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  فراگیر آموزش نظام در ویژه نیازهاي با آموزان دانش به اجتماعی هايمهارت آموزش
  درسی ریزي برنامه ارشد کارشناس خضري آناهیتا: تنظیم و ترجمه

     
 

  چکیده
هـا،  بـا هـم کالسـی    در مدرسه، کنش متقابـل ممکـن اسـت   . کنندمی هاي اجتماعی رفتارهایی هستند که به افراد براي کنش متقابل با دیگران کمکمهارت

شود که شخص مالقات در مراحل بعدي زندگی، این کنش متقابل با همکاران، سرپرستان، دوستان و افراد دیگر برقرار می. مدرسه باشدمعلمان و سایر کارکنان 
بـه  ) رابـط (آموزان با استفاده از خدمات معلم مرجـع  هاي درس عادي در کنار سایر دانشآموزان با نیازهاي ویژه در کالسدر آموزش فراگیر که دانش. کندمی

یک برنامه عادي سـازي بایـد شـامل تمهیـداتی     . شوندشوند، از نظر پذیرش در گروه همساالن خود با مشکل رو به رو میگر مشغول به تحصیل میعنوان تسهیل
یف خصوصیات افـراد توانـا بـه    در مقاله حاضر ضمن تعر .آموزان داراي نیازهاي ویژه باشد تا بتواند مؤثر واقع شودبراي افزایش پذیرش اجتماعی نسبت به دانش

آموزان دچار مشکل در برقراري ارتباط و روابط هاي شناسایی دانششیوه هاي اجتماعی پایه،آموزان با نیازهاي ویژه در مهارتو مشکالت دانش لحاظ اجتماعی
  .شودداده می شرح آموزان با نیازهاي ویژهانشبه د هاي اجتماعیضرورت، اهداف و نحوه آموزش مهارت عالوه بر آن  .شوداجتماعی توضیح داده می

  آموزان استثنایی دانش –آموزش فراگیر  –هاي اجتماعی مهارت :هاي کلیديواژه
 

    

  مقدمه
اي از راهبردهاست هاي اجتماعی مجموعهآموزش مهارت 

که هدفش کمک به دانش آمـوزان بـراي برقـراري و حفـظ     
ر کودکـان بـه راحتـی    اکثـ . تعامالت مثبت بـا دیگـران اسـت   

-هاي اجتماعی متناسب بـا فرهنگشـان را بدسـت مـی    مهارت
ولی برخی دیگر و از جمله بیشتر کودکان با نیازهاي ، آورند

هـاي  شـوند و بایـد بـه آنهـا مهـارت     ویژه آموزشی موفق نمی
-اجتماعی را آموزش داد تا بتوانند آنچـه را کـه در موقعیـت   

. است، انتخـاب کننـد   هاي اجتماعی مختلف برایشان مناسب
شـود کودکـان بـا نیازهـاي     یکی از دالیل اصلی که سبب می

ایـن اسـت کـه ایـن کودکـان       ،ویژه محبوبیت نداشـته باشـند  
توانـد آنهـا را دوسـت    هاي اجتماعی مناسـبی کـه مـی   مهارت

ــوه دهــد، ندارنــد  ــزواي اجتمــاعی در دوران. داشــتنی جل -ان
هداشـت  کودکی ممکن است عواقب درازمدت و جدي بـر ب 

بنابراین کمـک بـه   . روانی فرد در بزرگسالی به جاي بگذارد
آموزان با نیازهاي ویـژه بـراي غلبـه بـر ایـن مشـکالت       دانش

  .ضروري است
  

  هاي اجتماعی مفهوم مهارت
محیط اجتمـاعی خـود را بـا     ،افراد توانا به لحاظ اجتماعی

   بــه صــورت مــؤثر  آنهــاي دهــی بــه موقعیــتدرك و پاســخ

ایـن افـراد داراي خصوصـیات زیـر     . د مدیریت کنندتواننمی
  :باشندمی
بـه درستــی مفهـوم هـر رخـداد      : 1حـساسـیت اجتـمـاعی -

ــی ــانه اجتمــاعی را م ــی از نش ــد یعن ــاي فهمن ــرنخ(ه ــايس ) ه
  .کننداجتماعی رمزگشایی می

ي تجربه کـردن آنهـا را درك   افراد و نحوه: 2ایفاي نقش -
 .کنندمی
هاي اجتماعی و آن چه کـه در  موقعیت:  3بینش اجتماعی -

