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غیرکالمی یادگیريهايناتوانیباآموزاندانشاجتماعیهايمهارتبخشیبهبود
شیرازدانشگاهاستثناییکودکانبخشاستادیار/ علمدارلوهمتیقرباندکتر: تألیفوترجمه

چکیده:
راهـا نـاتوانی باآموزاندانشگروهبزرگترینرحاضحالدرکه(یادگیريهايناتوانیباآموزاندانشسومیکحدودکهدهندمینشان، هاپژوهش

، هسـتند مواجهتحصیلیهايچالشباتنهانهغیرکالمییادگیريهايناتوانیباآموزاندانش. دارنداجتماعییاغیرکالمیهايناتوانی)، دهندمیتشکیل
بـین تعـامالت برقـراري واجتماعیهايمهارتمشکالتواقعدر. ارنددمشکلنیززندگیهايخواستهازبسیاريواجتماعیانتظاراتبرآوردندربلکه

درغیرکالمـی یـادگیري هـاي نـاتوانی بـا کودکـان مشـکالت حاضـر مقاله. استغیرکالمییادگیريهايناتوانیباکودکاناصلیهايویژگیازفردي
یـا گفتگوشروعقبیلازعملیهايمداخلهوراهبردهامقالهاینهمچنین.دهدمیقراربحثموردمدرسهمحیطدرویژهبهرادوستیحفظویابیدوست

-دانـش ایـن کـه اجتمـاعی هايمهارتهاينارساییبرايناکامیمدیریتوهاتعارضحل، همدلیدادننشان، گروهباکردنکار، هاهمکالسیبابازي
. دهدمیارائه، هستندمواجهآنهاباآموزان

غیرکالمییادگیريهايناتوانی، آموزاندانش، اجتماعیهايمهارتهاي کلیدي:واژه

مقدمه
هاي اجتماعی در کودکان بـا  معموالً مشکالت مهارت

به صورت عـدم توانـایی   1هاي یادگیري غیرکالمیناتوانی
ــت ــاعی   در دوس ــاي اجتم ــتی، رفتاره ــظ دوس ــابی و حف ی

نامطلوب، عدم رعایـت فاصـله بـین فـردي، عـدم توانـایی      
رعایت نوبت در گفتگو، عدم توانایی در پردازش و تفسیر 

). در 2007(مـامن، یابـد مـی سرنخ هاي دیداري و ... بـروز  
هاي یادگیري و رفتـاري دارنـد،   واقع کودکانی که ناتوانی

یـابی و حفـظ   شان قـادر بـه دوسـت   همانند همساالن عادي
). 1998دوستی نیستند (الکسین و الکسین،

کـه کودکـان بـا اختالالتـی از قبیـل      شایان ذکر اسـت  
و 2هــاي یــادگیري غیرکالمــی، درخودمانــدگی   نــاتوانی

مند ، به برقراري تعامالت اجتماعی عالقه3نشانگان آسپرگر
خواهندکه برند و میهستند، از تعامالت اجتماعی لذت می

به گرمی و به شیوه مناسـب بـا همسـاالن و اطرفیـان خـود      
1. Nonverbal Learning Disabilities
2.autism
3.asperger syndrome

که وجود اینبادر واقع).1994(پالمبو،تعامل داشته باشند
(کــه شــامل مجموعــه اي از تعــامالت اجتمــاعی 4دوســتی

است انسانیزندگیيرضرووطبیعیپیچیده است) بخش
بسیاري فاقدغیرکالمییادگیريهايناتوانیباکودکاناما

یـابی و  ضـروري بـراي دوسـت   5هايها و قابلیتاز مهارت
ی، ارتباطــات بــین (از قبیــل درك اجتمــاعحفــظ دوســتی

هستند)6خودتنظیمیرفتارهايوغیرکالمیزبانمثلفردي
آمـوزان در شـروع   ). به ویژه این دانـش 1998(دي جورج،

رفتارهاي بین فردي گوناگون از قبیل معرفـی خـود بـراي    
مشارکت در بحث و گفتگو، کار یا بـازي مشـکل دارنـد.    
ــه دیگــران و عــذرخواهی   همچنــین در پیشــنهاد کمــک ب
کردن نیز داراي مشکل هستند. افزون بر این، آنها نسبت به 

توجه بوده، همدلی بسیار کمی نشان احساسات دیگران بی
توانند با دیگران همکاري کنند و رفتارهاي می دهند، نمی

معمولی مورد انتظار مدرسه از قبیل گوش کـردن، پیـروي   
4.friendship
5.competncies
6.self- regulatory
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کنند.از دستورات و رعایت نوبت را بسیار کم رعایت می
هاي یـادگیري غیرکالمـی   آموزان با ناتوانیهمچنین دانش

در بیان نیازهـاي خـود و چگـونگی بـرآورده کـردن آنهـا       
مشکل دارند. بـدین صـورت کـه اغلـب در بیـان نیازهـاي       
خــود دچــار ســردرگمی شــده و در بــرآوردن نیازهایشــان 
ــاي       ــب رفتاره ــل اغل ــین دلی ــه هم ــوند و ب ــی ش ــام م ناک

؛ 2000(آلسـاپ و همکـاران،  دهنـد پرخاشگرانه بـروز مـی  
).1998الکسین،الکسین و

مشکالت مهارت اجتماعی و اثرات آن بر یـادگیري و  
آموزان در کالس درسعملکرد دانش

مدرسه هم محیطی تحصـیلی و هـم اجتمـاعی اسـت و     
آمـوز در هـر دو بعـد    آمیـز دانـش  مستلزم انطبـاق موفقیـت  

و تحصــیلی و اجتمــاعی اســت. بــا وجــود ایــن، کودکــان 
هاي اجتمـاعی در سـازگاري و انطبـاق    نوجوانان با ناتوانی

بـا رفتارهـاي گروهـی در مدرســه مشـکل دارنـد کـه ایــن       
ها برسازگاري با مدرسه و یادگیري و پیشرفت این ناتوانی

دانش آموزان تـأثیر منفـی دارنـد. در واقـع ایـن کودکـان       
-اغلب اضطراب مفرط دارند، ناکامی زیادي را تجربه می

دهند، از همساالنشان عزت نفس پایینی را  نشان میکنند،
طـور کلـی انـزواي اجتمـاعی     کننـد و بـه  کناره گیري مـی 

). کامالً 1994نمایند (پالومبو،متوسط تا شدید را تجربه می
هـا، موفقیـت تحصـیلی و    آشکار اسـت کـه ایـن نارسـایی    

سازند، احساس اجتماعی در مدرسه را با مشکل مواجه می
را 2دهنــد و خودپنــدارهرا کــاهش مــی1ديخــود ارزشــمن

ه هآموزان در مواجکلی، این دانشطورکنند. بهضعیف می
هاي تحصیلی در کالس به آسانی و بسـیار سـریع   با چالش

شـان  آوريشـوند. افـزون بـر ایـن تـاب     ناامید و دلسرد مـی 
شوند و از انجام تکـالیف و  تر میپرتکمتر شده و حواس

کشند. در همـین راسـتا، تامسـون    وظایف محوله دست می

1.self-worth
2.self-concept

کند:) بیان می1999(
معمــوالً فضــاي مــدارس پیچیــده بــوده، همــواره تغییــر 

بینی است. در چنین فضـایی  کند و اغلب غیر قابل پیشمی
هـاي گونـاگون، انتظـارات    آموزان بایـد بـا محـرك   دانش

