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تمرینگفتوگو
زهرا آزادفالح- معلم و تسهیلگر

مناسب برای پایه های هفتم، هشتم و نهم
مهارت هــای  اجتماعــی،  مطالعــات  درســی:  حوزه هــای 

اجتماعــی
 

بــه نظــر مــی رســد ســال ۱۳۹۸ بــرای عمــوم مــردم ســال 
پرماجرایــی بــوده اســت. احتمــاال برخــی افــراد تاثیــر جریانــات 
ایــن  اجتماعــی(  و  سیاســی  اقتصــادی،  طبیعــی،  )حــوادث 
ســال را بــر زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود کمتــر و برخــی 
بیشــتر دیده انــد. برخــی از جریانــات مــا را مســتقیما درگیــر 
کــرده و برخــی دیگــر را بــا فاصلــه بیشــتری فقــط نظــاره کردیــم 

جمعــی  زندگــی  بــر  تاثیــرش  و 
حــس  درازمــدت  در  را  فــردی  و 

. می کنیــم
جملــه  از  درســی  کتاب هــای  در 
حتــی  و  اجتماعــی  مطالعــات 
بــا   .... و  زیســت  و  ریاضــی 
و  اجتمــاع  مثــل  مفاهیمــی 
کالس  در  می شــویم.  آشــنا  گــروه 
ــم  ــی آموخته ای ــات اجتماع مطالع
در  تولــد  زمــان  از  انســان  کــه 
ــم  ــواده چش ــک خان ــاع کوچ اجتم
بــه جهــان می گشــاید و به مــرور 
بزرگتــری  اجتماعــات  در  زیســتن 
ــال  ــراد در قب ــد. اف ــه می کن را تجرب
هم چنیــن  و  مســئولند  یکدیگــر 
هســتند.  نیــز  حقوقــی  دارای 
عضــوی  عنــوان  بــه  مــا  همگــی 
ولــو کوچــک، بــرای گرفتــن حقــوق 
دیگــران  حقــوق  دادن  و  خــود 

. لیم مســئو
ــم  ــلی به زع ــر نس ــان، ه ــن می در ای

خــود تجربــه متفاوتــی از مســائل پیرامونــش دارد. گاهــی 
نســل قبــل از خــود را مســئول جریانــات زمــان حــال خــود 
می دانیــم و گاهــی از همیــن نقــش )مســئولیت در قبــال نســل 
آینــده( بــرای خــود غافــل می شــویم. کمتــر پیــش می آیــد وارد 
ــل و  ــل قب ــل از نس ــا درک متقاب ــراه ب ــا هم ــی راهگش گفت وگوی

ــویم. ــود ش ــد از خ بع
ــه و  ــتر در خان ــا را بیش ــاری م ــک بیم ــیوع ی ــه ش ــام ک ــن ای در ای
گفت وگــو  ایــن  می خواهیــم  قرار داده اســت،  خانــواده  کنــار 
را تمریــن کنیــم. هم چنیــن بــرای آوردن نــام و نشــان بهــار 
نــام  بــه  را  خــود  فعالیــت  کوچکمــان،  قرنطینه هــای  بــه 
ــم.  ــانه گذاری می کنی ــرگ( نش ــج گلب ــه )پن ــای #بنفش گلبرگ ه

انجــام هنــگام و قبــل بایــد کــه نــکایت
کنیــم: توجــه آنهــا بــه فعالیــت

ــم(  ــه ه ــک ب ــای نزدی ــا در روزه ــب )ترجیح ــان مناس ــج زم ۱. پن
ــا  ــد را ب ــدن دارن ــت جمع ش ــواده فرص ــای خان ــام اعض ــه تم ک

ــد. ــخص کنی ــواده مش ــای خان ــورت اعض مش
گفت وگوهــا  مدیریــت  و  مســئله  طــرح  مســئول  شــما   .۲  
بــه  بایــد مطمئــن شــوید کــه تمــام اعضــا  پــس  هســتید. 
نوبــت و بــه یــک انــدازه صحبــت کننــد. کســی زمــان بیشــتری از 
گفت وگــو را بــه خــود اختصــاص ندهــد و کســی هــم مطلقــا در 

ســکوت و حاشــیه نباشــد. 
نوشــتن  و  نــکات  از  یادداشــت برداری  مســئول  شــما   .۳

هســتید.  جمــع  در  آن  خوانــدن  و  نهایــی  جمع بنــدی 
۴. بهتــر اســت زمانــی را بــرای جلســات مشــخص کنیــد. بهتــر 
اســت هــر جلســه حداقــل یــک ســاعت و حداکثــر ســه ســاعت 

