طرح درس «همدیل»

 ...................................................................................اصالحاتــی در مطالــب گردآوریشــده ایجــاد کنیــد.
اگــر بــرای پیادهکــردن طــرح درس در کالســتان و
یــا نحــوهی تســهیلگری بــه راهنمایــی نیــاز داریــد،
مناسب برای پایههای ششم ،هفتم و هشتم
همدلــی مفهــوم و مهارتــی ســاده در عیــن حــال میتوانیــد ســواالتتان را بــا مــا در میــان بگذاریــد .مــا
پیچیــده و چندبعــدی اســت .در ایــن طــرح درس تــاش ظــرف حداکثــر یــک هفتــه بــه شــما پاســخ خواهیــم داد.
کردهایــم تــا بــا فعالیتهــای متنــوع همدلــی را بــا
دانشآمــوزان تمریــن کنیــم .البتــه بایــد ایــن را در نظــر
داشــته باشــیم کــه همدلــی بــه معنــای ســازش نیســت
و در همــه موقعیتهــا نبایــد همدلــی کــرد.
هــر معلمــی از تفــاوت دانشآموزانــش در هــر پایــه
بهخوبــی آگاه هســت و بنابرایــن شــما بــه عنــوان معلــم
میتوانیــد متناســب بــا کالس و دانشآموزانتــان
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طرح درس
«همدیل»

همدلــی مفهــوم و مهارتــی ســاده در عیــن حــال پیچیــده و
چندبعــدی اســت .در ایــن طــرح درس تــاش کردهایــم تــا بــا
فعالیتهــای متنــوع همدلــی را بــا دانشآمــوزان تمریــن کنیــم.
البتــه بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــیم کــه همدلــی بــه معنــای
ســازش نیســت و در همــه موقعیتهــا نبایــد همدلــی کــرد.
اهــداف

اهداف
•
•
•
•

•مشــارکت در ایــن درس بــه دانشآمــوزان کمــک
خواهــد کــرد تــا:
•دربــاره تجربــه تضــاد خــود بــه عنــوان نوجــوان در
خانــواده صحبــت و تامــل کننــد.
•بــا تمرینهــای عملــی بــه موقعیــت خــود از دیــد
سرپرســت خــود نــگاه کننــد.
•با مفهوم همدلی آشنا شوند.

ابزارهای مورد نیاز
•
•
•
•

•دســتگاه پخشکننــده صــدا و تصویر(کامپیوتــر،
موبایــل ،تبلــت و )...
•کاربرگ «خالصه فیلم»
•کاربرگ «نامه»
•کاربرگ «نمایشنامه گروهی»

و رفتــار خــود نــگاه کننــد .دقــت کنیــد کــه هــدف از
همدلــی الزامــا حــق دادن بــه فرزنــد یــا سرپرســت
نیســت بلکــه قــرار اســت دانشآمــوزان بــه پیچیدگــی
موقعیتهــا و تفاوتهــای نقشــی آگاه شــوند و
بتواننــد از طریــق همدلــی نیازهــا و انتظــارات و
مســئولیتهای خــود و سرپرســت خــود را بهتــر درک
کــرده و بیــان و تنظیــم کننــد.

حوزههای یادگریی

حوزههــای یادگیــری ایــن طــرح درس شــامل مــوارد
زیــر اســت:
• •علوم اجتماعی
• •تفکر و پژوهش
• •هنر
• •فلسفه برای کودکان
• •مهارتهای اجتماعی

انتظارات:

انتظــار مــیرود تســهیلگر بتوانــد بــه دانشآمــوزان
کمــک کنــد تــا بــا نــگاه سرپرســت خــود شــکل رابطــه
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تماشای فیلم

مراحل تدریس

فیلم اینساید اوت را در کالس نگاه میکنیم .سعی کنید نکتههای جالب فیلم را به خاطر بسپارید.

فعالیت در خانه

خالص ـهای از فیلــم را بنویســید .دقــت کنیــد کــه در خالصهنویســی
بــه اصــول نگارشــی آن توجــه کتیــد .اگــر دوســت داریــد در انتهــای
خالصــه خــود بخشــی را نیــز بــه نظــر خودتــان دربــاره فیلــم
اختصــاص دهیــد.

بحث کالیس

از دانشآموزان خود بپرسید:
آیــا تــا بــه حــال شــنیدهاید کــه بــا وارد شــدن فرزنــدان بــه دوره
نوجوانــی ،رابطــه نوجوانــان و سرپرست/هایشــان بــه بازســازی
نیــاز دارد.
از دانشآمــوزان بخواهیــد دربــاره شــواهدی کــه در ایــن بــاره در فیلــم جلســه قبــل دیدهآنــد در کالس صحبــت
کننــد.

