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پودمان سوم: توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران 

پودمان 3

توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران

پرورش مهارت برقراری ارتباط مؤثر در کودکی، تجربۀ شادی و آرامش 
با دیگران بودن را در بزرگسالی شکل می دهد.

زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد

توسعۀ ارتباط کودک با دیگران بر اساس منابع معتبر علمی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
بهزیستی کشور

شایستگي هاي فني:
1 توسعۀ برقراری ارتباط با بزرگساالن )مربیان، مراقبان، والدین و ...(؛

2 توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن؛

3  توسعۀ برقراری ارتباط با کودکان با نیازهای ویژه.

شایستگی های غیر فنی:
1  اجتماعی بودن؛

2 احترام گذاشتن به ارزش های دیگران؛

3  یادگیری.

واحد یادگیری 3 

توسعه برقراری ارتباط کودک با دیگران
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پودمان سوم: توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران 

هدف توانمندسازی 1ـ3: برقراری ارتباط با بزرگساالن را توضیح دهد.

برقراری ارتباط با بزرگساالن 

شکل 1ـ ارتباط بین بزرگساالن وکودک

برای ارتقای مهارت اجتماعی، عالوه بر آموزش با تأکید بر ویژگی های رشد عاطفی و هیجانی، تمرکز بر روابط 
میان کودک با بزرگساالن نیز الزم است. به عبارت دیگر، ضرورت دارد بزرگساالن در ارتباطشان با کودک، 
و حل  پرسیدن  بازی کردن،  از طریق  بتوانند  کودکان  تا  کنند  اجتماعی کمک  مهارت های  درکسب  را  وی 
مسائل، تعامل برقرار کنند؛ برای مثال، نقاشی یا کاردستی خود را به یک بزرگسال نشان دهند و به توصیف 

آن بپردازند. 
طریق  از  که  قابل اندازه گیری اند  و  جامعه پسند  هدفمند،  توانمندی های  مجموعه  اجتماعی:  مهارت های 
مشاهده، مدل سازي، تمرین و بازخورد آموخته مي شوند و به افراد در فرایند ارتباط با دیگران، یعنی شروع، 
ادامه و پایان دادن به ارتباطات بین فردی، کمک می کنند. مهم ترین ویژگی های مهارت های اجتماعی در 

نمودار1 نشان داده شده است.1

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی پایۀ 11 رجوع شود.

فعالیت در 
فعالیت1: با توجه به تصویر باال، ضرورت ارتباط بین بزرگساالن وکودک را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا کالس

نوع واکنش و برخورد بزرگ ترها در یادگیری مهارت های اجتماعی کودکان مؤثر است؟
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مهم ترین مهارت های اجتماعی مورد نیاز کودکان شامل مهارت های اجتماعی مربوط به شناخت خود، محیط 
و مهارت های اجتماعی بین فردی است. 

 ضرورت پرورش مهارت هاي اجتماعي 
اهمیت پرورش مهارت های اجتماعی شامل موارد زیر است:

  کسب  محبوبیت بین بزرگساالن و کودکان؛
  برقراری ارتباط دوستانه با دیگران؛ 

  تأمین سالمت رواني فرد در دوران کودکي و بزرگسالي؛  
  افزایش تعامالت کالمي و غیرکالمي با دیگران؛

  ارائۀ پاسخ هاي مناسب و مؤثر در ارتباط بین فردی؛

فرایندی

آموختنی     قابل 
اندازه گیری

جامعه پسندی

هدفمندی

ویژگی های 
مهارت های اجتماعی

نمودار 1 ـ ویژگی های مهارت های اجتماعی 

فعالیت در 
فعالیت2: قصه هایی با موضوعات »احترام به بزرگساالن « ، »رعایت بهداشت در هنگام غذا خوردن« و کالس

»مراقبت از فضای سبز« برای کودکان بنویسید و در کالس ارائه دهید.

هدف توانمندسازی 2ـ3: فعالیت های آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط 
کودک با بزرگساالن طراحی و اجرا کند.

مهارت های اساسی در توسعۀ ارتباط کودک با بزرگساالن

توجه به موارد زیر می تواند در شکل گیری و تقویت مهارت های اجتماعی و برقراری ارتباط کودک با بزرگسال 
مؤثر باشد: 

ارتباط چشمی 
توانایي ایجاد ارتباط چشمي  با دیگران هنگام گوش دادن یا سخن گفتن با فرد مقابل، حتی برای مدتی کوتاه 
از رموز ارتباط مؤثر است. الزم است مربی، والدین و نیز بزرگساالن دیگر در گفت وگو با کودک در سطح نگاه 

وی قرار گیرند و به چشمان او نگاه کنند.
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پودمان سوم: توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران 

رعایت فاصله 
منظور آگاهی از فاصلۀ الزم نسبت به فرد مقابل و شناخت نحوۀ تماس بدن است.کودکان نیز همانند بزرگساالن 

حق دارند از حریم و فاصلۀ معین نسبت به مخاطب برخوردار شوند.
بیانات چهره 

شامل لبخند زدن، گشاده رویی و ابراز عالقه است. کودک پیش از شنیدن هر گفتاری می تواند از طریق عالئم 
چهره و احساسات نمایان در رفتار، به ایجاد یا ادامۀ ارتباط با مربی اقدام کند.

چگونگی صدا 
از دیگر مهارت های پایه در مجموعه مهارت های  حجم صدا، زیر و بمي صدا، میزان گفتار، وضوح و محتوا، 
اجتماعی است. عالوه بر ویژگی های صوتِی ژنتیکی، سایر توانایی ها )شامل کنترل صدا در حین گفت وگو با 

کودک و نیز رعایت زیر و بمی آواها( از جمله مواردی هستند که بزرگساالن باید آنها را رعایت کنند.
شروع ارتباط 

آغاز ارتباط یا پاسخ گویي به احوال پرسي و دعوت کردن کودک براي پیوستن به یک فعالیت، از جمله رفتارهای 
وابسته به این خرده  مهارت است. کودک در جریان این مهارت می آموزد که چگونه آغازکنندۀ مؤثری در یک 

ارتباط باشد.
گفت وگو 

شامل توانایی های محاوره اي مناسب سن کودکان در این موارد است: بیان احساسات، سؤال کردن، گوش دادن، 
ابراز عالقه کردن، پاسخ دادن به پرسش. باید در نظر داشت که تناسب گفت وگو با کودک به معنای صدور مجوز 
برای بزرگساالنی نیست که به بهانۀ استفاده از زبان کودک، کلمات را شکسته یا با لحن آزاردهنده ای که بیشتر 

