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  چکیده

ش آموزان اقتصادی خانواده در کسب مهارت های اجتماعی دان -از پژوهش حاضر بررسی تاثیر وضعیت فرهنگی  هدف  

ن دو رگذاری ایپس تاثیسمی باشد لذا ابتدا به بررسی هر یک از مفاهیم پرداخته و  در شرایط همه گیری بیماری کرونا ابتدایی

نتخاب ه تحقیق اان نمونه عنودر این پژوهش از معتبر ترین و به روز ترین منابع ب. متغیر برای یکدیگر را بررسی خواهیم کرد 

اند   ژوهش بودهسئله پمشد و به منظور گرد آوری داده ها ، اسناد ، مقاالت ، کتاب ها و  اخبار ها و مطالبی که متناسب با 

زان رسی  و میل و براستفاده شده است. تمامی کتاب ها و مقاالت معتبر علمی با روش فیش برداری و کتابخانه ای و با تحلی

و  ا و تحلیلدیده هط بودن ، به کار رفته اند.پژوهش حاضر از نوع کیفی ، توصیفی و تحلیلی میباشد، که  به توصیف پمرتب

ش آموز در ه اقتصادی خانواد -فرهنگی  که سطحدهد  نتایج حاصل این تحقیق نشان می. بررسی آنها پرداخته شده است 

هده عدریس بر مه گیری کرونا و مجازی شدن آموزش ها و واگذاری تخصوصا در زمان ه مهارت های اجتماعی دانش آموزان 

  دین ، والوده االتر ببخانواده  ، سطح سواد و وضعیت اقتصادی مثبت دارد به طوری که هرچقدر سطح فرهنگی خانواده ، تاثیر ی 

پری ندان خود سری را با فرزبیشت زمان  و  شده اند به آموزش مهارتهای اجتماعی به فرزندان خود اهمیت بیشتری قائل 

 اند.کرده
 

 

 ، دانش آموز ابتداییکلمات کلیدی : شرایط فرهنگی ، اقتصادی ، مهارت اجتماعی ، خانواده 
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 مقدمه 

 یان ابتدایانش آموزاین پژوهش به بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده بر اموزش مهارت های اجتماعی به د در  

 .می پردازیم کرونا  در شرایط بیماری

اشند تماعی می بمهمترین بستر برای رشد شخصیت کودک و بهترین الگو برای آموزش مهارت های اج که خانوادهاز آنجا    

وره اول ددکی و کو دوراناجتماعی بودن و با اصول مناسب رفتار کردن کلید ورود و پذیرش در جامعه است و می توان گفت 

ران در این دو اجتماعی و شناختی ،فیریزی رشد عاطزیرا پایه .رای آموزش چنین مهارت هایی می باشدابتدایی بهترین زمان ب

ساالن و توانند با همکودکان باید ب. آموزان در این زمان در بیشترین حد خود قرار دارد می باشد و یادگیری و تقلید کردن دانش

و  و بهترین ه باشندیابی و پذیرش افراد مناسب در زندگی خود را داشتاطرافیان خود ارتباط برقرار کرده و توانایی دوست

عامالت و ته از کودکانی کمناسب ترین گزینه برای آموزش اینچنین مهارت ها به کودک توسط والدین و با اصول صحیح است.

ه موفقیت رفتاری مناسب بمشی مناسبات اجتماعی مطلوب برخوردارند قادرند همه مراحل رشد خود با انتخاب دوستان و خط

 ی اجتماعیهای شناختودکانی که با هم سن و ساالن خود ارتباط کمی دارند موقعیت هایی را که فراهم کننده مهارتک برسند

 ن در مدرسهدهند از نظر اجتماعی منزوی هستند و افسردگی و تنهایی تمایل دارند و عملکردشاو اخالقی هستند از دست می

آموزان دارد دهد که کمبود مهارت های اجتماعی تاثیر منفی بر کارکرد تحصیلی دانشهای متعدد نشان میکم است. بررسی 

د. ربان هستنران مه.گفت و گو با دیگران برای کسانی که مهارت اجتماعی خوبی دارند آسان است و این افراد از نظرات دیگ

ته است دی که مهارت اجتماعی شان رشد یافد و همچنین افراشوند و عزت نفس زیادی دارنهمچنین به راحتی عصبانی نمی

فرد از  ا و طردهای اجتماعی موجب انزومهارترضایت از خود  می کنند و از نظر اجتماعی مسئولیت پذیرتر و ارزشمندند 

 شود. جانب گروه همساالن می

وره ددر  صوصاًخوزان آم کدیگر کمرنگ شده و دانشاما با همه گیری بیماری کرونا شاهد هستیم که ارتباطات دانش آموزان با ی

یزان مشود و به هر می در اینجا و در این عصر نقش خانواده بسیار پررنگ. اول ابتدایی با مشکالت بسیاری رو به رو شده اند

