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 چکیده

 زیادی اهمیت تحصیلی از مقاطع دیگر و ابتدایی ورود به مهد کودک، مقطع که هنگام سایلیم از یکی

مهارت اجتماعی به  .است در کودکان و دانش آموزان تعامالت اجتماعی مهارت داشتن است، برخوردار

موثر  با دیگران رابطه ،سازد مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می

آموزش مهارت های اجتماعی، روشی برای  .داشته و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند

ن اصل قرار دارد یبهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان است. آموزش مهارت های اجتماعی بر پایه ا

که کودکان نمی دانند در که مشکالت کودکان در مهارت های اجتماعی غالبًا به این دلیل ایجاد می شود 

و به  موقعیت های اجتماعی چه کار کنند و می توان کودکان را برای غلبه بر این مشکالت آموزش داد

 این در پژوهش روشمستلزم آموزش مستقیم مهارت های اجتماعی است.  ،همین دلیل این روش

موجود در حوزه  های هنظری تحلیل و هدف از این پژوهش، شناخت .است توصیفی - تحلیلی تحقیق،

 در محیط های یادگیری و آموزشی مانند مهد کودک و دبستان و کودکان، اجتماعی تعامالت های مهارت

کودکانی که در می باشد. آنها  اجتماعی های مهارت رشد به کمكبررسی عوامل تاثیرگذار در فرایند 

این نمی باشند و  و مناسب باط صحیحقادر به برقراری ارت ،دارندحضور محیط های نامناسب و نامعقول 

 در د.نداشته باشاحساس راحتی در برقراری تعامالت اجتماعی باعث می شود فرد در بین دیگران امر 

و با تربیت و آموزش  مهارت های اجتماعی آموختنی هستند دارند اعتقاد محققان از بسیاری حاضر حال

 .را به کودک آموخت و مناسب صحیحارتباط می توان 

 .فضاهای مرتبط با کودکان ،رشد، کودکان، اجتماعی های مهارتواژگان کلیدی: 
 با عنوان:سید علیرضا حسینی پناه، مقاله مستخرج از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری، دانشجو                 

 ،(مشهد شهرطراحی مجموعه در : موردی نمونه)اجتماعی  تعامالت سطح ارتقای در راستای کودک عملکردی چند مجموعه طراحی                

 خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایران علوم و تحقیقاتگروه معماری،                 

 واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایرانگروه معماری،                 
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 :مقدمه

آید. برای توصیف و درک مفاهیم به حساب می شناسیجامعهمطالعات  وان کوچکترین واحد فیزیکی درشخص انسان به عن

شناسی به تماعی و طبقة اجتماعی باید شخص انسان مورد بررسی قرارگیرد. جامعهاجتماعی مانند گروه اجتماعی، نهاد اج

پردازد و این سخن که رفتار اعضای یك جامعه پاسخی های مادون و مافوق انسانی نمیهای مربوط به پدیدهمطالعه واقعیت

است. امتیاز انسان بر دیگر اشته شده باشد، از مدت ها قبل ازسوی جامعه شناسان کنار گذهای محیطی میغریزی به بازتاب

تواند تواند در قالب مفاهیم مختلف فکر کند، انتخاب کند و تصمیم بگیرد. عالوه برآن انسان میموجودات آن است که وی می

ود تواند درباره کنش ها و واکنشهای خپیش بینی کرده، برنامه ریزی نماید و برای آینده خود تصمیم گیری کند. همچنین می

است که اعضای جامعه به یك نسبت های مختلف نشان داده به تامل و چاره اندیشی بپردازد و از سوی دیگر مشاهدات و تجربه

توانند از استعدادهای خود به نحو مطلوب استفاده نمایند. مساوی از هوش و استعدادهای انسانی بهره مند نیستند و گروهی می

در همه انسانها زمینه بروز یك رفتار عادی و استاندارد شده وجود دارد و به همین دلیل است توان گفت که اما در مجموع می

باشد. این واحد بودن که همه انسانها را می توان تحت عنوان شخص اجتماعی به حساب آورد. موجود انسانی یك واحد تام می

ه قرار داد. شخص اجتماعی به مانند یك منشور می باشد توان او را از یك دیدگاه مورد مطالعبه این معنی نیست که فقط می

توان آن را مورد بررسی قرارداد. شخص انسان به عنوان یك واحد که دارای سطوح مختلفی است و از هر سطح و زاویه می

تواند خیر و شر شناسی و علوم وابسته قرارمی گیرد. انسان به عنوان واحد اخالقی که میفیزیولوژیکی موضوع مطالعه علم زیست

را تمیز دهد موضوع مطالعه فقها و حقوقدانان و علمای اخالق است. انسان به عنوان واحد روان شناختی که دارای عالیق 

توان گفت که همه باشد موضوع مطالعه روانشناسان، روانکاوان و روانپزشکان قرار می گیرد. در مجموع میآگاهانه و ناآگاهانه می

گوید یك شخص شناسی وقتی میشخص بلکه تنها با یك شخص انسانی سروکار دارند. ازسوی دیگر جامعه اینها نه با چند

 باشد.،منظور آن است که او نسبت به اشخاص و سایر اعضای جامعه دارای تمایل و رغبت و نیاز می

 

 :کنش اجتماعی

آید. امتیاز انسان بر سایر موجودات در آن میکنش اجتماعی واحد اساسی و سلول بنیادین در مطالعات اجتماعی به حساب 

ای عمل است که نحوه و ماهیت رفتارهای او نسبت سایر موجودات، متفاوت به نظرمی آید. به عبارت دیگر، انسانها به گونه

باشد. از همراه می کنند که موجودات دیگر توانایی انجام آن را دارا نمی باشند. رفتار انسانها همواره با تفکر، اندیشه و تدبرمی

است. اما ازسوی دیگر تالش انسان برای ایجاد و برقراری ارتباط این رو می توان گفت: عمل به معنای رفتار معنی دار و آگاهانه 

شوند. این تمایل انسانها را به سوی ایجاد و رابطه با سایر اعضای جامعه به میل طبیعی او به اجتماعی زندگی کردن مربوط می

سازد. به سخن دیگر کنش به عنوان ط با دیگران سوق داده و موجبات تداوم حیات اجتماعی جوامع را فراهم میرواب

ترین عنصر مشترک زندگی اجتماعی بشری، در برگیرنده یك مجموعه از رفتارها است که انسانها برای رسیدن به اهداف ابتدایی

به عمل جهت گیری شده به سوی شخص دیگر اصطالحاً کنش اجتماعی دهند. از این رو، معین نسبت به یکدیگر انجام می

 شود.گفته می

 

 :تعامل اجتماعی )کنش متقابل اجتماعی(

هرگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد، اصطالحاً به این عمل متقابل دوسویه تعامل اجتماعی 

این صورت میان این دو شخص یك رابطه اجتماعی برقرار می گردد. همچنین الزم شود. دریا کنش متقابل اجتماعی گفته می

باشد. به طوری به ذکر است که در زمینه ایجاد و شکل گیری تعامل اجتماعی حضور و وجود اشخاص دیگر ضروری و مهم می

در کنار یکدیگر به فعالیتی کامال  که شخص در رابطه با دیگران، باید حضور آنها را مدنظر قرار می دهد. مثال اگر دو کودک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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است. ازطرف دیگر الزم به ذکر مستقل بپردازند، در این وضعیت بین این دو شخص هیچگونه رابطه اجتماعی برقرار نگردیده 