رفتاري مختلـف، تعـامالت اجتمـاعی پیچیـده و تکـالیف      
شـود، کنـار   ه هر روز به آنها ارائـه مـی  تحصیلی متنوعی ک

رود کــه آنهـا چگــونگی رفتــار  آینـد. در واقــع انتظـار مــی  
هاي گوناگون را بدانند. شرایط مذکور مناسب در موقعیت

تواند براي هر دانش آموزي چالش ایجاد کند، به ویژه می
هـاي یـادگیري   توانند کودك بـا نـاتوانی  ها میاین چالش

دچـار مشـکل نمـوده و بـراي آنهـا      غیرکالمی را به شدت
غیرقابل حـل بـه نظـر آینـد. بـا توجـه بـه ایـن شـرایط، در          

هـاي رفتـاري   صورتی که همـه کارکنـان مدرسـه ویژگـی    
ــژه دانــش3عصــبی ــاتوانیوی ــا ن ــادگیري آمــوزان ب هــاي ی

ــه    ــاي مداخل ــال راهبرده ــه دنب ــند و ب ــی را نشناس غیرکالم
آمـوزان  انشآموزان نگردند، این دمناسب براي این دانش

محکوم به شکست در مدرسه هستند. 

آمـوز،  شایان ذکر است که مشکالت اجتمـاعی دانـش  
عزت نفـس، رضـایت شخصـی، رشـد و نگـرش مثبـت او       

دهد. نسبت به یادگیري را به طور منفی تحت تأثیر قرار می
همچنین این کودکان اغلب توسط معلمان و همساالنشـان  

-گیـري مـی  ار انـزوا و گوشـه  مورد غفلت واقع شده و دچ
شوند و معموالً دریافـت محبـت کـم و احسـاس نـاایمنی،      

گرانـه و  طرد و عدم تأیید آنها را مستعد بروز رفتار اخـالل 
).1998سازد (دي جورج، شکست تحصیلی می

٣.neurobehavioral

غیرکالمییادگیريهايتوانیناباآموزاندانش
مشکلآنهاکردنبرآوردهچگونگیوخودنیازهايبیاندر

دچارخودنیازهايبیاندراغلبکهصورتبدین. دارند
شوندمیناکامنیازهایشانبرآوردندروشدهسردرگمی

دهندمیبروزپرخاشگرانهرفتارهاياغلبدلیلهمینبهو
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گویند؟هاي یادگیري غیرکالمی چه میها در مورد ناتوانیپیشینه پژوهش
1مبناي عصب شناختی

هاي اجتماعی دچـار نارسـایی هسـتند،    هاي یادگیري غیرکالمی که همواره در مهارتو محققان به مشکالت دانش آموزان با ناتوانیوهشگرانپژ
هـاي اجتمـاعی یکـی از    هاي یادگیري بیان کـرد کـه مشـکالت کسـب و کـاربرد مهـارت      انجمن ناتوانی1981توجه ویژه اي دارند. در واقع، در سال 

هـاي یـادگیري را پیشـنهاد    گنجاندن آن در تعریف ملی نـاتوانی ،کنند. به همین دلیلهاي یادگیري آن را تجربه میاست که افراد با ناتوانیاختالالتی 
ت هـاي یـادگیري از سـایر انـواع مشـکال     آمـوزان بـا نـاتوانی   هاي اجتماعی به عنوان عامل تمایز دانشکرد. این کار نقطه شروع در نظر گرفتن ناتوانی

هاي یادگیري غیـر کالمـی نـوعی اخـتالل داراي مبنـاي عصـب       طور کلی، اعتقاد بر این است که ناتوانی). به1993و همکاران، 2یادگیري شد (ویگن
ا تـرین آنهـ  شـود کـه عمـده   هاي عصب شناختی گوناگون میشناختی است و اختالل نیز در نیمکره راست مغز قرار دارد. این اختالل منجر به نارسایی

عبارتند از:
4فضایی-و دیداري 3ايمشکل در درك المسه

 فقدان هماهنگی روانی حرکتی
صورت فرد، لمس و تُن صدا)6، حاالت چهره5هاي اجتماعی محیطی یا غیرکالمی (یعنی زبان بدنیناتوانی در دریافت و خواندن سرنخ ،

دازش اطالعات مربـوط بـه ارتبـاط غیرکالمـی و انتقـال و تفسـیر هیجانـات مشـکل         هاي یادگیري غیرکالمی در پربه طور خالصه، افراد با ناتوانی
سازند تا بسیاري از تعامالت اجتماعی را به طور مؤثر مـدیریت  هاي اجتماعی ضروري که افراد را توانمند میتوانند از سر نخدارند، به همین دلیل نمی

ردي نارسایی دارند و به طور کلی فاقد ابزارهـاي اجتمـاعی ضـروري بـراي ایـن نـوع تعـامالت        هاي بین فکنند، سود ببرند. این افراد اغلب در مهارت
هاي اجتمـاعی زنـدگی(هم در درون محـیط مدرسـه و هـم در بیـرون از محـیط مدرسـه) بـا          آموزان در بسیاري از موقعیتهستند. در نتیجه، این دانش

انـواعی از رفتارهـاي   ،هـاي اجتمـاعی  هـاي مهـارت  آموزان بـا نارسـایی  در واقع، دانش).1994هاي زیادي مواجه هستند (هارنادك و رورکی، چالش
).1998سازد (الکسین والکسین، هاي غیرتحصیلی ناتوان میهم در موقعیتهاي تحصیلی ودهند که آنها را هم در موقعیتنامطلوب را بروز می

پیامدهاي اجتماعی
برقراري و حفظ رابطه با همساالن، خانواده، ،) نیز1994یري که فاقد قابلیت اجتماعی هستند(ویگن و هگر، هاي یادگآموزان با ناتوانیبراي دانش

هاي جدیـد مشـکل دارنـد و اغلـب رفتارهـاي      معلم و سایر بزرگساالن بسیار مهم و ضروري است. افراد فاقد قابلیت اجتماعی در سازگاري با موقعیت
آموزان در درك اجتماعی ضعیف هستند این دانش،دهند. همچنینگري) بروز میتوجهی و اخاللن، اضطراب، بیییناسازگارانه (یعنی، عزت نفس پا

که از نظر اجتماعی راهاي اجتماعی الگوهاي رفتاريهاي یادگیري در محیط). افراد با ناتوانی2000و فاقد قضاوت و همدلی در مدرسه هستند (لرنر، 
شود و سرانجام . این رفتارها از طریق آسیب بر یادگیري و تبادالت اجتماعی موفق منجر به مشکالتی در مدرسه میدهندز میبروغیر قابل قبول هستند

کند. در کل، افراد از طریق تعامالت موفق و رضایت بخش با همساالن قابلیـت  پذیرش آنها توسط همساالن را تحت تأثیر قرار داده و دچار مشکل می
آمـوزان مـورد   مهارتی است که باید براي این دانـش ،کنند و قابلیت خود را بهبود می بخشند. بنابراین جایگاه فرد در بین همساالنیاجتماعی کسب م

کـه  ). بـا وجـود ایـن   1990؛ استونی و الگریکـا، 2000(آلساپ و همکاران،اي الزم در این زمینه تدوین گرددمالحظه قرار گیرد و راهبردهاي مداخله
آموزان کامالً از مشکالت یادگیري یا تحصیلی شان مجزا و متمایز است اما برآوردها حاکی از آن است که بیشتر ی اجتماعی یا غیرکالمی دانشناتوان

