صــورت 
ارتبــاط  برقــراری  بــرای  مجالــی 
وجــود نخواهــد داشــت، چــرا کــه 
علــت  بــه  قــدری  بــه  فاصله هــا 
ســخت گیــری و محدودیــت زیــاد 
بــرای  مجالــی  دیگــر  کــه  شــده 
پیونــد نخواهــد بــود. در حالــت دوم 
ــرای  ــی ب ــدار کاف ــن از اقت ــز والدی نی

ــاس  ــع احس ــود و در واق ــد ب ــوردار نخواهن ــوان برخ نوج
نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط از طــرف نوجــوان احســاس 
نخواهــد شــد. در حالــی کــه چنیــن نیــازی بــه صــورت یــک 
عامــل درونــی همچنــان پــا برجاســت و خاهــای حاصــل 

از آن دیــر یــا زود آشــکار خواهــد شــد.
تفکــرات  پذیــرش  در  اجبــار  اعمــال  عــدم   .3     

: والدیــن 

ــوان  ــدان نوج ــد فرزن ــعی می کنن ــن س ــه والدی ــی ک زمان
کــه  خــود  شــخصی  معیارهــای  و  ماکهــا  بــا  را  خــود 
شــخص  تربیتــی  شــرائط  از  برگرفتــه  مــوارد  اغلــب  در 
خودشــان و خواســته ها و تمایــات دوران نوجوانی شــان 
اســت، موافــق کننــد، بــا حالــت عنــاد و سرکشــی نوجــوان 
و  تفاهــم  مــواردی  همچنیــن  شــد.  خواهنــد  مواجــه 
ــد  ــدوش خواه ــوان را مخ ــن و نوج ــن والدی ــی بی همدل
ســاخت و نوجــوان فاصلــه عمیقــی را بیــن خواســته های 

ــرد. ــد ک ــاس خواه ــن احس ــود و والدی خ

    4. ناتوانی والدین در کنترل هیجانات خود :

و  قاطعیــت  مســتلزم  گاه  تربیتــی  شــیوه های  اعمــال 
ــرائطی  ــیوه ها در ش ــن ش ــه ای ــی ک ــت. در صورت ــم اس تحک
مناســب اعمــال شــوند، نتایــج مفیــدی را بــه بــار خواهنــد 
آورد. امــا در صورتــی کــه هــدف از اعمــال آنهــا تخلیــه 
ــط  ــی در رواب ــار مخرب ــد، آث ــن باش ــود والدی ــات خ هیجان
ــال  ــدف از اعم ــت. ه ــد داش ــن خواهن ــا والدی ــوان ب نوج
هیجــان  تخلیــه  نبایــد  تنبیهــی  احیانــا  شــیوه های 

پرخاشــگری والدیــن باشــد.

 ، ارزشــها  بــه  توجــه   .5     
تواناییهــای  و  اســتعدادها 

: نوجــوان 

توجــه بــه ویژگیهــای مثبــت و مفیــد 
بــه  دادن  بهــا  و  ارزش  و  نوجــوان 
روحــی  نیازهــای  از  بســیاری  آنهــا 
در  و  می کنــد  ارضــا  را  نوجــوان 
احســاس تشــخص و هویــت کامــل 
ویــژه  بــه  و  افــراد  می آفرینــد. 
تاثیــر  تحــت  بســیار  نوجوانــان 
ــژه  ــه وی ــان و ب ــت اطرافی ــه مثب توج

می گیرنــد. قــرار  خــود  والدیــن 

6. خودداری از نظارتهای بازپرس گونه :

ســلب  ســبب  اغلــب  کــه  روشــهایی  چنیــن  جــای  بــه 
بــا  می شــود،  والدیــن  بــه  نســبت  نوجــوان  اعتمــاد 
ــوان  ــتقیم می ت ــر مس ــورت غی ــه ص ــارت از راه دور و ب نظ
ــت و در  ــر داش ــوان را در نظ ــای نوج ــری رفتاره ــت گی جه
ــن  ــر ای ــرد. در غی ــی ک ــکل او را راهنمای ــروز مش ــورت ب ص
صــورت نظارتهــای شــدید و کنترلهــای مســتمر نتایــج 

ســودمندی نخواهــد داشــت.

7. خودداری از انتقادهای ویرانگر و مخرب
 8. خــودداری از غــرور و خودخواهــی والدیــن و 

ــن ــاله س ــر مس ــاد ب ــد زی تاکی
درددل  بــرای  مناســب  فرصتهــای  ایجــاد   .9

ن نــا ا جو نو
بــه  نوجــوان  دوســتانه  روابــط  بــا  آشــنائی   .۱۰

خانوادگــی ارتباطــات  برقــراری  صــورت 
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منابع
دانش نامه رشد:

https://bit.ly/34twuYU

اطالعات تماس:
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baztabschool.ir :وبسایت
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