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 پیشگفتار

های اجتماعی است که الزم است ها و ارتباطاتیسم، نارسایی در مهارتیکی از مشکالت اصلی در اختالل طیف 

های اجتماعی به کودکان و برنامه آموزش مهارت 11بخشی قرار گیرد. در اینجا های آموزشی و توانهدف برنامه

یرد )الزم های اجتماعی به کودکان قرار گتواند به عنوان راهنمای آموزش مهارتنوجوانان آورده شده است که می

ه نتخاب برنامباشد(. پر واضح است که در اها خاص کودکان اتیستیک میبه ذکر است که بعضی از این برنامه

آموزشی برای کودک یا گروه کودکان، باید متغیرهایی مانند سن، شدت عالئم، مدت زمانی که از آموزش انفرادی 

توان متناظر با نیاز گروه یا فرد ها را میتوای این برنامهگذرد و ...مدنظر قرار گیرند. ضمناً مح( میABAکودک )

توانند راهنمای والدین، مربیان، ارزیابان و معلمین سایه کودکان ها میتحت آموزش تلفیق نمود. این برنامه

 اتیستیک قرار گیرند.

 اتیسم...      اختالل       دارای       افراد       ربای      پذریارت       و       بهتر     اجتماعی       امید     هب
 دانشگاه شهید بهشتیروانشناسی بالینی  دانشجوی دکتری/ صادقی سعید

saeidsadeghi.psychologist@gmail.com 
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 برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی استفنز8 )8791(

طورکلی خاص مدارس منتشر شده های اجتماعی مربوط به کالس و یا بهاین فهرست برنامه برای آموزش مهارت

وند: ششود. با استفاده از الگوی تحلیل عاملی، رفتارها به چهار دسته تقسیم میاست که به گروه خاصی منحصر نمی

و رفتارهای مربوط به کار. این چهار دسته رفتار  فردی، رفتارهای مربوط به خود رفتارهای محیطی، رفتارهای بین

 (1791استفنز، ) شوندها منشعب میاز آن مهارت 131شوند که دسته فرعی تقسیم می 31کلی به 

 باشد:های اجتماعی این برنامه به شرح زیر میفهرست کامل مهارت

 رفتار در محیط آموزشی

 مراقبت از محیط( 1

 ریختن زباله در ظرف مخصوص-

 طریق درست آب خوردن از شیر به-

 تمیز کردن کامل زمین بعد از شکستن یا ریختن چیزی-

 گیری صحیح از وسایل و تجهیزات کالسبهره-

 بازیگیری صحیح از تجهیزات زمینبهره-

 مواجهه با موارد اضطراری( 2

 اطاعت از مقررات موارد اضطراری-

ها اضطراری یا خاصی که باید معلم را تشخیص موقعیت-

 مطلع ساخت

 لع ساختن معلم از وضع اضطراریمط-

 رفتار هنگام صرف ناهار( 3

 به کار بردن وسایل غذاخوری به طرز صحیح-

 خوردن غذا فقط از بشقاب خود-

 گیری مناسب برای غذای اضافیتصمیم-

 وآمد در محیططریقه رفت( 4

 سروصدا و با سرعت معقول در سالنراه رفتن بی-

وارد کالس شدن و درجای خود نشستن بدون ایجاد -

                                                 
1 Stephens 

 سروصدا با وسایل یا ایجاد مزاحمت برای دیگران

 صف بستن و با صف حرکت کردن-

طرف خیابان به رعایت مقررات ایمنی هنگام عبور از یک-

 طرف دیگر

 رفتار با دیگران

 پذیرفتن مقررات( 1

 اختیارسالی که در موردی صاحباجابت خواسته بزرگ-

 است

 اختیار استسالی که در موردی صاحباجابت خواسته هم-

 شناخت و اجرای مقررات کالس درس-

 اطاعت از مقررات کالس درس در نبودن معلم-

 اعتراض نسبت به مقرراتی که عادالنه نباشد-

 مواجهه با تعارض( 2

پاسخ به آزار یا اهانت دیگران با نادیده گرفتن یا تغییر دادن -

 های سازنده دیگراهموضوع یا ر

های جسمانی با ترک محل یا تقاضای کمک به آسیب پاسخ-

 های سازنده دیگریا راه

 سال هنگام خشم برای اجتناب از درگیریدور شدن از هم-

 کردن خواهش دیگران به شکل مؤدبانه رد-

ابراز خشم نه با عمل جسمانی یا کلمات پرخاشگرانه، بلکه -
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 با کالم دور از پرخاش