 . کننداجتماع رخ می دهد را درك می
ها دوستی نظیر ها و عرف اجتماعیجریان:  4اجتماعی فهم -

 .و روابط متقابل اجتماعی را درك می کنند
ــنش روان - ــناختیبی ــزش  :  5ش ــردي و انگی ــیات ف خصوص

 .دیگران را درك می کنند
ط بــه موقعیــت هــاي اجتمــاعی مربــو:  6قضــاوت اخالقــی -

 .آداب و اصول اخالقی را ارزیابی می کنند
ي مـؤثر و چگـونگی   ي مداخلـه نحـوه : 7روابط اجتمـاعی  -

کنند ، مهارتی کـه  تأثیرگذاري بر رفتار دیگران را درك می
 .شودمستلزم مهار یا کنترل خود می

به درستی اندیشه و احساس خود را به دیگـران  :  8ارتباط  -
 .کنندابراز می

کنند و نحـوه  ها را حل میمشاجره:  9 ماعیحل مسأله اجت -
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تأثیرگذاري بر رفتار دیگران براي دستیابی بـه اهـداف مـورد    
 .نظر را درك می کنند

هـاي  آمـوزان بـا نیازهـاي ویـژه در مهـارت     معموالً دانش
اجتماعی پایه که براي روابط اجتماعی موفق حیـاتی بـه نظـر    

  :رتند ازها عبااین مهارت. رسد دچار مشکل هستندمی
توانایی ایجاد ارتباط چشـمی بـا دیگـران    : ارتباط چشمی  -

هنگام گـوش دادن بـه سـخن آنهـا و یـا حـرف زدن بـا آنهـا         
  .دست کم براي یک دوره زمانی کوتاه

 .خندیدن، ابراز عالقه: بیانات چهره اي  -
رعایت کردن فاصله مناسـب نسـبت بـه    : فاصله اجتماعی  -

 .دیگران
 .صدا، وضوح گفتار زیري و بمی: چگونگی صدا  -
آغاز ارتبـاط یـا پاسـخ گـویی بـه      : احوالپرسی با دیگران  -

 احوالپرسی
مهارت هاي محاوره اي مناسب سن، بیـان  : گفتگو کردن -

احساسات، سؤال کردن، گـوش کـردن، ابـراز عالقـه، پاسـخ      
 .دادن به پرسش دیگران

رعایـت کـردن مقـررات،    : بازي و کار کردن با دیگـران   -
ن، کمک کردن، نوبت گرفتن، تعارف بـا  مشارکت، قول داد

 .دیگران، قدردانی، ابراز تأسف
هـاي  اسـتفاده از راه : کمـک  جلب توجه و یا درخواسـت  -

 .مناسب
مهـار پرخاشـگري، فـرو نشـاندن     : حل تعارضات درونی  -

 خشم خود و تحمل خشم دیگران، 
 .آراستگی و بهداشت -
 

  ضرورت آموزش مهارت هاي اجتماعی
ردي مبتنی بر عادي سـازي اسـت و   آموزش فراگیر رویک

هدف آن آماده کردن افراد بـا نیازهـاي ویـژه بـراي زنـدگی      
دهـد  نشـان مـی   پژوهشـی مطالعـات   .مناسب در جامعه اسـت 

دانش آموزان بـا نیازهـاي ویـژه معمـوالً از جانـب همسـاالن       
عـدم پـذیرش اجتمـاعی بـراي     . عادي خود طـرد مـی شـوند   

ند، نسـبت بـه آنهـا کـه     دانش آموزانی که ناتوانی خفیف دار

امـا  . داراي ناتوانی شدیدتر و آشـکارتر هسـتند، کمتـر اسـت    
حتی مبتالیان به ناتوانی خفیف هـم ممکـن اسـت مشـکالت     
شخصیتی، اختالل ارتباطی یا مواردي دیگـر را داشـته باشـند    
که سبب شود گـروه همسـاالن، آنهـا را نادیـده بگیرنـد، هـر       

ــد  ــان نکنن ــکارا طردش ــد آش ــوز . چن ــا آم ــارتب ــاي ش مه ه
ــش  ــه دان ــاعی ب ــی   اجتم ــژه م ــاي وی ــا نیازه ــوزان ب ــوان آم ت

شهروندانی رشد یافته در ابعاد گوناگون تربیت کرد و به این 
ترتیب به یکـی از اهـداف فراگیرسـازي کـه افـزایش سـطح       