).2000هاي اجتماعی مشکل دارند (لرنر،هاي یادگیري در مهارتاز یک سوم دانش آموزان با ناتوانی

1.neurological basis
2.Vaughn
3.tactile
4.visual -spatial
5.body language
6.facial expressions
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راهبردهاي پیشنهادي 
آموزان جهـت کسـب،   مک به دانشمعلمان باید در ک

ــراي  رشــد و اصــالح مهــارت  هــاي اجتمــاعی ضــروري ب
تعامالت و ارتباطات اجتماعی مـؤثر و مفیـد نقـش فعـالی     

محـیط مثبتـی را   توانندها میآن،بدین منظورداشته باشند.
طریـــقازواقـــعدرکننـــد.ایجـــاددرسکـــالسدر درون

ســازي الگوســازي، ترغیــب یــادگیري مشــارکتی و فــراهم
تـوان  مـی ،هـاي اجتمـاعی  آموزش مسـتقیم بـراي مهـارت   

اي تربیـت کـرد کـه همـدیگر را     گونـه یادگیرندگان را بـه 
بپذیرند و با یکدیگر ارتباط مؤثر و مفیدي داشته باشند.

هاي اجتماع پسندالگوسازي مهارت
ایجاد الگویی از رفتار اجتماعی که موجـب شـود فـرد    

مشـاهده و تقلیـد فـرا گیـرد،     دیگري آن رفتار را از طریق
هـاي اجتمـاعی،   الگوسازي نـام دارد. در آمـوزش مهـارت   

الگوسـازي  تواند به دو نوع صورت گیـرد: الگوسازي می
که در آن کـودك مـورد نظـر رفتارهـاي اجتمـاعی      1زنده

ــی کــالس درس)  الگوهــا را در موقعیــت هــاي طبیعی(یعن
ودك که طی آن کـ 2الگوسازي نمادینکند و مشاهده می

رفتارهاي اجتماعی الگو را از طریق فیلم یا نوار ویـدیویی  
هاي کند. هر دو نوع روش در آموزش مهارتمشاهده می

ــی از     ــات تجرب ــر مطالع ــه اکث ــر چ ــد. اگ ــاعی موثرن اجتم
اند، امـا الگوسـازي زنـده    الگوسازي نمادین استفاده کرده

کالس هايموفقیتبرايتريمنعطفتکنیکاستممکن
د. زیرا فرصت اصالح مراحل کار الگوسازي بـر  درس باش

ــانزاده،   ــود دارد (حســین خ ــاري وج ــرد رفت اســاس عملک
1389 .(

ــه    ــل توجــه کــردن ب ــایی از قبی ــتفاده از راهبرده ــا اس ب
ــراهم  ــان، ف ــوزش کودک ــازي آم ــیش س ــی، پ ــی گروه بین

هـاي  آفرین و بحث در مـورد راه حـل  هاي مشکلموقعیت

1. Live modeling
2. Symbolic modeling

گونـاگون و تقویـت   هـاي اجتمـاعی   مشکل، مرور مهارت
هاي اجتماعی را به صورت مستقیم توان مهارتمثبت، می

آمـوزان بـا   یا غیرمستقیم (یادگیري جانشینی) بـراي دانـش  
هاي یادگیري غیرکالمی الگوسازي کـرد. در زیـر   ناتوانی

طـور خالصـه ارائـه شـده     هر یک از راهبردهاي مذکور به
:است

اساسـی  یکـی از اقـدامات   کودکـان: کردن بهتوجه
بنــدي و هــاي اجتمــاعی، اولویــتبــراي آمــوزش مهــارت

و خودگـویی مثبـت   3هاي اجتماع پسندالگوسازي مهارت
هـاي مـذکور را   است. در واقع برخی از کودکان، مهـارت 

هـایی  فاقـد چنـین مهـارت   ،باشند اما برخی از آنهادارا می
شوند. میمواجهاساسیهايچالشبادلیلهمینبهوهستند

هاي گوناگون هاي اجتماعی را به شیوهتوانیم مهارتیما م
ها به طور هماهنگ و مسـتمر  الگوسازي کنیم. اگر مهارت

تمرین شوند، اثر پایداري خواهند داشـت. بـردن نـام همـه     
روز) نوعی درباریککم(دستدرسکالسدرکودکان

کودکـان اسـت.   کـردن روش ساده براي شـروع اجتمـاعی  
وجه کردن و تعریـف و تمجیـد کودکـانی    افزون بر این، ت

کننـد یـا بـه خـاطر     توجهی مـی شان به آنها بیکه همساالن
شـان معـروف هسـتند،    گـري آفـرین و اخـالل  رفتار مشکل

مندي دیگران به این تواند منجر به توجه کردن و عالقهمی
کودکان شود.

هـاي روشازدیگریکیگروهی:آموزشسازيفراهم
هـا بـه   ي اجتمـاعی الگوسـازي مهـارت   هـا آموزش مهارت

تـوان بـراي کـل    صورت گروهی است. بـدین منظـور مـی   
کالس یا گروهی از اعضاي کالس مشکلی را طرح کرد، 
سپس مشکل طرح شده را با همه اعضا مـورد بحـث قـرار    

حل را انتخاب کرد. این کار روشـی پویـا   داد و بهترین راه
ي یـادگیري  هـا آمـوزان بـا نـاتوانی   براي کمک بـه دانـش  

غیرکالمی براي شروع بازي یا گفتگـو و حـل تعـارض بـا     

3.Prosocial
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شان است. به طور کلی، برگزاري جلسـات  هايهمکالسی
-آموزان این فرصت را مـی آموزش گروهی به همه دانش

ترس، تهدید و تنبیه، احساسـات و  دهد که بدون احساس
هـاي خـود را بزننـد.    عواطف خود را نشان دهند و حـرف 

نی که به طور ویژه در قابلیت اجتماعی مشکل براي کودکا
اي که ایـن  هاي اجتماعیدارند، الگوسازي مستقیم مهارت

شود که آنهـا  آموزان در آن ضعف دارند، باعث میدانش
هاي  پاسخ دهی مطلوب و درك از طریق یادگیري روش

هاي اجتمـاعی گونـاگون بـر مشکالتشـان     مؤثرتر موقعیت
غلبه کنند.