 تاس برخورد سازنده با انتقاد و یا مجازاتی که نابجا بوده-

 توجه دیگرانجلب( 3

 توجه معلم در کالس با بلند کردن دستجلب-

آرام نشستن و صحبت نکردن قبل از ادای مطلبی با صدای -

 بلند

استفاده از کلمات مؤدبانه مثل لطفاً یا متشکرم هنگام -

 خواهش از دیگران

معلم برای کمک، توضیح یا درس گرفتن نزدیک شدن به -

 در موقعیت مناسب

 های مناسبسال به شیوهتوجه همجلب-

 ساالنتقاضای کمک از هم-

 احترام به دیگران( 4

 نگاه کردن به چشم دیگران هنگام سالم-

 معرفی خود اگر سؤال شود-

 لبخند زدن هنگام برخورد با دوست یا آشنا-

 هاساالن همراه ذکر نام آنسالم به بزرگساالن و هم-

 پرسی رسمی در پاسخ به معرفیدست دادن و احوال-

 معرفی کردن خود به دیگری-

 معرفی کردن دو فرد به یکدیگر-

 کمک به دیگران( 5

 کمک به معلم در صورت لزوم-

 سال در صورت لزومکمک به هم-

 سالراهنمایی کردن هم-

 کمک خواستن از معلم-

 السیکمک خواستن از همک-

 سال گرفتاردفاع کردن از هم-

 سال هنگام بروز مشکالتهمدردی کردن با هم-

 گفتگو با دیگران( 6

 توجه به صحبت شخص هنگام گفتگو-

 گفتگو با دیگران با لحن مناسب موقعیت-

 منتظر مکث گوینده شدن قبل از شروع صحبت متقابل-

 اظهارنظر بجا هنگام گفتگو با همساالن-

 قطع کالم خود توسط دیگران در گفتگو نادیده گرفتن-

 ساالن در یک موقعیت غیررسمیآغاز کردن گفتگو با هم-

 یافتهبازی سازمان( 7

 اجرای مقررات هنگام بازی-

 رعایت نوبت در بازی-

 تالش کردن در حد توان در بازی رقابتی-

 قبول شکست و تبریک گفتن به برنده در بازی رقابت-

 ت به دیگراننظر مثبت داشتن نسب( 8

 اظهارنظر مثبت درباره خصوصیات و نحوه کار دیگران-

 اظهار صمیمیت نسبت به دیگری-

تحمل افرادی که خصوصیاتشان با خصوصیات شخص -

 تفاوت دارد

 بازی غیررسمی( 9

 تقاضا برای ملحق شدن به بازی در حال انجام-

 آموز دیگر برای بازی در حیاط مدرسهتقاضا از دانش-

بازی و وسایل دیگر در شدن در استفاده از اسبابشریک -

 بازی

 های منطقی گروه در بازیتسلیم شدن به خواسته-

 پیشنهاد کردن یک نوع بازی به گروه-

 وسایل خود و دیگران( 11

 تفاوت قائل شدن میان وسایل خود و دیگران-

 امانت دادن وسایل خود به دیگران هنگام نیاز-

ها بدون گران و بازگرداندن آناستفاده کردن وسایل دی-

 نقص و عیب

 اجازه گرفتن هنگام استفاده از وسایل دیگران-
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 رفتار مربوط به خود

 پذیرفتن پیامدها( 1

مطلع ساختن معلم از چیزی که شخص ریخته یا شکسته -

 است

عذرخواهی کردن در زمانی که عملی به آسیب یا تعدی -

 نسبت به دیگری منجر شده است

 پیامدهای متناسب یک عمل خالفپذیرش -

 رفتار اخالقی( 2

 تشخیص درست از نادرست-

پاسخ صادقانه به سؤالی که درباره عمل خالف احتمالی -

 شودپرسیده می

 درک پیامدهای رفتاری که با عمل خالف توأم است-

سال توصیه اجتناب از انجام کاری نادرست که از سوی هم-

 شودمی

 بیان احساسات( 3

 احساسات یا حاالت شخصی با الفاظ توصیف-

 شناسایی حاالت روانی دیگران درک و-

 نظر مثبت نسبت به خود( 4

 تشکر کردن در مقابل اظهار صمیمیت یا تحسین دیگران-

 تمایل به عرضه کار خود-

 شودهایی که درباره شخص میپاسخ با بیان مثبت به سؤال-

-یعهده م ای که شخص برگرایش مثبت نسبت به کار تازه-

 گیرد

 رفتار مسئوالنه( 5

 حضور منظم در کالس درس-

 موقع به مدرسهرسیدن به-

 آویزان کردن لباس در محل مخصوص-

 داشتن میزمرتب نگه-

 مراقبت از لوازم شخصی-

 ها به معلمرسانیدن پیام-

 آوردن لوازم مورد نیاز به مدرسه-

 

 مراقبت از خود( 6

 دستشوییاستفاده درست از وسایل -

 پوشیدن لباس بدون کمک دیگران-

 داشتن دست و صورتتمیز نگه-

 رفتار مربوط به کار

 دادن سؤال کردن و پاسخ( 1

 دادن یا سعی برای پاسخ به سؤال معلم پاسخ-

 اعتراف به ندانستن پاسخ سؤال در موقع خود-

 داوطلب شدن برای پاسخ به سؤال معلم-

 مورد نیازطرح سؤال متناسب با اطالعات -

 رفتار در کالس( 2

 نگاه کردن به معلم هنگام ارائه درس-

 تماشای یک برنامه سمعی و بصری در آرامش و سکوت-

 کندگوش دادن به شخصی که برای کالس صحبت می-

 بحث کالسی( 3

 استفاده از آهنگ صدای متناسب با موقعیت بحث کالسی-

 اظهارنظر کردن به مورد ضمن بحث کالسی-

در جلسه بحثی که به ابتکار معلم در کالس تشکیل شرکت -

 شودمی

 آوردن وسایل مناسب با بحث به کالس-

 ابراز عقیده، حتی مغایر عقیده دیگران در بحث کالسی-

 شودذکر دلیل برای عقایدی که در بحث گروهی ابراز می-

 انجام دادن وظیفه( 4

 انجام دادن تکلیف درسی

 زمان مقررانجام دادن تکلیف درسی طی 
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 انجام دادن تکلیف دشوار تا به انجام رسانیدن آن-