ز خود موانش آمناسبی باشد بهتر میتواند در جهت رشد اجتماعی داقتصادی  خانواده دارای سطح فرهنگی، علمی و وضعیت

ودکی کدوران  هدف اساسی آموزش مهارتهای اجتماعی هدایت مستقیم و آموزش فراگیر مهارت های اجتماعی از .کوشا باشد

 تر می شودل باالبه ویژه با ورود به مراکز پیش از دبستان و در دبستان می باشد که باعث پذیرش اجتماعی فرد در مراح

تر تنها تری دارند کماجتماعی ترند مشارکت پذیری اعتماد به نفس نوعدوستی بیشکنند کودکانی که مهارت ها را کسب می

 (1397کیان ،های اجتماعی کمتری دارند دوستان بیشتری خواهند داشت.)می مانند و نسبت به کودکانی که مهارت

درسه م مساالن، هنواده ، خا؛ تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی و کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان  از عوامل موفقیت  

مترین مله مهجمی باشد که نقش خانواده بسیار بدیهی است به طوری که وضعیت اقتصادی،  اجتماعی و محیط خانواده از 

 آموزان دارد.های دانشمتغیرهای مربوط به خانواده است که تأثیر بسزایی بر رشد توانایی

 

 پیشینه تحقیق

سبک های  .هارتهای اجتماعی کودکان و با سبک فرزندپروری والدین مرتبط استپژوهش ها نشان می دهد که رشد م  

یا پاسخ دهی از سوی والدین و کنترل ( خونگرمی )صمیمیت  :توان در امتداد دو پیوستار تعریف کرد فرزندپروری والدین را می

ساالن برای کودک فراهم هم زی را برایتوانند فرصت باهمچنین والدین می.  (1991بو ویند.)یا سخت گیری از سوی والدین

تحقیقات  کنند و یا با کودکان خود بازی کرده و به رشد مهارت های الزم برای بازی با همساالن به فرزندانشان کمک کنند.

نان دهد که صحبت کردن با کودکان درباره روابط آنها با همساالن باعث ارتقاء مهارتهای اجتماعی آلیرد و همکارانش نشان می
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رت های باال در روابط اجتماعی مهاکه ،انجام شد محققان به این نتیجه رسیدند (  2019)تحقیقاتی که در سال  در.شودمی

 تواند استرس بچه هایی که در مهدکودک می مانند را کاهش دهد.می

 201۵در سال  ت دیگری کهبر اساس تحقیقا . مهارت اجتماعی به بچه ها کمک می کند تا آینده روشن تری داشته باشند  

ینی بای پیش بررسی مهارتهای روابط اجتماعی و احساسات یک کودک در مهد کودک احتماالً بهترین راه بر ، منتشر شد

ه در سن کپی بردند و بچه هایی  Dukeو  Penn Stateمحققین دانشگاه های  .موفقیت های او در دوران بزرگسالی است

شانس  ستند در بزرگسالیدن ،گوش کردن،  همکاری کردن، پیروی از قواعد را بهتر بلد ههای سهیم شپنج سالگی مهارت

اشته باشند بیشتر دسالگی یک شغل تمام وقت  2۵همچنین احتمال اینکه آنها در سن . بیشتری برای رفتن به دانشگاه دارند 

سواد و افراد  اد بادر دو گروه افر ان می دهدنش 1398مهدوی فرد و سلم آبادی  ، پژوهش محمدی نتایج(1398قهرمانی ،.)است

 .دارد ثبتی وجودابطه مربی سواد و میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خانواده های دارای تعداد فرزند کمتر و درآمد باالتر 

وزان در آم ی دانشاز این رو پژوهش های بسیاری در مورد رابطه وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده ها با پیشرفت تحصیل   

 جتماعی آنات های مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است اما به مسئله ارتباط وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده بر مهار

دن  همیت و نو بواتا به حال پژوهش صورت نگرفته است. همین امر  کرونا  و در شرایط بیماری ابتدایی  دوره اولهم در  

 را نشان میدهد.حاضر  پژوهش

 

 :همیت موضوع ا

ن مسائل و ابتدایی و دانستدوره اول نش آموزان دااین پژوهش در آن است که با شناخت عمیق تر و بیشتر  اهمیت  

نان نیاز آهای خاص آنان نخست قادر به تشخیص ویژگیهای این کودکان و دانستن اینکه چه مهارتهای اجتماعی برای ویژگی

د داقل بهبوحکنند و دوم ارائه راه حل ها و راهنمایی های مناسب جهت رفع یا کسب  باید است که در این دوره سنی 

 انشدزی شده و آن هم در هنگامی که بیماری کرونا سبب آموزش خانگی و آموزش مجا  مشکالت این گروه از دانش آموزان 

حت ن شرایط تن در ایاجتماعی  آنا عمال از ارتباط فیزیکی با همساالن خود محروم شده اند ؛به همین جهت ارتباطاتآموزان 

