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 مرور نظری اهمیت مفاهیم مهارت اجتماعی و رشد اجتماعی در نظام تعلیم و تربیت

 طیبه فاتحی

 آموزگار،آموزش و پرورش شهرستان مهرستان،سیستان و بلوچستان،ایران

fatehitayyebe83331@yahoo.com 

 

 

 چکیده:

است که  منجر به تاخیر در رشد اجتماعی افراد می شود بر  یکی ازمشکالت امروز جامعه ی بشری، عدم تحرک و ضعف در روابط  اجتماعی

اساس نظر صاحب نظران در رشد اجتماعی، یکی از عواملی که منجر به رشد اجتماعی در افراد می شود عامل باازی اسات چارا کاه باازی      

اینکاه دارای جنهاه ی سارگرمی     مجموعه ای از حرکت هاو فعالیت هایی است که منجر به رشد ذهنی و جسمی افراد می شود و در کناار 

مهارت های اجتماعی مجموعه توانمندی های هستند که زمیناه ی موفییات در    است زمینه را برای سازندگی و رشد افراد فراهم می آورد

ی نیا   زندگی اجتماعی افراد را فراهم می آورد، هر فردی برای زندگی موفق در یک جامعه عالوه برمهارت های فرد به مهاارت هاای جمعا   

هدف اصلی پژوهش بررسی نظری دو شاخص مهم مهارت اجتماعی و رشد اجتماعی و اهمیت آن در نظام تعلیم و تربیت  است که  نیازدارد

کسب مهارت های اجتماعی  صورت گرفته است بعد از تحلیل مطالب پاره ای از یافته ها عهارت بود از: ۹۷به صورت اسنادی در اردیههشت 

اجتماعی،موفییت تحصیلی موثر است، بای  رشاد اجتمااعی و موفییات تحصایلی همهساتیی معنای داری وجاود دارد،          بر سالمت فردی،

تعریف،الیوسازی،تیلید،بازخورد،فرصت سازی مدلی برای کسب مهارت های اجتماعی می تواند باشد؛ پیشنهاد می شاود در پاژوهش هاای    

  مهارت های اجتماعی دانش آموزان میاله ای آماری نیاشته شود.بعدی پیرامون عوامل اثرگذار بر رشد اجتماعی و کسب 

 

مرور نظری ،مهارت اجتماعی، رشد اجتماعی، نظام تعلیم و تربیتواژگان کلیدی:    
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 مقدمه:

او در ست ا در تعامل ییر د یها  ننساابا  پیوستهو  دبر می سر به عجتمادر ا عمر خرآ تا تولد لحظةو از  ستا جتماعیا دیموجو ننساا

 زمال  جتماعیا یها رتمها موخت آ رکا ی ا ایبرنماید ضا را ار دخو یهازنیاو  ندگیز جمعدر که چیونه  دبییر دیا باید ارههموکنار تعامل 

درستی از رشد  یگیر شکل به نداتو می آن ها   ستدر یگیردیا با  وبییرد  افررا  ها مهارت  ی ا یپذیره جامعیند آطی فر دست فرا

(13۹2عی برسد. )شعاری نژاد،ماجتا  

زان  را در اصلی که باید همیشه مورد توجه معلمان و مربیان قرار گیرد ای  است که با پیشرفت تمدن و فرهنگ رشد اجتماعی دانش آمو

نهال به د قالب تحیق دوهدف آموزش  مهارت های اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی برنامه ری ی کنند اگر چنانچه در گذشته افراد

ی ارتهاطی  گوشه گیری وان وا بودند امروزه امکان  ای  گوشه گیری در روابط دییر امکان پذیر نیست و هر لحظه نیاز است که فرد دامنه

بود و  خود را با محیط پیرامون خود اف ایش دهد ای  نی  ج  از طریق پذیرش مسئولیت به اندازه توانایی های افراد ممک  پذیر نخواهد