شکل تقلیدکردن و تمسخر کودک دارد، ادا کنند. 
درخواست کمک 

بهره گیری از راهنمایی و کمک دیگران در هنگام اجرای هر فعالیت، مهارتی یادگرفتنی است.
حل تعارضات درونی 

کودک در فرایند ارتباط با بزرگساالن، مهارت مدیریت و حل تعارض ها را هم الگوبرداری می کند و هم یاد 
می گیرد. شیوه های مهار پرخاشگري، فرونشاندن خشم خود و تحمل خشم دیگران و پذیرش انتقاد، از جمله 
موارد حل تعارضات است؛ برای مثال، چشمان تیزبین کودک می بیند هنگامی که والدین در موضوعی اختالف 
او متوجه  با آرامش گفت وگو می کنند و مشکل را حل می کنند، یا ذهن حساس و فعال  دارند، دربارۀ آن 
می شود زمانی که مربی عصبانی می شود، با تمرکز و چند نفس عمیق، آرامش خود را باز می یابد، او نیز از 

چنین الگوهایی در روابط خود با دیگران بهره می گیرد.
آراستگی و بهداشت 

الزم است برای ایجاد و ادامۀ ارتباطات اجتماعی، توجه کودک را به مسائل مهمی چون آراستگی و بهداشت 
نیز جلب کرد. کودک در برخورد با ظاهر مربی، والدین یا دیگر بزرگساالنی که با او در ارتباط اند، همچنان که 

سادگی در پوشش را می آموزد، آراستگی را نیز تجربه می کند.

فعالیت 3: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، با توجه به موارد ذکر شده، با یک کودک ارتباط 
برقرار کنید و بر واکنش های او متمرکز شوید. همچنین از مهارت های اجتماعی ضروری او در ایجاد 

ارتباط با شما، گزارش تهیه کنید. 

فعالیت برای 
کودکان
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هدف توانمندسازی 3ـ3: برقراری ارتباط کودک با همساالن را توضیح دهد.

ارتباط کودک با همساالن

فعالیت 4: در بازدید از یک مرکز آموزش پیش از دبستان، رفتار مربی و کودکان را به مدت ده دقیقه 
مشاهده کنید. سپس فهرست وارسی زیر را کامل کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

ف
مالمواردردی
کا

دي
دو

اح
ت

صال
ا

توضیحات

مربی با هر یک از کودکان ارتباط چشمی  برقرار می کند.1

مربی گشاده روست.2

تالش می کند تا در فاصلۀ مناسبی از کودکان قرار گیرد.3

بلندی صدا و لحن گفتار او مناسب کودک است. 4

از فعالیت های گروهی استفاده می کند.5

کودکان را به تفکر دعوت می کند. 6

شنوندۀ خوبی برای سؤاالت کودکان است.7

شیوۀ مناسبی برای حل اختالفات کودکان ارائه می دهد.8

از آراستگی ظاهر برخوردار است.9

شکل 2ـ انواع ارتباط کودک

فعالیت در 
کالسی، کالس گروه های  در   :5 فعالیت 

ارتباط  به  راجع   ،2 شکل  به  توجه  با 
کودک با همساالن و تأثیرگذاری آن بر 
کودکان گفت وگو کنید و نتیجه را در 

کالس ارائه دهید.

فعالیت برای 
کودکان
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پودمان سوم: توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران 

همساالن و همبازی های کودک در مواردی چون شکل گیری شخصیت، رفتار اجتماعی، نظام ارزشی و نحوۀ 
نگرش های یکدیگر اثر می گذارند و دخالت دارند. کودکان بسیاری از مهارت های اجتماعی را از طریق کنش 
متقابل یکدیگر یاد می گیرند. آنها می آموزند که چگونه در فعالیت های دسته جمعی شرکت کنند، از جنب   و  جوش 
و تماشای بازی دیگران لذت ببرند، احساسات دیگران را درک کنند، به ارزیابی توانایی های خود بپردازند، اعتماد 

به نفس پیدا کنند و به تدریج از خانواده مستقل شوند. 

 مراحل انتخاب همبازی درکودکان 
  کودکان 6 تا 8 ماهه بیشتر به محیط توجه دارند و معموالً به اسباب بازی و همبازی شان توجه نمی کنند. 

  از 9 تا 13 ماهگی، کودکان به اسباب بازی بیشتر توجه دارند و توجهی به همبازی ها ندارند.
  بین 14 تا 18 ماهگی نگاه کودکان به همبازی های خود تغییر می کند. وابستگی و عالقه به اسباب بازی ها 
تا حد زیادی ارضا و درگیری بر سر اسباب بازی بین آنها کاهش می یابد. در این مرحله دوست دارند در کنار 

کودک یا بزرگسال حتی بدون ارتباط کالمی، بازی کنند و از بودن در کنار این همبازی، لذت می برند.
  برای کودکان 19 تا 25 ماهه اسباب بازی ها و همبازی ها اهمیت بیشتری پیدا می کند و ارتباط اجتماعی 

آنها بیشتر می شود. کودکان برای انطباق با وضع همبازیشان رفتار خویش را تغییر می دهند. 
  کودکان 2 تا 3 ساله به بازی موازی روی می آورند یعنی در حالت جمعی و کنار یکدیگر بازی می کنند 

اما هر کودک با اسباب بازی ها و وسایل خود بازی می کند و تعامل و همکاری خاصی با هم ندارند.
  کودک 4 ساله دلش می خواهد با دیگران معاشرت کند، ولی هنوز آماده نیست مشکالتی را که بین او و 
همبازی او ایجاد می شود حل کند و ضرورت دارد بزرگ ترها در این مورد دخالت کنند. کودکان چهار ساله 

بیشتر مایل اند با همسن خود بازی کنند.
  کودک از 5 و 6 سالگی به بعد می تواند همبازی مناسبی برای خود پیدا کند. آنها در هنگام بازی با 
هم صحبت می کنند و اغلب به کمک هم بازی را ادامه می دهند. آنها با کارهای مشترکی که انجام می دهند 

تجاربی را از یکدیگر می آموزند و فواید همکاری و کارهای مشترک را درک می کنند.
بنابر این اگر کودک تنها با کودکان بزرگ تر یا بزرگساالن سر  و کار داشته باشد، تفاوت تجربه های آنها با وی 
و توانایی بیشترشان این پیام را به کودک می دهد که »دیگران همه چیز را بهتر از من انجام می دهند«. بر 
همین اساس، کودک نیازمند معاشرت و ارتباط با همساالن خود است تا از این طریق، عالوه بر لذت بردن از 
فعالیت های خاص همساالن خود، بسیاری از مهارت های اجتماعی را درفضا و موقعیت هایی طبیعی بیاموزد. 
اگر بناست کودک با همساالن خود کنار بیاید و احساس خوشایندی داشته باشد، باید قواعد کارهای جمعی 
و اشتراکی را با همبازی هایش تجربه کند. او در میان گروه همساالن به سهولت می آموزد توانایی های خود را 

درست تخمین بزند و به تقویت آنها اقدام کند. 