 انجام دادن و آوردن تکلیف خانه به مدرسه-

 اجرای دستورات( 5

 اطاعت از دستورات شفاهی معلم-

 اطاعت از دستورات کتبی معلم-

 اطاعت از دستورات اجرای یک آزمون-

 های گروهیفعالیت( 6

 شریک شدن در استفاده از وسایل-

 مکاری با دوست در انجام کاره-

ده شهایی که توسط گروه ارائهها یا تصمیمانجام دادن طرح-

 است

شود و با عقاید قبول کردن عقایدی که در گروه مطرح می-

 فرد تفاوت دارد

 اجرایی یک فعالیت گروهی آغاز کردن یا کمک به مرحله-

 کار مستقل( 7

ز کمک گرفتن اآموزشی قبل از تالش برای حل یک مسئله-

 دیگران

یافتن راهی برای استفاده کامل از وقت، ضمن انتظار برای -

 کمک معلم

گیری از وقت آزاد بعد های موردقبول برای بهرهیافتن شیوه-

 از اتمام کار

 وظیفهانجام ( 8

 راست و مستقیم نشستن بنا به درخواست معلم-

 انجام دادن تکلیف کالسی بدون ایجاد سروصدا-

 وقفه در طول مدت مقررکردن بی کار-

ساالن هنگام انجام یک های هماعتنا نکردن به مزاحمت-

 تکلف کالسی

 ساالن درباره موضوع درسی در زمان مناسببحث با هم-

 تغییر دادن نوع فعالیت بنا به دستور معلم-

 انجام کار در برابر دیگران( 9

 شرکت در فعالیت ایفای نقش-

 در میان یک گروه کوچک خواندن با صدای بلند-

خواندن با صدای بلند در میان یک گروه بزرگ مرکب از -

 آموزان کالستمامی دانش

 ارائه گزارش در مقابل یک گروه کوچک-

ارائه گزارش در مقابل یک گروه بزرگ مرکب از تمامی -

 آموزان کالسدانش

 کیفیت کار( 11

 ارائه تکلیف در کاغذ تمبر-

 شدهدر تکلیف اعمال پذیرفتن اصالحاتی که-

 سعی در بهبود کار با استفاده از اصالحات معلم-

 اشتباهاتمرور کردن تکلیف برای کنترل -

 

 

 

 

 



http://www.ctad.ir 
 

 
9 

    

9 

 برنامه آموزشی مهارتهای اجتماعی والکر2 )8711(

برنامه درسی مربوط و  های کودکستان تا ششماین برنامه را در دو سطح مربوط به پایه (1713) والکر و همکاران

 به نوجوانی تهیه کردند؛

 1های مؤثر کودکانالف( برنامه اکسپتز: برنامه آموزش مهارت

شم های کودکستان تا شها یا کودکان عادی در پایهاکسپتز، برنامه درسی کاملی است که برای کودکان با ناتوانی

وسیله معلمان آموزش عادی و ویژه طراحی شده است استفاده بهاست. این برنامه درسی برای درسی  طراحی شده

های این های بزرگ آموزش داده شود. فهرست مهارتهای کوچک یا در گروهیک، گروهبهصورت یکتواند بهو می

اند از:برنامه عبارت

 های مربوط به کالس درسمهارت( 1

 گوش دادن به معلم-

کاری را انجام دهد )باید آن که معلم از کودک بخواهد هنگامی-

 را انجام دهد(

ها و پاکیزه پیروی از دستورالعمل) بهترین کار را ارائه دادن-

 نوشتن(

 پیروی از مقررات کالس درس-

 های اساسی مربوط به تعاملمهارت( 2

 برقرار ارتباط با نگاه-

 استفاده درست از لحن صدا-

 صحبت(پیدا کردن یک هم) شروع کردن-

 نگاه کردن و توجه کردن به گوینده() دنگوش دا-

 بیان مطلب خود بعد از اتمام صحبت طرف مقابل() پاسخ دادن-

 درباره مسائل مشترک صحبت کردن() مفهوم داشتن سخن-

 در صحبت() رعایت نوبت-

 سؤال کردن-

 قطع نکردن سخن() ادامه دادن گفتگو-

                                                 
2 Walker social skills curriculum 
3 The ACCEPTS Program: A Curriculum for Childrens Effective Peer and Teacher Skills 

 

سازش با ) های همراهی کردن با دیگران( مهارت3

 دیگران(

 های مؤدبانهبه کار بردن واژه-

 مساعیتشریک-

 اجرای بازی به طریق مشابه() پیروی از مقررات-

منظور زدن به پشت و گذاردن ) لمس کردن به طریق درست-

 دست روی شانه به طریقه صحیح(

 یابیهای دوستمهارت( 4

 ظاهر آراسته-

 لبخند زدن-

 تعریف و تمجید کردن-

قدم شدن در دوستی، رعایت نوبت در سخن شپی) ایجاد دوستی-

 گفتن، دعوت کردن(

 ایهای مقابلهمهارت( 5

 دهدکه شخص پاسخ منفی میهنگامی-

 هنگام ابراز خشم-
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 کندکه شخص شما را آزار و اذیت میهنگامی-

 کند به شما آسیب برساندهنگام که شخص سعی می-

-و شما نمی خواهدکه کسی انجام کاری را از شما میهنگامی-

 توانید انجام دهید

 که کارها بر وقف مراد نیستندهنگامی-

 

 4ها اجتماعی مؤثر در دوره نوجوانیبرنامه اکسز: برنامه آموزشی برای برقراری ارتباط و مهارت( ب

سطوح راهنمای و آموزان در های اجتماعی مؤثر برای دانشاکسز، برنامه درسی جامعی برای تدریس مهارت

 و هایی برای برقراری ارتباط با بزرگساالنهای ارتباط با همساالن، مهارتباشد. این برنامه مهارتدبیرستان می

آموزش عادی و  وسیله معلماندهد. این برنامه درسی برای استفاده بهبخشی را آموزش میهای خود نظممهارت

ها بزرگ آموزش داده شود. این های کوچک یا در گروهیک، گروهبهکصورت یتواند بهطراحی شده است و می ویژه

آموزان متوسطه جهت قابلیت باشد که توسط معلمان و دانشمهارت اجتماعی به شرح زیر می 31برنامه شامل 

 اجتماعی مهم قلمداد شدند.