است که در هنگام پاسخ به کنش اجتماعی الزم است که مخاطب معنای کنش فرد را به نحو مطلوب فهمیده باشد. به عبارت 

اجتماعی منجر به شکل گیری  تعاملاست. برآیند دهد که انتظارات فرد اول را متوجه شده د با رفتار خود نشان میدیگر فر

 شود.مفهوم دیگری به نام گروه اجتماعی می

 

 :گروه اجتماعی

دن معمولی و های مختلفی را می توان شناسایی نمود. به نخستین نوع گروه به هرگونه گردهم آمدن و جمع شدر جامعه گروه

شود. مانند مسافران یك اتوبوس و تماشاگران یك بازی ورزشی. گروه دوم به تعدادی اطالق می "تجمع"تصادفی افراد اصطالحاً 

شوند. مانند گروه شود که دارای برخی ویژگیهای مشترک باشند و اصطالحًا به عنوان رده نامگذاری میاز افراد اطالق می

شود که در الگوی کنش متقابل بطور منظم و غلی و جنسی. نوع سوم گروه به تعدادی از افراد گفته میمردمی، قومی، نژادی، ش

مستمر سهیم هستند. به عبارت دیگر پس از آنکه بین افراد تعامل اجتماعی شکل گرفت، آنها سعی کرده تا موارد مشترک را 

ه این مجموعه از افراد تشکیل یك مجموعه واحد را داده که از آن یافته و تقویت نمایند. با توجه به اشتراکات موجود رفته رفت

رود. یعنی می شود. درصورتی که مای تشکیل شده سطحی و زودگذر باشد، رابطة بین افراد به سرعت ازبین می "ما"تعبیر به 

د را فراهم سازد، مای تشکیل ای باشد که موجبات تحکیم روابط افرانوع اول ازگروه )تجمع( اما اگر میزان شباهتها به درجه

گردد و تعامل افراد بایکدیگر تداوم و استمرار می یابد و در این صورت به این تجمع افراد اصطالحاً گروه شده تعمیق می

ای از افراد است که دارای تعامل نسبتا مستمر و پایدار بوده شود. لذا گروه اجتماعی به معنای تجمع مجموعهاجتماعی گفته می

نسبت به یکدیگر دارای احساس پیوند باشند از این رو کنش متقابل پایدار، احساسات و عواطف مشترک، دارا بودن هدف یا و 

های اجتماعی، گروه نخستین و گروه دومین است. برای شناخت این دو گروه اهداف مشابه و مشترک از جمله مهمترین گروه

است، تعریف کرد تا را که توسط جامعه شناس آلمانی تونیس مطرح شده "گزل شافت"و "گماین شافت"الزم است دو مفهوم 

روابط گماین شافت با پیوندهای نزدیك عاطفی صمیمانه حس متقابل،  میان دو نوع روابط اجتماعی تفکیك ایجاد شود.

شود. اما در روابط گزل شافت تاکید بر روابط رسمی، مبتنی بر رقابت و نفع شخصی استوار می باشد. بهترین نمونه مشخص می

اشته و در کنشهای متقابل با توان در میان اعضای یك خانواده یافت که معموالً روابط صمیمانه دروابط گماین شافت را می

های دیگری از این روابط رامی توان در بین گروههای هم بازی و باشگاههای کوچك پردازند. نمونهیکدیگر به همکاری می

است  جستجوکرد. روابط گزل شافت در میان اعضای یك موسسه، نهاد، سازمان اداری و نظامی وجود دارد. از این رو گفته شده

نخستین یا اولین را می توان همانند روابط گماین شافت و روابط گروه ثانویه یا دومین را همانند روابط گزل شافت  روابط گروه

درنظر گرفت. ویژگیهای بنیادین گروه نخستین عبارت است از تماس مستقیم روابط صمیمانه، رو در رو و چهره در چهره و 

هی از افراد که با یکدیگر رابطه نزدیك صمیمی شخصی و غیررسمی دارند، گروه پیوندهای عاطفی نیرومند و به تعبیر دیگر، گرو

دهند. برخی از ویژگیهای گروه دومین عبارت است از روابط غیرشخصی، رسمی، عدم تعلق خاطر به نخستین را تشکیل می

ذا می توان گفت گروهی از گروه، پیوندهای عاطفی اندک، گردهم آمدن اعضای گروه برای انجام یك وظیفه شغلی معین و ل

دهند افراد که یکدیگر را از نزدیك کمتر می شناسند و عمدتًا روابط غیرصمیمی و رسمی دارند، تشکیل یك گروه دومین را می

 باشند.و لذا این گروه معموالً گروه های کاری و شغلی می

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_and_Gesellschaft
http://en.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_and_Gesellschaft
http://en.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_and_Gesellschaft
http://en.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_and_Gesellschaft
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 :روش تحقیق
نظریه ها و  لیتحل زیو ن ریمدارک، تصاو ،یمطالعات کتابخانه ااست و بر اساس  یفیتوص - یلیمقاله، تحل نیروش پژوهش در ا

 و کودکان با مرتبط فضاهای در کودکان اجتماعی تعامالت های مهارت های اطالعات موجود به شناخت و بررسی نظریه

 آنها می پردازیم. ناسازگارانه رفتارهای با برخورد چگونگی

 

 :چشم انداز بوم گرایی

این . پشتیبان آن هستند در حقیقت یك الگوی نوین نظری به شمار نمی رود ،که صاحب نظران رشد چشم انداز بوم گرایی

 چشم انداز دقیقاً شیوه دگرگون تفکر درباره رشد انسان و رویکردی دگرگونه به بررسی عوامل موثر بر آن است.

 

 
 نمودار بوم گرایانه برونفن برنر – 1نمودار 

 

نظام کوچك مربوط است به روابط ما بین کودک و می باشد.  مجموعه ای از ساختارها فن برنررونب الگوی بوم گرایانه محیط

ط یو نظام برونی مربوط به شرا ،بین موقعیتهای بالواسطه کودک نظام میانی مربوط است به پیوندهای ،محیط بالواسطه

 ژی فراگیر فرهنگ مربوط می شود.و نظام بزرگ که به ایدئولو ،اجتماعی که موثر بوده ولی شامل کودک نیست

های جوانان و زمین بازی محله واقع  ده و در تماس با مهد کودک، کالس های پیش دبستانی، گروهکر رشدهمین که کودکان 

ثیر مردم حاضر در نظام کوچك قرار امی شوند، این ساختار سرانجام بسیار پیچیده تر می گردد. کودکان نه تنها احتماالً تحت ت

ثیر می گذارند. مثاًل یك بچه بسیار تحریك پذیر یا سخت، می تواند والدینش را از خود ابلکه بر آن افراد نیز ت ،یرندمی گ

 درهای کوچك  مناسبات زناشویی شان آسیب رساند. نظامبه گریزان کرده و حتی چنان برخوردی بین آنان ایجاد کند که 

 ثر می گردد.اثیر گذاشته و از وی متارد بر دیگری تهای پویایی هستند که در آن هر ف نظام ،حقیقت

د که رشد وبر این باور ب برنر الیه بعدی محیطی یا نظام میانی عبارت است از پیوندها یا همبستگی های بین نظام های کوچك.