کودک در محدودۀ 4 تا 6 سالگی باید بتواند به راحتی با همساالن ارتباط برقرار سازد و در بازی های 
دو یا سه نفره مشارکت کند، همچنین به کمک بزرگ ترها و مربیان نحوۀ مشارکت و اجرای کارهای 
با هم  یا  با کمک یکدیگر داستانی را کامل کنند  بیاموزد؛ به طور مثال کودکان می  توانند  جمعی را 

نقاشی بکشند.

نکته
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هدف توانمندسازی4ـ3: فعالیت های آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط 
کودک با همساالن طراحی و اجرا کند.

مهارت آموزی کودک از همساالن

مهم ترین مهارت های اجتماعی که کودکان نیازمند دریافت آن هستند، در نمودار 2 نشان داده شده است.

در جست وجوی 
نقاط مشترک

کمک به شناسایی 
احساس

عذرخواهی و 
تشکر

پیش بینی اثر 
کالم یا رفتار

پیشقدم شدن در 
گفت وگو

مهارت حل سالم کردن
مسئله

مهارت آموزی 
از همساالن

نمودار 2: مهارت آموزی کودک از همساالن

 سالم کردن 
ارتباط  حالت  این  در  است.  »سالم«  واژه ای چون  بردن  به کار  طریق  از  ارتباط  برقراری  در  کالم  نخستین 
حالت های  باشد.  کودک  برای  ارتباط  تأمین کنندۀ  و  کالمی  آغازکننده  ارتباط  درکنار  می تواند  غیر کالمی  
چهره، تُن صدا، حالت نشستن و ایستادن نیز برای کودک معنادار می شود. بیان کلمه ای مانند »سالم« همراه 
با لحنی که نشان دهد از دیدن او احساس شادی و خوشحالی می کند مهارتی است که الزم است مربی آن را 

در برخورد و تعامل کودک با دیگر کودکان تقویت کند. 

فعالیت 6: دو دست خود را به هم بدهید و شکل یک دایره را بسازید. از کودک هم بخواهید که این 
کار را انجام بدهد و بگویید که این دایره مثاًل یک حباب است. حاال هر کدام با این حباب ها )یعنی 
خودتان و هر کدام از کودکان( بچرخید، راه بروید و به محض برخورد با هم، مانند اینکه حباب ترکیده 
است، دست هایتان را باز کنید. بعد از این مرحله، باید آن دو حبابی که با هم برخورد کرده اند، با هم 
دست بدهند، سالم کنند و یک حباب بزرگ تر بسازند. این سالم و دست دادن، ضمن اینکه حباب جدید 
تشکیل می دهد، تجربه سالم کردن کودک را نیز به همراه دارد. این بازی در محیط هایی که بیش از دو 

کودک حضور دارند، هیجان بیشتری خواهد داشت.

فعالیت برای 
کودکان
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 پیش قدم شدن در گفت وگو 
در گفت وگو کودک می آموزد که به سخن دیگری گوش دهد، نوبت را رعایت کند و از سخن گفتن خود برای 
ایجاد و ادامۀ ارتباط اجتماعی بهره گیرد. اما از آنجا که ممکن است کودک حرف تازه ای برای گفتن پیدا نکند، 
نیاز است مربی در زمان مناسب موضوعاتی جذاب را برای گفت وگو بین کودکان انتخاب و بیان کند. برای 

مثال، تماشای یک پویانما را محور گفت وگو قرار دهد و نظرشان را در مورد آن جویا شود.

فعالیت 7: از عروسکی به عنوان نماد یک دوست جدید استفاده کنید. به این صورت که از کودکان 
بخواهید همین که عروسک به دستشان رسید، تالش کنند تا جمالتی دربارۀ خودشان به زبان آورند و 
اولین گام دوست شدن با او را بر دارند. با چند مثال آنها را با این کار آشنا  کنید؛ برای مثال، از خودشان 

بگویند، از چیزهایی که به آن عالقه دارند صحبت کنند و انتظارات خود را از دوستی بگویند.

فعالیت 8: داستان پام... پام... پام... از مجموعه قصه های کوتی کوتی را برای کودکان بخوانید. کارت های 
داستان،  خواندن  حین  در  بخواهید  آنها  از  و  دهید  قرار  کودکان  اختیار  در  را  احساس  بیان  صورتک 
احساسات کوتی کوتی را با این کارت ها نشان دهند. برای تکمیل این فعالیت می توانید موارد زیر را از 

آنها بپرسید:
1  چه نشانه ای باعث شد فکر کنید این شخص چنین احساسی دارد؟

2  افراد چه زمانی چنین احساسی پیدا می کنند؟

 کمک به شناسایی احساس 
می شود،  منجر  اجتماعی  مهارت  تقویت  به  همساالنشان  با  کودکان  مواجهۀ  در  که  زمینه هایی  جمله  از 
زمینه سازی برای توجه دادن آنها به احساس یکدیگر است؛ برای مثال، در گفت وگوی مربوط به پویانمایی 
)انیمیشن( که دیده اند، احساس گوینده نیز پرسش شود. همچنین از کودکان می خواهیم تا احساس خود 
را در مقایسه با حس دوست خود بیان کنند. همین شرایط را، در زمانی که اتفاقات دیگری میان همساالن 
رخ می دهد، می توان مورد پیگیری و بررسی قرار داد؛ برای مثال، در حل تعارض و مشکالت بین کودکان، 
ردگیری احساس هر کدام توسط دیگری حل مسئله را آسان تر می کند و مهارت های اجتماعی کودکان را نیز 

افزایش می دهد.