  .تحول اجتماعی این گروه از کودکان است، دست یافت
  

  هدف از آموزش مهارت هاي اجتماعی 
هــاي هــاي اجتمـاعی در نظــام هـارت هـدف از آمــوزش م 

آموزان با نیازهـاي  آموزشی فراگیرسازي شده دستیابی دانش
  :ویژه به چهار هدف اولیه می باشد

  هاي اجتماعیبهبود فراگیري مهارت -
 هاي اجتماعیبهبود عملکرد مهارت -
 کاهش یا برطرف کردن مشکالت رفتاري -
 هاي اجتماعیداري مهارتتسهیل تعمیم دهی و نگه -
  

آموزان دچار مشکل در برقراري ارتباط شناسایی دانش
  و  روابط اجتماعی

  10مشاهدات طبیعت گرایانه - 1
مشــاهده طبیعــت گرایانــه یــا مشــاهده غیرمســتقیم تعامــل 

آموزان در کالس یا خارج از کالس احتمـاالً  اجتماعی دانش
ترین روش شناسایی بـراي معلمـان اسـت، زیـرا ایـن      با ارزش

آمـوز بـا گـروه    هاي موجود در تعامل دانـش یروش بر پویای
پـذیر را  کنـد تـا بتوانـد عوامـل اصـالح     همساالنش تأکید می

هنگـامی کـه معلـم بـه شـیوه بـازي یـا کـارکردن         . نشان دهد
آمـوزانی  کند، به سـرعت دانـش  آموزان با هم توجه میدانش

را که از جانب همساالن نادیده گرفته شده یـا آشـکارا طـرد    
انـد را  ا تبـدیل بـه اسـباب خنـده و مـزاح گشـته      انـد و یـ  شـده 

همچنین الزم است دالیل آشـکاري را کـه   . کندشناسایی می
بـه عنـوان مثـال آیـا     .جستجو نماید ،سبب این موقعیت هستند
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آموز مورد بحث آشکارا از طریق پرخاشـگري، انتقـاد   دانش
رحمانـه، تمایـل بـه خـراب کـردن بـازي یـا مزاحمـت در         بی

-ورزد؟ یا از سوي دیگر به نظر میان تنفر میکارها به دیگر
رسد که او دچار کمبود انگیزه و مهارت براي آغـاز ارتبـاط   

  با دیگران است و پیش از انجام کاري بسیار تردید دارد؟
  

  11بررسی جامعه سنجی -2
مشاهدات طبیعت گرایانه تمایـل دارنـد کـه آشـکارترین     

اگر چه این  موارد محبوبیت یا طرد شدگی را مشخص کنند،
کار نتواند همـه نکـات ظریـف موجـود در تعامـل اجتمـاعی       

به همین دلیل، بعضی معلمـان بررسـی و   . کالس را نشان دهد
آموزان یابی کل کالس را به منظور وادار ساختن دانشزمینه

. یابنـد شان سـودمند مـی  براي نشان دادن قطعی دوستان واقعی
ر خصوصــی آمــوز بــه طــوممکــن اســت معلــم بــا هــر دانــش
آمــوز بتوانـد بنویسـد، تکــه   مصـاحبه کنـد یــا چنانچـه دانـش    

گذاري شده است به او بدهـد،  شماره 3تا  1کاغذي را که از 
سپس از دانش آموز بخواهد تا نام کسی را که بیشتر دوسـت  

هـاي کالسـی یـا هنگـام     دارد با او بازي کند و یـا در فعالیـت  
-سپس از دانـش . دبنویس 1ناهار با او شریک باشد در شماره 

آمــوز بپرســد کــه اگــر آن شــخص بیــرون از کــالس باشــد، 
آن را در ردیـف دوم   انتخاب بعدي چه کسی خواهد بود؟ و

آموز بپرسد که اگر کسـی در  تواند از دانشمعلم می. بنویسد
کالس هست که هرگز دوست ندارد با او کار یا بازي کنـد،  

بـا همـه رابطـه     بنویسـد، اگـر   3تواند نـام او را در ردیـف   می
خوبی دارد، مجبور نیست نام کسی را بنویسد، فقط جاي آن 

-آوري مـی سرانجام، معلم کاغذها را جمـع . را خالی بگذارد
نمره براي انتخاب  2آموز را با احتساب کند و نمره هر دانش