آفـرین و بحـث در   هاي مشکلقعیتبینی موپیش
بینـی  توانـد بـا پـیش   معلم مـی :هاي مشکلمورد راه حل

هایی که ممکن است کودکان مشکل داشته باشند موقعیت
اي ( از قبیل زمین بازي) بدون اینکه اسامی کودکان ویـژه 
(یـا  را ببرد یا به رویدادهاي خاصی اشاره کنـد، پیشـاپیش  

قعیـت در کــالس بحــث  در طـول جلســه) در مــورد آن مو 
تواند در مورد آن مسـأله بـه عنـوان    کند. در واقع معلم می

مشکلی که خودش آن را تجربه کرده است، صحبت کند 
هـاي  هـا و توصـیه  و از اعضاي کالس بخواهـد کـه پاسـخ   

برد را ارائه کنند. توان در آن شرایط به کارمطلوبی که می
و نظرات خـود  توانند عقایدآموزان میدر این زمان دانش

هـاي پیشـنهادي آنهـا    را با صداي بلند بیان کنند و راه حل
-ها و اصالحات الزم ارائه میتقویت می شود و راهنمایی

گردد. 
ها حاکی یافتهگوناگون:اجتماعیهايمرور مهارت

هــاي از آن اســت کــه بحــث گروهــی در مــورد مهــارت  
ن را آموزاهاي اجتماعی دانشاجتماعی گوناگون، مهارت

آمـوزان بعـداً بـه طـور مسـتقل ایـن       دهد و دانـش رشد می
هاي ضروري براي گفتگو و حل ویژه مهارت(بههامهارت

دهنــد. بــا ایــن روشتعــارض) را مــورد اســتفاده قــرار مــی

توان پیامدهاي مثبت را براي مواقعی که فرد در دنیـاي  می
شید. شود را بهبود بخواقعی با مسایل گوناگونی روبرو می

هـاي آموزشـی ارزشـمند، بیـنش الزم بـراي      چنین فرصت
آفـرین و عوامـل   هـاي مشـکل  بینی شرایط و موقعیـت پیش

دهـد. در  آموزان میمؤثر برتعامالت ناکام ساز را به دانش
شود تر میتر و قويآموزان غنینتیجه خزانه رفتاري دانش

ــب   ــدیریت مناس ــراي م ــت  و ب ــرایط و موقعی ــر ش ــاي ت ه
هاي متعددي در خزانه رفتاري آنها شکل پاسخگوناگون، 

هـاي اجتمـاعی بـه ایـن     گیرد. در واقع آموزش مهـارت می
آمـوزان فرصـت شـنیدن و دیـدن روش     شیوه، براي دانش

هــاي اجتمــاعی بــه شــیوه مطلــوب و بــدون  بــروز مهــارت
کند که سرانجام اعتماد به نفس احساس ترس را فراهم می

ده و احساس خود ارزشمندي افراد را به تدریج افزایش دا
ها منجر به رشد استقالل کند و همه اینها را تقویت میآن

شود. فرد در آینده می
کـه  زمـانی ،در طی فراینـد الگوسـازي  تقویت مثبت:

هاي اجتماعی مطلـوب را در مدرسـه   آموزان مهارتدانش
شان در اسـتفاده  برند، باید تالش و سخت کوشیکار میبه

به طور مستمر و مثبت تقویت شود. این قبیـل  هااز مهارت
هـا بایـد فـوري و بالفاصـله باشـد و بـراي کـودك        تقویت

آمـوز را  دانـش انگیـزش ،ارزشمند باشد. تقویت مناسـب 
دهـد و رفتـار   حفظ نموده و انگیزش درونی را افزایش می

بخشد. افزون بر این آموزان را بهبود میخود نظارتی دانش
اي را تقویـت کـرد و   ، رفتاهـاي ویـژه  باید هنگـام تقویـت  

هـاي اجتمـاعی   چرایی و چگونگی و مفیـد بـودن مهـارت   
طــور واضــح و روشــن توضــیح داده شــود.  ویــژه بایــد بــه

ها همچنین زمان، مکان و چگونگی استفاده از این مهارت
- آموزان توضیح داده شود (روزنتالدر آینده باید به دانش

تر بــه جـدول تقویــت  ، بـراي اطالعــات بیشـ  1997مالـک،  
مراجعه کنید).
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تقویت تحسین است یا تشویق؟
از 1آمـوزان بایــد بـه جــاي تحســین  معلمـان موقــع بـازخورد بــه دانــش  

هاي بین تحسـین و تشـویق   استفاده کنند. در ادامه برخی از تفاوت2تشویق
ارائه شده است.

تقویت به عنوان تحسین شـامل توضـیحاتی اسـت کـه از نظـر ماهیـت       
کاري که امروز انجـام  «یا » شغل خوبی است«بسیار کلی هستند. براي مثال 

اي همچون موارد مذکور بـه  بیانات بالقوه پراستفاده». دادي را دوست دارم
کننـد یـا رفتارهـاي ویـژه اي را توصـیف      رفتارهاي مشخصـی اشـاره نمـی   

رد. زیـرا  هایی را نیز با خود به همـراه دا کنند. همچنین تحسین برچسبنمی
معلم هنگام استفاده از تحسین، در مورد کودك و کارش قضاوت ارزشی 

که تشویق براي رفتارهاي ویژه اي ارائه می شود. در واقع  کند. در حالیمی
من چگونگی اسـتفاده نـوبتی   « تشویق شامل توضیحاتی به شرح زیر است: 

از زمان مقرر شما و جان از توپ در زمین بازي را مشاهده کردم، تو بیشتر 
شما امروز در بحث کالسی در مـورد قالیچـه،   « یا» با توپ بازي می کردي

اطالعات زیادي ارائه کردي. من دیدم که سه بار دستت را بـراي شـرکت   
این بیانات آشـکارا بـه تـالش هـاي کـودك اشـاره       ». در بحث بلند کردي

ورت دارد و هیچ گونه قضاوت یا ارزیابی در مورد کیفیت کار کودك ص
گیرد.گیرد و یا نتیجه کارش مورد تعبیر و تفسیر قرار نمینمی

به طورکلی، تشویق بـه جـاي فـرآورده محـور بـودن، بیشـتر برفراینـد        
ــر پیشــرفت تمرکــز مــی  ــا  تاکیــد دارد و ب ــار ی ــد. در روش تشــویق رفت کن

-هاي دانشهاي قبلی کودك به عنوان مالك مقایسه (نه پیشرفتپیشرفت
هـاي  گیرد. در واقع تشـویق بایـد تـالش   یشرفت او قرار میآموزان دیگر) پ

کودکان جهت دستیابی به تعامالت اجتماعی و سایر رفتارهایی را که براي  
کــالس درس مناســب و ارزشــمند هســتند را تقویــت کنــد. تشــویق بایــد   
کودکان را به سـوي پـاداش درونـی رفتـار خـود هـدایت کنـد و توانـایی         

طور خالصه، کودکـان  خود را افزایش دهد. بهکودك براي ارزیابی رفتار 
در محیطی پیشرفت خواهند کـرد کـه از ارزشـیابی شـدن نترسـند، بتواننـد       
اشتباه کنند و از اشتباهات خود یاد بگیرند. همچنین محیطی براي پیشرفت 
ــرآوردن        ــراي ب ــه ب ــند ک ــته باش ــاز نداش ــان نی ــه کودک ــت ک ــب اس مناس

طـور کلـی   ن، همواره تالش کنند. بـه استانداردهاي دیگران براي عالی بود
تشویق درست، خودمختاري، عزت نفس مثبت، میل به کشـف و پـذیرش   

-13، ص 1988دهـد (هیتـز و دریسـکول،    خود و دیگران را پـرورش مـی  
12.(

1.praises
2.encourage

هایی براي کارگروهی مشارکتی سازي فرصتفراهم
ی اجتمـاع هـاي  باعث رشد مهارتهاي گروهی فعالیت

دانیم که میطور). همان2002،(لوئیزد شوآموزان میدانش
هـاي  انسان موجودي اجتماعی است و بسـیاري از مهـارت  

الزم براي زندگی طی فرایند اجتماعی شـدن و در ارتبـاط   
گردنـد.  با دیگران و در درون محیط اجتماعی کسـب مـی  

هــاي یــادگیري آمــوزان بــا نــاتوانیبــه همــین دلیــل دانــش
ها نیاز دارنـد کـه   ین مهارتغیرکالمی نیز براي یادگیري ا