بــه درازا بکشــد. 
بحث هــای  و  بــودن  هــم   کنــار   .۵
بــه  اســت  ممکــن  گروهــی  طوالنــی 
اختالف نظرهایــی  و  چالش هــا 
اتفــاق  می توانــد  کــه  شــود  منجــر 
مســیر  در  اگــر  باشــد  ســازنده ای 
درســتی هدایــت و تســهیلگری شــود. 
تســهیلگر   فعالیــت  ایــن  در  شــما 
از  کنیــد  ســعی  هســتید.  جلســات 
در  اختالف نظرهــا  و  چالش هــا 
جهــت پویایــی جلســه اســتفاده کنیــد 
ــوی  ــک گفت وگ ــن و آرام ی ــای ام و فض
خــوب را بــا شــناختی کــه از اعضــای 

کنیــد. فراهــم  داریــد  خانــواده 

ایــن  اول(:  )جلســه  اول  گلبــرگ 

رفتارهــای  و  بیمــاری  بحــث  روزهــا 
فضــای  و  خانواده هــا  در  مراقبتــی 
ایــن فرصــت  از  مجــازی داغ اســت. 
ــو  ــوع گفت وگ ــد و موض ــتفاده کنی اس
را بــا خبرهایــی کــه دغدغــه روز همــه اســت شــروع کنیــد. 
مشــابه  کوچــک  کارت هــای  خانــواده  اعضــای  تعــداد  بــه 
ــک کارت  ــواده ی ــای خان ــک از اعض ــر ی ــه ه ــد. ب ــه کنی ــم تهی ه
دهیــد و از آن هــا بخواهیــد تمــام احساســاتی کــه در یــک مــاه 
ــخصات روی کارت  ــام و مش ــدون ن ــد را ب ــه کرده ان ــر تجرب اخی
بنویســند. کارت هــا را جمــع کنیــد و یکــی یکــی بــا صــدای بلنــد 
از  کدام یــک  بــه  متعلــق  کارت  آن  بزنیــد  حــدس  و  بخوانیــد 
اعضــای خانــواده اســت. ســپس از کســی که آن کارت را نوشــته 
بخواهیــد بیشــتر دربــاره احساســاتش و دلیــل آ  ن هــا صحبــت 
کنــد. ایــن کار را بــا تمــام کارت هــا انجــام دهیــد. لیســتی از 
ــواده  ــر خان ــاه اخی ــک م ــای ی ــات و دغدغه ه ــوع احساس مجم
ــد.  ــک بگیری ــا کم ــایر اعض ــت از س ــتن لیس ــید. در نوش بنویس

ــک از  ــر ی ــن ه ــه ذه ــه ب ــی ک ــا راهکارهای ــه را ب ــت جلس درنهای
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اعضــا دربــاره بهبــود وضعیــت روحــی خانــواده در ایــن 
هــم  می توانــد  راهکارهــا  کنیــد.  جمع بنــدی  می رســد،  ایــام 
شــامل فعالیت هــای ســرگرم کننده و گروهــی مثــل بــازی و 
فیلم دیــدن جمعــی و ..... باشــد و هــم شــامل گــپ بیشــتر 
دربــاره خــود و مطالعــه و تعریــف رفتارهــای مراقبتــی جمعــی 

و فــردی باشــد.

گلبــرگ دوم )جلســه دوم( : لیســتی از وقایع فــردی و جمعی 
)حــوادث طبیعــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی( کــه در 

طــول ســال ۹۸ شــما را تحــت تاثیــر قــرار 
داده بنویســید و دربــاره آن هــا در حضور 
اعضــای خانــواده صحبــت کنیــد. دربــاره 
ایــن حــرف بزنیــد کــه هــر موضوعــی بــه 
چــه شــکل شــما را تحــت تاثیر قــرار داده 
و چقــدر بــرای شــما مهــم بوده اســت. 
ــد  ــواده بخواهی ــای خان ــک اعض ــک ت از ت
کــه همیــن کار را انجــام دهنــد. از نکاتــی 
کــه خــود و دیگــر اعضــا مطــرح می کننــد 
خالصــه ای  کنیــد،  یادداشــت برداری 
در  را  آن  و  کنیــد  تهیــه  گفت وگوهــا  از 
جمــع بخوانیــد تــا همــه تاییــد کننــد 

منظورشــان را خــوب رســانده اند.