ی که یدک نوپاکودکان می توانند به وسیله پیوندهای نیرومند و حمایت کننده بین نظام های کوچك، بهینه شود. مثالً کو

بستگی هیجانی امنی با والدینش برقرار کرده ممکن است برای نزدیك شدن به دیگر کودکان و همکاری با آنان به محض وا

ورود به مهد کودک، به خوبی آماده شده باشد )در حالی که کودکانی که در خانه، ناایمن هستند ممکن است نسبت به 

 باشند(.هماتایان، نامطمئن و یا حتی خصمانه 
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هایی است که کودکان هرگز مستقیماً با آن درگیر نیستند اما هنوز هم  یتعمرکب از موق ،یا نظام برونی برنرالیه سوم محیطی 

ثیر اها بر رشدشان اثر می گذارد. مثالً مناسبات هیجانی کودکان در خانه، می تواند به طور چشمگیری تحت ت آن موقعیت

مثالً به وسیله یك  ،چنین تجربه های کودکان در مدرسه ممکن است از نظام برونی متاثر گرددرضایت شغلی والدین باشد. هم

برنامه اتحاد اجتماعی که توسط مدرسه پذیرفته می شود، یا بسته شدن کارخانه ای در منطقه آنان که منجر به کاهش درآمد 

 مدرسه می گردد.

یعنی زمینه ای فرهنگی یا خرده فرهنگی که  .ام بزرگ صورت می گیردتاکید می کند که رشد همیشه در یك نظ برنرسرانجام 

نظام کوچك، نظام میانی و نظام برونی در آن جا گرفته اند. نظام بزرگ در حقیقت یك مرام گسترده و فراگیر است که حکم 

داد و برای چه هدفهایی کودکان  کودکان چگونه رفتار کرد، چه چیزی را به آنان یاد می کند که )افزون بر دیگر چیزها( باید با

میان خرده فرهنگها تفاوت می کنند و می توانند بر انواع  ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر و بایستی تالش ورزند. البته این ارزش

ند. ثیر فراوانی بگذاراتجربه های کودکان در خانه، محله، مدرسه و تمامی زمینه های موثر بر آنان، مستقیم یا غیرمستقیم، ت

ها  برای نمونه، میزان بروز بهره کشی از کودک در خانواده هایی )یك تجربه نظام کوچك( بسیار بیشتر است که در آن فرهنگ

)یا نظام بزرگ( استفاده از تنبیه بدنی )مثاًل زدن به پشت( مجاز شمرده شده و نگرش سهل گیر نسبت به خشونت پذیرفته می 

 شود.

 

 مهارت اجتماعی:

انمندی هایی است که موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می شود. هر فرد برای زندگی موفق در یك جامعه، مجموعه تو

، )وست وود رت های اجتماعی یاد می کنند.امه عنوانکه از آن به  عالوه بر مهارت های فردی به مهارت های دیگری نیاز دارد

1891) 

که از طریق مشاهده، مدل سازی، تمرین و بازخورد آموخته می  ندستهی مهارت های اجتماعی، مجموعه رفتارهایی اکتساب

ثر را در واسخ های مناسب و مپشود و دارای ویژگی های زیر است و رفتارهای کالمی و غیر کالمی را در بر می گیرند و 

ها و محیطی که فرد در آن  بردارند، بیشتر جنبه تعاملی داشته، تقویت اجتماعی را به حداکثر می رسانند و بر اساس ویژگی

 (1191به نقل از کرامتی  1891)میچلسون  .رشد می کنند ،واقع شده است، توسعه می یابند و از طریق آموزش

برای فرد مهم هستند.  ،که از جهت آغاز و پایداری روابط مثبت با دیگران می باشند مهارت های اجتماعی، بخش هایی از رفتار

 (1891، )وست وود

 

 ریف مهارت اجتماعی، ویژگی های ذیل مورد قبول اکثر محققان است:در تع

 ارتباط فرد به فرد که شامل تبادل و تفسیر پیام هاست. -1

تجارب گذشته و تعامل بین فردی او نیز در رسیدن  ،رشد پیدا می کنند و عالوه بر شخصیت فرد ،ر در یادگیریثعوامل مو -2

 .ندستهبه هدف موثر 

 می )سخن، لغات یا جمالت( و یا غیر کالمی )استفاده از چشم، تن صدا، بیان چهره ای و ژست ها( می باشد.به صورت کال -1

 از فرهنگ و گروه اجتماعی که فرد در آن زندگی می کند، تأثیر می پذیرد. -4

 برانگیزاننده باشد. و دهکه مورد عالقه فرد بواست ثر وتقویت در صورتی مشیوه از طریق اجتماعی رشد پیدا می کند. این  -5

ثیر می اسویه را می طلبند. از عوامل محیطی، سن، جنس و موقعیت دیگر افراد، ت د و رفتارهای دونطبیعت دو جانبه دار -6

 (2002)وران، کلی، . پذیرد
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 :کند می اشاره اصلی عنصر شش به اجتماعی مهارت های نشانه ارزیابی درمایکسون 

 .شوند می آموخته معمول طور به اجتماعی های مهارت -1

 و غیر کالمی گوناگون ویژه اند. کالمی رفتارهای از ای مجموعه شامل -2

 .مؤثرند و مناسب های پاسخ ارائه و  مستلزم داوطلب شدن -1

 .رسانند می حداکثر به را دیگران اجتماعی های تقویت -4

 .دارند احتیاج ها رفتار از برخی بلمتقا تأثیر و مناسب بندی زمان به و دارند تعاملی ماهیتی -5

 ن سن، جنس، پایگاه طرف مقابل می باشند.همچو محیطی عوامل تأثیر تحت -6

 
و  کردنتکان دادن سر، یا رفتارهایی در روابط اجتماعی مانند سالم  کردن و مهارت را فرایندهای واحدی نظیر نگاه یاجزا

عی به توانایی فرد در ایجاد رفتار ماهرانه بر اساس قواعد و اهداف مربوطه فرایندهای اجتما .تشکیل می دهند کردن خداحافظی

 د.نو در پاسخ به بازخوردهای اجتماعی اشاره دار

این تمایز نیاز فرد را به نظارت بر موقعیت ها و تغییر رفتار در برابر واکنش سایر افراد می سنجند. مهارت های اجتماعی را هم 

افکار و تصمیماتی است که  ،هم دارای عناصر شناختی نامشهود می دانند. عناصر شناختی نامشهوددارای جنبه های مشهود و 

دیگری را شامل می شود که  داین عناصر همچنین مقاصد و بینش فر .باید در ارتباطات متقابل بعدی گرفته شود یا انجام گیرد

 (1890 ،می گذارد. )ایسلر و فردریکسنثیر اواکنش در برابر آن احتماال ً بر اندیشه های طرف مقابل ت

این  دانسته اند که در تعامل موفق و مناسب با دیگران به کار می رود و یرشا و آشر مهارت های اجتماعی را شامل رفتارهای

 مهارت ها با داشتن پایه و شناخت اجتماعی از قبیل ادراک اجتماعی و استدالل ظهور می یابد. 

