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این . مهارت همدلی یعنی توانایی گذاشتن خود به جاي دیگران و دیدن جهان از چشم دیگران

افراد هنگام مشکالت دوستانشان را درك کنند و کند آموزان کمک میمهارت به دانش

  .ترین مهارت ارتباطی استاي ههمدلی پای. ودشان را بپذیرندمتفاوت با خ

  ي رشديها ویژگی

اما این  ؛ذهنی خودشان را جاي دیگران بگذارند رتوانند از نظکان از شش سالگی میکود

  .کندرشد میبه تدریجتوانایی

که  فهمند میکودکان  گیرند،ن چهارمی در این دسته جا میدر هشت تا ده سالگی که کودکا

  .توانند از دید کودك به جهان نگاه کننددیگران هم می

یابند که دو نفر میدر شود و کودکانتر میدوازده سالگی این توانایی پیچیدهدر ده تا 

  .توانند با هم همدلی کنندمی

  کالس چهارم

برایشان . شروع کنیدتلخ زندگی خودتان  يها یکی از اتفاق تعریف کردنتوانید درس را بامی

بتواند خودش را جاي شما که دوستی داشتید بگویید بعد از آن اتفاق چه قدر احتیاج به 

نامش ،بگویید چیزي که شما به آن احتیاج داشتید ها بچهبه . بگذارد و به حرفتان گوش دهد

  .همدلی است

  داستان زندگی

توانید با می ،ی احتیاج داردن به مهارت همدلي داستاها چون همذات پنداري با شخصیت

بپرسید که  ها بچهاز . شروع کنید) 13ي صفحه(» دانم چه قدر ناراحتیمی«خواندن داستان 

دوست داشتید یک نفر  در آن موقعیت بپرسید ها د؟ از آنای هشما هم مشکل مشابهی داشت

  .پدر و مادر راوي گوش دهد یا حرفتانسا به مثل مه

 متوجهدر این داستان  را فرق همدلی کردن و نکردن ها بچهست ممکن ا: مشکل احتمالی

اما معناي  ؛یا کوچک کردن مشکل راه حل خوبی باشد بگویید شاید نصیحت ها به آن. نشوند

  .ایم درك کردههمدلی این است که ما به دیگران بفهمانیم حسشان را 
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    زندگی بازي

باید مشکلشان را  ها بچه. ی ساده استیک بازي کارت) 15ي صفحه(ي برنده ها بازي همدل

است اول  براي بهتر شدن بازي بهتر. ي دیگر با این مشکالت همدلی کنندها بچهبنویسند و 

  .آموزان بیاموزیدرا به دانش) 18و  17ي صفحه(اصول همدلی

ا شم. ناراحت شوند ،ن را بداننداز این که دیگران مشکلشا ها بچهممکن است : مشکل احتمالی

. را حذف کنید 4یعنی گام . شوید خودتان داور م برگزار کنید وتوانید این بازي را بدون نامی

خبر  ها که هرگز از آن متوجه مشکالتی شوید ها بچهدرموردبعد از این بازي ممکن است شما 

یا  ؛یدخودتان اقدام کن ،داشتید اگر توانایی، دانش یا اختیار مداخله در این مشکل را. نداشتید

  .ارجاع دهید مشاور مدرسهو یا  کودك را به روان شناس

  تمرین زندگی

کند خودشان را جاي به کودکان کمک می) 19ي صفحه(بودي تمرین تصویري اگر جاي او 

توانید به عنوان می. ي مشابه در خودشان فکر کنندها ي تصویر بگذارند و به اتفاقها شخصیت

ر وماجرا را خودشان به صورت یک داستان مص ي خواهید ادامهب ها بچهیک تمرین اضافی از 

  .نقاشی کنند

تر بزرگ ها نتوانند در تصویر چهارم با فردي که از آن ها بچهممکن است : مشکل احتمالی

کمک  ها اگر این اتفاق افتاد به عنوان یک بزرگسال به آن. همدلی کنند) مادر مهسا(،است

هکند را توجهی میبه او بیدري که فرزندش ما کنید حسشوند متوج.  

  کالس پنجم

آموزان یادآوري کنید به دانش. شروع کنید 13ي توانید درس را با خواندن متن صفحهمی

  .ترندپیچیده حس گرما و سرمااز  احساسات

  بازي زندگی

ا به ر ها بچه. ادامه دهید) 15ي صفحه(» احساسات ي پانتومیم دو نفره«کالس را با بازي 

با پانتومیم براي هم احساسات مختلف را  بخواهید ها ي دو نفره تقسیم کنید و از آنها گروه

  .رو آن را حدس بزندبازي کنند و نفر روبه
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احساسات  ها براي آن. ممکن است کودکان مفهوم احساسات را درك نکنند: مشکل احتمالی