ه درسه بهتری  مرک ی است که  زمینه ی الزم برای رشد اجتماعی صحیح دانش آموزان و کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان  را بم

(1384همراه خواهد داشت. )شعاری نژاد،  

 بر ها   مهارت ای  از بالغی  و کودکان برخورداری می ان و بوده اجتماعی ایامهارته توسعهابتدایی  دوران آموزشی اهداف تری  مهم از

(1۹۹0است.)گرشام،  ذاراگ رااث اناآن تحصیلی موفییتنی   و اجتماعی و فردی سالمت  

 ااب مثهت تتعامال  ظاحفو  اریرابرق ایراب زانوامآ نشدا به کمک هدفش ها ست کهدههراز را ایجتماعی مجموعها یهارتمها زشموآ

و از  ییرد برخی لیوآورند ی ام تابدسرا  ناافرهنیش ااب متناسب جتماعیا یهارتمها  یاحترا هاب ر دانش آموزان اکثاتاسا انرایید

 نندابتو تاداد  زشمورا آ جتماعیا  یااهرتاامه آن ها  هاب دابایو  وندانمیش موفق شیزموآ هیژو یهازنیا بادانش آموزان   بیشتر جمله

(.13۹1)خضری،  د.اکنننتخاب ا ستا مناسب نیشاابر مختلف جتماعیا یها تاموقعیدر  هاکرا  هانچآ  

عدم  بهره مندی از مهارت های اجتماعی سهب تضعیف روابط اجتماعی افراد می شود و ناسازگاری اجتماعی را فراهم می آورد وای  

جام کارهای انناسازگاری اجتماعی زمینه را برای تاثیرگذاری منفی بر روی انیی ه ی افراد فراهم می آورد و سهب کا هش انیی ه ی افراد در 

(13۹2عملیاتی می گردد. )حسی  خان اده،  

 در بامناس اعیااجتم و اریارفت المتاس دانافی به منجر اجتماعی ایاارتهامه بانامناس طوحاس از برخورداری پیامدهای و تهعات

ق نند با ب رگساالن ارتهاطات موفدانش آموزانی که از لحاظ مهارت های اجتماعی اوضاع مناسهی دارند می توابود  خواهد ب رگسالی دوران

(13۹5تری در میایسه با دانش آموزانی که از مهارت اجتماعی مناسهی برخوردار نیستند برقرار نمایند. )برقی ایرانی،  

رد و ا در نظر بییبنا به نظر جان دیویی  فیلسوف و مربی مشهورآمریکایی تعلیم وتربیت جدید همیشه باید تغییرات و نیازهای اجتماعی ر

(1384باید میان محیط مدرسه و محیط زندگی حیییی و فعالیت های مثهت آن همواره ارتهاط موجود باشد. )شعاری نژاد،  

ر ابعاد می رفتار اجتماعی  پایه و اساس زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و رشد اجتماعی به نوبه ی خود سهب اعتالی رشد عیالنی و سای

همسانی و همخوانی شدن  با قواعد ارزش ها و نیرش های گروهی و اجتماعی است در ای  فرایند دانش  شود رشد اجتماعی به معنای

آموزان مهارت ها و دانش ها و شیوه های سازگاری را می آموزند و امکان روابط متیابل را در یک فعل و انفعال اجتماعی  می آورد. 

( 13۹1)عمارتی و همکاران،  
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زم هه از وجود آدمی است چرا که  فرض بر ای  است که ا فراد بدون داشت  رشد اجتماعی و داشت  مهارت الرشد اجتماعی مهمتری  جن

کسب می  قادر نخواهند بود با تعامل با دییران وظایف خود را به درستی انجام دهند افراد هر چه بیشتر یاد می گیرند و تجارب بیشتری

رضایت   از راه مهادله ی عواطف و احترام به دییران وتعامل اجتماعی با آن هاست که احساسکنند بیشتر به ای  رابطه  پی می برند که 

ی آن ها دست پیدا می کنند و روز به روز بیشتر به ییی  می  رسند که  احساس مفید بودن و خوشهختی آن ها به می ان رشد اجتماع

تعداد ها و امه ی مدارس را باید طوری تنظیم کرد که در عی  پرورش اسبستیی دارد، با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است برن

 مهارت های گوناگون دانش آموزان آن ها را به یک فرد اجتماعی تهدیل کند که  صالح خود و صالح جامعه را تشخیص دهند.