 فراهم دیگران با را مثبت و متقابل روابط تداوم و شروع امکان تنها نه اجتماعی های مهارت که دارد هاشار این نکته به مورگان

 را نیز در شخص ایجاد می کند.  ارتباط اهداف به نیل توانایی بلکه آورد، می

 است، متفاوتی ایه مهارت از مجموعه یك نیازمند مرحله هر که ای مرحله فرآیند یك به را اجتماعی متقابل کنش لیبرمن

 (1135بزرگی،  ده) است. نموده تجزیه

ای توجه کردن و درک درست اطالعات بر که است هایی مهارت شامل و است گیرندگی مهارت نیازمند ارتباط، اول مرحله

هاست،  اجتماعی متناسب که در موقعیت ها وجود دارد الزم می باشد، چون متناسب بودن رفتار میان فردی وابسته به موقعیت

پاسخ سمت اتفاق رفتار اجتماعی درست بستگی زیادی به شناخت صحیح نشانه های میان فردی و محیطی دارد، که ما را به 

. مثال های مهارت های گیرندگی شامل شناخت متناسب اشخاصی است که با آن ها تعامل می کنیم. سازدثر رهنمون وهای م

 دانستن و کنند می بیان دیگران صحیح آنچه شنیدن واقع در ،بیان می کنندشناخت صحیح احساسات و امیالی که دیگران 

 . باشد می نماید، می تعامل ما با که فردی شخصی اهداف

ما نیازمند مهارت های پردازشی می باشیم. برای موفق شدن در رویارویی میان فردی، نیازمند به این هستیم که  دومدر مرحله 

را به دست آوریم و چگونه می توانیم به بهترین وجه آن را کسب کنیم. انتخاب مهارت هایی که بدانیم می خواهیم چه چیزی 

مستلزم توانایی حل مشکل به شیوه منظم و سازمان یافته می باشد. بعد از درک ، ندهست روثبرای کسب اهداف نزدیك م

هارت های الزم برای تعامل )مهارت های صحیح اطالعات اجتماعی متناسب با موقعیت )مهارت های گیرندگی( و شناخت م

 مهارت ها را به طرز شایسته ای برای تکمیل موفقیت آمیز مبادله های میان فردی به اجرا در آورد. بایدپردازش( 

مرحله سوم از ارتباط، مستلزم مهارت های فرستندگی رفتارهای واقعی درگیر در تبادل اجتماعی می باشد. مهارت های 

 د.شوان ارتباط پیدا می کند، می ینکه چگونه پیام با دیگرامحتوای کالمی یا آنچه که بیان می شود و  فرستندگی شامل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

ارتباط خوب مستلزم درک صحیح اجتماعی )مهارت های گیرندگی( و توانایی برنامه ریزی شناختی )مهارت های پردازش( قبل 

 .دثر مهارت فرستندگی( می باشواز دادن یك پاسخ )رفتار م

 

 کید دارند:ادر مجموع بر این نکات ت ،رفتارهای اجتماعیش با بررسی ارجی و همکارانه

نخست این که رفتارهای اجتماعی هدفمندند. ما از این رفتارها برای کسب نتایج مطلوب استفاده می کنیم و بنابراین بر  -1

 دارند.  مهارت های اجتماعی هدف ،که اتفاقی یا غیرتعمدی هستند اخالف سایر رفتاره

دومین ویژگی رفتارهای اجتماعی ماهرانه، به هم مرتبط بودن این توانایی هاست. یعنی آنها رفتارهای متفاوتی هستند که  -2

 و ما به طور همزمان از آنان استفاده می کنیم.  دبه منظور هدف ویژه مورد استفاده قرار می گیرن

آن با وضعیت است. فردی از لحاظ اجتماعی ماهر است که بتواند سومین ویژگی مهارت های اجتماعی متناسب بودن  -1

رفتارهایش را متناسب با انتظارات دیگران تغییر دهد. به این ترتیب داشتن ارتباط ماهرانه به استفاده صحیح )از لحاظ بافتی( و 

 ستگی دارد. ب ،تسهیل کننده )از نظر رفتاری( از شیوه های برقراری ارتباط مناسب کار آمد با دیگران

چهارمین ویژگی مهارت های اجتماعی این است که این مهارت ها در واقع واحدهای رفتاری مجزا هستند. فردی که از  -4

قادر است رفتارهای مختلف و مناسبی داشته باشد. این توانایی های اجتماعی را در قالب عملکرد  د،لحاظ اجتماعی مهارت دار

مهارت های اجتماعی آموختنی  ن نکته یکی از ویژگی های بارز ارتباط اجتماعی ماهرانه است.پی ریزی می کنند. ای ،رفتاری

 است. در حال حاضر تمامی محققان اختالف نظر دارند که اکثر رفتارهای اجتماعی آموختنی هستند. 

ناختی دارند. بنابراین کسی آخرین مورد از ویژگی های مهارت های اجتماعی این است که افراد بر این مهارت ها کنترل ش -5

که از لحاظ اجتماعی کمبود مهارت دارد، ممکن است عناصر اصلی مهارت اجتماعی را فرا گرفته باشد اما از فرآیندهای فکری 

 الزم برای استفاده از این عناصر در تعامالت خود بی بهره باشد. 

 

 تربیت مهارت های اجتماعی:

 رد زیر می شود:، شامل موامهارت های اجتماعی پایه

با آن ها حرف  فرد رتباط چشمی: توانایی ایجاد ارتباط چشمی با دیگران هنگام گوش دادن به سخن آن ها و یا هنگامی کها -1

 دست کم برای یك دوره ی زمانی کوتاه. ،می زند

 .کردن ابراز عالقه و خندیدنمانند بیانات چهره ای:  -2

برقراری تماس بدنی  زمانیو چه  ددر چه فاصله ای نسبت به فرد مقابل قرار بگیرنسان افاصله ی اجتماعی: دانستن اینکه  -1

 .مناسب است

 .امحتو و حجم صدا، زیری و بمی صدا، میزان گفتار، وضوحمثل چگونگی صدا:  -4

پیوستن به  دعوت کردن یك کودک دیگر برایمانند احوالپرسی با دیگران: آغاز ارتباط یا پاسخ گویی به احوالپرسی،  -5

 در بعضی فعالیت ها. بزرگساالن

پاسخ دادن به  و گفتگو کردن: مهارت های محاوره ای مناسب سن، بیان احساسات، سوال کردن، گوش کردن، ابراز عالقه -6

 پرسش دیگران.

ا دیگران، بازی و کار کردن با دیگران: رعایت کردن مقررات، مشارکت، قول دادن، کمك کردن، نوبت گرفتن، تعارف ب -3

 ابراز تأسف. و قدردانی

 استفاده از راه های مناسب.با جلب توجه و یا درخواست کمك:  -9
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پذیرش انتقاد، روحیه ی حل کردن تعارضات درونی: مهار پرخاشگری، فرو نشاندن خشم خود و تحمل خشم دیگران،  -8

 . آراستگی و بهداشت، ورزشکاری

 

 :های اجتماعی الزم برای زندگیمهارت

مهارت تفکر انتقادی: منظور از تفکر انتقادی، انتقاد کردن از گوینده یا نویسنده یا خبر و نتیجه نیست، بلکه منظور نقد  -1

های مثبت و منفی مرتبط با موضوع است. های علت و معلولی و کشف نکتهدرست مطلب از طریق تحلیل قضایا و یافتن رابطه

تواند با سبك و سنگین کردن نقاط قوت و ضعف هر موضوع و در نظر رخوردار باشد، میوقتی فرد از مهارت تفکر انتقادی ب

 ه کند. یی جوانب ممکن، بهترین قضاوت و داوری را نسبت به آن اراگرفتن همه

ت. گیری: این مهارت به مهارت تفکر انتقادی وابسته است که خود به مهارت فردی در تحلیل قضایا وابسته اسمهارت تصمیم -2

شود و این شناخت درست در جای خود به های درست، فرد را به شناخت درست نقاط قوت و ضعف رهنمون میتحلیل

کند. فرد ماهر در این مرحله کسی است که بتواند با توجه به تحلیل درست موضوعات، گیری صحیح فرد کمك میتصمیم

مثبت و منفی مرتبط با موضوع، به تصمیمی منطقی و درست و ها و قضایا و در نظر گرفتن تمام جوانب رخدادها و پدیده

 عقالنی برسد.