 برقراری ارتباط با همساالن( 1

 گوش دادن-

 دیگرانپرسی با سالم و احوال-

 به گروه پیوستن-

 گفتگو-

 قرض گرفتن-

 پیشنهاد دادن کمک-

 تعریف و تمجید-

 نشان دادن حس لطافت-

 هاپیدا کردن دوستان و حفظ آن-

 تعامل با جنس مخالف-

 مباحثه-

 توجهی به دیگرانبی-

 کنترل فشارهای گروه-

 ابراز خشم-

 مقابله با خشم-

                                                 
4 The ACCESS Program: Adolescent Curriculum for Communication and Effective Social Skills 

 برقراری ارتباط با بزرگساالن( 2

 سالتوجه بزرگجلب-

 سالمخالفت با بزرگ-

 پاسخ دادن به تقاضاها-

 انجام کار با کیفیت-

 طور مستقلکارکردن به-

 توسعه عادات کار مطلوب-

 پیروی از مقررات کالس درس-

 توسعه عادات مطالعه مطلوب-

 برقراری ارتباط با خود( 3

 آراسته بودن ظاهر-

 یافته بودنسازمان-

 خود استفاده از مهار-

 چه که با آن موافق هستیدانجام دادن آن-

 پذیرش پیامدهای اعمال خود-

 مقابله با آشفتگی یا افسردگی-
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 احساس خوب داشتن درباره خود

 

 (8779) 5نزين و مک گيبرنامه آموزشی گلداشتا

گلداشتاین ) ( و در دوره نوجوانی1779مک گینز و گلداشتاین، ) آموزان ابتداییاین برنامه در دو سطح برای دانش

 شود:های زیر انجام میهای کوچک و به روش( طراحی شده است. این برنامه برای گروه1779و مک گینیز، 

 الگودهی

 ایفای نقش

 خوراند دادن عملکردپس

 انتقال آموزش

 ابتدايیبرنامه آموزشی مربوط به دوره الف( 

وری دهی، کنششود که شامل مهارت شکلها از آموزش مستقیم استفاده میدر فرم ابتدایی برای آموزش مهارت

دهی یک فعالیت گروهی مانند گوش دادن است. در پایان دهی برای سازمانباشد. مهارت شکلو برانگیختن می

شامل  یفعالیت به راه انداختن برای افزایش توانایی استدالل مانند حل مسئله است. یک درس کامل برنامه ابتدای

باشد. تکلیف خانه برای تشویق استفاده از مهارت در خوراند عملکرد و تکلیف خانه میالگودهی، ایفای نقش، پس

های کلی است که هر دسته باشد. برنامه مربوط به دوره ابتدایی شامل پنج دسته مهارتمحیط طبیعی فرد می

های این باشد. پنج گروه اصلی مهارتارت میباشند و درمجموع شامل شصت مهشامل چندین مهارت فرعی می

آمدن با احساسات،  هایی برای کناریابی، مهارتهای دوست، مهارت1اند از: مهارت کالسی حیاتیبرنامه عبارت

های اصلی مواجهه با تنیدگی. هریک از ابعاد این گروههای مربوط بههای جایگزین برای پرخاشگری، مهارتمهارت

 باشند:به شرح زیر می

 های کالسی بقاگروه اول: مهارت

 گوش دادن-

 کمک خواستن-

                                                 
5 Goldestein & McGinnis 
6 Classroom Survival Skills 

 گفتن متشکرم-

 آوردن مواد به کالس-

 پیروی از دستورات-
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 انجام تکالیف-

 هامشارکت در بحث

 سالپیشنهاد کمک به یک بزرگ-

 سؤال کردن-

 نادیده گرفتن عوامل مزاحم-

 تصحیح کردن-

 انجام کاریگیری در مورد تصمیم-

 گذاریهدف-

 یابیهای دوستگروه دوم: مهارت

 معرفی خود-

 شروع گفتگو-

 خاتمه دادن به گفتگو-

 پیوستن به گروه-

 بازی کردن-

 تقاضای توجه-

 کالسیپیشنهاد کمک به هم-

 تعریف و تمجید کردن-

 پیشنهاد دادن یک فعالیت-

 مساعیتشریک-

 معذرت خواستن-

 برای کنار آمدن با احساساتهایی گروه سوم: مهارت

 شناخت احساسات خود-

 ابراز احساسات خود-

 تشخیص احساسات فرد دیگر-

 نشان دادن درک احساسات فرد دیگر-

 ابراز نگرانی برای فرد دیگر-

 کنار آمدن باخشم فرد دیگری-

 ابراز عواطف-

 مواجهه با ترس-

 پاداش دادن خود-

 خاشگریهای جایگزین برای پرگروه چهارم: مهارت

 استفاده از خودکنترلی-

 اجازه خواستن-

 برابر آزار و اذیت دهی درپاسخ-

 اجتناب از آزار و اذیت دیگران-

 حل مسئله-

 پذیرفتن پیامدها-

 مواجهه با تهمت-

 مذاکره-

 مواجهه با تنیدگیهای مربوط بهگروه پنجم: مهارت

 حوصلگیکنار آمدن با بی-

 موجب یک مشکل شده استچه که گیری در مورد آنتصمیم-

 ابراز شکایت-

 پاسخ به شکایت-

 تحمل از دست دادن-

 داشتن روحیه ورزشکاری-

 توجهی دیگرانتحمل بی-

 مقابله با برآشفتگی-

 دهی به شکستپاسخ-

 " نه"پذیرش -

 " نه"گفتن -

 زداییتنش-

 تحمل فشار گروه-

 مقابله با فرد با خواستن چیزی که مال خودش نیست-

 یریگتصمیم-

درستکار بودن-
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 ب( برنامه آموزشی مربوط به دوره نوجوانی