متنخواین

چنــد مقالــه دربــاره نوجوانــی و رابطــه نوجوانــان بــا سرپرستهایشــان کــه از قبــل انتخــاب کردهایــد ،بیــن
دانشآمــوزان تقســیم کنیــد و بخوانیــد.
پ.ن :اگــر مقالــه خاصــی مدنظرتــان نیســت میتوانیــد مقالــهای ســاده کــه درفایــل پیوســت شــماره  1پیشــنهاد
کردهایــم ،دانلــود کنیــد.

بحث کالیس درباره نوجواین

صندلیها را به شکل نیمدایره بچینید و از دانشآموزان خود بپرسید:
آیا در زندگی شخصی خود با مساثلی که به رابطه شما با والدینتان مرتبط باشد برخوردهاید؟
این دو نکته را پیش از شروع بحث به دانشآموزان یادآوری کنید:
 -1کالس 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.
 -2برای بحث عمومی به وقت خود و دیگران احترام بگذارید.
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نمایش بداهه در کالس

حاال تصور کنید مادر یا پدر خود هستید .یکی از بچهها داوطلب شود و
با سوال از بقیه بحث را به شکل عمومی در کالس پیش ببرد:
آقا /خانم ...؟ ( ...اسم شاگرد) در خانه چطور بچهای است؟ از او راضی
هستید؟
از دانشآموزان خود بخواهید که در جواب به این سوال سعی کنند کامال
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.

نمایش گرویه

به گروههای دو نفره تقسیم شوید .یک نفر نقش فرزند نوجوان و یک
نفر نقش پدر یا مادر را به عهده بگیرد .با همکاری هم یک نمایشنامه
کوتاه درباره صحبتهای بین این دو بنویسید .سعی کنید در این
نمایشنامه از تجربههای شخصی خود استقاده کنیذ.
اجرای نمایشها و بحث کالسی
از گروههای داوطلب نمایشنامه خود بخواهید تا نمایش خود را
جلوی کالس برای دیگر دانشآموزان اجرا کنند.
بعد از هر اجرا ،تماشاگران نظر خود را درباره آنچه دیدهاند بیان کنند .از دانشآموزان بپرسید:
به نظر شما حق با چه کسی است؟
چطور میتوان این نمایشنامه 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 دیدهاند ،یک نمایش کوتاه دیگر
اجرا کنند که در آن دو طرف به جای مجادله ،به نتیجه رضایتبخش میرسند.
چه چیزی در اجرای دوم فرق کرده که مجادله اتفاق نمیافتد؟

تکلیف در مزنل

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 لحظههای خوب یا بدی وجود دارد؟ از چه چیزهایی شاد یا خسته میشوند؟ خود شما چطور؟

بحث کالیس

در کالس نوشتههایی که در خانه نوشتهاید برای هم بخوانید .سپس به شکل عمومی در کالس ،درباره نقاط
مشترک احتمالی در نوشتههای خود صحبت کنید.

نمایش سهنفره

کاربرگ شماره  1را بین دانشآموزان تقسیم کنید.

تکلیف در خانه

کاربرگ شماره  2را به عنوان تکلیف در خانه بین دانشآموزان تقسیم کنید.
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کاربرگ شمارهی یک
نمایش سهنفره
بــه گروههــای 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 توصیههایــی
بــرای بهبــود روابــط بدهــد .در ایــن صحبتهــا 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 توصیههای مشاور
نتیجهگیری:
تصمیمگیری فرزند و والد برای تغییر رفتار به منظور رفع مشکل
هــر گــروه بــه شــکل خالصــه رونــد کار خــود را بــرای کالس شــرح دهــد .میتوانیــد دربــاره کار بقیــه گروههــا اظهــار
نظــر کنیــد،آن را نقــد کنیــد یــا توصیههــای بهتــری بــه آنهــا بدهیــد.
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کاربرگ شمارهی دو
«نامه»

یــک نامــه بــه پــدر یــا مــادر خــود بنویســید .در ایــن نامــه بگوییــد چــه مســئلهای در رابطــه شــما بــا او ،برایتــان
ناراحتکننــده اســت .اگــر میخواهیــد میتوانیــد 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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پیوست شماره 1
دانشنامه رشد -خانواده و نوجوان