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان

 در جست وجوی نقاط مشترک 
هنگامی که کودک بتواند ویژگی های مشترکی را در خود و همساالن خود که در یک جا جمع شده اند بیابد، در 
این  صورت تمایل بیشتری برای وسعت بخشیدن و پایبندی به ارتباط پیدا می کند تا از این طریق ارتباطش را 
وسعت دهد و به آن پایبند باشد. پرسش دربارۀ عالقه مندی های گوناگون کودکان و نیز فراهم آوردن تجربه های 
متنوع برای آنها که به شناخت مشترکاتشان منجر می شود، از جمله فعالیت های وابسته به این موضوع است.
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فعالیت9: 
الف( با کودکان بازی زیر را انجام دهید:

  لباس چه افرادی در کالس با لباس او همرنگ است؟
  مدل موی کدام  یک شبیه مدل موی اوست؟

  مدل لباس کدام  یک مانند مدل لباس اوست؟
ب( در مورد یکی از شخصیت های داستانی سؤال کنید که اگر به جای او بودید، در این بخش از داستان 

مانند او رفتار می کردید؟

 پیش بینی اثر کالم یا رفتار 
کودک نیازمند مهارتی است که بتواند پیش از سخن گفتن و نیز انجام دادن  کاری، تأثیر آن را بر شنونده 
پیش بینی کند. باید پیش از گفتن یا اقدام بداند: آیا این گفتار یا رفتار ممکن است دوستانش را آزار دهد؟ 
آیا ممکن است حس بدی در آنها ایجاد شود؟ این توانایی به آنها کمک می کند تا به مرور بیاموزند که چگونه 
باید خویشتن داری  کنند و نسبت به بیان هر حس یا خواسته و خبری یا اجرای هر کاری حساس باشند و 

پیش از ابراز آن، فکر کنند.

فعالیت 10: برای اجرای این بازی از کودکان بخواهید یک نفر را انتخاب کنند. او باید در مقابل کودکان 
دیگر روی صندلی بنشیند. حاال از کودکان بخواهید تا پیشنهادهایی به او بدهند که از شنیدن آنها 
خوشحال شود. از میان پیشنهادهای داده شده یکی را که مورد تأیید کودک است. در مورد او اجرا کنید. 

این بازی را با سایر کودکان نیز انجام دهید. 

فعالیت 11: برای توجه بیشتر کودکان به داشتن رفتار تشکرآمیز، فعالیت تشکر و قدردانی را به عنوان 
برنامه ای در فعالیت های روزانۀ خود بگنجانید. برای این منظور، از اشعار، نمایش ها و دیگر قالب های 
فعالیت های مناسب کودکان، با مضمون تشکر بهره بگیرد و کودکان را در هر بخش از فعالیت ها در طول 

روز به این رفتار ترغیب کنید. 
نمونه هایی از شعرهای کودکان با موضوع تشکر و قدردانی را پیدا کنید و همراه خود ببرید.

 عذرخواهی و تشکر 
از جمله مهارت های مورد نیاز کودک در ارتباطات اجتماعی یادگیری نحوۀ پوزش خواستن و تشخیص دادن 
زمان مناسب آن و نیز تشکر کردن از دیگران و از همساالن خود است. این دو مهارت کیفیت ارتباط اجتماعی 
آنها را بهبود می بخشد، اعتمادبه نفس آنها را برای پذیرش اشتباه افزایش می دهد و نیز برای خدمات دریافت 

شده از آنها ارزش قائل می شود.

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان

فعالیت برای 
کودکان
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فعالیت 12: در بازدید از یک مرکز پیش  از دبستان برای کودکان سؤاالتی مانند موارد زیر را مطرح کنید 
و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

  اگر غیر از آب شور دریا برای خوردن آبی نداشته باشیم چه کارهایی می توانید انجام دهید؟
  اگر همه یک جور لباس می پوشیدند چه می شد؟

  اگر همه چیز سفید بود چه می شد؟
  چرا ما اسم داریم؟

 مهارت حل مسئله1 
یکی از مهم ترین توانایی ها در زمینۀ تقویت مهارت های اجتماعی مهارت »حل مسئله« است. این توانایی به 
کودک کمک می کند تا بتواند در رویارویی با مسائل مهم، مناسب ترین تصمیم ها را بگیرد و به گونه ای عمل 

کند که تعارض های بین فردی به درستی به نتیجه برسد. 

1ـ جهت اطالعات بیشتر در این زمینه به کتاب پرورش مهارت های شناختی و خالق و دانش فنی تخصصی پایۀ 12 رجوع شود.

آموزش مهارت های اجتماعی 

مراحل آموزش مستقیم مهارت های اجتماعی به کودکان، به ترتیب در نمودار 3 نشان داده شده است: 

نمودار 3ـ آموزش مهارت های اجتماعی 

توصیف 
تمرینتفکیک اجزامهارت

ارائۀ 
بارخوردهای 

مناسب

کاربرد مهارت 
توسط کودک

 تقویت 
متناوب

فعالیت برای 
کودکان

1 توصیف مهارت: مهارت را مي توان با استفاده از یک فیلم کوتاه، پویانما )انیمیشن(، نمایش عروسکي یا 

تذکر دادن به کودک و راهنمایي او به فعالیت هایي که در گروه هم ساالن در جریان است، شرح داد. مربی 
می تواند با جلب توجه کودک به نحوۀ انجام دادن کار یا رفتار موردنظر در موقعیت نمایش، فیلم یا دیگر 
موقعیت ها، از او بخواهد تا آن مهارت را توصیف کند. مثاًلً برای اجرای نمایش »  بز زنگوله پا« نحوۀ اجرای 

نمایش را به طور کلی برای کودکان توضیح دهد سپس از آنها بخواهد به طور کامل کار را توضیح دهند.
2 تفکیک اجزای مهارت: مهارت را به چند جزء ساده تقسیم کنید و آن را به همراه کودک به روشني شرح 

دهید. مثاًل نقش هر کودک را در هر قسمت از نمایش بز زنگوله پا به صورت مجزا مشخص کنید.
3 تمرین مهارت: کودک یک مهارت را در محیطي که آن را آموزش دیده است، امتحان مي کند. براي آنکه 

این آموزش موفقیت آمیز باشد، باید او را تشویق کرد تا مهارت را با دقت اجرا کند و آنچه را که مربی شرح 
مي دهد، به خاطر بسپارد. مثاًل برای اجرای نمایش بز زنگوله پا کودک نقش خود را تمرین کند.
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4 ارائۀ بازخوردهای مؤثر: برای ارائۀ بازخوردهای دقیق و روشن به کودک، الزم است با دقت به رفتار او 

توجه کنید. با یادآوری این نکته که او هم چنان در حال یادگیری است، تالش کنید تا رفتارهای درست او 
مورد تأیید قرار گیرد. یکی از کارهایی که به کودکان کمک می کند، آن است که از او فیلم بگیرید و فیلم را 
همراه با او تماشا کنید. از او بخواهید تا دربارۀ جزئیات رفتارهای خود نظر دهد. مثاًل در اجرای نقش کودک 

از هرقسمت از نمایش بز زنگوله پا فیلم برداری کنید و آن را به کودک بازخورد دهید.
5 کاربرد مهارت توسط کودک: مربی مي تواند با توجه به مهارت اجتماعي که آموزش مي دهد، کارهاي 

گروهي کوچک یا فعالیت هاي کاري دو نفره ترتیب دهد تا مهارت ها با نظارت وی تمرین شوند. مثاًل کودک 
می تواند در نمایش های دیگر نیز از این مهارت ها استفاده کند.