ــی از  ــوم(: یک ــه س ــوم )جلس ــرگ س گلب

موضوعاتــی کــه در جلســه اول دغدغــه 
یــا  بــوده  خانــواده  اعضــای  اکثریــت 

بــرای آن هــا هــم بــه انــدازه شــما مهــم اســت را انتخــاب کنیــد. 
موضــوع را از زوایــای مختلــف بســنجید. هــر یــک از اعضــا 
بگویــد کــه چــه چیــزی در ایــن موضــوع خــاص برایــش مهم تــر 
اســت. بــا هــم موضــوع را روی کاغــذی بــزرگ بنویســید. اطــراف 
موضــوع در خانه هــای مربعــی شــکل هــر چیــزی کــه از موضــوع 
ــه  ــی ک ــان نکات ــد. در پای ــت کنی ــد را یادداش ــان می آی ــه ذهنت ب
مثــال  دهیــد.  قــرار  مشــخصی  دســته های  در  را  نوشــته اید 
ممکــن اســت ســه مــورد از نکاتــی کــه نوشــته اید را در ســتونی 
بــا عنــوان مســئولین و مسئولیت هایشــان بنویســید. یــا مثــال 
چنــد مــورد از نــکات را ممکــن اســت در ســتونی بــا عنــوان 
پیامدهــای مثبــت و منفــی موضــوع بنویســید. دســته بندی 
نــکات و انتخــاب عنوانشــان را بــا همفکــری هــم انجــام دهیــد 
و از خالقیــت همــه اســتفاده کنیــد. لیســت درست شــده را یــک 
دور بــا تمــام اعضــا مــرور کنیــد و اگــر نکتــه ای جــا مانــده، آن را 

ــد. ــه کنی اضاف

گلبــرگ چهــارم )جلســه چهــارم(: چنــد مــاه پیــش خبــر 
ترکیــه  در  »تتلــو«  نــام  بــه  زیرزمینــی  خواننــده  دســتگیری 
و  کنیــد  مطــرح  جمــع  در  را  موضــوع  ایــن  شــد.  منتشــر 
ــر  ــن خب ــاره ای ــان را درب ــا نظرش ــک از اعض ــر ی ــه ه ــد ک بخواهی
ــاالن  ــا فع ــدان ی ــه هنرمن ــد ک ــث کنی ــن بح ــورد ای ــد. در م بگوین
اجتماعــی یــا سیاســی )افــرادی کــه فعالیت هایشــان وجــه 
و  دارنــد  اجتماعــی ای  مســئولیت های  چــه  دارد(  جمعــی 

برجــای  کــه  اثــری  از  را  فعالیت هایشــان  می تــوان  آیــا 
ــراد  ــن اف ــی ای ــردی و اجتماع ــوق ف ــرد؟ حق ــدا ک ــد ج می گذارن
و در مقابــل، مسئولیت هایشــان چیســت؟ در مــورد »تتلــو« 
وجــوه  ســایر  از  می کنــد  کــه  فعالیتــی  گفــت  می تــوان  آیــا 
او  فعالیت هــای  گفــت  می تــوان  آیــا  جداســت؟  زندگــی اش 
تحــت عنــوان »هنــر« قابــل دفــاع اســت و فقــط هنــرش مهــم 
اســت؟ دوتــا از موزیک هایــش را بــا خانــواده گــوش کنیــد 
و متــن آن هــا را بررســی کنیــد. هــر یــک از اعضــای خانــواده 
نظــرش را دربــاره ماهیــت هنــری آن هــا بیــان کنــد. )در کتــاب 
کــه  خوانده ایــد  اجتماعــی  مطالعــات 
قوانیــن بــرای حمایــت از حقــوق افــراد یــک 
ــراد  ــئولیت های اف ــر مس ــد ب ــه و تاکی جامع
در مقابــل حقــوق یکدیگــر وضــع می شــوند. 
مباحــث  طــرح  در  خــود  آموختــه  ایــن  از 
ــوی  ــه ای از گفت وگ ــد.( خالص ــتفاده کنی اس
خــود بنویســید، آن را در جمــع بخوانیــد و 

بــه یــک نتیجه گیــری برســید.

بــه  پنجــم(:  )جلســه  پنجــم  گلبــرگ 

  A5 کارت هــای  خانــواده  اعضــای  تعــداد 
آمــاده کنیــد. بــه هــر یــک از اعضــا یــک کارت 
ــان  ــد احساسش ــا بخواهی ــد و از آ ن ه بدهی
دربــاره ایــن جلســات و نظرشــان دربــاره 
کیفیــت و فایــده آن را بنویســند. از آن هــا 
بپرســید بــه نظرتــان ایــن جلســات چــه 
می خواهیــد  آیــا  و  داشــته  شــما  بــرای  فایــده ای  و  کارکــرد 
دوبــاره تکــرار شــود؟ چــرا؟ کارت هــا را در جمــع بــا صــدای بلنــد 
بخوانیــد. گلبــرگ آخــر را می توانیــد بــا یــک بــازی گروهــی )بــه 

دلخــواه و مشــورت جمــع( بــه پایــان برســانید.
تعطیــالت،   از  بعــد  را  جلســات  ایــن  خروجی هــای   •

بیاوریــد.   کالس  بــه  خــود  بــا  همــراه 
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