ی دو ی حاضر بر آنیم تا به بررسی نظر با توجه به اینکه فرایند جامعه پذیری یکی از اهداف مهم در آموزش وپرورش است ما در میاله

 شاخص مهم مهارت اجتماعی و رشد اجتماعی و اهمیت آن در نظام تعلیم و تربیت بپردازیم.

 مفاهیم ومبانی نظری:

مهارت های اجتماعی مجموعه توانمندی های هستند که زمینه ی موفییت در زندگی اجتماعی افراد را فراهم می آورد، هر فردی برای 

(13۹1ی موفق در یک جامعه عالوه برمهارت های فرد به مهارت های جمعی نی  نیازدارد. ) عابدی وهمکاران،زندگ  

اهداف زیر می باشند ای  اهداف عهارت به   زانموآنشدا ستیابید شیزموآ یاااه مااانظدر  اعیاجتما یاااه رتاامه زشوااماز آ فداه

(1۹۹0هستند از: ) بود،  

   جتماعیا یهارتمها یگیرافر دبههو

  جتماعیا یهارتمها دعملکر دبههو 

  ریفتار تمشکال دنکر فبرطر یا کاهش

جتماعیا یهارتمها دارینیهو  هید تعمیم تسهیل   

 بعضی از مهارت های اجتماعی که آموزش آن ها برای شروع یک رابطه ی اجتماعی قوی برای دانش آموزان الزم است عهارت هستند از: )

(1۹۹۹گری ،   

اسب رت های گفت وگو: ای  مهارت ها شامل گفتمان های کوتاه است که شامل یادگرفت  و به کار بردن اسم ها، انتخاب موضوعات منمها

 برای شروع گفت وگوها و مواردی از ای  قهیل است.

دن وه همساالن، اهمیت دامهارت های دوستی: ای  مهارت شامل  دوست شدن، تشکر کردن، مورد امتنان قرار گرفت ، هماهنگ بودن با گر

 به آداب و عرف اجتماعی

رای دانش آموزانی که دارای نیازهای ویژه هستند برای فراگیری مهارت های اجتماعی در روابط پایه ی اجتماعی که مناسب و حیاتی  ب 

 موفییت های اجتماعی می باشد، دچار مشکل هستند که مهمتری  آن ها عهارت اند از:

ابراز عالقه ومحهت بیانات چهره ای:   
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شد مهارت برقراری ارتهاط مناسب و عاطفی با دییران:  برقراری ارتهاط مناسب و عاطفی سهب می شود که  گام اول برای شکل گیری ر

 های اجتماعی مطلوب درست برداشته شود.

نی و.....بازی وکار کردن با دییران:  رعایت کردن میررات،کمک کردن به هم، تعارف با دییران، قدر دا  

هم همه ی موارد گفته شده در باال چون در ارتهاط با دییران انجام می گیرد؛ زمینه ی یادگیری و رشد مهارت های اجتماعی افراد را فرا

 می آورد و یاد می گیرند که در ارتهاط با دییران چیونه رفتار نمایند.

ای اجتماعی دانش آموزان می پردازیم؛ ای  مدل شامل مراحل زیر در ادامه به معرفی یک مدل آموزشی مناسب برای  آموزش مهارت ه

(13۹1است: )خضری،  

 تعریف:

به تعریف مهارت آموخته شده بپردازید؛ بحث در ای  حوزه پیرامون  اهمیت آموخت  مهارت های اجتماعی و چیونیی برقراری رابطه 

 اجتماعی می باشد.