 .تاثیر فراوانی قرار گرفته است

ده تاثیر دی خانواسطح فرهنگی آنان و موقعیت اجتماعی  و شرایط اقتصا از آن جایی که سواد و سطح تحصیالت خانواده و  

شناخت  یبایست د بودخواه  ارآنان تاثیر گذروحی و روانی آنان و نحوه تربیت   داشته و وضعیت بسزایی در اموزش فرزندان  

 ه کنیم.تری نسبت به طبقات مختلف اجتماعی خانواده به دست آوریم تا بتوانیم خدمات صحیح تری به کودکان ارائعمیق

 اهداف پژوهش

 اجتماعی به هایخانواده ها در آموزش مهارتو فرهنگی  بررسی تاثیر شرایط اقتصادیحاضر پژوهش هدف اصلی :  هدف کلی

 باشد.میکرونا  در زمان همه گیریابتدایی  دوره اولآموزان  دانش

ی دارای خانواده ها به  که دارای سطح اقتصادی و فرهنگی باالی هستند نسبت هاییخانوادهتبیین  وضعیت :  اهداف فرعیاز 

 .به فرزندان خود اجتماعی  هایسطح پایین فرهنگی و اقتصادی در آموزش مهارت

 ن.آموزا در هنگام بیماری کرونا و خانه نشینی دانشاجتماعی  هایدر آموزش مهارت تبیین نقش خانواده

 

 روش انجام پژوهش

در این پژوهش از معتبر ترین و به روز ترین منابع به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد و به منظور گرد آوری داده ها ، اسناد ، 

با مسئله پژوهش بوده اند  استفاده شده است. تمامی کتاب ها و مقاالت  مقاالت ، کتاب ها و  اخبار ها و مطالبی که متناسب
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معتبر علمی با روش فیش برداری و کتابخانه ای و با تحلیل و بررسی  و میزان مرتبط بودن ، به کار رفته اند.پژوهش حاضر از 

 .ا پرداخته شده است نوع کیفی ، توصیفی و تحلیلی میباشد، که  به توصیف پدیده ها و تحلیل و بررسی آنه

 

 های اجتماعی مفهوم مهارت

ه بر ک جامعه عالوفرد برای زندگی موفق در ی هر  شودهای است که موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می مجموعه توانمندی»

 ؛ 1998،    ود تر وست وپی  )«.   کنندمهارت های فردی به مهارت های دیگری نیاز دارد که از آن به نام مهارتهای اجتماعی یاد می

۵0.) 

ود و شموخته می آهای اجتماعی مجموعه رفتارهایی است اکتسابی که از طریق مشاهده مدلسازی تمرین و بازخورد  مهارت   

بیشتر  .بر دارند  گیرد و پاسخ های مناسب و موثر را دردارای ویژگی هایی میباشد و رفتارهای کالمی و غیرکالمی را در بر می

شده است  ن واقعآتعاملی داشته تقویت اجتماعی را به حداکثر می رسانند و بر اساس ویژگی ها و محیطی که فرد در  جنبه

 (1382به نقل از کرامتی 1986میچلسون توسعه می یابند و از طریق آموزش رشد می کنند. )

توانند  وثر میعیت های آن به صورت مافراد توانا به لحاظ اجتماعی محیط اجتماعی خود را با درک و پاسخگویی به موق

 ۱:مدیریت کنند این افراد دارای خصوصیات زیر می باشند

های )سرنخ های( اجتماعی رمزگشایی فهمند یعنی از نشانهرستی مفهوم هر رخداد اجتماعی را میدحساسیت اجتماعی : 

 کنند.می

 افراد و نحوه تجربه کردن آنها را درک می کنند. ایفای نقش : 

 کنند .دهد را درک میهای اجتماعی و آنچه که در اجتماع رخ میموقعیت بینش اجتماعی : 

 کنند .جریان ها و رفاه اجتماعی نظیر دوستی ها و روابط متقابل اجتماعی را درک می فهم اجتماعی :

  .کنندخصوصیات فردی و انگیزش دیگران را درک می بینش روانشناختی :

 های اجتماعی مربوط به آداب و اصول اخالقی را ارزیابی می کنند.عیتخالقی : موققضاوت ا

ا یستلزم مهار مهارتی که م ، کنندنحوه مداخله موثر و چگونگی تاثیر گذاری بر رفتار دیگران را درک می روابط اجتماعی : 

 .کنندکنترل خود می شود ارتباط به درستی اندیشه و احساس خود را به دیگران ابراز می

ف مورد کنند و نحوه تاثیرگذاری بر رفتار دیگران برای دستیابی به اهدامشاجره ها را حل می کودکان حل مسئله اجتماعی : 

  .نظر را درک می کنند

 (1391خضری ، .1)

وثر مابطه ران رهای اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می سازد با دیگمهارت   

های اجتماعی روشی (در واقع مهارت 198۴و الیوت  گرشام) داشته و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند

 ت کودکانه مشکالبرای بهبود زندگی اجتماعی دانش آموزان است آموزش مهارت های اجتماعی بر پایه این اصل قرار دارد ک

توان کودکان را نند و میدانند در موقعیتهای اجتماعی چه کار کنمی دلیل است که کودکان  در مهارتهای اجتماعی غالباً به این

 (68؛   2001موریس ورینولدز ترجمه بشارت و شمسی پور برای غلبه برای این مشکالت آموزش داد.)