6 تقویت متناوب: نمونه هایي را که در آن کودک مهارت ها را بدون آموزش مجدد به کار مي برد، زیر نظر 

بگیرید و آموخته های او را تأیید کنید تا مورد تشویق قرار گیرد. 

هدف توانمندسازی 5  ـ3: برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیاز ویژه را 
دهد.  توضیح 

ارتباط با کودکاِن دارای نیاز ویژه

فعالیت در 
فعالیت 13: فعالیتی را برای اجرای مراحل آموزش مهارت های اجتماعی مثاًل عذرخواهی و تشکر به کالس

کودکان طراحی و اجرا کنید.

فعالیت در 
فعالیت 14: به تصویر زیر نگاه کنید. آیا تاکنون با کودِک دارای نیاز ویژه برخورد و ارتباط داشته اید؟ کالس

به نظر شما ارتباط با این کودکان چه تفاوتی با دیگر کودکان دارد؟ 

شکل3ـ کودکاِن دارای نیاز ویژه
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بیانگر  انتظار می رود،  از هر کودکی  فعالیت هایی که در سطح طبیعی  اجرای  ناتوانی  یا  هرگونه محدودیت 
آن است که کودک دارای نیازهای ویژه است. البته منظور تنها مشکالت جسمانی این کودکان نیست، بلکه 

مشکالت ذهنی آنها به مراتب بیشتر است.
این نیاز ویژه می تواند ناشی از مشکالتی در دوران جنینی باشد یا بر اثر نارسایی هایی است که در بدو تولد یا 
در سنین رشدی، به ویژه در دوران شکل گیری سلول های مغزی یا حتی بعد از آن، برای کودک اتفاق افتاده 

یا بر اثر بیماری های واگیر، بیماری های جسمی غیرواگیر و حوادث سوءتغذیه ایجاد شده است.
نیاز ویژه در کودک ممکن است حالت موقتی یا دائمی و قابل برگشت یا غیرقابل برگشت داشته باشد. گاهی 
هم این نیاز ویژگی پیش رونده دارد، یعنی نیاز کودک به اطرافیان با گذشت زمان بیشتر می شود. در حال حاضر 
تقسیم بندی کودکاِن دارای نیازهای ویژه مرز جدا کنندۀ روشنی ندارد و به تعدد حیطه های درگیری در دوران 
کودکی و هم پوشانی های مربوط به آنها بستگی دارد. منظور از کودک دارای نیاز ویژه، کودکی است که در روند 
آموزش، به توجه، تدابیر و امکانات ویژه ای )عالوه بر آنچه برای همه کودکان موجود است( نیاز دارد. کودکان 
نابینا، ناشنوا، بیش فعال، ... به دلیل توجهی که در آموزش آنها الزم است، جزء کودکان با نیاز ویژه قرار می گیرند.

در عین حال از نظر بالینی و کاربردی در حیطۀ آموزش می توان کودکاِن دارای نیازهای ویژه را به هفت گروه 
زیر تقسیم بندی کرد:

1 کم توان ذهنی: کودکان سندرم1 داون و دیگر سندرم های کروموزومی در این گروه قرار می گیرند. )البته 

همۀ اختالالت کروموزومی منجر به عقب ماندگی نمی شود(؛
2 ناتوانی های یادگیری: شامل کودکانی است که برای یادگیری مطالب ساده، تالش بیش از حد می کنند و 

نیاز به حمایت های جبرانی دارند تا موفق شوند. کودکانی که در نوشتن امال مشکل دارند در این گروه هستند.
3 نقایص حسی: شامل کودکانی است که به نارسایی های بینایی یا شنوایی یا... مبتال هستند. کودکان ناشنوا 

و نابینا جزء این گروه هستند.
یا  زبان مبتال هستند. کودکان الل  به مشکالت گفتار و  مشکالت ارتباطی: شامل کودکانی است که   4

کودکانی که در صحبت کردن تأخیر دارند، در این گروه قرار می گیرند.
دارند.  هیجانی  مشکالت  یا  و  اجتماعی  سازش نایافتگی  که  است  کودکانی  شامل  رفتاری:  مشکالت   5

کودکان اوتیسم2 و بیش فعال3 در این گروه قرار دارند.
6 مشکالت جسمی ـ حرکتی: شامل کودکانی است که از نظر حرکتی و سالمتی بدن با مشکل مواجه 

هستند اما آسیب های حسی ندارند. کودکان فلج مغزی4 و یا کودکانی که کوتاهی یا قطع عضو دارند جزء این 
گروه هستند.

7 کودکان مبتال به آسیب های چندگانه و شدید: شامل کودکانی که به بیش از یک اختالل مبتال هستند 

1ـ Syndrome: نشانگان. سندرم به معنی مجموعه ای از خصوصیات قابل تشخیص بالینی در مورد یک اختالل یا بیماری خاص است.
2ـ در فارسی آن را در خود ماندگی ترجمه کرده اند. یک اختالل رشدی است که به صورت عملکرد اجتماعی غیرطبیعی، اختالل در زبان، 
رفتار و عالیق غیرمعمول توصیف می شود. عالئم این اختالل تا پیش از سه سالگی بروز می کند و علّت اصلی آن ناشناخته  است. ویژگی مهم 
این گروه حساسیت بیش از حد و انجام رفتارهای کلیشه ای است. مبتالیان قادر به درک محرک های صوتی نبوده و در سیستم شنوایی خود 

نقص دارند و ارتباطات اجتماعی بسیار کمی دارند.
3ـ اختالل رفتاری رشدی است. معموالً کودک توانایی دّقت و تمرکز بر روی یک موضوع را ندارد، یادگیری در او کند است و فعالیت بدنی او غیرمعمول 
و بسیار باالست. )ADHD( این کودکان مشکل در تمرکز، حواس پرتی، ضعف در یادگیری و امور تحصیلی، فعالیت بدنی غیرمعمول، بی قراری 

و مشکالت رفتاری زیادی دارند.
Cerbal Palsy (CP) ـ4
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مانند فلج مغزی همراه با کم توانی ذهنی و یا نابینایی همراه با ناشنوایی.
به طور کلی، کودکان دارای نیازهای ویژه، که در کنار دیگر کودکان و در شرایط معمول مهدکودک و مراکز 
پیش دبستانی نگهداری می شوند، شامل کودکانی هستند که از نظر جسمی و ذهنی مشکل ندارند ، ولی به 
علت متعادل نبودن حس های مختلف آنها در یادگیری و انطباق مشکل دارند، مانند کودکان کم شنوا، کم بینا 
و کودکانی که در حرکت دچار مشکل هستند، همچنین گروه کودکاِن دارای مشکالت هیجانی ـ عاطفی که 

شامل کودکان اوتیسم و بیش فعال اند.