 الیوسازی:

د.ارت های شکل گرفته را به چند ج  تیسیم کنید و برای دانش آموزان به طور کامل شرح دهیمهارت را تهدیل به الیو کنید و مه  

 تیلید وتمری :

دانش آموزان  دانش آموزان مهارتی را که فرا گرفته است باید آن را امتحان کند برای اینکه ای  امر با موفییت انجام گیرد باید دقت و توجه

وزش داده می شود بیشتر گردد.نسهت به  مهارتی که به آن ها آم  

 بازخورد:

 ای  مرحله باید اطالع دهنده باشد و در ای  مرحله باید سنجیده شود که آیا مهارت مطرح شده به طور کامل فرا گرفته شود.

 ایجاد فرصت:

یفی را موظف است که تکالباید ای  فرصت فراهم شود که تا دانش آموز مهارتی را که فرا گرفته به کار بهندد و در کالس درس معلم 

 طراحی کند که متناسب با مهارت فراگرفته توسط دانش آموز باشد.

(1۹83در آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان باید یک سری نکات را رعایت کرد؛ ای  نکات عهارت اند از: )مادن،   

هند.د می شکلرا  جتماعیا یاهرتمها  هااک هاانچآ لااتحلیو  هااتج ی هااب زانواامآشااندا بااترغی  

کند. می یفاا نهمساالنشاو   هژایو یااهزنیا ااب زانوامآ شاندا ناامی اعیاجتما تتعامال باترغیدر  مامعل  که مهمی نیش به توجه  

 ی ا ایرکنند ب شرکت سکالاز  رجخاو  خلدا هیوگر یفعالیتها همهدر  تا هیژو یااهزنیا ااب زانوامآنشدا ایبر فرصتهایی دنکر همافر

ت.اسا زمال مامعل انواعن هاب شما رکا  
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 روش های کمک به رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان عهارت هستند از؛

ود فرد در به هنیام تالش برای رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان باید تالش کرد تا بیشتر بر رفتارهایی متمرک  شد که باعث می ش

شتر گردد.میان دییر افراد محهوبیتش بی  

آموزش مهارت های اجتماعی روشی برای بههود مهارت های اجتماعی دانش آموزان است آموزش مهارت های اجتماعی بر پایه ی آن اصل 

باید  قرار دارد که مشکالت افراد در مهارت های اجتماعی غالها به ای  دلیل ایجاد می شود که فرد نمی داند در موقعیت اجتماعی چه کاری

( 13۹1دهد.)عابدی،انجام   

ود،بر یکی ازمشکالت امروز جامعه ی بشری، عدم تحرک و ضعف در روابط  اجتماعی است که  منجر به تاخیر دررشد اجتماعی افراد می ش

 اساس نظر صاحب نظران در رشد اجتماعی، یکی از عواملی که منجر به رشد اجتماعی در افراد می شود عامل بازی است چرا که بازی

 ه ای از حرکت هاو فعالیت هایی است که منجر به رشد ذهنی و جسمی افراد می شود و در کنار اینکه دارای جنهه ی سرگرمیمجموع

(13۹3است زمینه را برای سازندگی و رشد افراد فراهم می آورد. )جعفری،  

اند با اعی رشد یافته است به راحتی می تورشد اجتماعی سهب اف ایش مهارت های اجتماعی در افراد می شود و انسانی که از لحاظ اجتم

 کسب مهارت های اجتماعی با دییران ارتهاط برقرار کند و به تعامل بپردازدمهارت های اجتماعی عهارت هستند از:

خود بروز دهند از  رفتارهای انطهاقی فرا گرفته شده که فرد را قادر می سازند تا با افراد دییر روابط متیابل داشته باشند واکنش های مثهت

و از رفتارهایی که دارای پیامد منفی  هستند دوری ورزند، مهارت های اجتماعی رفتارهایی چون همکاری، مسئولیت پذیری، همدلی، 