 

 انواع مهارت های اجتماعی و روش هایی برای تقویت آنها 
ر محیط خانه آموزش را شروع کنیم زیرا تمام مواردی که کودک در محیط خانواده بهترین حاالت ممکن این است که د   

شود والدین با به کارگیری روش های مختلف می توانند کودک های دیگر دیده میکند بازتاب آن در مکانمشاهده یا تجربه می

داشته باشد . معرفی مودبانه ، ارتباط چشمی  مهم است که کودک بتواند مکالمه خوبی .خود را برای ورود به جامعه آماده کنند
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، گوش دادن ، پیروی از قوانین ، سهیم شدن با دیگران و.. موارد از مهارت های اجتماعی است که همه والدین باید به فرزندان 

 خود آموزش دهند.
 

 

 سهیم شدن ۱. 

ن دوست نگه داشت وند به آنها در پیدا کردن میل به  سهیم شدن یک خوراکی یا یک اسباب بازی با دیگر بچه ها می توا   

ودخواه هستند خسالگی معموالً در سهیم شدن چیزی که برای آنها دوست داشتنی باشد  6تا  3. بچه ها در سنین کمک کند

درسه م شود در مای به بازی با آن ندارد به راحتی به بچه دیگر بدهد و با او سهیممکن است یک اسباب بازی را که عالقهاما 

 گران دارند وساله به عدالت بیشتر اهمیت می دهند و تمایل بیشتری برای سهیم شدن با دی 8یا  7دانش آموزان حدود 

اده است نشان د تحقیقات. تحقیقات نیز نشان داده است که سهیم شدن و احساس رضایت از زندگی با هم در ارتباط هستند 

 شویق کردند با تند بیشتر تمایل دارند با یکدیگر سهیم شوند پس والدین بایبچه هایی که احساس خوبی نسبت به خود دار

 (69؛ 1998جان لینک کودک به سهیم شدن عاملی کلیدی برای تقویت اعتماد به نفس او باشد.

ادینه نه ودند خا در فرزرسعی نشود کودک مجبور به انجام کاری شود بلکه خانواده با رفتار خود می تواند این ویژگی : راه حل 

کار او چه  او گفته شود که دیگران در مورد به  شود او را تحسین کرده وکسب سهیم میکند مثالً وقتی کودک چیزی را با  

 .ردحس خوبی دارند . با تکرار این نکته در زمان های مناسب می توان این مهارت را به یک عادت تبدیل ک

  همکاری یا مشارکت۲٫

ار ران خوش رفتبچه هایی که همکاری می کنند با دیگ. ر کاری برای رسیدن به یک هدف مشترک است یا مشارکت د کاری   

ری است ار ضروتر هستند و همچنین مشارکت و کمک بیشتری می کنند داشتن همکاری باال برای دوام آوردن در جامعه بسی

بته لاه باشند ا داشتن بازی نیز بایست این مهارت رکودکان در کالس درس به مهارت همکاری بسیار نیازمندند همچنین در زمی

ر ر قالب کادیگر دکه همکاری در بزرگسالی هم بسیار مهم است و در محیطهای کاری به واسطه توانایی افراد در کار با یک

 داشتن رابطه عاشقانه موفق است. کنند همچنین همکاری کلیدگروهی پیشرفت می

د و در د صحبت شوبی دارنهی و اینکه کارها را با کمک یکدیگر انجام دهند و اینگونه نتایج خواهمیت کار گرو در موردحل:  راه

الً م دهند مثر انجاخانه شرایطی فراهم شود که همه اعضای خانواده با یکدیگر همکاری کرده و یک کار را با مشارکت یکدیگ

توجه  یرند بایدگاد می شوند و این گونه همکاری کردن را ی هنگام تهیه غذا هر یک از اعضای خانواده را مسئول انجام یک کار

حیط مرتی که در در صو  باید توجه داشتداشت از آنجایی که کودکان والدین خود را الگو قرار داده و از آنان تقلید می کنند 

نهادینه  تواند در آن کودکیمشاهده نکنند طبیعتا این رفتار نمرا مشارکت و همکاری میان والدین خود ،  فرزندان خانواده  

ینک لجان .)دیرکار گ شود در وهله اول خانواده ما بایستی خود مهارت های اجتماعی را دانسته و در زندگی  نیز آنها را به

،۸9۹1 ،۴6) 

  گوش دادن۳٫

ف چطور حر وارتباطی به این معنی است که به دانش آموزان نشان دهیم که چطور باید گوش دهند  آموزش مهارت های  