کند، سپس نتایج نمره براي انتخاب دوم، محاسبه می 1اول و 
  . کندرا براي او جدول بندي می
-هاي جامعه سنجی به دسـت مـی  اطالعاتی که از بررسی

هـاي  گیري بـراي تشـکیل گـروه   آید ممکن است در تصمیم
 1985 ،12گرونالنـد ( کاري در کالس به معلـم کمـک کنـد   

آمـوز  ، همچنین دانستن این که کدام دانـش )  13،1990باوود

-در انتخاب اول یا دوم یا سوم قرار دارد، گـاهی اوقـات مـی   
هـایی کـه دو طرفـه نباشـد،     حتی در انتخاب. فید باشدتواند م

آمـوز را در  براي معلم این فرصت وجود دارد کـه دو دانـش  
  .سازد ها با یکدیگر همراهبعضی فعالیت

  
  مقیاس هاي رتبه اي -3

دهی به همساالن را کاربرد مقیاس رتبه) 1982(  14گرشام
او ایـن   نظردهد، چرا که بهسنجی ترجیح میبه بررسی جامعه

تـري  گیري محبوبیت افراد مقیـاس مناسـب  روش براي اندازه
دهــد کــه بعضــی از ایــن روش همچنــین اطمینــان مــی. اســت

ــش ــوش نشــده دان ــوزان فرام ــاده آم ــا از چشــم نیفت ــد ی ــدان  ان
بـرخالف آنچـه کــه ممکـن اسـت در یــک بررسـی جامعــه      (

آمـوزان یـک فهرسـت از    معلم براي دانش). سنجی رخ دهد 
-کنـد و از آنهـا مـی   آموزان کالس فراهم مـی انشنام همه د

 5تـا  )نـه خیلـی محبـوب    (  1خواهد که با اطمینان از شـماره  
-جمـع نمـرات، دانـش   . گـذاري کننـد  نمره) بسیار محبوب (

آموزانی را که بیشتر اعضاي کالس تمایلی بـه آنهـا ندارنـد،    
آشکار می سـازد، بـه عـالوه سـطح پـذیرش دانـش آمـوزان        

  . می دهددیگر را نشان 
  

  تذکر والدین -4
 –بعضی اوقات ممکن است والـدین مشـکالت ارتبـاطی    

اجتماعی فرزند خود را به معلم گوشـزد کننـد، بـراي نمونـه،     
او هـیچ دوسـتی را بـه خانـه دعـوت      . من براي پسـرم نگـرانم  

هاي محله بازي نمی کند و یـا  کند، پس از مدرسه با بچهنمی
هـایش  گوید که همکالسیآید، میپسرم وقتی از مدرسه می

. کننـد در زمین بازي یا در سرویس مدرسه  او را مسخره مـی 
گیري و با یک شیوه مؤثر معلم باید این گونه اطالعات را پی

  .حل کند
  

  هاي اجتماعی که باید آموزش داده شوندمهارت
هــاي هــایی کــه بـه طــور گســترده اي بـه توانــایی  مهـارت 

  :اند ازاجتماعی مربوط می شوند عبارت 
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): شـامل گفتمـان هـاي کوتـاه    (هاي گفـت و گـو   مهارت -
، یاد › متشکرم ‹ یا ›  خواهش می کنم ‹ احوال پرسی، گفتن 

گرفتن و به کار بردن اسـم هـا، انتخـاب موضـوعات مناسـب      
براي گفت وگو و دنبال کردن آن ، برقراري وحفـظ تمـاس   

 البته در اینجا باید بـه تفـاوت هـاي فرهنگـی توجـه     ( چشمی 
کارگیري حالت مناسب صورت، استفاده از طنین ، به)داشت

ــه    ــرار گــرفتن در جایگــاه مناســب نســبت ب مناســب صــدا، ق
 .دیگران، جلوگیري از رفتار نسنجیده و گوش سپردن فعال

، کنـار آمـدن بـا    › نـه  ‹ گفـتن  : کنار آمدن با مشاجره هـا  -
افراد پرخاشگر، واکنش نشـان دادن بـه مسـخره کـردن هـا ،      

هی کردن، به دست آوردن توجه، کمک خواسـتن،  عذرخوا
-مهارت هاي مسأله گشایی، کنارآمـدن بـا انتقادهـا، مـذاکره    

کردن، متقاعـد کـردن، پاسـخ دادن بـه احتیاجـات دیگـران،       
 .احترام گذاشتن به تفاوت هاي فردي