باشند و درمجموع شامل پنجاه مهارت شامل شش گروه اصلی است که هر گروه شامل چندین مهارت فرعی می

-پیشرفته، مهارتهای اجتماعی های اجتماعی آغازین، مهارتاند از: مهارتها عبارتاست. شش گروه اصلی مهارت

های مربوط به مواجهه با تنیدگی، های جایگزین برای پرخاشگری، مهارتهایی برای کنار آمدن با احساسات، مهارت

 ریزی.مهارت برنامه

 های اجتماعی آغازینگروه اول: مهارت

 گوش کردن-

 شروع گفتگو-

 گفتگو کردن-

 سؤال کردن-

 تشکر کردن-

 معرفی کردن خود-

 معرفی کردن دیگران-

 تعریف و تمجید کردن دیگران-

 های اجتماعی پیشرفتهگروه دوم: مهارت

 تقاضای کمک-

 به گروه پیوستن-

 ارائه دستورالعمل-

 اجرای دستورالعمل-

 عذرخواهی کردن-

 متقاعد کردن دیگران-

 هایی برای کنار آمدن با احساساتگروه سوم: مهارت

 شناخت احساسات خود-

 احساسات خودابراز -

 درک احساسات دیگران-

 تحمل خشم دیگری-

 بیان کردن عواطف-

 کنار آمدن با ترس-

 تشویق خود-

 های جایگزین برای پرخاشگریگروه چهارم: مهارت

 اجازه گرفتن-

 شریک شدن-

 کمک به دیگران-

 مذاکره کردن-

 استفاده از خودکنترلی-

 پافشاری بر حقوق خود-

 اذیت ودهی در برابر آزار پاسخ-

 اجتناب از آزار رساندن به دیگران-

 دوری جستن از نزاع-

 های مربوط به مواجهه با تنیدگیگروه پنجم: مهارت-

 ابراز شکایت-

 پاسخ به شکایت-

 داشتن روحیه ورزشکاری-

 مقابله با برآشفتگی-

 توجهی به دیگرانتحمل بی-

 حمایت کردن از دوست-

 دهی به متقاعد کردن دیگرانپاسخ-

 دهی به شکستپاسخ-

 های متناقضمواجهه با پیام-

 تحمل تهمت-

 آماده شدن برای یک گفتگوی دشوار-

 تحمل فشار گروه-

 

 ریزیهای برنامهگروه ششم: مهارت-

 گیری برای انجام کارتصمیم-
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 چه که موجب مشکل شده استگیری در مورد آنتصمیم-

 گذاریهدف-

 شخصیهای گیری بر اساس تواناییتصمیم-

 آوری اطالعاتجمع-

 هابندی مشکالت بر مبنای اهمیت آناولویت-

 گیریتصمیم-

 تمرکز داشتن بر رویی یک تکلیف-

 

 برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی مؤسسات انتقالی دانشآموزان وسلز9

-های انتقال دانشدر دستورالعمل های اجتماعی زیر را برای مؤسسات انتقالیهای مهارت( اولویت2114وسلز )

 (:2111، 7ای کلمبیارا شناسایی کرد )برنامه منطقه 1آموزان اتیسم

 گرفتن دیدگاه دیگران( 1

 کنترل هیجانات( 2

 نشان دادن احترام به خود و دیگران( 3

 پذیرفتن مسئولیت کارها( 4

 های گروهیتعامل خوب و مناسب در موقعیت( 5

 صورت مناسبدادن مخالفت بهنشان ( 1

 مشتاق بودن برای دادوستد )دادن و گرفتن(( 9

 های قلدری و آزارمدیریت کردن در موقعیت( 1

 کار کردن برای رسیدن به اهداف گروهی( 7

 فعالیت مناسب با همکاران( 11

 کار کردن مناسب باوجود نظارت محدود( 11

 داشتن یک چارچوب )قالب( مناسب( 12

 یک مکالمه دو طرفه داشتن( 13

 صورت مناسبجلب کردن توجه افراد به( 14

 تمرین نظافت شخصی و رعایت بهداشت( 15

 های مربوط به اوقات فراغتشرکت کردن در فعالیت( 11

 توسعه و حفظ روابط دوستی( 19

 حفظ ارتباطات مثبت( 11

 یابیموفقیت در دوست( 17

 های سالم جنسی( داشتن انتخاب21

 اجتناب از مصرف مواد( 21

 

 

 

 

                                                 
7 Wessels 
8 Rubrics for Transition for Students on the Autism Spectrum 
9 Columbia Regional Program 
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ی های شناختی و زبانی کمتراند، کسانی که از مهارتبرای افرادی که بیشتر تحت تأثیر این اختالل قرار گرفته