حصیلی فقیت تای موبرهای دیگران را درک کنند که موفقیت آنها در مدرسه نیز به توانایی گوش دادن شان بستگی دارد 

ش تباطی و گوشود بشنود و جذب کند فراتر از مدرسه داشتن مهارت های ارکودک باید یاد بگیرد آنچه را که به او گفته می

 طه مفید است.دادن عالی در محل کار و در یک راب

گوید مهارت کردن فقط به معنی ساکت ماندن نیست بلکه به معنی دریافت کردن کامل چیزی است که فرد مقابل می گوش

شنیدن برای برقرار کردن یک ارتباط موثر ضروری است هرچه باشد میزان یادگیری کودک در مدرسه به میزان مهارت او در 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

6 

مفاهیم نوت برداری و فکر کردن در مورد کالم معلم با ورود دانش آموز به مقاطع شنیدن حرفهای معلم بستگی دارد درک 

تحصیلی باالتر پر اهمیت تر خواهد شد بسیار مهم است که کودک طوری بزرگ شود که بتواند در آینده حرف مدیر و دوستان 

ل بسیار سخت باشد چرا که اکثر افراد خود را درک کند البته ممکن است یاد گرفتن این مهارت در عصر دستگاه های دیجیتا

 (1399فیضی ،تمایل دارند هنگام مکالمه با دیگران به موبایل خود خیره شوند.)

 نون شنیدهنچه تاکآوی که والدین در منزل برای بچه ها کتاب می خوانند هر از گاهی مکث کرده و از او در مورد حل:  راه

 ان بپرد وف دیگر؟دیگر به کودک نباید اجازه داد وسط حرصه چه چیزی فهمیدیمثالً اینکه تا اینجای ق است سوال بپرسند

 حرف دیگران را قطع کند

 ارتباط چشمی۴٫
ز نگاه کردن در بچه ها هنگام صحبت کردن ابرخی از  برقرار کردن است.   ارتباط از بخش مهمی  ارتباط چشمی مناسب   

ه بدهد هنگام مکالمه چه کودک فردی خجالتی است و یا ترجیح می ، چشم طرف مقابل طفره می روند باید توجه داشت 

شمی چد ارتباط ه ایجابزمین خیره شود و یا مشغول انجام کاری است و به این دلیل سرش را باال نمی آورد باید اهمیت او را 

 یادآور شده و از او بخواهیم ارتباط چشم خود را با طرف مقابل حفظ کند.

داخته و ا پایین انا او سرشان رد در منزل همین رفتار را عیناً با کودک خود انجام دهند یعنی هنگام صحبت بتوانن: میراه حل 

 شان بگویندتوانند به فرزندوالدین میبار دیگر در چشمان او نگاه نکنند تا فرزند متوجه شود چه حسی به آدم دست میدهد  

یضی ، فان کند.)شته بیگاه کنند درپایان کودک حسی را که از هر دو حالت داآنها این بار به چشمان او ن دداستانی تعریف کن

1399) 

  احترام گذاشتن به فضای شخصی۵٫

ان صحبت برخی از بچه ها از فاصله خیلی نزدیک با دیگر.مرزهای شخصی یکی از مهارت های اساسی اجتماعی است   

وزیم چه ها بیامشان از سر و کول او باال می روند مهم است که به بف مقابلکنند و برخی دیگر هم بدون توجه به راحتی طرمی

ها را به احترام چهخانه وضع کرده که ب ی درتوانند قواعددین برای این کار می بگذارند چطور باید به فضای شخصی افراد احترام

ل یزی که مان به چه است یا دست نزدگذاشتن به فضای شخصی دیگران را تشویق کنند مثالً در زدن هنگامی که در اتاقی بست

 ما نیست می تواند نمونه های خوبی از این قواعد باشد.

ه در صف نگامی ک: به فرزندان آموزش دهیم هنگام صحبت کردن با دیگران به اندازه یک دست فاصله بگیرند و یا هحل راه

ه ا نزدیک برهایش  ار دارد چقدر است و باید دستایستاده اند درباره این صحبت شود که فاصله مناسب با فردی که جلوی قر

ت ر نظر گرفده را دتوان ترتیب داد و یک سناریوی شبیه سازی شمیبدن خودش نگه دارد تا برای دیگران مزاحمت ایجاد نکند 

 .تا اهمیت فضای شخصی را به کودک آموزش داد
 قوانین  پیر وی از۶٫

 

ه انجام بکنند:  از نیاز ت دست و پنجه نرم میمشکل دارند با انواع مختلفی از مشکال ن از قوانی هایی که در پیرویمعموالً بچه  

تواند برای ها میتورالعملپیروی نکردن از دس، دادند دوباره تکالیف مدرسه گرفته تا به دردسر افتادن به دلیل رفتار نامناسب 

 کودک تبدیل به مشکلی بزرگ شود.