 آموزش کودکاِن دارای نیازهاي ویژه 
دو رویکرد کلی درمورد آموزش کودکاِن دارای نیازهای ویژه وجود دارد.

  آموزش تفکیک شده: کودکان در این شرایط از بدنۀ اصلی آموزش وپرورش حذف و به شاخۀ »آموزش 
و پرورش استثنایی« فرستاده می شوند. در رویکرد تفکیک شده، کودکان یاد نمی گیرند چطور باید در جامعۀ 
واقعی با دیگران ارتباط برقرار کنند و کار و فعالیت داشته باشند. مدرسه ای که در آن سال ها آموزش می بینند، 
وجوه مشترک و مشابه با جامعۀ واقعی ندارد. همچنین این جداسازی موجب می شود تا دیگر اعضای جامعه 

نسبت به افراِد دارای نیازهای ویژه نگاه منطقی و درک روشنی نداشته باشند.
آموزش  است.  ویژه مطرح شده  نیازهای  دارای  به عنوان جایگزین جداسازی کودکان  آموزش فراگیر:    
از هم شود. در آموزش  باعث جداکردن کودکان  نباید  باور دارد وجود »تفاوت«  فراگیر رویکردی است که 
فراگیر کودکان با ویژگی های گوناگون کنار هم آموزش می بینند. برای مثال، یک کودک سندرم داون،  ناشنوا 
یا اوتیستیک، سر همان کالسی می نشیند که بقیۀ کودکان حضور دارند، با این تفاوت که مطالب ارائه شده به 

هر کودک بر اساس نیازهای اوست و توسط کارشناسان آموزش مشخص می شود.
در سال 1994میالدی در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد در مورد »  آموزش کودکاِن دارای نیازهای 

ویژه«، 92 کشور بیانیه ای امضا کردند که در بخشی از آن آمده است1:
کودکاِن دارای نیازهای ویژه باید در  داخل سیستم آموزش عمومی آموزش ببینند، این بهترین شیوه 

برای مبارزه با طرد و تبعیض و بهترین امکان برای بنا کردن جامعۀ پذیرای تفاوت هاست.
بر این اساس، یکی از مهارت های مهم مربی و بزرگساالن مرتبط با آموزش کودک این است که بتوانند او را 
برای داشتن ارتباطی سالم و سازنده با همساالنی که دارای نیازهای ویژه هستند، آماده کنند. در این مسیر 
مهارت های اجتماعی یاد شده در صفحات پیشین، همان جایگاه و اثربخشی را نیز دارند، اما الزم است نکات 

دیگری برای توجه بیشتر مدنظر قرار گیرد.

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به کتاب دانش فنی تخصصی مراجعه شود.

فعالیت 15: در گروه های کالسی با تحقیق در منابع معتبر، به سؤاالت زیر پاسخ دهید و در مورد آنها 
گفت وگو کنید:

الف( آیا رویکرد آموزش فراگیر نیازمند تغییراتی است که کودکان بتوانند در کنار یکدیگر توانایی های 
ارزشمند زندگی را کسب کنند؟ 

ب( این شیوه از آموزش چگونه می تواند با بیشترین بهره وری، به توانمندسازی کودکان و داشتن تعامل 
سالم و سازنده در کنار یکدیگر کمک کند؟ دالیل خود را گزارش دهید.

فعالیت در 
خانه
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هدف توانمندسازی 6   ـ3: فعالیت های آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط با 
کودکاِن دارای نیازهای ویژه، طراحی و اجرا کند. 

روش های ارتباط با کودکاِن دارای نیازهای ویژه

برای برقراری ارتباط مناسب با کودِک دارای نیازهای ویژه الزم است فعالیت هایی طراحی و به کار گرفته شود 
تا کودکان به تعامل با یکدیگر بپردازند. این فعالیت ها شامل کارهای گروهی و برنامه های مشارکتی، گفت وگو 
با رعایت ویژگی ها و شرایط کودکان دارای نیازهای ویژه است که تمرکز عمده بر روی خلق  انواع بازی  و 

بازی های ویژه است.

 خلق بازی های ویژه 
تمام  میان  از  انتخاب  این  کنند.  انتخاب  را  خاصی  بازی  ابتدا  می شود  خواسته  کودکان  از  بازی ها  این  در 
بازی های مورد عالقۀ کودکان است. سپس باید در فرم و شکل بازی تغییراتی ایجاد کرد تا امکان بهره مندی 
کودک خاص کالس که نیازهای ویژه دارد نیز مهیا باشد. به همین دلیل، مربیان ناگزیرند که به ویژگی های 
کودک موردنظر توجه کنند و خود را جای او بگذارند تا تغییراتی را در شکل جدید بازی پیشنهاد دهند، 
به طوری که حضور و فعالیت همۀ کودکان امکان پذیر شود. برای این بازی نام جدیدی انتخاب می شود تا 
تداعی کنندۀ شکل آن و در عین حال متضمن دوستی و همدلی باشد. بدیهی است شناخت مربی از نیازهای 

ویژۀ این نوع کودکان و نیز مداخلۀ او برای پیشنهادهای تکمیلی، ضروری است.
برای مثال، اگر کودکی در حرکت مشکل دارد، بازی باید به گونه ای باشد که او بتواند در یک مکان بماند یا 
در جای خودش حرکت کند )بازی بی تحرک یا کم تحرک(. اگر کودک در ناحیۀ دست معلولیت دارد، بازی 
نباید دارای حرکت های ظریف و ریز باشد. ابزار بازی ها و روش اجرای آنها نیز باید مناسب سازی شوند تا همه 
بتوانند در بازی مشارکت کنند. برای نمونه، می توانیم تکه های جورچین )پازل( را به شکلی تغییر دهیم که 
همۀ کودکان بتوانند با آن بازی کنند. اگر کودکی مشکل شناختی دارد، باید بازی را آسان تر کرد تا کودک 
بتواند آن را بفهمد و یاد بگیرد. در ادامه، نمونۀ بازی هایی که در آن به نیازهای ویژۀ کودکان این گروه توجه 

شده، آمده است )شکل4(.