:ه استها را شناسایی کردتری از مهارتبرخوردارند، وسلز لیست کوتاه

 صورت مناسببههای گروهی درگیر شدن در موقعیت( 1

 ساخت چارچوب مناسب( 2

 دادن گوش( 3

 استفاده از آداب مناسب محل کار( 4

 کار کردن خوب با همکاران( 5

 مشتری دوستانه بودن( 1

 های دیگراندر نظر گرفتن ایده( 9

 پاسخ دادن به تلفن( 1

 مشتاق بودن برای دادوستد )دادن و گرفتن(( 7

 توانایی برقراری تماس مؤثر( 11

 

 S.S.GRIN-HFAسم با عملکرد باال اتي -های اجتماعیخله گروهی مهارتمدا

های یک مداخله جدید مهارت (S.S.GRIN-HFAانیسم با عملکرد باال ) -های اجتماعیمداخله گروهی مهارت

طراحی شده است. در یک بهبود رفتارهای اجتماعی در کودکان اتیستیک با عملکرد باال  اجتماعی است که برای

 نفر گروه آزمایشی( 21نفر گروه کنترل و  29)کودک  55( اثربخشی آن روی 2111یر و همکاران، روسیمطالعه )دِ

داری نیتوجه و معمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کودکانی که مداخله را دریافت کردند تغییرات قابل

کننده گروه آزمایش بهبود را در حس خودکارآمدی نشان دادند. والدین شرکتهای اجتماعی را در مفاهیم مهارت

 اند.اجتماعی کودکان را نسبت به گروه کنترل گزارش کرده

 اتیسم با عملکرد باال: -های اجتماعیمداخله گروهی مهارتطرح کلی محتویات جلسات 

 : ارتباط1واحد 

 ( معرفی1جلسه 

 کالمیارتباط ( 2جلسه 

 ارتباط غیرکالمی( 3جلسه 

 دادن های گوشمهارت( 4جلسه 

 : کار کردن با دیگران2واحد 

 پیامدها و توقف و تفکر( 1 جلسه

 اندازگرفتن دیدگاه یا چشم( 9جلسه 

 همکاری( 1جلسه 

 سازش یافتگی( 7جلسه 

 فرزند -گروه والد( 11جلسه 

 های دوستی: مهارت3واحد 

 هاحفظ دوستییابی و دوست( 11جلسه 

 تقلید( 12جلسه 

 های حل مسئلهمهارت( 13جلسه 

 ( مقابله با قلدری و اذیت کردن14جلسه 

 فرزند -گروه والد( 15جلسه 
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 برنامه درمانی مهارتهای اجتماعی81 )مرکز مداخالت بالينی88، 2184(

 جلسه با اهداف زیر است: 21این برنامه شامل 

 ( معرفی عمومی گروه1 جلسه

 توانایی تقاضا کردن( 2جلسه 

 مرور( 3جلسه 

 ( گوش دادن به دیگر افراد4جلسه 

 مرور( 5جلسه 

 شروع و ادامه مکالمات( 1جلسه 

 مرور( 9جلسه 

 مکالمه واضح( 1جلسه 

 مرور( 7جلسه 

 پایان دادن به مکالمه( 11جلسه 

 مرور( 11جلسه 

 مرور جلسات( 12جلسه 

 مرور( 13جلسه 

 ( قرار گرفتن در جریان عواطف مثبت14جلسه 

 مرور( 15جلسه 

 قرار گرفتن در جریان عواطف ناخوشایند( 11جلسه 

 مرور( 19جلسه 

 جمعیحل دستهرسیدن به یک راه( 11جلسه 

 مرور( 17جلسه 

 تبدیل کردن تقاضا به عمل( 21جلسه 

 مرور( 21جلسه 

 های خودبازرسی کردن نگرانی( 22جلسه 

 مرور( 23جلسه 

 بازخورد گروه و بحث گروهی( 24جلسه 

 جلسه حمایتی: پیگیری

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Social skills treatment program 
11 Centre For Clinical Intervention (CCI) 
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 82های اجتماعی به کودکانراه برای آموزش مهارت 818برنامه 

های اجتماعی به کودکانی که در این حیطه این برنامه در قالب یک کتاب با همین عنوان برای آموزش مهارت

های متفاوتی به کودکان، های اجتماعی به شیواست. این کتاب برای آموزش مهارتطراحی شدهمشکل دارند 

شده است که ترکیبی قسمت تقسیم 7مخصوصاً کودکانی که مشکالت اجتماعی دارند طراحی شده است. کتاب به 

های نامه مهارتسعنوان اساس یک دربه تواندهای اجتماعی است. این مجموعه میهای اصلی مهارتاز طبقه

های عنوان یک برنامه مداخالتی یا آموزشی برای کسانی که مشکالت مهارتاجتماعی مورد استفاده قرار گیرد یا به

 اجتماعی خاصی دارند به کار گرفته شود.