 :راه حل

ممنونم که در اولین باری که ازت خواستم این کار را  »:مانی پیروی کرد  با استفاده از جمالت ساده ماننداگر کودک  از فر   

و اما اگر متوجه شدیم کودک در پیروی کردن از فرمان ها مشکل  او را تشویق کرده « انجام دادی و  آن کار را برام کردی ،
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می شود و رفته رفته از او کارهای سخت تر و قوانین  شروع های ساده  دارد باید به او فرصت داد . پیروی کردن از تمرین

 (کشت پرور ، بی تا .)و تشکر از او نباید فراموش شود عپ از پیرو ی کردن از قوانین تشویقو ب خواسته پیچیده تری را 

 .با ادب بودن7

ه به شکل لب توججدن می تواند به کودک در درخواست کردن مودبانه و محترمانه ، تشکر کردن و رفتار مناسب حین غذا خور

 یگذارد ، محترام اصحیح کمک کند. معلم ها ،والدین دیگر و سایر بچه ها ، به بچه ای که رفتار صحیحی دارد و به بقیسه 

 احترام وژهای قائل میشوند و همه دوست دارند با او در ارتباط باشند.

 راه حل :

 نه ((یند ود بگوخند خود باشند .یعنی پدر و مادر  خوب است به طور مرتب به کودک والدین باید الگوی مناسبی برای فرز

ک نیز می مایند کودنرخورد و.. هنگامی که والدین با دیگران با ادب و احترام بمتشکرم (( ، ))بله لطفا(( ، )) خواهش میکنم ((

و یاد اوانیم به ه ؛ میتطرز رفتار مناسب را فراموش کردآموزد اینگونه باید رفتار نماید البته اگر زمانی متوجه شدیم کودک 

   آوردی کرده و هنگامی که کودک رفتار منسبی داشت  او را باید تشویق کنیم.

 . سالم و احوال پرسی 8
ن مساالیگران و هط با داولین برخرد در برقراری روابط اجتماعی سالم و احوال پرسی با طرف مقابل است. کودکانی که در ارتبا

شنایان و آرد با این افراد ممکن است حتی در هنگام برخوخود مشکل داشته باشند در آینده به مشکالت جدی برمی خوردند.

 (یت آفتاب ست.)ساادوستان وحتی خانواده سر به زیر باشند. بنابراین نحوه سالم کردن از آموزش های مهارت های اجتماعی 

 

 مهارت ها در آموز شآن  شرایط خانواده و تاثیر
در شرایط تربیت غیر رسمی  است و  قدرت یادگیری ، تقلید و الگوبرداری رفتارها و عظیمی از آموزشهای کودکان  بخش   

رفتار ها و مهارت های مورد نظر را  از این رو شایسته است که.بندندخانواده یاد گرفته  و به کار  می را از مهارت های گوناگون 

فرزندان خود به زی و از طریق آموزش و پرورش مناسب و سازمان یافته به تدریج آگاهانه و با شکیبایی والدین با برنامه ری

بیاموزند از این رو از نظر متخصصان و آموزش و پرورش آموزش مادران و پدران در دوره پیش از دبستان و ارتقاء سطح آگاهی 

(139۵،139۴به پژوهی برخوردار است.)آنان به عنوان یک راهبرد پیشگیری همواره از اهمیت خاص  

زند ت بهتر فری و تربیراهکارهای اموزش مهارت های ارتباط، خانواده دارای سطح فرهنگی و معلومات باالیی باشد  گامی کههن 

 گیفرهن ظرن از که ایخانوادهاز سوی دیگر وظیفه پدر مادران شکوفا ساختن استعدادهای دانش آموزان است   .خود را میداند

 ورار دارد قشرایط خوبی  چنین یک نیاز آموزشی فرزند خود را می بیند و از نظر اقتصادی نیز درهم و دارد قرار باالیی سطح در

واهد خوفق ترین رزند مفتمام شرایط و امکانات و تمهیدات الزم را برای افزایش مهارتهای ارتباطی کودک خود به کار می گیرد 

رایط را ، ابزار و ش خانواده ای که دارای شرایط اقتصادی مناسبی باشد تا حد امکان تمامی وسایل(۴۵، 139۵به پژوه داشت.)

 .گیردبه کار میخود  برای تربیت فرزند

ان چگونه ی شود کودکو مربیان آن را منتشر کرده است با یک سوال و جواب ساده آغاز م اولیاآموزشی که انجمن  درپوستر   

دها را با کودک دارد جز مادر ( چه کسی اولین برخور 1360)به پژوه  «شود همانگونه که با آنها رفتار می» پاسخ ؟رفتار می کنند

ا باید ست و ساعتهار عمیق ااز دامن زن مرد به معراج می رسد سخن ای بسی:»اینکه امام خمینی )رحمة اهلل علیه( فرمودند ؟جز پدر ؟

( تردید 139۵ژوه پبه   ) . مادر است ، ین کسی که به سوال های کودک پاسخ می دهدگفتنی است که اول« راجع به آن فکر کرد.