( 13۷5خویشت  داری و خود اتکایی را شامل می شود. )شاکری نیا،  

می شوند اشاره کردند که در ادامه به آن ها اشاره  صاحب نظران زیادی به موضوع مهارت های اجتماعی که منجر  به رشد اجتماعی

 خواهیم کرد

 موت وهمکاران مهارت های اجتماعی را به سه دسته ی کلی تیسیم می کنند ای  سه دسته عهارت هستند از:

 رفتارهای تعاملی مناسب با دییران:

درست نشان دهنده ی مهارت اجتماعی باال است.  رشد اجتماعی  در گرو ارتهاط درست با اطرافیان است توانایی برقراری ارتهاط   

 واکنش مناسب  هنیام برد یا باخت: 

هارت های چیونیی عکس العمل در برابر اتفاقاتی که در فرایند ارتهاط با دییران می افتد به رشد اجتماعی افراد و نحوه ی فراگیری م

 اجتماعی بستیی دارد. 

 درس گرفت  از تجارب برای تیویت رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب:

وضعیت  هر آنچه که از برقراری ارتهاط با دییران حاصل می شود باید به عنوان دستورالعملی به آن نیریسته شود که  منجر به حفظ

 رفتارهای مطلوب و رشد رفتارهای نامطلوب می شود
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ر آلبرت بندورا:بررسی رشد اجتماعی از نظ  

ه اگر بندورا معتید است که انسان موجودی اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتماعی باشد، بندورا چنی  مطرح می کند ک

ق توجه به طری یادگیری صرفا از راه آزمایش و خطا صورت پذیرد،امکان بیا واقعا بسیار کم بود. با واداشت  افراد به کشف رفتار الزم صرفا از

. )شعاری نتایج توفیق ها و شکست هایشان نه می توان شنا کردن را به بچه ها آموخت  نه رانندگی را به نوجوانان و مواردی از ای  قهیل

(13۹2نژاد،  

ه و الیو شاهدبندورا بر ای  باور است که آموزش تنها وسیله برای یادگیری نیست،بلکه یادگیری رفتار جدید می تواند فیط از طریق م

ه کند.برداری انجام می دهد و الزم نیست که مشاهده کننده ی رفتار را انجام دهد و پیامد مطلوب و یا پیامد نامطلوب آن را شخصا تجرب  

ارهای نظریه ی یادگیری اجتماعی بندورا عالوه بر توجه به نحوه ی تاثیر محیط بر رفتار به تعامل های میان محیط ، شناخت و رفت

و بر  ی توجه کرده و عالوه بر در نظر گرفت  عوامل بیرونی مانند پاداش، مجازات، عوامل درونی مثل انتظارها را در نظر می گیرداجتماع

 نیش  مشاهده هم تاکید می کند.

ی کنند هدا ماگر رشد اجتماعی به خوبی صورت گیرد افراد از لحاظ مسئولیت پذیری علی الخصوص مسئولیت پذیری اجتماعی نی  رشد پ

 مسئولیت پذیری اجتماعی که به واسطه ی رشد اجتماعی صورت می گیرد عهارت است از:

پایهندی  نوعی احساس الت ام به عمل و واکنش های فردی در موقعیت های گوناگون  به دلیل تیید به دییران است، نوعی احساس تعهد و

ی واعد گروهی که در ذه  فرد تشکیل می شود و  بر رفنارهای او تاثیر مبه دییران و تهعیت از قواعد و مهارت های اجتماعی  و درک ق

نه احساس گذارد، در مسئولیت پذیری اجتماعی افراد با یک نوع گرایش مسئوالنه سر و کار دارد و برای  انجام فعالیت به صورت مسئوال

(1۹۷1شایستیی نمایند. )برون،  

 پیشینه ی تحقیق:

ر (، می توان گفت که مدرسه و برنامه ی درسی که  در مدرسه اجرا می شود تاثیر بس ایی د1380همکاران ) بر اساس تحییق فاتحی زاده و

 رشد اجتماعی دانش آموزان دارد.