 اند از:کند عبارتهایی که این کتاب معرفی میچارچوب و مؤلفه

 13ارتباط

 درباره منچیزهای خاص ( 1

 عالئق خاص من( 2

 های منارزش( 3

 معرفی کردن خود( 4

 به یاد آوردن اسامی( 5

 آشنایی با دیگران( 1

 آشنایی با یک شخص خاص( 9

 تفاهمات() صحبت کردن در مورد مشترکات( 1

 تعارف کردن( 7

 پذیرفتن تعارف( 11

 14ارتباط غیرکالمی

 تن صدا( 11

 شدت صدا( 12

 چشمیبرقراری ارتباط ( 13

 ایبیانات چهره( 14

                                                 
12 101 WAYS TO TEACH CHILDREN SOCIAL SKILLS 
13 COMMUNICATING 
14 NONVERBAL COMMUNICATION 
15 BEING PART OF A GROUP 
16 Sharing 
17 Cooperating 

 هاژست( 15

 فضای بین شخصی( 11

 لمس() استفاده کردن از تماس( 19

 طرز ایستادن( 11

 تفسیر زبان بدن( 17

 تمایز هیجانات( 21

 چگونگی نگاه کردن( 21

 15عضوی از گروه بودن

 پیوستن به گروه( 22

 مالقات افراد جدید( 23

 پرسیدن سؤال( 24

 11اشتراک( 25

 19همکاری( 21

 پیروی از قوانین( 29

 جمعیگیری دستهتصمیم( 21

 ورزشکار خوب بودن( 27
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 تحکیم هویت گروهی( 31

 هاپذیرش تفاوت( 31

 الگوی نقش من( 32

 دوستان واقعی( 33

 هاشناخت دسته( 34

 بیان عواطف

 شناخت عواطف( 35

 صحبت کردن در مورد عواطف خود( 31

 ( صحبت کردن در مورد عواطف شما39

 های منپیام( 31

 همدلی( 37

 درهم آمیختن هیجانات( 41

 خودکنترلی( 41

 طرز برخورد با خشم نسبت به دیگران( 42

 طرز برخورد با عصبانیت دیگران( 43

 مدیریت تغییرات( 44

 مراقبت از خود و دیگران

 بزرگساالن از کمک درخواست (45

 ( درک تأثیر رفتار خود بر دیگران41

 دیگران رفتار درک (49

 دیگران از مراقبت (41

 دیگران به عالقه دادن ( نشان47

 رفتار اجتماعی( 51

 مهربانی( 51

 های مهربانیکارت( 52

 نصیحت دادن( 53

 های مثبتپاسخ به نصیحت( 54

 دوستانه بودن( 55

 قرض گرفتن( 51

 احترام گذاشتن به دیگران( 59

 راهنمایی دادن به دیگران( 51

 وابستگی به دیگران( 57

 مسئلهحل 

 زاشناسایی رفتارهای مشکل( 11

 تمرکز مجدد بر نگرش شما( 11

 بارش مغزی( 12

 جایگزین هایحلراه کردن پیدا (13

 حلراه بهترین در گیریتصمیم (14

 درس گرفتن از اشتباهات( 15

 اقدام از قبل تفکر (11

 های خردمندانهانتخاب( 19

 قبول عواقب کارها( 11

 حل مسئله گروهی( 17

 گوش دادن: یک جاده دوطرفه

 شنیدن یا گوش دادن؟( 91

 مکالمه طول در دادن گوش (91

 اطالعات به دادن گوش (92

 هادنبال کردن دستورالعمل( 93

 انعکاسی دادن گوش (94

 گوش دادن فعال( 95

 بازخورد مثبت( 91

 دفاع از خویش

 احساس خوبی در مورد خود داشتن( 99

 ایجاد نگرش مثبت( 91

 های خودچسبیدن به داشته( 97

 برای خود ارزش قائل شدن(11

 اجتناب از دعوا( 11

 زورگویی( 12

 برخورد با قلدر( 13

 شناخت تنیدگی( 14

 فشار گروهی( 15

 گفتن " نه"یادگرفتن ( 11

 خطر(بی) ای ایمنگونهنشان دادن عصبانیت به( 19

 هاحقوق و مسئولیت( 11

 ابرازگر بودن( 17
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 تعارضاتمدیریت کردن 

 تعارض چیست؟( 71

 تعارضات شخصی من( 71

 درگیر بودن دو طرفه( 72

 خواهی کردنمعذرت( 73

 شونددانستن زمانی که تعارضات حل می( 74

 وفصل تعارض با آرامشحل( 75

 سازش( 71

 پیروز -حل پیروزراه( 79

 مذاکره( 71

 گری کردن همساالنمیانجی( 77

 مبارزه عادالنه( 111

 پیامدهای مثبت و منفی( 111

 

 81مداخالتی( راهبردهای و موضوعات، های اجتماعی )اهدافراهنمای مداخله مهارت

مداخالتی برای  راهبردهای و موضوعات، اهدافتلفیقی از ، (SSIM)های اجتماعی کتابچه راهنمای مداخله مهارت

ماعی های اجتترین مشکالت مهارتکتابچه برای پاسخ به عمده باشد. ایناند میبندی شدهگروه رفتاری طبقه 13

کنندگان در این مداخله الزم دهند طراحی شده است. شرکتآموزان در محیط آموزشی از خود نشان میکه دانش

ور مستقیم طماندگی داشته باشند. این برنامه مداخالتی، نه برچسب طبقات را، بلکه بهنیست حتماً تشخیص عقب

های تواند روی همه افرادی که دارای ضعف در مهارتدهد؛ لذا میهای اجتماعی را هدف قرار میالت مهارتمشک

 اجتماعی هستند، کاربرد داشته باشد.