می  و به نظر ت داردنقش زن در ایجاد یک خانواده سالم و نقش مادر در تربیت نسل با نشاط و موفق بر هر نقش دیگری اولوی

 رسد که نقش همسری و مادری زنان از هر نقش دیگری مهم تر است.
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ه باصل  را  فتار کودک از رفتار والدین و تاثیر می پذیرد پدر و مادری که خودشان مضطرب هستند اینبدون شک ر   

دانست که  ماندگی آبرویمان رفت دعقب ، درس بخوان، بگیرد  یادگویند پدران و مادران مرتب می فرزندانشان منتقل می کنند

را  انات الزمه و امکن است که استعدادهای کودکان را شناسایی کردمربی ایوکار تعلیم و تربیت شکوفاسازی است و هنر مادر 

ه ای و در یک نظام آموزشی استعدادهایی دست نخورده بای در مدرسهبرای رشد و شکوفایی آنان فراهم کند اگر در خانواده

 .باغبان ها مقصر هستندشد  سپردهخاک 

رتباطی را اهارت های ار انجام مگذارد طبیعتاً قبل از اینکه از فرزندان انتظخانواده ها تاثیر بسیار زیادی بر فرزندان خود می    

ن خود از آنها یدن والدیدند با بایستی این مهارتها در بنیاد خانواده و در پدرها و مادرها نهادینه شده باشد تا فرز .داشته باشند

 د.الگو گرفته و حتی به صورت ناخودآگاه  مهارت ها در او جاودانه شون

ت ند و سالمر نیستاکثریت دانش آموزان با خانواده های با وضعیت اقتصادی ضعیف از مهارت های الزم برای زندگی برخوردا

سا بوده و چه بفتاری راجتماعی پایینی د ارند.ضعف عمده این گروه دانش آموزان در مهارتهای شناختی ، هیجانی ، انگیزشی و 

ترک  صیلی ون ، دریافت بازخورد منفی از معلمان و مشکالت تحصیلی نظیر افت تحباعث طرد شدن آنها از سوی همساال

 (1386تحصیل میشود.)بیات ، نادریفر و همکاران 
 

 و نتیجه گیری بحث
را شکوفا  آموخته و آنها وظیفه پدر مادر ها این است که  مهارت ها را به فرزندان خوددهد نتایج پژوهش حاضر نشان می   

هایی که که دارای نوادهآموزند باید با افزایش سن آنها به طور مداوم اصالح شود طبیعتاً خامهارت هایی که فرزندان می .کنند

رایط فعلی و خصوصا در ش.ای دارندهبه این مسائل توجه ویژ، اقتصادی  هستند  -فرهنگی و اجتماعی  -علمی  ی باال سطح 

های  ا همکالسیارکت بانش آموزان دوره اول ابتدایی از لحاظ ارتباطات اجتماعی و مشدرگیری با بیماری کرونا که سبب شده د

ح سواد گی و سطدر این میان طبق پژوهش ها  خانواده ای که داری سطح فرهن. خود بیش از گروه های دیگر  لطمه ببینند

ی صوصی یا مرباز گرفتن معلم خ د  میکند ؛ا در جهت تقویت انواع مهارت ها برای فرزند خورباشد تمام تالش خود باالیی می

شتر شتن بیخصوصی در منزل ،  شرکت در مدارس خصوصی یا تهیه فیلم های آموزشی از موسسات آموزشی   و یا وقت گذا

 باشد.همگی در جهت ارتقا انواع مهارت ها به کودکان خود می... خود مادر با فرزند و

یت این به اهم،    و از علم و سطح مطالعات باالیی برخوردار است باالیی می باشدخانواده ای که دارای سطح فرهنگی      

نگامی که ه .های الزم را به او بیاموزدبازی کند مهارتاو  با ، موضوع واقف است که بایستی برای فرزند خود وقت بگذارد 

 .هددرا انجام  تواند این کارصرف زمان بیشتر مینواده با آرامش خاطر با خاشرایط اقتصادی مناسبی نیز در منزل فراهم باشد 

ستند از هب تری ضمن این که معموالً کودکانی که والدینشان از وضعیت اقتصادی مناسب برخوردارند دارای تجهیزات مناس

 تاثیر کتماعی کودرشد اج در  دوستان بیشتر که همگی این مواردحتی  اسباب بازی های متعدد و  ، جمله اتاق های جداگانه

 .خواهند بودگذار 

 
خانواده مهمترین بستر برای رشد شخصیت کودک و بهترین الگو برای آموزش مهارت های  براساس پژوهش حاضر ؛ از آنجایی  

دوران : توان گفت می  .ورود و پذیرش در جامعه است بودن و با اصول مناسب رفتار کردن را هاجتماعی ؛باشد اجتماعی می