ها را افراد گوناگون یکسان حل لهاتوان حل کرد. بسیاری از مسهای گوناگون میها را از راهلهاله: مسامهارت حل مس -1

ادگیری قرن بیست و یکم، این است که کنند. اما ضرورت آموزش و یکنند. یعنی از راهی آشنا و یاد گرفته شده استفاده میمی

ل اجتماعی، یهای خالق برای حل مساحلهای بکر و خالق و منحصر به فرد تربیت شوند. یافتن راهجوی راهوافراد برای جست

ل، نشاط و شادی و ارضای یهای بکر و خالق برای حل مساجوی راهوکند. جستهای اجتماعی را فراهم میموجبات پیشرفت

 آورد. های بعدی را به وجود میشود و خود انگیزی برای یادگیریفرد را نیز موجب می

مهارت برقراری ارتباط: زندگی اجتماعی بدون برقراری ارتباط ممکن نیست. اگر ارتباطات اجتماعی درست نباشد، انواع و  -4

 یابند.جتماعی امکان بروز میاقسام مشکالت چه به صورت فردی و چه به صورت ا

 های برقراری ارتباط درست عبارت اند از:دیگر الزمه

ها از های آنان و نزدیك شدن با آنها، گوش سپردن به گفتههای آنتوجه به دیگران، نظر، افکار و ایده :همراهی و همدلی -الف

هایی از همدلی و همراهی است. همکاری ن، همه صورتنظر فکر و روش کار، با جمع بودن، کنار جمع بودن و با جمع کار کرد

 ی امروزی است.های بایستهو اشتراک مساعی در انجام کارها از مهارت

های احتمالی و کنترل و مدیریت احساسات و بینی هیجانات ناشی از کار جمعی، تنشی همکاری و اشتراک مساعی پیشالزمه

آمیز و های مسالمتبینی راههای برقراری آن و پیشها و آفتبا شناخت آسیبشود، مگر هیجانات است. همدلی حاصل نمی

 سازنده. 

ی ارتباط، فرستنده پیام و گیرنده. هر نوع ارتباط، با هر نوع ارتباطی سه جزء دارد: برقرار کننده :های ارتباطشناخت آفت -ب

ای که محمل ارتباط قرار گیرد. ری ارتباط باشد و یا هر رسانهگو ابزار برقراوابزاری معین قابل برقراری است. ممکن است گفت

 آنچه مهم است، سالمتی برقراری ارتباط است. 

هایی مثل: خشونت، خشم، حسد، رقابت ناسالم، شود؛ آفتهایی چند تهدید میی آفتسالمتی ارتباط همیشه به وسیله

ها و نظرهای مخاطب و تازی، نادیده گرفتن افکار، ایدهطلبی، یکهنگری، قدرتخواهی، خودخواهی و خودپسندی، یکجانبهزیاده

ی صدر، گذشت، ایثار، رعایت حقوق نادرست استفاده کردن از ابزارهای ارتباطی. سالمتی ارتباط هم به صبوری و بردباری، سعه

 دیگران، صمیمیت و مهربانی، مشارکت و تشریك مساعی نیاز دارد. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

ی موجودات زنده وجود دارد. رقابت غریزه ای برای اثبات وجود است ازنده: احساس رقابت در همهمهارت رقابت مثبت و س -ج

البته تا جایی که به خودنمایی و خودبینی مبدل نشود، مثبت و خوب  .تواند هم نتایج خوب و هم نتایج بد به بار آوردو می

ها را گزینش کند و یرا هر نظام آموزشی مایل است بهترینهای آموزشی است، زاست. به طور کلی، رقابت عامل مهم در نظام

کند. همین تمایل و همین الزام به گزینش، رقابت را برای گرفتن امتیاز بیشتر شدیدتر می د.ل شویها قاامتیازاتی را برای آن

ی رقابت وقتی است که با هکند. نوع شدت یافتگاهی هم وجود شرایطی مثل ظرفیت کم و تقاضای زیاد، رقابت را الزام آور می

ی ترغیب یا تکذیب نظران تعلیم و تربیت دربارهخواهی، رعایت نکردن حقوق دیگران و پرخاشگری همراه شود. صاحبزیاده

رقابت در مدارس توافق ندارند. بعضی معتقدند که رقابت ضد همکاری گروهی، تعاون، وحدت، یکدلی و یکرنگی و مشارکت و 

اما گروه موافق معتقدند که رقابت بخشی از فرهنگ است و از آنجا که انتقال فرهنگ یکی از وظایف  تشریك مساعی است.

 ی از فرهنگ است، باید مورد توجه قرار بگیرد. رقابت دو صورت کلی دارد:یآموزش و پرورش است، بنابراین رقابت هم که جز

 رقابت درونی -2رقابت بیرونی  -1

ها و برترها مطرح است و شوند و به دالیلی خاص موضوع گزینش حتی بین خوبیکدیگر مقایسه می در رقابت بیرونی، افراد با

شود. چه قبالً بوده است، مقایسه میاش و با آنهایی انتخاب شوند. در رقابت درونی، فرد با خودش، با گذشتهالزاماً باید نخبه

پردازد. در شود و در واقع فرد با خودش به رقابت میاش ارزیابی میههای گذشتهای فعلی او نسبت به توانمندییعنی توانمندی

های های فرد بیشتر انفرادی است و سعی فرد در جهت پیشی گرفتن از توانمندیحالت اول یعنی رقابت بیرونی، کوشش

 شود. های افراد داده میی توانمندیدیگران است. امتیازات بر مبنای مقایسه

ها هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی قابل مدیریت است. امتیازات بر مبنای رقابت درونی، کوشش در حالت دوم یعنی

شود. این نوع رقابت به هیچ وجه با کار گروهی مغایر های فردی و در مقایسه با معیارهای از قبل تعیین شده داده میتوانمندی

زند. واقعیت این است که در دنیای امروز، پرورش هر دو نوع مهارت، یای نمپذیری صدمهی تعاون و مشارکتنیست و به روحیه

های هر دو نوع رقابت آشنا باشد، مزایا و معایب هر کدام آموز امروزی باید با ویژگیبه تناسب شرایط و الزامات، الزم است. دانش

ز معایب آن بپرهیزد. آن چه از نظر معلمان و دانش را بداند و بتواند به موقع در شرایط موجود از مزایای رقابت استفاده کند و ا

طلبد تا از مزایای آن روش و راهبردهای خاصی را می« سازمان دادن رقابت»ز اهمیت باشد، این است که یآموزان و اولیا باید حا