(؛ بازی هایی که در دوره ی دبستان انجام می شود می تواند جهت رشد مهارت های حرکتی و 13۹0بر اساس تحییق عمارتی و همکاران )

مود؛ ،برای کسب مهارت های اجتماعی که منجر به رشد اجتماعی می شوند باید برنامه ی دییری را طرح ری ی و اجرا نجسمی موثر باشد

ب مهار های با استنهاط به نظریات ای  تحییق می توان گفت آنچه که در دوره ی ابتدایی زمینه را برای رشد اجتماعی به واسطه ی کس

ها به شکل گروهی است؛ چرا که گروه یعنی جمع پس بهتری  مکان برای کسب مهارت های اجتماعی فراهم می  کند انجام بازی 

 اجتماعی و رشد اجتماعی موثر هستند.

 (؛  به بازی به عنوان یک مدرسه ی ب رگ نیاه می کند که در ای  مدرسه ی ب رگ زمینه برای1380موثیی به نیل از ماریا مونته سوری)

تی و سایر ابعاد  فراهم می شود و رشد اجتماعی افراد تحیق می یابد.رشد مهارت های جسمانی و حرک  
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(، می توان گفت که بازی از تجارب حرکتی است که زمینه را برای رشد اجتماعی افراد فراهم 13۹0بر اساس تحییق عمارتی و همکاران)

 می آورد.

مورد نیاز زندگی طی فرایند اجتماعی شدن که یکی از (، می توان گفت که مهارت های اجتماعی 138۹بر اساس تحییق پاک ادیان )

 ضرورتهای زندگی بشر است کسب می شود،چون انسان موجودی اجتماعی است و در قالب ساختارهای اجتماعی شکل خواهد گرفت.

وجود  و معنی داری(، بی  رشد اجتماعی و موفییت تحصیلی و شغلی در زندگی آتی ارتهاط مثهت 1۹85بر اساس تحییق آماتوو همکاران )

 خواهد داشت.

(؛ عدم توجه به مهارت های اجتماعی و نیص آن در اف ایش مشکال ت روحی و روانی دانش آموزان موثر است.1۹۹2بر اساس تحییق کارلو)  

ود (، می توان گفت که بی  مسئولیت پذیری و احساس ع ت نفس رابطه ی مستییم ومعنی داری وج138۹بر اساس تحییق پاک ادیان)

واهیم دارد .و اگر ما دانش آموزانی مسئولیت پذیر بار بیاوریم  از لحاظ اجتماعی به واسطه ی ع ت نفس آن رشد  اجتماعی بیشتری خ

 داشت.

ی کمتر (،مسئولیت اجتماعی تحت تاثیر جنسیت افراد قرار می گیرد،مسئولیت پذیری زنان اندک2008بر اساس پژوهش راندوف و همکاران)

پذیر ی زنان است. از مسئولیت  

ه (،بی  س  افراد و رشد اجتماعی ارتهاط مستییم ومعنی داری وجود دارد و در سنی  باال ب1۹86بر اساس تحییق هند کراولی و همکاران )

 واسطه ی کسب تجارب اجتماعی بیشتر رشد اجتماعی او باال می رود.

ارتهاط مثهت دارد، احساس مسئولیت پیش زمینه ی مهمی برای  (،همدلی با رشد اجتماعی1۹85بر اساس تحییق اومندو و ساندرز)

 رفتارهای اجتماعی مطلوب است.

(، والدی ، مدرسه وجامعه در رشد اجتماعی افراد نیش بسیار مهمی دارند وتعامالت با آن ها در جامعه پذیر 1۹۹6بر اساس تحییق کول  )

 کردن افراد بسیار مهم می تواند باشد.