 اند از:ترین محتویات این برنامه عبارتمهم

 الف( روابط

 رفتارها

یار مشابه و بس یا یکسان اشیاء با دیگران کنار در بازی (1

 ارتباط متقابل یا بازی با دیگران داشتند. کم

 پذیرد.کنند نمیچیزی را که دیگران به او ارائه می (2

 کندنوبت را رعایت نمی (3

 دهد.بازی انفرادی را ترجیح می (4

دهد از آگاهی اجتماعی از قواعد رفتاری را نشان نمی (5

-مشاهده رفتارهای دیگران رفتار مناسب را یاد نمی

 گیرد

                                                 
18 SOCIAL SKILLS INTERVENTION MANUAL )Goals, Objectives, and Intervention Strategies( 

که رفتار او چگونه دیگران را تحت تأثیر متوجه نیست  (1

 دهد.قرار می

از پاسخ هیجانی دیگران برای هدایت رفتار استفاده  (9

 کند.نمی

 کندبازی با دیگران را آغاز نمی (1

-کند اما در آن درگیر نمیبازی دیگران را مشاهده می (7

 شود.

 هنگام بازی وانمود کردن را بلد نیست.  (11

-در شناسایی فضای شخصی دیگران دارای مشکل می  (11

 باشد.
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 پاسخ نامناسب به مبادالت فیزیکی معمولی با دیگران  (12

 وسیله دوستانپاسخ نامناسب به اذیت شدن به  (13

 تعامل نامناسب با همساالن در شرایط غیر آموزشی  (14

 ماندیافته وفادار نمیهای سازمانبه دوستان و گروه  (15

 هایموقعیت در مسیر ییرتغ به نامناسب پاسخ  (11

 اجتماعی

 ب( ارتباطات

 رفتارها

 نشان چهره حالت طریق از احساسات را در تغییر  (19

 دهدنمی

وغریب بدون هیچ دلیل ای عجیباظهارات چهره (11

 دهد.روشنی نمایش می

 تعامل اجتماعی/ متقابل با دیگران را ندارد.  (17

 در حفظ موضوع گفتگو با دیگران مشکل دارد.  (21

در موضوعات شخصی موردعالقه خود در گفتگو با   (21

 ماند.دیگران ثابت می

های غیرکالمی چهره دیگران قادر به تفسیر نشانه  (22

 باشد.نمی

با هدف خاصی برای اثر گرفتن مثبت در گروه شرکت   (23

 کند.نمی

دهد، به تشویق و تمجیدهای اجتماعی پاسخ نمی  (24

 .شودمیهای اجتماعی برانگیخته نوسیله تشویقبه

 د.دهبه دعوت دیگران برای برقراری ارتباط پاسخ نمی  (25

 باشد.در گفتگوها قادر به حفظ نوبت نمی  (21

پرسد اما زمانی که دچار ابهام شده است سؤال نمی  (29

-جای آن دیگران یا تغییر در موضوعات را نادیده میبه

 گیرد.

 در فهم یا پذیرش دیدگاه دیگران دچار مشکل است.  (21

 شود.اصی خیره میبه مکان خ  (27

 فردی بین روابط حفظ برای ارتباطی هایاز مهارت  (31

 کند.مثبت استفاده نمی

 فردی بین روابط حفظ برای ارتباطی هایاز مهارت  (31

 کند.نمی استفادهمثبت با اشخاص مقتدر 

 مسئله حل

 رفتارها

گیرد خشونت که کسی سر راهش قرار میوقتی  (32

 دهد.فیزیکی نشان می

 شود.با تغییرات در روال روزمره دچار مشکل می  (33

 دهد.های حاضر ابتکار عمل نشان نمیدر دستورالعمل  (34

 دهد.های حل مسئله را نشان نمیمهارت  (35

 دهد.وفصل تعارضات را نشان نمیتوانایی حل  (31

های رقابتی رفتار مناسب را از خود به در فعالیت  (39

 گذارد.نمایش نمی

 های جدید دارای مشکل است.در انطباق با موقعیت  (31

 دهد.در غیاب نظارت رفتارهای نامناسب نشان می  (37

رفتار خود را متناسب با ابعاد موقعیت اجتماعی تنظیم   (41

 کند.نمی

 .شودرود/ زود عصبانی میاز کوره در می  (41

 گیری/ تنظیم هدفتصمیم( د

 رفتارها

موضوعات موردعالقه هایی که بر تنها در فعالیت  (42

 کند.شخصی او متمرکز است شرکت می

 های گروهی سازنده نیست.در موقعیت  (43

گیری مسئوالنه درباره خویش قادر به اتخاذ تصمیم  (44

 نیست.

 پذیرد.مسئولیت اعمال خود را نمی  (45

ها، وظایف و ... مشتاق برای تصور کردن مسئولیت  (41

 نیست.

 اش نیست.مراقب ظاهر شخصی  (49

 ارد.ثبات ند  (41

 پذیرد.اش را نمیمسئولیت مراقبت از اموال شخصی  (47

 پردازد.شده نمیهای معینموقع به فعالیتبه  (51

 تحصیلی زمینه

 رفتارها

های تحصیلی ها در موقعیتبه تغییر دستورالعمل  (51

 دهد.پاسخ مناسب نمی

 ماند.زمان طوالنی در یک کار باقی نمیبه مدت  (52
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فعالیت به فعالیت تواند بدون مشکل از یک نمی  (53

 دیگری برود.

 کند.برنامه شرکت نمیهای فوقدر فعالیت  (54

 صورت مناسب تعامل ندارد.های کالسی بهدر فعالیت  (55

 تواند به کار مشترک با همساالن اعتماد کند.نمی  (51

 دهد.های اجتماعی محیط پاسخ نامناسب میبه نشانه  (59

 های گروهی تحصیلی رفتار مناسب نشاندر موقعیت  (51

 دهد.نمی

 کند.های شفاهی را دنبال نمیدستورالعمل  (57

 دهد.دلیل موجهی را برای غیبت ارائه نمی  (11

 کند.برای کمک به مربی صبر نمی  (11
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