اجتماعی و   ، ریزی رشد عاطفیزیرا پایه. اول ابتدایی بهترین زمان برای آموزش این مهارت ها می باشد کودکی و دوره 

کودکان باید . شناختی در دوران کودکی است و کودکان در این دوران آمادگی الزم برای یادگیری و تقلید کردن را دارند 

انایی دوست یابی و پذیرش افراد مناسب در زندگی خود را داشته باشند و بتوانند با همساالن و اطرافیان ارتباط برقرار کنند تو
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قهرمانی توسط والدین و با اصول صحیح است.) ، بهترین و مناسب ترین گزینه برای آموزش اینچنین مهارت ها به کودک

،1398) 

ی اردوزیرا تمام م .را شروع کنیم بر اساس یافته های پژوهش ،   بهترین حاالت ممکن این است که در محیط خانه آموزش    

شود .والدین با به کارگیری روش های دیگر دیده میکند بازتاب آن در مکانکه کودک در محیط خانواده مشاهده یا تجربه می

به ا رت زندگی با مشکال باید راهبردهای مواجهه والدینو های مختلف می توانند کودک خود را برای ورود به جامعه آماده کنند 

 .بیاموزند با صبر و حوصله  فرزندان خود

نقش سواد والدین  که در مورد بررسی 1398پژوهش تا حدود زیادی با مطالعات محمدی مهدوی فرد و سلم آبادی  نتایج این  

 همسو می باشد.،  بر پیشرفت تحصیلی و سالمت روان دانش آموزان است 

کند تا نه یآموزان و تقویت روابط اجتماعی کودکان به آنها کمک مبه دانش های اجتماعیتوجه داشت که آموزش مهارت باید  

ینده هتری در آهای شغلی بتنها در برقراری روابط دوستانه با دیگران موفق باشند بلکه به واسطه همین روابط اجتماعی فرصت

ط گیری روابن و یاداجتماعی دانش آموزا بنابراین والدین و معلمان موظف هستند تا نسبت به تقویت  روابط . داشته باشند

 باشد.. حساساجتماعی آنها 

یشنهاد ما پ  .اشد از محدودیت های ما در اجرای این پژوهش مجازی بودن آموزش و عدم دسترسی به اکثر دانش آموزان میب  

ردازند و ه طور مفصل تر بپهای اجتماعی خصوصاً در مقطع ابتدایی بمهارت بهاین است که در پژوهش های آتی پژوهشگران  

در مورد  تماعی رامسئله تاثیر شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده بر روی کسب مهارت های اجای به صورت جزئی تر و پایه 

 قرار دهند. خود تحقیق و پژوهش 

 

 منابع و مآخذ
  80-367ز شماره ، مجله رامعی کودکان کار ، سالمت اجتما 1386بیات ، مهدی ، نادری فر ،مرتضی ، بیات ، مریم ، میری ، مهسا 

 

 و مربیان انتشارات انجمن اولیا :تهران .پوستر آموزشی .کودکان چگونه رفتار میکنند؟ .1360)به پژوه ،احمد 

 نشر دانژه: تهران(. چاپ دهم (,)اضافات و  با تجدید نظر)اصول برقراری  رابطه انسانی با کودک و نوجوان ,139۵به پژوه ،

 ۴۴۵، شماره پیاپی پرورش ماهنامه پیوند آموزش و( . بخش دوم )مادر موفق کیست ؟. 139۴پژوه ، احمدبه 

دری ا همکاری فرح.  شیالنبشاهرخ مکوند حسینی  آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه ، ترجمه    ، (  1998  )    ،پیتر وست وود   

1390 

 ۶9،ص ۴9۳1تهران  انتشارات نور,کودکان ، مترجم الهام حکیمی راد جتماعی به های ا ،کتاب آموزش مهارت 1998جان لینک

 ۷9۳1ز پایی,۱شماره  و پیامد ها ، رشد آموزش پیش دبستانی ، دوازدهم ،ها  روش :مهارت های اجتماعی کودکان (,۷9۳1)کیان ،مرجان 

               ()آگاه کلینیک ادرشوکودکان  ، سایت م. دراجتماعی  مهارت های(بی تا  )کشت  پرور ، مریم ، 

 مهارت اجتماعی که والدین باید به فرزندشان بیاموزند ، سایت خبرنامه ۵، ( 1399)فیضی ، سارا   

 مگ نت کاال  دی جی ،سایت مهارت اجتماعی مهم که باید به فرزندان خود بیاموزیم  7،(۸9۳1)قهرمانی، تارا 

 انازش مهارتهای اجتماعی با بازی برای کودکان پیش دبستانی ، انتشارات السکتاب آمو(,۹9۳1 )مال محمد ی، فاطمه

 ارات رشد انتش محمدعلی بشارت و حمید شمسی پور . ،  آموزش موثر ،ترجمه دکتر(۱0۰2 )موریس ، دانیل ، رینولدز ، دیوید
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