.دهیداصلی مثل شادي، غم، تعجب، تنفر، ترس و خشم را توضیح 

  تمرین زندگی

، وقت انجام دادن یکدیگر را حدس زدند احساسات مختلف،با بازي پانتومیم ها بچهوقتی 

را در حس مهم باید چهار  ها بچه. است) 16ي صفحه(» احساسات را نقاشی کن«تمرین 

کند کمک می ها این کار به آن. به صورت نقاشی نشان دهند17ي ي صفحهها شکل

 بخواهید ها از آن ،ساده بود ها بچهاگر این تمرین براي  .ران را درك کننداحساسات دیگ

  .تري مثل حسادت و دلتنگی را هم نقاشی کنندپیچیدهاحساسات 

ت ترسان و عصبانی اما بین صور ؛فهمندفرق شادي و غم را خوب می ها بچه: مشکل احتمالی

 تأکیدچشم و دهان در هر دو هیجان شکل  مثالً ها هم روي تفاوت. بینندفرق چندانی نمی

را بازي  حسهید هر دو ابخو ،یی که توانایی نمایش بهتري داردها بچهکنید و هم از یکی از 

  .شوند متوجهرا  ها آن نیفرق عی ها بچهکند تا 

  داستان زندگی

داستان را . م ابتدایی استپایان بندي خوبی براي درس همدلی پنج» احساس ناهید«داستان 

باالتري  ي بپرسید اگر جاي ناهید بودید وقتی دوستتان نمره ها بخوانید و از آن ها بچهراي ب

 به شما این دوست داشتید دوستتان چه کار کند؟ این سوال ؟چه احساسی داشتید ،گرفتمی

  .ي متفاوتی دارندها ي مشابه هیجانها در برابر اتفاق ها توضیح دهید آدمکه دهد را میفرصت 

توضیح دهید  ها براي آن. درك نکنندحسادت را  حسها بچهممکن است : احتمالیمشکل 

ه حسادت بیشتر کموردتوانید در این می. ترنداز شادي و غم پیچیده ها بعضی از هیجان

  .کند تا دیگران هم توضیح دهیدخودمان را اذیت می

  کالس ششم

،»کنممن دیگران را درك می«با عنوان )13ي صفحه(متنکالس را با بازگو کردن 

اید یا همدلی ي خوب خودتان وقتی که همدلی کردهها توانید از تجربهمی. شروع کنید

  .اید هم شروع کنیدشده
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  زندگی بازي

ازي به صورت دو نفره انجام این ب. شروع کنید» اشی دو نفرهنقّ«با بازي جذاب و پر تحرك 

ذهنیت طرف مقابل را حدس بزنند و نقاشی او را کامل دوم  ي باید در مرحله ها بچهشود و می

  .بپرسید حدس زدن ذهنیت دیگران چه احساسی داشت ها بچهدر انتهاي نقاشی از . کنند

هر کسی نقاشی  یادوم با هم همکاري نکنند و  ي در مرحله ها بچهممکن است : مشکل احتمالی

ورت رقابت گروهی درآورید و گروه توانید بازي را به صدر این صورت می.خودش را بکشد

.تو نفره را با یک موضوع کشیده اسگروهی است که بهترین نقاشی د،برنده

  داستان زندگی

 ها از آن. را گوش دهند) 14ي صفحه(بخواهید داستان برادر مزاحم  ها بچهاز بعد از بازي 

توانید می. دنکنه میو بگویند چه احساسی را تجرب بخواهید خودشان را جاي کاوه بگذارند

مثل حدس زدن ذهنیت  ،قصه را به بازي وصل کنید و بگویید حدس زدن احساس کاوه

  .طرف مقابل در نقاشی دو نفره است

مثل (همدالنه ي ناها فرق شیوه ،ممکن است کودکان در این داستان هم: مشکل احتمالی

توضیح دهید که وقتی  ها نبراي آ. نشوند متوجهرا با همدلی ) کوچک یا بزرگ کردن مشکل

احساسات ما را همان طور که ما مشکلی داریم بیشتر از همه به دوستی احتیاج داریم که 

  .دکمتر درك کننه  نه بیشتر و ، هستند

  تمرین زندگی

در . بروید) 17ي صفحه(» چشم دیگران ي از دریچه«سراغ تمرین توانید میبعد از داستان 

دو شخصیت داستان را  ي متفاوتها باید دیدگاه ،خواندن هر روایت بعد از ها بچهاین تمرین 

  .پیشنهاد دهید ها بچهتوانید این تمرین را به عنوان تکلیف خانگی هم به می. بنویسند

نتوانند دیدگاه بزرگساالن را درك  ها بچهتمرین ممکن است  2و  1در بخش : مشکل احتمالی

بعد از . در هر دو مورد حرف بزنید ي والدینها نیبه عنوان یک بزرگسال از نگرا. کنند

 ها از آن که قبالً شوید می متوجهها  بچهرا در مورد شما مشکالتی  ي همدلی معموًالها درس

را  ها در این مشکالت مداخله کنید وگرنه آن ،اگر تخصص و اختیارات داشتید. خبر نداشتید

  .به مشاور مدرسه یا منطقه ارجاع دهید