در واقـع کارهـاي   در بین جمع باشند و گروهی کار کنند. 
فرصـت تعامـل و کـار بـا همسـاالن را      گروهی مشارکتی، 

فراهم می سـازد کـه ایـن امـر بـه نوبـه خـود باعـث رشـد          
شـود (اسـمیت و   هاي اجتماعی و ارتباطی آنان مـی مهارت

؛ 2007یگل،؛ سـ 2002؛ میلوارد و همکاران،2004پلگرینی،
؛ 1997ک،ن؛ سندبری1994ویرنسکی و اسکات،-سارکس

-). در تأیید یافته2001فیشر،؛2002لوئیز،؛ 1987اسالوین،
ویرنسکی و اسکات–هاي پژوهشگران مذکور، سارکس 

ها و تعامالت مکرر گروه کند که  فعالیت) بیان می1995(
هـاي  با یکدیگر، اختالف نظرها بـراي حـل مسـأله، بحـث    

هــاي گروهــی، فرصــت رشــد  کــار و ســایر فعالیــتحــین
هاي اجتماعی و ارتباطی را فراهم می کند که براي مهارت

زندگی در جامعه امـروزي ضـروري هسـتند. راهبردهـاي    
دعوت به همکاري، ایفـاي نقـش همکـاري موفـق، جلـب      

هاي بسیار خوبی را براي آموز فرصتتوجه و توافق دانش
کنند که در ادامه هر یک کار گروهی مشارکتی فراهم می

طـور خالصـه مـورد بحـث قـرار گرفتـه       از این راهبردها به
است.

هـاي  آمـوزان بـا نارسـایی   دانـش دعوت به همکاري:
کـار مشـارکتی و یـادگیري    مهارت اجتماعی هنگام انجـام 

مشــارکتی همــواره بــا مشــکالتی مواجــه هســتند. بنــابراین 
هـاي  فرصـت درسـی برنامـه درمسـتمر طـور بـه بایدمعلمان

ــادگیري ــارکتیی ــراهممش ــدف ــشوکنن ــوزاندان ــا راآم ب
هاي اجتماعی مثبت مواجه سـازند. فـراهم سـازي    موقعیت
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تـوان ابتـدا از کـالس درس و در    هایی را میچنین فرصت
هـاي  مقیاس کوچک شروع کرد تـا اینکـه انجـام فعالیـت    

آموزان درونی و خود انگیخته شـود.  مشارکتی براي دانش
هـاي  بنـدي) گـروه  کر است کـه چیـدمان (تقسـیم   شایان ذ

مشارکتی در درون کالس درس باید به گونه اي باشد که 
به جاي تأکید بر پیشرفت انفرادي، کار گروهی را ترغیب 
کند و افراد را به مشـارکت در کـارگروهی دعـوت کنـد.     
البته معلم باید همواره بر یادگیري مشارکتی نظارت کند و 

هنمایی و هدایت کند. افزون بر این، معلم در مواقع لزوم را
باید در انتخاب همکالسی ها یا دوستانی که به طور مستمر 
و منظم در کارگروهی با هم مشارکت می کنند نیز دقـت  
الزم را داشته باشد. زیرا انتخاب درست اعضاي گـروه بـر   
اساس اشتراکات اخالقی و رفتاري، آنان را بر می انگیـزد  

هـاي دیگـر تـالش بیشـتري کننـد و      ا گـروه تا در رقابت بـ 
مستقل تر شوند.

هنگـام وارد کـردن   ایفاي نقـش همکـاري موفـق:   
هاي کار مشارکتی بزرگتر، معلم باید در کودکان به پروژه

کند و نقـش  گروه همکاريها بین اعضايتقسیم مسئولیت
کـه قـوانین   میانجی را داشته باشد. افزون بر ایـن تـا زمـانی   

ر مشـارکتی توسـط معلـم الگوسـازي نشـده      مربوط به کـا 
است، کار مشارکتی نباید شروع شـود. ایـن قـوانین بـراي     
همکاري موفق ضروري هستند و پس از الگوسازي توسط 

آن قوانین وبپردازندایفاي نقشبهبایدآموزاندانشمعلم،
را در ایفاي نقش رعایت کنند. این کار باعث می شود تـا  

که چه انتظاراتی از آنها دارند و بـراي  آموزان بدانند دانش
کنند. درگیري برآوردن آن انتظارات راغب شوند و تالش

فعال کودکان (به ویژه کودکانی که در مخاطره مشکالت 
هـاي یـادگیري   سازي فرصـت در فراهمخاص قرار دارند)

دهد، تعهد آنها براي انجام شان، عالیق آنها را افزایش می
شان براي موفقیت را د و اعتماد به نفسکنکار را بیشتر می

بخشد. چنین شرایطی فرصت بسیار خـوبی بـراي   بهبود می
-کند تا ضرورت و اهمیت مهارتآموزان فراهم میدانش

گیرنـد را  کـار بهگوناگونهايدر موقعیترا که بایدهایی
ــه بداننــد. برخــی از مهــارت هــاي پــیش نیــاز بــراي اینگون

):1999ودوین، (گتعامالت عبارتند از
وارد شدن به گروه هاي مختلف
 گوش کردن و احترام گذاشتن به اعضاي گروه
استفاده از راهبردهاي مناسب براي بیان مخالفت خود
رعایت نوبت
نشان دادن و حفظ ارتباط با نگاه و خودکنترلی

هـاي  یکی از روشآموز:جلب توجه و توافق دانش
این اسـت کـه موافقـت    موثر براي شروع تقویت همکاري 

آموزان براي کار گروهـی را جلـب کنـیم و از آنهـا     دانش
بخواهیم که به طور فعال در کار گروهی همکاري کننـد.  

اي را تهیـه کنیـد و در اختیـار    براي این کار بایدتوافق نامه
آموزان قرار دهید. آنها نیز باید توافق نامه را بپذیرند دانش

و آن را امضا کنند.
هاي غیررسـمی توافـق بهتـر    کلی در طول بحثطوربه

آموزان انتقاد و بـاز خـورد را   گیرد. زیرا دانشصورت می
تـر کمتـر در   هاي رسـمی پذیرند و نسبت به محیطبهتر می

هــاي کننــد. در واقــع موقعیــتمقابــل انتقــاد مقاومــت مــی
تــر اســت و آنهــا آمــوزان مناســبغیررســمی بــراي دانــش

بادل افکار بپردازند، عقاید خـود را  توانند به تتر میراحت
هاي بیان کنند، سواالت خود را بپرسند و به تبیین استدالل

خود بپردازند.