دوست شدن، تشکر کردن و مـورد  : مهارت هاي دوستی -
دن به شوخی ها، امتنان قرار گرفتن، شوخی کردن و پاسخ دا

رعایت کردن نوبت، داشتن ظاهر تمیـز و آراسـته، هماهنـگ    
بودن با فرهنگ گـروه همسـاالن ، اهمیـت دادن بـه عـرف و      

 .آداب اجتماعی در زندگی روزمره
گــوش کــردن، برقــراري تمــاس : هــاي گروهــیمهــارت -

چشـمی، بـه خـوبی ارتبــاط برقـرار کـردن ، پرسـیدن ســؤال،       
ــا   ــب اعتم ــدایت، جل ــري و ه ــمیمرهب ــار  د، تص ــرفتن، مه گ

ها، تشویق کردن، قبول همکاري و تشریک مسـاعی،  مشاجره
درك نظرات سایرین و از همه مهم تر احترام به تفاوت هاي 

 .فردي
  
  
  
  
 

مشـکالتی  ممکن اسـت  گروهی هايآموزش مهارت در 
 :شرح زیر هستندهاي احتمالی بهبروز کند که راه حل

هــاي نقــش: گــروهتســلط یــک یــا چنــد نفــر از اعضــاي  -

نظیـر مشـاهده   (ناسازگار ولی مرتبط را به فـرد محـول کنیـد    
، مقررات را با کمک گروه تعیین کنید )کننده یا ثبت کننده 

تواند صحبت براي نمونه، هر نفر در گروه چه مدتی را  می( 
 ).کند و  افرادي که ریاست طلب نیستند را تحسین کنید

ارکت ایجـاد کنیـد   مقرراتی بـراي مشـ  : مشارکت نداشتن -
براي نمونه، هر شخص باید حداقل یک بار صـحبت کنـد و   (

تهدیـدآمیز  هاي غیـر ، نقش)گوینده را نباید قطع کردصحبت
را بر عهـده ي افـراد دچـار مشـکل     ) نظیر مسؤول ثبت وقت(

 .هاي مشارکت را تعیین کنیدبگذارید و شیوه
مهــارت هــاي حـل مشــاجره را آمــوزش دهیــد  : مشـاجره  -
و بـه گـروه اطـالع    ) سازش و راهبردهاي برد دو طرفـه  نظیر(

دهید که به عنوان آخرین راه حل، شما براي واسطه شدن در 
 .دسترس هستید

افراد را بدون تنبیه کردن، بـه طـور   : رفتار نامناسب مداوم -
موقـت از گـروه اخـراج کنیـد و ارتباطـات رفتـاري سـاده را        

 .   گسترش دهید
 

  هاي اجتماعیآموزش مهارت
-مدل آموزش عمومی که در بیشـتر برنامـه هـاي مهـارت    

  :رود شامل مراحل زیر استهاي اجتماعی به کار می
در این . توصیف کنید ،آموزیدمهارتی را که می: تعریف -1

زمینه که چرا این مهارت ویژه مهم اسـت و چگونـه کـاربرد    
مهـارت را  . کنـد، بحـث کنیـد   آن به ایجاد رابطه کمک مـی 

فاده از فـیلم کوتـاه، یـک عکـس یـا کـارتون،       توان با استمی
یک نمـایش عروسـکی و یـا تـذکر دادن بـه دانـش آمـوز و        

هایی که در گروه همساالن در جریـان  راهنمایی او به فعالیت
نگـاه  : شما به عنوان معلم می توانید بگویید.  است، شرح داد

. کن او چطور در ساختن دیوار به دیگـري کمـک مـی کنـد    
ن دو دختر در ساختن پازل بـه هـم کمـک    نگاه کن چطور آ

  .به من بگو آنها به یکدیگر چه می گویند. کنندمی
مهـارت را بـه چنـد    . مهـارت را الگـو کنیـد   : الگو سازي  -2

جزء ساده تقسیم کنید و خودتان آن را به روشنی شرح دهید 
  .یا یک دانش آموز را انتخاب کنید تا این کار را انجام دهد

  

  آموزش فراگیر رویکردي مبتنی بر عادي سازي است
براي  و هدف آن آماده کردن افراد با نیازهاي ویژه 

 زندگی مناسب در جامعه است
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آمـوز یـک مهـارت را در محیطـی     نشدا:  تقلید و تمرین -3
بـراي اینکـه   . امتحان می کند ،که در آن آموزش دیده است