خانــواده بــه عنــوان یــک کانــون مهــم از اهمیــت ویــژهی
در دوران مختلــف رشــدی و بــه ویــژه در دوران نوجوانــی
برخــوردار اســت .نــوع روابــط موجــود در خانــواده
 ،شــیوههای تربیتــی والدیــن  ،شــرائط و امکانــات
مختلــف اقتصــادی  ،فرهنگــی و  ...خانــواده  ،تمــام
ویژگیهــای نوجوانــی را تحتالشــعاع قــرار میدهــد.
بطــوری کــه نوجوانهــای مختلــف ویژگیهــای ایــن چارچــوب فــوق در دوران بلــوغ بــه هــم میریــزد و رابطــه
دوران را بــر اســاس تفاوتهایــی کــه از لحــاظ خانوادگــی موجــود بــه رابطــه مطلــوب کــه رابطــهای افقــی اســت،
بــا یکدیگــر بــا شــدتهای
بایــد تغییــر یابــد .والدیــن بــه
متفاوتــی دارا هســتند .شــیوه
عــوض اینکــه از موضــع بــاال بــه
ســازگاری آنهــا  ،بــا تغییــرات
پائیــن برخــورد کننــد ،خــود را در
حاصــل از بلــوغ در آنهــا
ســطحی مســاوی نوجــوان خویــش
متفــاوت اســت و طــول زمــان
قــرار میدهنــد و رابطــه بــه جــای
نوجوانــی و ورود بــه مرحلــه
آن کــه دســتوری و تحمیلــی باشــد،
بزرگســالی در خانوادههــای
رابطـهای اســت بــر اســاس همدلی
مختلــف متفــاوت اســت.
 ،تفاهــم و درک وضعیــت نوجــوان
کــه مطلوبتریــن نــوع چارچــوب
در خانوادههایــی کــه شــرائط
ارتباطــی محســوب میشــود .بــه
مناســبی بــرای ایــن دوران بحرانــی مهیــا میکننــد ،عبارتــی نوجــوان بــه جــای اینکــه والدیــن را در موضعــی
فرزنــدان بــا ایمنــی بیشــتری ایــن دوران را میگذراننــد .باالتــر از خــود و دســت نیافتنــی احســاس کنــد ،آنهــا را در
مشــکالت نوجوانــی کمتــری را شــاهد هســتند و ســریعتر کنــار خــود مییابــد.
از بقیــه بــه پختگــی و کمــال فکــری  ،عاطفــی و اجتماعــی
میرســند .در حالــی کــه در خانوادههــای نابســامان ،
خانوادههــای زیــاد ســختگیر و یــا برعکــس آســان گیــر
دشــواریهای دوران بلــوغ بیشــتر بــوده و اغلــب رســیدن
بــه یــک هویــت کامــل فکــری  ،عاطفــی و اجتماعــی بــا
تاخیــر همــراه اســت.
 .1ایجاد ارتباط مناسب :
رابطه افقی والدین با نوجوان
یکــی از تدابیــری کــه در جهــت بهبــود ارتبــاط بــا
نوجوانــان بــه خانوادههــا توصیــه میشــود ،تغییــر بــرای ایجــاد رابطــهای مناســب بیــن والدیــن و کــودک
چارچــوب روابــط در ایــن دوره اســت .خانوادههــا بــا ایجــاد فضــای خانوادگــی ســالم کامــا ضروریســت .پــدر
کــودکان رابطــهای برقــرار میکننــد کــه مشــتمل بــر و مــادر در ابتــدا خــود بایــد ســامت عاطفــی  ،شــخصیتی
امــر و نهیهاســت و در برگیرنــده دســتورات مشــخصی و رفتــاری داشــته و از ارتبــاط مناســب منطقــی بــا یکدیگــر
از انضبــاط و رعایــت موازیــن اخالقــی اســت .الزمــه برخــوردار باشــند ،شــیوههای تربیتــی مناســبی انتخــاب
برقــراری ایــن نــوع رابطــه آن اســت کــه خانوادههــا کــرده و برخوردهــا و رفتارهــای خــود را بــر اســاس یــک
در موضــع بــاال و حاکمیــت قــرار گرفتــه و کــودک در شــیوه تربیتــی مشــترک طــرح ریزی کننــد .وجــود اختالف
موقعیــت کســی کــه دســتورات مشــخصی را دریافــت
میکنــد ،واقــع میشــود و بــه عبــارت دیگــر رابطــه
خانــه و کــودک رابط ـهای اســت عمــودی ،یعنــی مشــتمل
بــر ارتباطــات دســتوری و تحکمــی کــه از بــاال بــه پاییــن
اعمــال میشــود(.انواع روشــهای تربیتــی کــودکان).

راهربدهــای عمــی در ارتبــاط
والدیــن بــا نوجــوان
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بیــن والدیــن  ،تعــارض در شــیوه تربیتــی و  ...فضــای
نامناســبی بــرای ایجــاد ارتبــاط مفیــد بیــن والدیــن
و نوجــوان فراهــم میســازد .ایجــاد ارتبــاط مفیــد در
بســتری از آرامــش و آســایش خانوادگــی  ،توانایــی اعضــا
خانــواده در حــل مســائل بــه شــیوه منطقــی و  ...میســر
خواهــد بــود.