فراهم سازي آموزش مستقیم
هـاي اجتمـاعی مسـتلزم تعیـین     مهارتآموزش مستقیم 

ها براي یادگیري، آموزش منظم مهارتنهاي روشهدف
آموز، یشرفت دانشو مفاهیم از ساده به دشوار، نظارت بر پ

تـدریس  ، سؤال و پاسخ مستمر، تقویت، اصالح اشتباهات
و تمرین بـراي رسـیدن بـه    مجدد محتوا در مواقع ضروري

). از راهبردهاي استفاده از 2008(وستوود،حد تسلط است
ها، بیان انتظارات مربوط به کالس درس، شخصیت داستان
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هـا و کمـک بـه آمـادگی    تمرین صـحیح و ایمـن مهـارت   
ــراي آمــوزش  دانــش ــراي بزرگســالی ب مســتقیم آمــوزان ب
توان استفاده کرد که در ادامه هر هاي اجتماعی میمهارت

اند.یک از این راهبردها به طور خالصه ارائه شده
سازي آموزش فراهم:هاداستانشخصیتازاستفاده

هاي اجتماعی ضـروري از قبیـل   مستقیم براي سایر مهارت
و مـدیریت ناکـامی نیـز بسـیار مهـم      همدلی، حل تعـارض  

هاي مربوطه ها را از طریق پیشینهتوان این مهارتاست. می
هـاي  هـا همـواره در پیشـینه   معرفی کرد. زیرا ایـن مهـارت  

تـوان از طریـق معرفـی و ارائـه     تحقیقاتی وجود دارد و می
- هاي گوناگون، اطالعات افراد در مورد این مهارتکتاب

آمـوزان از مطالعـه   عاتی که دانـش ها را گسترش داد. اطال
آورند، انگیزش آنها براي ها به دست میاین منابع و کتاب

-دهد و آگاهی آنها از این مهارتیادگیري را افزایش می
هـا و راه  آموزان مهـارت کند. در واقع دانشها را  زیاد می

کننـد و در  هـا را کسـب مـی   حل شخصیت داستان کتـاب 
). 1998گیرنـد (دي جـورج،   یزندگی خودشان به کار مـ 

ها بـه ویـژه زمـانی کـه معلمـان و دانـش       استفاده از داستان
کنند و درباره رفتارهـا و  آموزان کتاب را با هم مطالعه می

-ها بـا هـم صـحبت مـی    هاي داستانهاي شخصیتمهارت
کند تا به راحتی و بـدون  آموزان کمک میکنند، به دانش
ها و عقاید خود را گاهها شرکت کنند و دیدترس در بحث

در جمع بیان کنند و براي عقاید خود استدالل بیاورند. 
بایـد قـوانین   بیان انتظارات مربوط به کالس درس:

ــوانین و    ــژه ق ــه وی ــا انتظــارات عمــومی کــالس درس (ب ی
انتظارات اجتماعی) به دانش آمـوزان آمـوزش داده شـود.    

کند تا مسئولیت پـذیر  این کار به دانش آموزان کمک می
شوند و بـه قـوانین احتـرام بگذارنـد. زیـرا ایـن قـوانین بـه         

کنـد.  امنیت، آرامش، موفقیت و پیشرفت آنها کمک مـی 
توان شرایط یا تعارضـی را کـه در داسـتان    بدین منظور می

افتد را مجـدداً بـه صـورت نمـایش اجـرا کـرد و       اتفاق می
ازي کننـد و  هاي داستان را بـ آموزان نقش شخصیتدانش

هاي جدیـدي را بـه مسـاله ارائـه     ها و راه حلها، ایدهپاسخ
کنند. ایفاي نقش فرصت بسیار خوبی را بـراي همـدلی بـا    

دهد.آموزان قرار میدیگران در اختیار دانش
شرایط ،ایفاي نقشها:مهارتایمنوصحیحتمرین

هـاي ناآشـنا، متنـوع، پیچیـده و     امنی براي کشف موقعیت
توانند از طریق آموزان میکند و دانشفراهم میخطرناك

هاي تفکـر انتقـادي و خطرپـذیري را بـا بـیم و      آن مهارت
هراس کمتري تجربه و تمـرین کننـد. همچنـین ایـن نـوع      

شـان بـا دنیـاي    آموزان و ارتباطفعالیت، خودآگاهی دانش
دهـد.  بیرون و سایر افراد محیط اطرافشـان را افـزایش مـی   

آمـوزان  ایفاي نقـش افـراد دیگـر بـه دانـش     افزون بر این،
کنـد کـه درکشـان نسـبت بـه فردیـت خـود و        کمک مـی 

تـوان در محـیط   دیگران بهبود یابد. به طـور خالصـه، مـی   
اجتماعی با کمک ایفاي نقش شرایطی را ایجاد کـرد کـه   

گوناگونی را بر عهده بگیرد.هايحتی معلم نیز بتواند نقش
براي بزرگسـالی: آموزان کمک به آمادگی دانش

ــان  یکــی از مهــم تــرین وظــایف آموزشــی معلمــان و مربی
انتخـاب  هاي یـادگیري غیرکالمـی  ناتوانیآموزان با دانش

ــروري ــرینض ــارتت ــاعی مه ــاي اجتم ــه  ه ــت ک ــن اس ای
هــا نیــاز خواهنــد داشــت. آینــده بــه آنآمــوزان در دانــش

نـاتوانی هـاي   آموزان با هاي آموزشی دانشمحتواي برنامه
1باید مبتنی بر راهبرد از باال بـه پـایین  گیري غیرکالمییاد

یعنی از تحلیل رفتار الگوي بزرگسال مورد انتظار به دست 
این است که ایدة اصلی راهبرد از باال به پایین آمده باشد. 

افراد عادي به عنوان مرجع آموزش در نظر گرفته شـوند و  
ــارت  ــایی مه ــراي شناس ــت ب ــاعی و فعالی ــاي اجتم ــه اي ه

این افراد استفاده شود. زیرا آنها مرجع آموزشی مربوطه از 
نیــاز فعلــی و آینــده هــاي اجتمــاعی مــوردمهــارتواقعــی
هستند. در هاي یادگیري غیرکالمیناتوانیآموزان با دانش

هاي ضروري، بـراي مشـخص   این راهبرد شناسایی مهارت

1.Top-Down  Strategy
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کردن مراحل حرکت به سوي بزرگسالی ضـروري اسـت   
).1997(سو،

) در پژوهش خود به ایـن نتیجـه   1986استرین و ادوم (
بینـی  هاي اجتماعی پیشهاي مهارتاند که نارساییرسیده

کننده پیامدهاي بزرگسالی هستند. بنـابراین، معلمـان بایـد    
ایـن قبیــل مشـکالت را در اوایــل مدرسـه بــه دقـت مــورد     
مالحظه و توجه قرار دهنـد. شـایان ذکـر اسـت کـه نتـایج       

هاي یـادگیري غیرکالمـی   ت در مورد تأثیر ناتوانیتحقیقا
و تحصیلی اجتماعیزندگیبراختالل)شدتازنظر(صرف
آمــوزان، ضــد و نقــیض اســت (میــت و بوالســگی، دانــش
). به طور کلی، با استفاده مناسب از زمان آموزشی و 1998

آمـوزان را  تـوان دانـش  مشارکت و همکاري با والدین می
کار گیري تعامالت اجتماعی مفید، بهدرجهت یادگیري و 

هـاي  موثر و مثبت هدایت کرد. آمـوزش مسـتقیم مهـارت   
آموزان با ناتوانی یادگیري غیرکالمی اجتماعی براي دانش

داراي مزایاي بسیاري است که از جمله می توان به بهبـود  
هاي بین فردي قابلیت اجتماعی، افزایش استفاده از مهارت

عزت نفس، و رضایت شخصی ناشـی  اجتماع پسند، بهبود
هاي تحصیلی  و اجتماعی اشاره کرد.از پیشرفت در حیطه

نتیجه گیري
با استفاده از الگوسازي، یادگیري مشارکتی و آموزش 
مستقیم می توان بـه دانـش آمـوزان در تشـخیص و درك     
ناتوانی هـاي اجتمـاعی شـان، رشـد راهبرهـاي مـوثر حـل        

ظیمی کمک کرد. در واقع مسأله و کسب رفتارهاي خودتن
تواننـد از ایـن آمـوزش سـود ببرنـد.      آموزان میهمه دانش