آمـوز  شما به عنوان معلم از دانـش  ،آمیز باشداین امر موفقیت
بخواهید دوباره در مرحله اجراء، با دقت توجه کنـد و آنچـه   

 .دهید به خاطر بسپاردرا که شما شرح می
شـما بـه   . الع دهنـده باشـد  این مرحله بایـد اطـ  : بازخورد  -4

شـما هنـوز آن را کـامالً یـاد     ‹ : عنوان معلم می توانید بگویید
دوبـاره سـعی   . اي باید هنگام صحبت به او نگـاه کنـی  نگرفته

خـوب  . نگـاه کـردي و لبخنـد زدي   . این بهتر اسـت ‹ ، › کن 
بازخورد از راه یک ضـبط ویـدیویی مـی توانـد در     . › است 

 .بعضی مواقع سودمند باشد
آمـوز مهـارت   فرصتی فراهم کنید تا دانش: ایجاد فرصت -5

توانیـد بـا توجـه بـه     شـما بـه عنـوان  معلـم مـی     . کار بنددرا به
دهید کارهـاي گروهـی کوچـک یـا     مهارتی که آموزش می

هـا در  هاي کاري دو بـه دو ترتیـب دهیـد تـا مهـارت     فعالیت
 .هاي طبیعی تعمیم یابندکالس و یا دیگر مکان

ها آموز مهارتآن دانش در کههایینمونه :متناوب تقویت -6
را بدون اجبار، در مواقع دیگر روز یا در هفته هاي بعد بکـار  

بـه او پـاداش و تقـویتی توصـیف     . گیرد زیر نظـر بگیریـد  می
به پایداري مهارت پـس از اکتسـاب آن توجـه    . کننده بدهید

 . کنید 
  

هاي اجتمـاعی  نکات قابل توجه در آموزش مهارت
  آموزان با نیازهاي ویژهنشبه دا

ــش    - ــل آنچــه کــه  ترغیــب دان ــه و تحلی ــه تجزی آمــوزان ب
  .هاي اجتماعی را شکل می دهندمهارت

 هاي اجتماعیآموزش مستقیم مهارت -
بـراي   ؛هاي اجتماعیسازي اجراي مهارتتوضیح و مدل    -

: هـا نشــان داد تـوان بـه ایـن شـکل    نمونـه، هـر مهـارت را مـی    
ــاي نقــش، نمــایش صــامت   اســتفاده از الگ ــده، ایف ــاي زن وه

متوقف کـردن فـیلم   ( ، استفاده از پخش تصویري ) پانتومیم(
در جاهاي حساس به منظور بحث درباره ي رفتارها و عکس 

  )العمل هاي مناسب

نـه فقـط تمرکـز بـر خـالص      ( تفویت رفتارهـاي مناسـب    -
  )"نامطلوب"شدن از رفتار 

سپردن ارتباط کمک کردن به دانش آموزان در به خاطر  -
مثالً اگـر کسـی   (رفتارهاي آشکار در موقعیت هاي مشخص 

 )دهی؟از تو بپرسد  می خواهی بازي کنی، چه پاسخی می
اســتفاده از بروشــور و دفترچــه بــراي نشــان دادن شــرایط  -

اجتماعی زندگی واقعی و مشکالت مربوط به  مهـارت هـاي   
 اجتماعی

ــان   - ــزایش اطمین ــت اف ــالیف کــالس در جه ، طراحــی تک
پذیرش، مشارکت و پشـتیبانی متقابـل بـین دانـش آمـوزان و      

 ها و دانش هاي گوناگوناهمیت دادن به مهارت
-هاي اجتماعی تا حد ممکن در موقعیتآموزش مهارت  -

 .هاي طبیعی
آمـوزان در جهـت انتقـال مهـارت هـا از      کمک به دانـش  -

بـدون تمـرین در تعمـیم دادن    ( یک شرایط به شرایط دیگـر  
هـا را در  تـوان آن اجتماعی، غالباً خیلی کـم مـی  هاي مهارت

 )هاي متفاوت به کار بردموقعیت
آمـوزان  موافق بودن تمامی مربیان مدرسه و والدین دانش -

هاي اجتماعی بـه منظـور   هاي آموزش مهارتبا اهداف برنامه
 تقویت مستمر آنها 

هــاي اجتمــاعی و نظــارت و   آمــوزش مــداوم مهــارت   -
وارسـی  فهرسـت  از یق مشاهده، اسـتفاده ها از طرارزشیابی آن