اذ روش مناسب، های مطلوب، جلوگیری شود. اتخدر جهت رشد و پیشرفت استفاده شود و از بروز معایب آن، با اتخاذ شیوه

ی بازخورد را به هیی خاصی داشته باشد و روش ارای ارزشیابی تکیهعالوه بر رعایت مراحل آماده سازی و اجرا، باید روی مرحله

 ای طراحی کند که مزایای رقابت درونی را هدف بگیرد و معایب رقابت بیرونی را بنمایاند.گونه

 

 :های اجتماعی به کودکانآموزش مهارت

های اجتماعی گوناگون کنند، سازگارتر کنند، باید مهارتدکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماعی که در آن زندگی میکو

 های اجتماعی الزم برای کودکان، عبارتند از: ترین مهارتمهم .را بیاموزند

کنند. نخستین گام در برقراری ارتباط، سالم می سالم کردن: کودکان از طریق تعامل با همساالنشان با آنها ارتباط برقرار -1

، بلکه با تغییر حالت چهره، تن صدا، «حالت چطوره»و « سالم»کردن به دیگری است. ما نه تنها با استفاده از واژگانی مثل 

مکن است به افراد کنیم. کودکانی که مشکل ارتباطی دارند، مژست و فرم نشستن و ایستادن نیز با افراد دیگر ارتباط برقرار می

آشنای خود هم سالم نکنند. آنها ممکن است درست کنار دوستشان راه بروند، ولی حتی یك نگاه هم به او نکنند یا اگر حرفی 

اندازند. در مواردی، اگر سالم هم بگویند، ممکن است کنند و سرشان را به زیر میبزنند، احتماالً تماس چشمی با او برقرار نمی

هنگام  چندان دوستانه و صمیمی نباشد. بخش غیرکالمی سالم کردن هم به اندازه بخش کالمی آن اهمیت دارد. تن صدایشان
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کند، اش را بیان میکند یا با چه لحن و حالتی جملهای استفاده میسالم کردن مهم نیست که کودک از چه عبارت و جمله

 ش احساس شادی و خوشحالی کند. مهم آن است که طوری به دوستش سالم کند که او از دیدن

، کودک باید بتواند . برای ورود به بحثشود، معموال گفتگو شروع می: بعد از سالم و احوالپرسیوگوپیش قدم شدن در گفت -2

، او ، ادامه دهد و به پایان برساند. این مهارت مستلزم خوب گوش دادن و توجه کردن است. برای مثالای را آغاز کندمکالمه

توانند پرسشی . گاهی کودکان موضوعی برای صحبت کردن با یکدیگر ندارند، در اینگونه موارد میباید اصل رعایت نوبت را بداند

دانی در مدرسه چه اتفاقی افتاده است؟موضوع بحث باید برای هر دو  ای؟ یا میها را دیدهرا مطرح کنند؛ مثل کارتون خرس

 هر دو را به نوعی درگیر صحبت کند.  طرف جالب و جذاب باشد تا

شود و ممکن است موجب قطع همین ارتباط ساده هم شود. حتی ممکن مکالمه یکطرفه موجب خستگی و کسالت دو طرف می

مثل  ،ثیری منفی در ذهن آن دو بگذارد و در آینده هم تمایلی برای صحبت کردن با هم نداشته باشند. پس گوش کردنااست ت

گوید، از خود نشان ندهد، ممکن است از صحبت کردن با او ای به آنچه دوستش میهم است. اگر کودک عالقهصحبت کردن م

 دهند. منصرف شود. کودکان کم توجه و پرتحرک، اغلب زمان صحبت کردن و گوش کردن را درست تشخیص نمی

های ه آن الزم است که گوینده به حالتشود، برای حفظ و اداموگو آغاز میدرک احساس شنونده: زمانی که یك گفت -1

اش توجه داشته باشد. کودکانی که مشکل ارتباطی دارند، اغلب در درک احساس شنونده نیز ناتوان هستند، عاطفی شنونده

بندی کند، آنگاه سخنانش اش را بشناسد و طبقههای احساسی شنوندهتواند حالتدرحالیکه کودک اجتماعی، سریع و راحت می

 دارد، کلماتش را انتخاب کرده و گفتگو را ادامه دهد. هایی که از شنونده دریافت میارزیابی کند و براساس پاسخرا 

های دیگران است، با این تفاوت که شنونده باید سعی کند احساسات سایر همدلی کردن: همدلی کردن شبیه درک گفته -4

دهد که بتواند ارتباطی واقعی با دوستانش برقرار کند. برای مثال، به فرد می کند. همدلی کردن این امکان راافراد را نیز درک 

شده است، بتواند شادی خود را کنترل کرده و با دوستش به  11گرفته ولی دوستش  20آموزی در درس ریاضی نمرهاگر دانش

در امتحان بعدی بیشتر درس بخوانی تا نمره  اشکال ندارد، سعی کن» ای نظیر تواند با گفتن جملهابراز همدردی بپردازد. او می

 ، او را دلداری دهد. «بهتری بگیری

ها یافتن نقاط مشترک: برای حفظ یك مکالمه دوستانه، توجه به نقاط مشترک هر دو طرف اهمیتی خاص دارد. این سرنخ -5

دی با هم داشته باشند. بخش مهم کند تا تمایل بیشتری برای ادامه دوستی و دیدارهای بعبه کودک یا نوجوان کمك می

ان بیاید یا ششها، توجه به لحن و زیر و بم صدای افراد است. برای مثال هر دو از یك ویژگی آموزگارشان خوشناخت این سرنخ

 مند باشند. به ورزش فوتبال عالقه

بینی کند و افکار  بر شنونده پیش های خود راثیر گفتهابینی کردن: برای حفظ گفتگو، کودک باید از قبل بتواند تپیش -6

تواند موجب ناراحتی، آزردگی، خشم یا اندوه اش میکند که جملهشنونده را درنظر داشته باشد. برای مثال، اگر احساس می

شنونده شود، ممکن است شیوه بیان کلمات یا جمالت خود را تغییر دهد. کودکان غیراجتماعی معموال توجهی به این نکته 

ورد. بیاکودک باید در مورد آنچه قصد دارد بگوید، کمی فکر کند و آنگاه به زبان  و قادر نیستند کالم خود را تغییر دهند. ندارند

گوی خود لذت شان هستند و از این گفتبرای مثال، وقتی کودکان و نوجوانان در حال صحبت درباره تیم ورزشی مورد عالقه

ان نخواهد ششخو« اید؟هفته دیگر امتحان ریاضی داریم، آیا شما تمرین کرده»آنها بگوید  برند، بدیهی است اگر یك نفر بهمی

پرد( و بدون درنظر گرفتن کند )وسط حرف دیگران میآمد و او را طرد خواهند کرد. زمانی که فرد کالم دیگران را قطع می

 فت. مهری سایرین قرار خواهد گرگوید، مورد بیشرایط فعلی جمع، سخنی می

ل بین افراد است. یها و مساله: بخش دیگری از مهارت اجتماعی افراد مربوط به تشخیص درست اختالفاشیوه حل مس -3

خشمگین شود و شروع به پرخاشگری و تندی  اوهای کودک موافق نباشد و از شنیدن سخنان گاهی ممکن است فردی با گفته

ثیر زیادی بر روند گفتگو دارد. کودکان و ابه حاالت عاطفی شنونده، تفرد دهی  با کودک کند، در اینگونه موارد چگونگی پاسخ
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شوند نوجوانانی که توانایی درک اختالف ضمن گفتگو را ندارند، معموال دچار ضعف ارتباطی هستند. آنها خیلی زود عصبانی می

خواهند همیشه برنده باشند و اصال ن مینظر کنند. اینگونه کودکاها صرفو ممکن است از صحبت کردن با شنونده تا مدت

از دست دادن دوست(. این گروه مدام در اجتماع مانند برایشان مهم نیست که چه بهایی برای این برنده شدن باید بپردازند )

 سازیناپذیر است و اغلب برای شفافاختالف داشتن با دیگران اجتناب تراشند.خورند و برای خودشان دشمن میلطمه می

موضوع باید به گفتگو بپردازند. برای یك مکالمه و گفتگوی دو طرفه و حفظ روابط دوستی نیاز به برنده شدن یکطرفه نیست، 

 بلکه باید هر دوطرف از مکالمه برنده بیرون بیایند.