آموزان با برخورداري از آموزش هـاي  طور کلی، دانشبه
مذکور اعتماد به نفس و قابلیت بیشتري پیدا می کنند و در 
مواجهه با چالش هـاي اجتمـاعی و تحصـیلی توانـاتر مـی      

غلبه کنند. بـه همـین دلیـل    شوند و بهتر می توانند بر موانع 
هاي آموزشـی بـراي غلبـه بـر     باید در فراهم سازي فرصت

این مشکالت تالش و پافشاري کرد. افزون بر این، مداخله 
هاي مناسب و موثر از توانایی ها و نقاط قوت دانش آموز 
براي یادگیري استفاده می کنند و محـدودیت هـا و نقـاط    

براین، اگـر معلمـان بـه    ضعف آنها را بهبود می بخشند. بنـا 
طور موثر از راهبردهاي اجتماع پسند استفاده کنند، آنگاه 
می توانند عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شان 
را به طور مثبت و معنی دار تحت تأثیر قرار دهند. همچنین 

آموزان در پیشرفت شخصـی،  این فنون می توانند به دانش
زندگی کمک کنند. در خود شکوفایی و رسیدن به معناي

هاي اجتماعی ضروري براي ضمیمه مقاله، فهرست مهارت
ــه   ــوزش ب ــشآم ــا  دان ــوزان ب ــادگیري  آم ــاي ی ــاتوانی ه ن

غیرکالمی بر اساس راهبردهاي بحث شـده در ایـن مقالـه    
ارائه شده است. شایان ذکر است کـه ایـن فهرسـت، طـی     

) تهیـه شـده و در   1389پژوهشی توسـط حسـین خـانزاده (   
ــاب ــارتکت ــوزش مه ــان و  آم ــه کودک ــاعی ب ــاي اجتم ه

نوجوانان چاپ شده است که با اجـازه ایشـان در پیوسـت    
این مقاله جهت استفاده خوانندگان آورده شده است.
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هاي یادگیري غیرکالمیآموزان با ناتوانیبراي آموزش به دانشهاي اجتماعی ضروريفهرست مهارت
هاي اجتماعی مربوط به محیط مدرسهمهارت

. ورود به مدرسه در زمان مناسب1
. خروج از مدرسه در زمان مناسب2
(عدم غیبت بی مورد). حضور مرتب در مدرسه3
. پوشش مناسب در مدرسه با توجه به مقررات وضع شده4
(تمیز و مرتب بودن)ظاهر آراسته داشتن.5
(مانند اتوبوس و ...). رعایت مقررات انضباطی هنگام استفاده از امکانات ایاب و ذهاب مدرسه6
. استفاده مناسب از امکانات بهداشتی در مدرسه7
. اجتناب از آزار و اذیت دانش آموزان در محیط  مدرسه8
همساالن. برخورد مناسب با مزاحمت هاي9

. صف بستن و با صف (یا بدون سر و صدا) به سمت کالس حرکت کردن10
. اطاعت از دستورات ناظم در ساعات تفریح11
(تعارف کردن، ریختن زباله در ظرف مخصوص و ...). رعایت آداب تغذیه در حیاط مدرسه12
هاي دسته جمعی با دوستان. شرکت در بازي13
زي به هنگام بازي هاي دسته جمعی. رعایت قوانین با14
. استفاده از زمان تفریح به طور مناسب15
. کمک به نظافت محیط مدرسه16

مهارت هاي اجتماعی مربوط به کالس درس
. حضور به موقع در کالس درس1
. ورود به کالس درس  بدون سر و صدا2
. قرار دادن لباس در محل مخصوص3
گذاشتن هنگام ورود معلم. بلند شدن و احترام 4
. نشستن در جاي خود بدون سر و صدا5
. عدم تخریب وسایل و تجهیزات کالس درس6
. رعایت مقررات کالس درس در نبود معلم7
. اجتناب از آزار و اذیت دیگر همکالسی ها در کالس درس8
. حفظ نظافت کالس درس9

. آوردن وسایل مورد نیاز  به کالس درس10
. امانت دادن وسایل خود به دیگر همکالسی ها11
. تفاوت قائل شدن میان وسایل خود و دیگران12
. اجازه گرفتن به هنگام استفاده از وسایل دیگران13
. جلب توجه معلم در کالس درس با بلند کردن دست14
. مرتب نگه داشتن میز خود15
. مراقبت از لوازم شخصی16
خنان معلم  و قطع نکردن حرف او. گوش دادن به س17
. گوش دادن به اظهارنظر همکالسی و قطع نکردن حرف او18
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. داوطلب شدن براي پاسخ دادن  به سوال  معلم19
. اظهار نظر  به موقع در بحث کالسی20
. آوردن تکالیف انجام داده شده در منزل به کالس درس21
شده. انجام تکالیف کالسی در زمان معین22
. انجام تکالیف کالسی بدون سر و صدا23
. سعی کردن به هنگام مشکل بودن تکلیف24
. اطاعت از دستورات شفاهی معلم25
. اطاعت از دستورات کتبی معلم26
. ایفاي نقش خود در انجام تکالیف گروهی کالس درس27
. ارائه گزارش در جلوي کالس28
در کالس درس. نادیده گرفتن عوامل مزاحم29

(با همساالن و بزرگساالن)هاي بین فرديمهارت
. سالم و احوال پرسی مناسب1
. شروع گفتگو2
(ارتباط با نگاه) و حفظ آن. آغاز تماس چشمی3
. تغییر نگاه در طی گفتگو4
. لبخند زدن  به هنگام مواجهه با دوستان و در طی گفتگو5
. معرفی خود به دیگران6
معرفی یک دوست به دیگري. 7
. تشکر کردن به شیوه مناسب8
. اعتناکردن به حضور دیگران9

. آهنگ صداي مناسب در گفتگو با دیگران10
. رد و بدل کردن  تعارفات معمول11
. پایان دادن به گفتگو با دیگران  به شیوه مناسب12
. کمک خواستن از دیگران13
. عذرخواهی کردن14
یرش عذرخواهی. پذ15
. اجتناب از مسخره کردن دیگران16
. واکنش مناسب به مسخره کردن دیگران17
هاي مختلف. رعایت نوبت در فعالیت18
. انتقاد پذیر بودن19
. انتقاد کردن به طور مناسب از دیگران20
. امتناع از درخواست  نامعقول دیگران به شکل مودبانه21
قرض گرفتن) به طور مناسب. امانت گرفتن(یا 22
. پس دادن امانت به طور سالم و در موعد مقرر23
. قرض دادن به دوستان24
. قرار مالقات گذاشتن و سر وقت حاضر شدن25
. استفاده از شیوه هاي ارتباطی غیر کالمی26
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. به کار بردن واژه هاي مودبانه به هنگام گفتگو27
. پیدا کردن دوست جدید28
. جلب توجه به طور مناسب29
. حفظ دوستی30
. حمایت عاطفی از دوستان31
. کمک کردن به دوستی که آسیب دیده است32
نامحرم)-. تعامل مناسب با جنس مخالف با در نظر گرفتن ارزش ها یا هنجارهاي مشخص(محرم33
. پذیرفتن عقاید متفاوت از عقاید خود34
به فضاي شخصی) هنگام گفتگو. حفظ فاصله مناسب (توجه35
. متقاعد کردن دیگران براي انجام عمل درست36
. واکنش مناسب در مقابل متقاعدسازي دیگران37
. مواجهه با زورگویی دیگران38
. تحسین رفتارهاي مطلوب همساالن39
. اظهار نظر بجا به هنگام صحبت با یک  بزرگسال40
شیوه درست. مخالفت با نظر بزرگسال به41