 .، مصاحبه با والدین و غیره)چک لیست(
ها  و هایی براي تمرین کردن مهارتفراهم کردن فرصت -

 ارایه تشویق هاي توصیفی 
آمــوز مهــارت را بــدون هــایی کـه دانــش توجـه بــه زمــان  -

 .دهدراهنمایی شما، به عنوان معلم انجام می
ه عنـوان معلـم در ترغیـب    توجه به نقش مهمی که شما، ب -

تعامالت اجتمـاعی میـان دانـش آمـوزان بـا نیازهـاي ویـژه و        
 .همساالنشان ایفا می کنید

آمـوزان بـا نیازهـاي    هایی براي دانشفراهم کردن فرصت -
هاي گروهی داخل و خارج از کالس ویژه تا در همه فعالیت

براي این کار شما بـه عنـوان معلـم الزم اسـت     . شرکت کنند
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اي ترتیب دهیـد کـه رقابـت، عنصـر     الس را به گونهمحیط ک
اساسی و غالب نباشد و هم چنین راهبردهاي گروهی کـردن  

آمـوزان،  را به منظور تشویق تشریک مساعی در میـان دانـش  
زمانی کـه  . دست کم در بخشی از ساعت روز به کار بگیرید

کنید توجه از کار گروهی به صورت یک راهبرد استفاده می
 :زیر بسیار اهمیت داردبه نکات 

هـا و مشـخص کـردن کـار هـر کـدام، بـه        تشکیل گـروه  -1
بایـد بـه اعضـاي گـروه تعلـیم داد کـه       . تنهایی کـافی نیسـت  

باید آنها را تشویق کـرد کـه بـا    . چگونه با یکدیگر کار کنند
یکدیگر همکاري کنند، مثالً به نظرات دیگران گوش دهند، 

دهنـد و پیشـنهاد   با هم مشورت کننـد، بـه یکـدیگر پـاداش ب    
اگر تکلیف شـامل یـادگیري مضـمون خاصـی     . کمک کنند

آمـوزان تعلـیم داد کـه چگونـه مطلـب را      باید به دانش ،است
 .حفظ کنند و یکدیگر را در آن بیازمایند

هاي گروهی نظارت کنـد و  معلم باید با دقت بر فعالیت -2
در مواقع ضروري براي ارایه پیشنهادها، تشویق بـه مشـارکت   

هایی از همکاري و کـار  جام یک تکلیف، ستایش نمونهدر ان
گروهی و سرمشق قـرار دادن رفتارهـاي مشـارکتی، مداخلـه     

به عنـوان یـک عضـو از    ) مربی یا والدین(چنانچه معلم . کند
توان به بعضی گروه بدون تسلط بر موقعیت،  فعالیت کند می

 .گونه کارآمدتري فعالیت کنندها کمک کرد که بهگروه
هاي واگذاري تکالیف فـردي را بـه دقـت    م باید راهمعل -3

آمـوز  و روشی را که هر دانـش ) تقسیم کار(ریزي کند برنامه
بـراي مثـال   . روشـن نمایـد   ،تواند با دیگري همکاري کندمی

   تـوانی در نوشـتن بـه علـی کمـک کنـی و او      شما مـی ! رضا‹
گـذاري فهرسـت عنـاوین کمـک     تواند به شما در عالمتمی

ــا دیگــران بایــد  اداشپــ. ›کنــد ــراي تعامــل ب هــاي احتمــالی ب
این خوبه که ! کار خوبی کردي حسین‹ : دهنده باشدتوضیح

 › کنیبه امیر در یادداشت کردن کمک می
ــم اســت   -4 ــب مه ــداد اعضــاي گــروه اغل ــون و . تع جانس

آمـوزان،  کنند که اگـر  دانـش  پیشنهاد می) 1980( 15جانسون
باشند، گروه بایـد  نا میکم سن هستند و در کار گروهی ناآش

معلم باید ترکیب گروه را بـه دقـت کنتـرل    . نفره باشد 3یا  2

ــد    ــوگیري کن ــاء، جل ــازگاري اعض ــا از ناس ــد ت ــایج . نمای نت
مناسـب بـراي    توانـد در تعـین یـار   مطالعات جامعه سنجی می

 .مفید باشد ،کودکانی که محبوبیت کمتري دارند
بسیار مهم انتخاب موضوع و تکلیف براي کار گروهی  -5