ود. فردی که از عذرخواهی کردن: هر فردی ممکن است گاهی دچار سوءتفاهم و اشتباه در روابط اجتماعی خود با دیگران ش -9

کند. با این گذارد و بابت اشتباهش عذرخواهی میهای اجتماعی باالیی برخورد است، با اعتماد به نفس کافی پا پیش میمهارت

های اجتماعی ضعیف هستند، هنگام تواند رفتارش را تصحیح کند. کودکانی که در مهارتشیوه پسندیده، او سریع و آسان می

ترسند که دیگران آنها را احمق بدانند کنند. آنها میشوند و دست و پای خود را گم میدردسر می بیان عذرخواهی دچار

 ل هستند.یکند، احترام و ارزش بیشتری قادرحالیکه مردم معموال برای کسی که بابت اشتباه خود عذرخواهی می

 

 آماده سازی مهارت های اجتماعی:

د. در این زمینه که چرا این مهارت ویژه مهم است و چگونه شوتوصیف می شود، زش داده مهارتی که آموباید عریف: ت -1

د. مهارت را می توان با استفاده از یك فیلم کوتاه یا کارتون، یك نمایش شوکاربرد آن به ایجاد رابطه کمك می کند بحث 

ن در جریان است، شرح داد. معلم می عروسکی و یا تذکر دادن به کودک و راهنمایی او به فعالیت هایی که در گروه همساال

 «نگاه کن چطور آن دو دختر در ساختن پازل به هم کمك می کنند. به من بگو آن ها به یکدیگر چه می گویند.»تواند بگوید:

 هدرد یا یك دانش آموز را انتخاب کاد و آن را به روشنی شرح دراده تقسیم کسمهارت را به چند جزء باید : شودمهارت الگو  -2

 تا این کار را انجام دهد.

تقلید و تمرین: کودک یك مهارت را در محیطی که در آنجا آموزش دیده است امتحان می کند. برای این که این امر  -1

موفقیت آمیز باشد باید او را تحریك کرد تا آن مهارت را اجرا نماید و با دقت توجه کند و آنچه را که معلم شرح می دهد به 

 د.خاطر بسپار

شما هنوز آن را کامالً یاد نگرفته اید. باید هنگام صحبت به او نگاه کنید. دوباره »بازخورد: این مرحله باید اطالع دهنده باشد: -4

باز خورد از راه یك ضبط ویدیویی می تواند در بعضی «. این بهتر است. شما نگاه کردید و لبخند زدید. خوب است»، «سعی کن

 مواقع سودمند باشد.

بندد: معلم می تواند با توجه به مهارتی که آموزش می دهد کارهای گروهی ببه کار  ی راتا کودک مهارت ایجاد شودفرصتی  -5

کوچك یا فعالیت هایکاری دو به دو ترتیب دهد تا مهارت ها در کالس و یا دیگر مکان های طبیعی اجازه کاربرد پیدا کنند و 

 تعمیم یابند.

ونه هایی را که در آن کودک مهارت ها را بدون اجبار، در مواقع دیگر روز یا درهفته های بعد به کار می تقویت متناوب: نم -6

گیرد زیر نظر بگیرید. به او پاداش و تقویتی توصیف کننده بدهید. به پایداری پس از اکتساب توجه کنید. احتمال زیادی وجود 

یله یپیامدهایشان مثاًل یك تعامل رضایت بخش تر با همساالن پایدار دارد که این رفتارها به محض تثبیت شدن، که به وس

 (1891وست وود، شوند. )

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 های کمك به رشد مهارت های اجتماعی کودکان: روش

 :دنیشنهاد می کنپ مرحله ای برنامه ای سه و آشر ویلیام

معلم باید بر آنچه کودک  ،کار ننگام انجام ایه .به صحبت های مربی درباره تعامل بهتر با همساالن اختصاص دارد :اول مرحله

 باید انجام بدهد متمرکز شود نه بر آنچه نباید انجام بدهد.

 

شامل تکرار و تمرین فعالیت با کودکان دیگر است. در نهایت نیز مربی و کودک می توانند کاربرد مفاهیم اجتماعی  :دوم مرحله

موزش مهارت های اجتماعی نباید تنها به توصیف مهارت و توجیه اهمیت آن را در خالل آن فعالیت مورد بحث قرار دهند. آ

بپردازد، بلکه باید نحوه ی انجام، زمان و دلیل انجام آن را تشریح کند و نمایش دهد. تکرار و تمرین مهارت ضروری است 

 و تکرار نقش، بازی صورت به شود، برده کار به واقعی زندگی در اینکه از قبل مهارت یك که است مفید گاهی(. 1886)بروفی، 

 پسند، جامعه رفتار از کودک درک به تواند می مدرسه در متخصصان سایر یا معلم توسط مطلوب رفتار الگوسازی. شود تمرین

 .کند کمك

  

 در روش آموزش مهارت های اجتماعی چهار مفهوم باید آموزش داده شوند: آشر و ویلیام عقیده به

 .ه پیشنهاد در جریان بازی ها(یال نوبت گرفتن، تقسیم مواد و اراهمکاری )برای مث -1

 مشارکت )برای مثال شرکت کردن، شروع کردن، توجه کردن در جریان بازی( -2

های گوش دادن، برقراری تماس  ارتباط )برای مثال صحبت کردن با دیگران، پرسیدن، صحبت کردن درباره ی خود، مهارت -1

 .سم کودکان دیگر(چشمی و به کار بردن ا

 .ه کمك و پیشنهاد(یاعتباریابی )برای مثال، توجه کردن به دیگران، گفتن چیزهای خوب به دیگران، لبخند زدن، ارا -4

 

ممکن است هر یك از کودکان به آموزش اضافی در حوزه های خاص نیز نیاز داشته باشند. مثال ممکن است برخی از کودکان 

ورزش ها، از بازی ها یا فعالیت های گروهی کنار گذاشته شوند.  ااساسی مورد نیاز در بازی ها ی به دلیل نداشتن مهارت های

 آموزش این مهارت ها می تواند به چنین کودکانی در هماهنگ شدن با گروه های همسال کمك کند. 