 در کافی اجتماعی های  مهارت از خانیی خشونت قربانی زنان و مواد مصرف ءسو به مهتالیان نظیر هایی گروهدهد  تحیییات نشان می

 بر و نهوده برخوردار مالی مسایل مدیریت و یابی شغل ،معمول های فعالیت انجام عصهی فشارهای و تنش سرپرستی رانظی اییاه وزهاح

(1۹۹5د.)گرد، اگیرن راراق رانظ دام دابای رادااف  اای در اجتماعی و روانی سالمت نیازهای اساس ای   

تحیییات نشان دهنده ی ای  است که آموزش مهارت های اجتماعی باعث اف ایش ع ت نفس افراد،کاهش اضطراب، بههود وضعیت 

(13۹3اجتماعی آن ها می شود. )ییانه،  

داری  د والدی  با سازگاری اجتماعی فرزندان رابطه ی مثهت ومعنیتحیییات نشان می دهد که بی  برنامه ی آموزشی مهارت ابراز وجو

(13۹0وجود دارد. )خوش روش،  
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 روش پژوهش:

هدف اصلی پژوهش بررسی نظری دو شاخص مهم مهارت اجتماعی و رشد اجتماعی و اهمیت آن در نظام تعلیم و تربیت  است که به 

صورت گرفته است. ۹۷صورت اسنادی در اردیههشت   

ها: یافته   

 بهتری  محیط برای رشد اجتماعی و کسب مهارت های اجتماعی مدرسه است.

 کسب مهارت های اجتماعی بر سالمت فردی، اجتماعی،موفییت تحصیلی موثر است.

 نهود مهارت های اجتماعی ناسازگاری اجتماعی را به همراه دارد.

 مهمتری  بعد در هر فرد تالش برای رشد اجتماعی است.

ارت های اجتماعی در تعلیم و تربیت گسترده است و دانش آموزان با نیازهای ویژه را نی  در بر می گیرد.دامنه ی مه  

 تعریف،الیوسازی،تیلید،بازخورد،فرصت سازی مدلی برای کسب مهارت های اجتماعی می تواند باشد.

 رشد مهارت های اجتماعی وابسته به کسب مهارت های اجتماعی است.

و موفییت تحصیلی همهستیی معنی داری وجود دارد. بی  رشد اجتماعی  

 زنان معتاد از لحاظ مهارت های اجتماعی ضعیف هستند.

 نتیجه گیری:

ر ابعاد می رفتار اجتماعی  پایه و اساس زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و رشد اجتماعی به نوبه ی خود سهب اعتالی رشد عیالنی و سای

سانی و همخوانی شدن  با قواعد ارزش ها و نیرش های گروهی و اجتماعی است در ای  فرایند دانش شود رشد اجتماعی به معنای هم

آموزش  آموزان مهارت ها و دانش ها و شیوه های سازگاری را می آموزند و امکان روابط متیابل را در یک فعل و انفعال اجتماعی  می آورد

جتماعی دانش آموزان است آموزش مهارت های اجتماعی بر پایه ی آن اصل قرار مهارت های اجتماعی روشی برای بههود مهارت های ا

د دارد که مشکالت افراد در مهارت های اجتماعی غالها به ای  دلیل ایجاد می شود که فرد نمی داند در موقعیت اجتماعی چه کاری بای

 اجتماعی و اهمیت آن در نظام تعلیم و تربیت  است هدف اصلی پژوهش بررسی نظری دو شاخص مهم مهارت اجتماعی و رشدانجام دهد 

صورت گرفته است، بعد از تحلیل مطالب پاره ای از یافته ها عهارت بود از: ۹۷که به صورت اسنادی در اردیههشت   

ی هستیکسب مهارت های اجتماعی بر سالمت فردی، اجتماعی،موفییت تحصیلی موثر است، بی  رشد اجتماعی و موفییت تحصیلی هم

نهاد می معنی داری وجود دارد، تعریف،الیوسازی،تیلید،بازخورد،فرصت سازی مدلی برای کسب مهارت های اجتماعی می تواند باشد؛ پیش

 شود در پژوهش های بعدی پیرامون عوامل اثرگذار بر رشد اجتماعی و کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان میاله ای آماری نیاشته

 شود. 
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