شکل 4ـ بازی با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه
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نمونه هایی از بازی با کودکاِن دارای نیازهای ویژه در نمودار4 نشان داده شده است:

میخ های بازی

رد کردن کاله

 لباس پوشیدن

توپ و حدس بزن
نشانه گیری

عدد و 
موسیقی کودکانه

فوت کردن 
شمع انواع بازی ها

نمودار 4ـ نمونه هایی از بازی برای ارتباط با کودکاِن دارای نیازهای ویژه

میخ های بازی1: در این بازی، میخ هایی 
به شکل سه گوش در انتهای اتاق قرار داده 
قسمت  در  می شود  خواسته  کودک  از  و 
روبه روی انتهای اتاق بایستد و توپ را به 
انداختن  سوی میخ ها پرتاب کند. هدف، 
پرتاب  در  کودکی  اگر  میخ هاست.  تمام 
کردن یا نشانه گرفتن مشکل داشته باشد، 
می توان فاصله ها را کوتاه تر کرد. )شکل 5( 
یا  و  بطری ها  مانند  گوناگونی  ابزارهای 
مناسبی  جایگزین  پالستیکی  لیوان های 

برای میخ های بازی هستند.
در  کودکانه:  موسیقی  و  عدد  بازی 
این بازی وقتی موسیقی نواخته می شود، 

کودکان به اطراف حرکت می کنند. هنگامی که موسیقی قطع می شود، مربی یک عدد را با صدای بلند اعالم 
می کند. کودکان باید به سرعت گروه هایی برابر با آن عدد تشکیل دهند. اگر آنها در یادگیری و فهم اعداد مشکل 
داشته باشند، باید اعداد ساده تر به کار برد. می توان از کارت های عدد نیز استفاده کرد در ضمن به تعداد کل 

کودکان باید توجه کرد.
بازی حدس بزن: در این بازی مربی چیزی را در یک جعبه مخفی می کند. کودک باید حدس بزند که در 
جعبه چیست. به پرسش های آنها با بله و خیر پاسخ داده می شود، مثال: آیا خوردنی است؟ آیا ما با آن بازی 

  Bowling Game ـ1

شکل 5  ـ میخ های بازی
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می کنیم؟ با این روش، کودک سر نخ را پیدا می کند و حدس می زند در جعبه چیست.
بازی رد کردن کاله: در این بازی، کودکان در یک دایره دور هم می نشینند. موسیقی نواخته می شود. یک 
کاله بین کودکان گردانده می شود. آنها باید کاله را روی سرشان بگذارند و سپس به نفر بعد بدهند. با قطع 
شدن موسیقی، کودکی که کاله بر سر دارد، با توجه به توانمندی هایش آواز بخواند، یا داستانی کوتاه بگوید 

یا یک حرکت نمایشی اجرا کند.
دارد، وسط کالس  بیرون  به طرف  را که چند سوراخ  مربی یک جعبۀ مقوایی  بازی توپ و نشانه گیری: 
بازیکنان،  اگر کودکی در میان  بیندازند.  از حفره ها  باید توپی کوچک را داخل یکی  قرار می دهد. کودکان 
در استفاده از بازوهایش مشکل دارد، باید جعبه را به او نزدیک تر یا سوراخ ها را بزرگ تر نمود. این بازی به 

مهارت های دیداری نیاز دارد.
بازی فوت کردن شمع: مربی یک دسته شمع روشن 20 تایی را به شکل منظم روی یک سینی می چیند. به 
هر کودک فرصت داده می شود که جلو بیاید و سه بار شمع ها را فوت کند. هدف این است که او بیشترین تعداد 
شمع ها را خاموش کند. این بازی به کودک کمک می کند که رعایت نوبت را یاد بگیرد و مهارت های محرک دهانی 
او نیز، که برای غذا خوردن و حرف زدن الزم است، تقویت شود. در این بازی باید نکات ایمنی الزم رعایت شود.

بازی لباس پوشیدن: مجموعه ای از پارچه ها و وسایل در دسترس کودکان قرار داده می شود تا با آنها خود 
را به شکل های گوناگون بپوشانند. کودکان هر چیزی را که دوست دارند، برمی دارند و آن را به هر شکلی 
که دوست دارند، به تن می کنند. بعد، از مقابل بقیۀ کودکان رژه می روند و لباس هایشان را نمایش می دهند. 

وجود یک آینۀ بزرگ، این بازی را سرگرم کننده تر می کند.
می توان بازی های دیگری همراه لباس ترتیب داد. برای مثال، مربی کارت هایی را که نام یا شکل لباس ها روی آنها 
نوشته و کشیده شده است، تهیه می کند. کودکان به دو گروه تقسیم می شوند. به هر کدام از اعضای هر گروه یک 
کارت نشان می دهیم. سپس آنها به اتاق دیگر یا گوشه ای که برای پوشیدن لباس در نظر گرفته شده است، می روند 

و لباسی را که نام یا شکل آن با کارتشان هماهنگی دارد، می پوشند و خود را به نفر بعدی گروه می رسانند.
مربی می تواند با تغییراتی به سلیقۀ خود، بازی را جذاب تر و هیجان انگیزتر کند، برای نمونه، سرعت اجرای 
بازی لباس پوشیدن بیشتر شود یا بازیکنان لباس ها را روی هم بپوشند یا از لباس های خنده دار استفاده کنند 

و یا آنها را وارونه بپوشند.

فعالیت 16: با مراجعه به مراکز پیش از دبستان تالش کنید تا با کودکان تجربۀ هر یک از بازی هایی را 
که به آنها اشاره شده است را فراهم آورید.

فعالیت برای 
کودکان

 ارتباط کودک با کودکاِن دارای نیازهای ویژه 
از جمله ضرورت های مربوط به مشارکت کودکان دارای نیازهای ویژه، حذف رقابت بین آنها در جریان فعالیت 
است. در میان فعالیت های گوناگون، بازی برای یک کودک هدفی جز خودِ بازی ندارد. او برای رسیدن به 

هدفی بازی نمی کند، بلکه صرفاً لذت بردن از این بازی مورد نظر اوست.
کودکاِن دارای نیازهای ویژه، توانایی های متفاوتی دارند. بیشتر آنها نمی توانند در بازی های رقابتی، درست عمل 
کنند چون ممکن است برای شرکت در این بازی ها مهارت هایی الزم باشد که آنها ندارند. در نتیجه، این کودکان 
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از لذت و انگیزۀ بازی بهره مند نمی شوند. درگیر شدن در بازی های غیررقابتی، تجربه ای پر انگیزه برای کودک 
دارای نیازهای ویژه است. این تجربه امکان بازی و تفریح را به او می دهد، بدون آن که احساس بدی پیدا کند یا 

نتواند بعضی کارهای کودکان دیگر را انجام دهد.