د برای کمك به کودکان نامحبوب به غیر از مهارت های ویژه اجتماعی، کارهای دیگری نیز وجود دارند که معلم ها می توانن

کالس انجام دهند. اولین کار این است که معلم سعی کند کارهای ذوقی، عالیق یا استعدادهای کودک نامحبوب را پیدا کند و 

مربوط به کار ذوقی به کالس یا دادن اجازه ی معرفی و صحبت کردن درباره ی کار ذوقی اش،  یبا تشویق وی به آوردن اشیا

وی را در گروه او را تبلیغ نماید. این اقدام موجب تثبیت موقعیت کودک به عنوان خبره ی یك کار می شود و اعتبار آشکارا 

 تقویت خواهد کرد. 

 

دادن یك نقش مسئولیتی در کالس به کودک به افزایش مقبولیت او در میان همساالن کمك می کند، اما به  :سوم مرحله

 دبستانی، پیش کودکان مورد در .ز عنایت ویژه به فرد )عزیز دردانه معلم شدن( اجتناب شودخصوص در میان نوجوانان باید ا

 .آموزان تقلید خواهد شد دانش توسط رفتار این احتماالً زیرا باشد، مفید است ممکن معلم توسط کودک آشکارای پذیرش

 (1883)الویی، 

می تواند به رشد این مهارت ها نیز کمك کند. وا  و آموزان استکار مشارکتی در گروه مستلزم مهارت های اجتماعی در دانش 

نفری می تواند مقبولیت وی را افزایش  در کارهای دو ال دارای موقعیت خوبسداشتن کودکِ طرد شده به کار کردن با هم

گروه کردن  شود. همدارای موقعیت بهتر پذیرفته می  دهد، اما معلم ابتدا باید اطمینان یابد که این کودک توسط همکالسی
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دانش آموزان دارای مهارت اجتماعی پایین با دانش آموزان دارای مهارت اجتماعی باال، هم در کار مشارکتی گروهی و هم در 

 ابازی ها می تواند به آن ها کمك کند که از طریق مشاهده ی همساالن توانمندتر از لحاظ اجتماعی، مهارت های اجتماعی ر

ز کودکان طرد شده پرخاشگرانه رفتار می کنند، زیرا از مهارت های دیگری برای حل تعارض برخوردار برخی ا. فرا گیرند

نیستند. این کودکان باید روش های متفاوتی برای مواجهه با تعارض یاد بگیرند )مثل نوبت گرفتن یا مشارکت( که می توان هم 

ه می شود، این کار را انجام داد. وقتی این یا راه های دیگر ارانقش و مباحثه که در آن ه ،از طریق فعالیت هایی مثل بازی

فاصله کودک را  مهارت ها آموخته شدند، ممکن است هنوز الزم باشد که معلم در آغاز، هنگام بروز اختالف در کالس بال

 (1882)کمپل،  .راهنمایی کند

د، معلم می تواند از روش انتخاب تصادفی برای گروه برای اینکه کودک طرد شده همیشه آخرین نفر برگزیده برای بازی نباش

 بندی کودکان استفاده کند.

قادر به تفسیر هیجان ها و  ،برخی از پژوهش ها نشان می دهند که کودکان نامحبوب و طرد شده به خوبی همساالن محبوب

د. می توان با دادن نشانه هایی عواطف دیگران نیستند و بنابراین نسبت به عواطف دیگران واکنش نامناسب نشان می دهن

درباره هیجان ها و عواطف دیگران به این کودکان )مثال، به سیمین نگاه کن، تصور میکنی که او به چه چیزی فکر می کند؟ به 

 نظر تو آیا به خاطر کاری که تو انجام داده ای خوشحال است؟( آن ها را یاری کرد.

 

 گیری:نتیجه

محبوبیت نداشته باشند این است که این کودکان مهارت  در میان دوستان خودمی شود کودکان  یکی از دالیل اصلی که سبب

های اجتماعی مناسبی که می تواند آن ها را دوست داشتنی جلوه دهد، ندارند. آن ها در یك وضعیت دو سویه گرفتارند. از 

د و از طرف دیگر آنهایی که در مهارت های طرفی، دانش آموزان بی دقت فرصتی برای تمرین مهارت اجتماعی نمی یابن

  (1881 دورالگ، و لوییس)نیستند.  دوستی برقراری به ، قادراجتماعی ضعیف هستند

به هنگام تالش برای بهبود مهارت های اجتماعی نامحبوب نباید تنها بر رفتارهایی مانند شروع دعوا، که ظاهراً آن ها را در میان 

ند، متمرکز شد، بلکه به طور کلی باید بر رشد مهارت های اجتماعی تأکید شود، زیرا عالوه بر این سایر کودکان نامحبوب می ک

رفتارهای آشکار، ممکن است آن ها فاقد سایر مهارت های اجتماعی باشند و طریقه ی واکنش نشان دادن در موقعیت های 

 اجتماعی را ندانند.

برای این کار باید کودک را  ند.آیاست؛ مهارت هایی که کمتر به چشم می اول، شناختن کمبودهای مهارت های کودک  وضوعم

هنگام تعامل با همساالن و بزرگساالن به دقت مشاهده کرد، به طوری که بتوان تشخیص داد کودک در حال حاضر واجد و فاقد 

ی تداوم گفتگو، پیوستن به یك گروه )آیا کودک برا کدام مهارت هاست. مشاهده گر باید موقعیت مورد مشاهده را در نظر بگیرد

یا انجام یك بازی تالش می کند( و از اتفاقاتی که رخ می دهد، یادداشت برداری کند تا در صورت لزوم قادر به اقدام اصالحی 

باشد. پس می توان این مشاهدات را در یکی از شش مقوله ذکر شده در فهرست طبقه بندی کرد )لذت بخش بودن، شوخ 

ضعف کودک را  ردانی/مهارت، مشارکت جویی/زودجوشی، یاری رسانی( به این صورت، هم می توان نقاط قوت وطبعی، کا

 های بازی جریان در کودکان رفتارهای بررسی (1881)ویلیام و آشر،  .ط ضعف تدبیری اندیشیدافهرست کرد و هم برای نق

 (1896)داج و همکاران،  .آن هاست ای اجتماعیه مهارت به بردن پی برای مناسب روشی یافته سازمان

. بگذارد جای به  ی ممکن است عواقب دراز مدت و جدی بر بهداشت روانی فرد در بزرگسالیکودک دوران در اجتماعی انزوای

 که دارد وجود فراوانی شواهد خوشبختانه،. است ضروری مشکالت، این بر غلبه برای منزوی و شده طرد افراد به کمك بنابراین،

با دیگران کمك می کنند، آموزش داد. این آموزش می  مثبت فردی روابط به که را، اجتماعی رفتارهای توان می دهد می ننشا

  (1881، لویت 1880)هیکسون . تواند تاثیرات پابرجایی داشته باشد
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 ی تعامل درست و سازنده با دیگر افراد اجتماع، شناخت درست در چند بعد است:الزمه

 خودشناخت الف: 

 شناخت دیگران ب:

 هاشناخت پدیدهج: 

 های اجتماعیواقعیتد: 

بینانه  هاست. شناخت واقع ، نیازمند یادگیری و آموزش درست و ممارست در تمرین آموختهها شناخت در هر یك از این زمینه

ها و پس ات و پیش زمینههای دیگران، شناخت شرایط، امکانها، وظایف و حقوق خود، شناخت حقوق و مسئولیتاز مسئولیت

 ای برقراری ارتباط درست و مناسب است. ی اساسی و پایهها، الزمههای بروز اتفاقات و پدیدهزمینه
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