(شامل مهارت هاي جایگزین براي پرخاشگري، مواجهه با تنیدگی، مدیریت تعارض)مهارت هاي خودمدیریتی
. دور شدن از همسال به هنگام خشمگین بودن او1
. تقاضاي کمک به هنگام مواجهه با آزار و اذیت دیگران2
. ابراز  خشم با کالم به دور از پرخاشگري3
دیگري. تحمل خشم4
. رفتار سازنده یا مناسب  با برخورد یا انتقاد نابجا5
. توانایی مقابله با فشارهاي گروه6
. توانایی حل مساله7
. پذیرش پیامدهاي رفتار خود8
. واکنش مناسب نشان دادن  نسبت به تهمت9

. اظهار نارضایتی و شکایت10
یگران. پاسخ مناسب به شکایت و اظهار نارضایتی د11
. توانایی مقابله با برآشفتگی12
. تحمل بی توجهی دیگران13
. مواجهه با ناکامی(یا شکست)14
. کنار آمدن با بی حوصلگی15
. استفاده از مهارت هاي تنش زدایی(آرامش بخشی)16
. تحمل از دست دادن17
"نه". مهار خود در مواقع شنیدن  18

ه مال خودش  نیست. مقابله با خواستن چیزي ک19
. حفظ آرامش و  خونسردي در مواقع بحرانی20
. واکنش مناسب در برابر دستورات نابجا از طرف بزرگساالن21
. مقابله با  ناامیدي22
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. استفاده از مذاکره براي حل موارد اختالفی(اختالف نظرها)23
هاي خود. مقابله با تناقضات در دیدگاه24
یت هاي خود. پذیرش محدود25
. پذیرش محدودیت هاي مربوط به محیط هاي مختلف26
. پاسخ به شوخی دیگران27

هاي تصمیم گیري و حل مسالهمهارت
. جمع آوري اطالعات1
. هدف گذاري2
. در نظر گرفتن توانایی هاي شخصی در تصمیم گیري3
چه که موجب مشکل شده است. تصمیم گیري در مورد آن4
بینی یک موقعیت دشوار. پیش5
. شناسایی و تعریف مساله یا مشکل6
. اولویت بندي مسائل7
. شناسایی منابع در دسترس براي حل مساله8
. مشورت کردن به هنگام تصمیم گیري9

. شناسایی راه حل ها10
. اولویت بندي راه حل ها11
. پیش بینی پیامدهاي انتخاب هر یک از راه حل ها12
. تصمیم گیري درباره راه حل نهایی(بهترین راه حل)13
. به کارگیري راه حل نهایی14
. ارزیابی راه حل به کار گرفته شده15

همکاري
. پیشنهاد دادن کمک به دیگران1
. مشارکت در فعالیت گروهی و ایفاي نقش خود به طور مناسب2
. سهیم کردن اموال خود با دیگران3
یف  درسی به صورت مشارکتی. انجام تکل4
. کمک در انجام تکالیف به همکالسی ها5
. انجام بازي مشارکتی6
. کمک به اولیا و دیگر اعضاي خانواده در امور مختلف7
. همکاري با  معلم در  پیروي از مقررات وضع شده در کالس درس8
شده در  محیط مدرسه. همکاري با دیگر کارکنان مدرسه  در  پیروي از مقررات وضع 9

. اطاعت از دستورات اولیا و دیگر بزرگساالن10
. تمیز نگه داشتن وسایل شخصی، اتاق خود ، کالس درس و ....11
.گوش دادن به همکالسی ها به هنگام گزارش کار توسط آنها12
. پذیرش و انجام تصمیماتی که توسط گروه صورت  می گیرد13

أت ورزيمهارت هاي مربوط به جر
. جرأت داشتن براي ورود به جمع همساالن1
. جرأت داشتن براي ورود به جمع بزرگساالن2
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ها. توانایی حرف زدن در جمع کالس و سایر گروه3
هاي مختلف همساالن و بزرگساالن. جرأت  داشتن   براي  شروع گفتگو  با  افراد  مختلف  و  در گروه4
هاو  یا سایر فعالیت. دعوت همساالن به بازي5
گفتن"نه". جرأت  6
. تقاضاي کمک یا اطالعات7
. پاسخ دهی مناسب به انتقادات دیگران8
. توانایی اظهار نظر مخالف9

هاي سازمان یافته مانند ورزش و ... .. شرکت در فعالیت10
. معرفی خود به افراد جدید بدون اضطراب11
خانه خود. دعوت کردن دوستان به12
هاي گروهی بدون دعوت از او. ورود به فعالیت13
. داشتن اعتماد به نفس در تعامل با جنس مخالف14
. دفاع از حق خود15
. واکنش مناسب به هنگام برخورد  نامناسب بزرگترها16
. بیان عبارات مثبت درباره خود17
هی در کالس درسد. داشتن اعتماد به نفس براي داوطلب شدن و پاسخ18
هاي اجتماعی. داشتن اعتماد به نفس در سایر فعالیت19
. حالت غرور گرفتن مثبت در ظاهر20

هاي اجتماعی مربوط به عواطف و احساساتمهارت
شناسایی و درك  احساسات و  حاالت شخصی.1
. شناسایی و درك احساسات و حاالت دیگران2
د. احساس خوب داشتن درباره خو3
. احساس خوب داشتن درباره دیگران4
. شناسایی راه هاي کنترل و غلبه بر  هیجانات خود مانند ترس، خشم و ... .5
. پذیرش احساسات خود6
. سخن محبت آمیز گفتن و اظهار محبت7
. تشویق خود8
. ابراز نگرانی نسبت به فرد دیگر9

. ابراز همدلی10
مناسب درباره جنس مخالف (محرم و نامحرم). داشتن احساسات بجا و 11
دهی مناسب به احساسات دیگران. پاسخ12
. ابراز شادي به شیوه مناسب13
. صادق بودن14
. اظهار صمیمیت15
. استقبال از اظهار محبت دیگران16
. تعریف و تمجید از دیگران17

مهارت هاي اجتماعی مرتبط با جامعه
در اماکن عمومی. راهنمایی خواستن1
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. راهنمایی کردن دیگران در اماکن عمومی2
. ریختن زباله در ظرف هاي مربوطه3
. توجه به حقوق دیگران در اماکن عمومی4
. آسیب نزدن به اموال عمومی5
. توانایی برقراري ارتباط تلفنی با موسسات عمومی جهت به دست آوردن اطالعات یا  درخواست کمک6
اده مناسب از اماکن تفریحی جامعه. استف7
. استفاده از خدمات حمل و نقل در جامعه با رعایت رفتارهاي اجتماعی مناسب8
. رعایت مقررات ایمنی هنگام عبور از خیابان هاي شهر9

. داشتن رفتار هاي اجتماعی مناسب در اماکنی مانند رستوران، جامعه، مسجد، سینما، بانک، و ... .10
شارکت در رویدادهاي اجتماعی. م11
. داشتن ظاهر مناسب در محیط ها و رویدادهاي مختلف جامعه12
. احترام به مراجع قانونی13

مهارت هاي اجتماعی مرتبط با محیط شغلی
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