اعمــال شــیوههای تربیتــی گاه مســتلزم قاطعیــت و
تحکــم اســت .در صورتــی کــه ایــن شــیوهها در شــرائطی
مناســب اعمــال شــوند ،نتایــج مفیــدی را بــه بــار خواهنــد
آورد .امــا در صورتــی کــه هــدف از اعمــال آنهــا تخلیــه
هیجانــات خــود والدیــن باشــد ،آثــار مخربــی در روابــط
نوجــوان بــا والدیــن خواهنــد داشــت .هــدف از اعمــال
شــیوههای احیانــا تنبیهــی نبایــد تخلیــه هیجــان
 .2عــدم ایجــاد محدودیــت و ســخت گیــری شــدید پرخاشــگری والدیــن باشــد.
و همچنیــن خــودداری از ســهل گیــری و آزادگذاری
 .5توجــه بــه ارزشــها ،
در هــر دو حالــت ذکــر شــده ارتبــاط
اســتعدادها و تواناییهــای
والدیــن و نوجــوان از قاطعیــت و
نوجــوان :
اســتواری برخــوردار نخواهــد بــود.
در شــیوه اول نوجــوان بــه دنبــال
راه گریــز از زیــر ســلطه والدیــن
توجــه بــه ویژگیهــای مثبــت و مفیــد
خواهــد بــود کــه در ایــن صــورت
نوجــوان و ارزش و بهــا دادن بــه
مجالــی بــرای برقــراری ارتبــاط
آنهــا بســیاری از نیازهــای روحــی
وجــود نخواهــد داشــت ،چــرا کــه
نوجــوان را ارضــا میکنــد و در
فاصلههــا بــه قــدری بــه علــت
احســاس تشــخص و هویــت کامــل
ســخت گیــری و محدودیــت زیــاد
میآفرینــد .افــراد و بــه ویــژه
شــده کــه دیگــر مجالــی بــرای
نوجوانــان بســیار تحــت تاثیــر
پیونــد نخواهــد بــود .در حالــت دوم
توجــه مثبــت اطرافیــان و بــه ویــژه
نیــز والدیــن از اقتــدار کافــی بــرای
والدیــن خــود قــرار میگیرنــد.
نوجــوان برخــوردار نخواهنــد بــود و در واقــع احســاس
نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط از طــرف نوجــوان احســاس  .6خودداری از نظارتهای بازپرس گونه :
نخواهــد شــد .در حالــی کــه چنیــن نیــازی بــه صــورت یــک
عامــل درونــی همچنــان پــا برجاســت و خالهــای حاصــل
از آن دیــر یــا زود آشــکار خواهــد شــد.
بــه جــای چنیــن روشــهایی کــه اغلــب ســبب ســلب
 .3عــدم اعمــال اجبــار در پذیــرش تفکــرات اعتمــاد نوجــوان نســبت بــه والدیــن میشــود ،بــا
والدیــن :
نظــارت از راه دور و بــه صــورت غیــر مســتقیم میتــوان
جهــت گیــری رفتارهــای نوجــوان را در نظــر داشــت و در
صــورت بــروز مشــکل او را راهنمایــی کــرد .در غیــر ایــن
زمانــی کــه والدیــن ســعی میکننــد فرزنــدان نوجــوان صــورت نظارتهــای شــدید و کنترلهــای مســتمر نتایــج
خــود را بــا مالکهــا و معیارهــای شــخصی خــود کــه ســودمندی نخواهــد داشــت.
در اغلــب مــوارد برگرفتــه از شــرائط تربیتــی شــخص
خودشــان و خواســتهها و تمایــات دوران نوجوانیشــان  .7خودداری از انتقادهای ویرانگر و مخرب
اســت ،موافــق کننــد ،بــا حالــت عنــاد و سرکشــی نوجــوان  .8خــودداری از غــرور و خودخواهــی والدیــن و
مواجــه خواهنــد شــد .همچنیــن مــواردی تفاهــم و تاکیــد زیــاد بــر مســاله ســن
همدلــی بیــن والدیــن و نوجــوان را مخــدوش خواهــد  .9ایجــاد فرصتهــای مناســب بــرای درددل
ســاخت و نوجــوان فاصلــه عمیقــی را بیــن خواســتههای نو جو ا نــا ن
خــود و والدیــن احســاس خواهــد کــرد.
 .۱۰آشــنائی بــا روابــط دوســتانه نوجــوان بــه
صــورت برقــراری ارتباطــات خانوادگــی
 .4ناتوانی والدین در کنترل هیجانات خود :
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