هاي گروهی، گفتگـو را تشـویق   است و معلم باید در فعالیت
تکالیف باید تشریک مسـاعی و کـارگروهی را درنظـر    . کند

موضوعاتی نظیر تهیه یک تابلو نمایش دیـواري  . داشته باشند
بر اساس آخرین بازدید از باغ وحش، طرح ریـزي و تمـرین   

هـاي  تهاي کوچک، ترتیب یک جشن، فعالیاجراي نمایش
ورزشی، یادگیري یک مسئله ریاضی بـا همکـاري یکـدیگر    

 . در این زمینه سودمند هستند ) 1983، 16مادن و اسالوین(
نکته مهم این است که باید به اعضـاي گـروه همسـاالن     -6

تأکید کرد تا روابط اجتمـاعی بـا کودکـان دچـار نـاتوانی را      
-که میهایی ولی بیشتر آنها از روش ،تقویت و پایدار سازند

غافل هسـتند و شـاید الزم    ،توانند به این منظور استفاده کنند
باشد که به آنها نشان داد چطور ارتباط را آغاز کنند، چطـور  

آموز با نیازهاي ویژه را به یک فعالیت دعـوت کننـد و   دانش
  ...یا به او کمک کنند و 

  
  17هشداري درباره ي نظریه ذهن

    مفهـوم   يادي دربـاره هاي اخیر مطالب بسـیار زیـ  در سال
نیز خوانـده  ›  18کوري ذهن ‹ که گاهی اوقات › نظریه ذهن ‹

هـاي اجتمـاعی بـه    ویژه راجع به آمـوختن مهـارت  شود بهمی
ــا  دانــش آمــوزان درخودمانــده و گــاهی اوقــات در ارتبــاط ب
بـه طـور خالصـه، ایـن     . آموزان ناشنوا نوشته شده استدانش

که افراد داراي باورها، ی درك ایننظریه اشاره دارد به توانای
عالیق و مقاصدي هستند که متمایز از دیگران اسـت و بـراي   

. گیـرد هایی در ذهن فرد مقابل شکل مـی شناخت آنها فرضیه
درك نکننـد   ،آموزنداگر کودکانی که مهارت اجتماعی می

که دیگران نیز افکاري براي خودشان دارند، مشکالتی را در 
بـه بیـان دیگـر ایـن     . آنها تجربه خواهنـد کـرد  ایجاد رابطه با 

اشخاص داراي کمبودهایی در شناخت اجتماعی یـا همـدلی   
ایـن مسـأله منجـر بـه     . متناسب با سن عقلی خود خواهند بـود 
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هاي مداخلـه بـراي کمـک بـه چنـین افـرادي       گسترش برنامه
هـاي  یعنی شناخت احساسات و دیـدگاه › فکرخوانی ‹ جهت 

  .افراد دیگر می شود
  

  :گیرينتیجه
بی تردید آموزش مهـارت هـاي اجتمـاعی، زمینـه بسـیار      

آمـوزان بـا نیازهـاي ویـژه آموزشـی      مهمی براي کار با دانش
هـاي  خـاطر سـپرد کـه آمـوزش دادن مهـارت      بایـد بـه  . است

ــارت. اجتمــاعی در کــالس، ارزش محــدودي دارد  ــاي مه ه
هـاي  اجتماعی را باید تا جایی کـه ممکـن اسـت در موقعیـت    

-یعی آمـوزش داد، همچنـین بـراي تضـمین اینکـه دانـش      طب
ي رفتارهـاي اجتمـاعی   هـاي واضـحی را دربـاره   آموزان پیام

قابل قبول و غیرقابل قبول دریافـت کننـد، الزم اسـت تمـامی     
هـاي  آموزان بـا اهـداف برنامـه   مربیان مدرسه و والدین دانش

هـا را  درك  هاي اجتماعی موافق باشـند، آن آموزش مهارت
 .ه و به طور مستمر تقویت کنندکرد

 
  :ها نویس زیر

1- social sensitivity 
2- role-taking 
3- social insight 
4- social comprehension 
5- psychological insight 
6- moral judgement 
7- social communication 
8- communication 
9- social problem-solving 

10-naturalistic observation 
11- sociometric survey   
12- Gronland 
13-Bowd 
14- Gresham 
15- Johnson 
16- Madden & Slavin 
17- theory of mind 
18- mindblindness
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