 مالحظات مربی 
 رفتار مربی با کودِک دارای نیاز ویژه در نوع واکنش و رویارویی دیگر کودکان با او تأثیر شگرف دارد و می تواند 

الگوی مناسبی برای جهت دهی رفتار کودکان با یکدیگر باشد. مالحظات زیر در این باره ضروری است:
 دربارۀ ویژگی های مربوط به کودِک دارای نیاز ویژه ای که در کالس، بیشتر مطالعه کنید و اطالعات علمی 
الزم را به دست آورید. همچنین توانایی ها و ناتوانی های وی را بشناسید و بدانید که چه چیزهایی در او قابلیت 

رشد دارد و چگونه چنین امکانی توسط شما قابل پیگیری است.
 همواره به یاد داشته باشید که کودِک دارای نیاز ویژه نیز در مرحلۀ نخست یک کودک است. بنابراین، تمام 
آموزه های مربوط به رفتار با کودک در مورد او هم صدق می کند و او هم مانند دیگر کودکان حق بهره گیری 

از فرصت ها و شرایط رشد را دارد.
 با کودکاِن دارای نیازهای ویژه همانند سایر کودکان رفتار کنید تا احساس نکنند که با دیگران متفاوت اند. 
تالش کنید تا او و دیگر کودکان هم به این تصور و باور برسند که همه در عین تفاوت هایی که دارند، برای 

مربی یکسان اند.
 شیوه های آزمون شده، مطمئن و مرتبط با هر گروه از کودکاِن دارای نیازهای ویژه را بشناسید و تالش کنید 

تا با تکیه بر چنین الگوهایی دچار آزمایش و خطا نشوید.
 بر توان یا مهارت خاص کودِک دارای نیاز ویژه تمرکز کنید و آن را در جمع کودکان مورد تأکید قرار دهید. 
به ویژه در صورتی که نوع معلولیت یا ویژگی چنین کودکی در ظاهر او قابل دریافت و مشاهده است، بر دیگر 

داشته ها و توان او تمرکز کنید و آن را مورد تأیید قرار دهید.
 بر ویژگی های مشترک بین کودِک دارای نیازهای ویژه و دیگر کودکان توجه خاص داشته باشید و تالش 
کنید تا داشتن ویژگی یا توانایی های خاص مشترک برای همۀ کودکان، روشن و قابل دریافت باشد. این امر 

در پذیرش کودکان و نیز افزایش همدلی آنها مؤثر است.

فعالیت در 
فعالیت 17: برای ارتباط کودک با کودکاِن دارای نیازهای ویژه فعالیت گروهی و بازی طراحی کنید.کالس
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پودمان سوم: توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران 

تمرین کنید

1 فعالیتي براي توسعۀ برقراری ارتباط کودک با بزرگساالن )مربیان، مراقبان، والدین و...( طراحي و اجرا کنید.

2 براي آموزش مهارت های اجتماعی، فعالیت طراحي و اجرا کنید.

3 فعالیتي براي توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن طراحي و اجرا کنید.

4 شعرهایي با محتوای توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن انتخاب و اجرا کنید.

5 برای کودکان پنج ساله بازی گروهی طراحی کنید.

6 بازی هایی براي ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه طراحي کنید.

خود ارزیابی

واحدیادگیری : توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران           
درس: پرورش مهارت های عاطفي ـ اجتماعي کودک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران تهیه شده 
است. در هر سؤال بیشترین امتیاز سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود 

امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

تا چه حد می توانید فعالیت هایي براي توسعۀ برقراری ارتباط کودک  با بزرگساالن 
)مربیان، مراقبان، والدین و...( طراحي و اجرا کنید؟ 1

تا چه حد مي توانید براي آموزش مهارت های اجتماعی ضروری فعالیت طراحي و 
کنید؟ اجرا  2

تا چه حد مي توانید فعالیت هایی براي توسعۀ برقرار ارتباط کودک با همساالن طراحي 
و اجرا کنید؟ 3

تا چه حد می توانید شعرهایي براي توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن انتخاب 
و اجرا کنید؟  4

تا چه حد می توانید فعالیت هایي براي توسعۀ برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي 
ویژه طراحي و اجرا کنید؟ 5

تا چه حد می توانید بازی هایی براي ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه طراحي 
کنید؟ 6
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ارزشیابی شایستگی توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران

شرح کار 
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط کودک با بزرگساالن )مربیان، مراقبان، والدین و ...( از طریق قصه گویی، بازی و...

طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن از طریق استفاده از قصه گویی، بازی و...
طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعۀ برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه از طریق دعوت از خانواده دارای کودک با نیاز های 

ویژه، انتخاب کتاب های مرتبط با کودکان دارای ناتوانی و بازی ها
طراحی هرفعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:

نام فعالیت:                                                                 نوع فعالیت:
هدف فعالیت:                                                              مکان فعالیت:

زمان فعالیت:                                                              وسیله و ابزار مورد نیاز:
سن کودکان:                                                              تعداد کودکان:  

تعداد مربی و مربی یار:                                                  روش کار:

استاندارد عملکرد: توسعۀ برقراری ارتباط کودک با دیگران براساس دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور 
شاخص ها

توسعۀ برقراری ارتباط با بزرگساالن )پدر بزرگ، مادر بزرگ، مربی و...(
توسعۀ برقراری ارتباط با همساالن )بازی گروهی، استفاده مشترک از وسایل و...(

توسعۀ برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه )کمک کردن مسخره نکردن و...(

ـ شرایط انجام دادن کار: طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون    

زمان: 40دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه(
مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل هنری

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی (
ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری 

اسناد: دستورالعمل های سازمان بهزیستی، جدول رشد عاطفی اجتماعی طبق منابع معتبر
منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ سی دی های آموزشی

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2توسعۀ برقراری ارتباط کودک با بزرگساالن )مربیان، مراقبان، والدین و ...(1

2توسعۀ برقراری ارتباط کودک با همساالن2

1توسعۀ برقراری ارتباط با کودکاِن دارای نیازهاي ویژه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: یادگیری، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران، اجتماعی بودن

ایمنی: رعایت استاندارد های بهداشتی موجود در آیین نامه های بهزیستی ـ رعایت نکات ایمنی 
در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی 

بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیطـ   صرفه جویی در وسایل مصرفی
نگرش: احترام گذاشتن به ارزش های دیگران در ارتباط عاطفی ـ اجتماعی ،رعایت صرفه جویی 

هنگام استفاده از مواد، احترام به محیط زیست

2

*میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی »2« می باشد:


