
در هميـن راسـتا، بـه دانش آمـوزان يـاد 
بسـيار  و  بـزرگ  بخـش  كـه  مي دهيـم 
مهـم زندگـي مـا در ارتباطاتمـان سـپري 
مي شـود. پـس بايـد بلـد باشــيم كجـا 
كنيـم،  بيـان  را  احساسـاتمان  چطـور  و 
نظراتمـان را بگوييـم و از ديگران همراهي 

يـا كمـك بخواهيـم. 
هنگامـي كـه دانش آمـوزان از مهارت هاي 
ارتباط با ديگران آگاه مي شـوند، مي توانند 
بـه رفتار خود يـا حتي اطرافيانشـان دقت 
و آن را اصـالح كننـد. كـودكان نيـاز دارند 
در جامعـه ي امـروز، كه هر لحظـه در حال 
تغييـر اسـت، به ابـزار قدرتمنـد ارتباطات 

اجتماعي مجهز باشـند.
ارتباطـي  اساسـي  مهارت هـاي  آمـوزش 
روي هـوش هيجانـي تأثير مسـتقيم دارد 
و تغييـرات مثبتـي در جايـگاه اجتماعي و 

انتخاب هـاي كـودك ايجـاد مي كنـد.
بـراي آموزش مهارت ارتبـاط مؤثر در ابتدا 
بايـد بـراي دانش آمـوزان خـود »اهميـت 
ارتباطـات در زندگـي« را توضيـح دهيـد؛ 
اينكـه مـا موجوداتي اجتماعي هسـتيم و 
هيچ كـدام نمي توانيـم در تنهايـي و انـزوا 
و دوري از روابـط اجتماعـي خوشـبخت 

و شـادمان باشـيم. بـراي آنكـه آمـوزش 
از  مي توانيـد  باشـد،  جذاب تـر  شـما 
يـك دانش آمـوز بخواهيـد داوطلبانـه در 
اجـراي نمايشـي شـما را همراهـي كنـد. 
از دانش آمـوز داوطلـب بخواهيـد جلـوي 
ديگـران شـروع كند بـه گفت وگو با شـما. 
راجـع به هـر چه كه دوسـت دارد با شـما 
صحبـت كنـد. حيـن صحبـت او سـعي 
كنيد الگوي اشـتباهي را به اجـرا بگذاريد. 
بـراي مثـال حواس پرتـي كنيـد. درسـت 
گـوش ندهيـد. اين سـمت و آن سـمت را 
نـگاه كنيـد. حـاال از دانش آمـوزان ديگـر 
بخواهيـد اشـتباه ارتباطي شـما را بگويند.

كـه  دهيـد  توضيـح  دانش آمـوزان  بـراي 
خـوب گوش كردن از اوليـن راه هاي ايجاد 
ارتبـاط خوب اسـت. وقتي كسـي صحبت 
مي كنـد، بايـد بـه او توجه كنيـم. به آنچه 
بـه  او.  بدنـي  حـركات  بـه  و  مي گويـد 
احساسـي كـه موقع صحبت كردن نشـان 
مي دهـد، مثـاًل خوش حالـي يـا ناراحتـي، 

آرامـش يـا نگراني.
نشـان دهيـم  بـه گوينـده  اينكـه  بـراي 
كارهايـي  بايـد  مي كنيـم،  توجـه  او  بـه 
نـگاه  او  بـه  مثـال  بـراي  دهيـم.  انجـام 

آموزش مهارت 
ارتباط مؤثر

هر كالسي از دانش آموزاني با ویژگي هاي ارتباطي متفاوت تشكیل شده است. 
بعضي از دانش آموزان خیلي كم حرف و گوشه گیر هستند. بعضي خیلي اهل 

گفت وگو و معاشرتي اند. بعضي هیچ دوستي ندارند و برخي دوستان زیادي اطراف 
خود جمع كرده اند. الگوهاي ارتباطي افراد از همان دوران كودكي متفاوت است، 
اما مهم  این است كه الگوي درست »ارتباط مؤثر« را از دوران كودكي فرابگیریم. 

منظور از آموزش مهارت ارتباط مؤثر این است كه ارتباطات میان فردي و اجتماعي 
كودك را در مسیر بهبود قرار دهیم. به او كمك كنیم روابط دوستانه و صمیمانه 

برقرار كند و از دوستي ها و روابط مخرب فاصله بگیرد.

كنيـم. گاهـي از بيـن حرف هاي او سـؤال 
بپرسـيم و سـرمان را تكان دهيـم. حال، از 
دانش آمـوزان بخواهيـد در گروه ها  »خوب 
گـوش كـردن« را تمريـن كننـد. فعاليـت 
گروهـي آن هـا را نظـاره و در صـورت لزوم 
اصـالح كنيـد. گروه هـاي دو يـا سـه نفره 
تشـكيل دهيد و از دانش آمـوزان بخواهيد 
دارنـد  دوسـت  كـه  موضوعـي  دربـاره ي 
صحبت كننـد. مثـاًل خاطـره اي را تعريف 
كنند يـا در مـورد برنامه ها و آرزوهايشـان 
حـرف بزننـد. نكتـه اي كـه حتمـًا بايد به 
دانش آمـوزان توضيـح داده شـود، »تعادل 

در صحبـت كـردن« اسـت.
در ارتبـاط مؤثـر، همان طـور كـه شـنونده 
وظايفـي دارد، گوينـده هـم در صحبـت  
كـردن بايـد نكاتـي را رعايـت كنـد. مـا 
به عنـوان گوينـده نبايـد خيلـي طوالنـي 
صحبـت كنيم. نبايد به احسـاس شـنونده 
بي توجه باشـيم. مثاًل گاهي شنونده خيلي 
خوش حال اسـت و شـايد صحبـت كردن 
دربـاره ي موضوعـات تلخ و غم انگيـز براي 
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او جالـب نباشـد و ناراحتش كنـد يا تصور 
كنيد مخاطب مـا خيلي نگران و مضطرب 
اسـت. پس، حـرف زدن درباره ي مسـائلي 
كه او را نگران تر مي كنند درسـت نيسـت. 
ايـن نـكات را بـراي دانش آمـوزان توضيح 
دهيـد و فرصـت دهيـد در گروه هايشـان 
صحبـت كننـد و ارتبـاط برقـرار كننـد. 
سـعي كنيـد دانش آموزانـي را كـه چندان 
بـا هـم صميمـي نيسـتند، در يـك گـروه 
قرار دهيد. اين شـرايط موقعيتـي را ايجاد 
مي كنـد تـا آن هـا اعتمادبه نفـس برقراري 
ارتبـاط بـا افـراد دورتر را نيـز تجربه كنند.
مهـارت ديگـري كـه مي توانيـد در مـورد 
ارتبـاط مؤثر به آن اشـاره كنيـد، »مهارت 
همدلي« اسـت. از بچه ها بخواهيد همدلي 
را تعريف كنند. مطمئن باشـيد پاسخ هاي 
جالبـي مي شـنويد كه اتفاقـًا اغلـب آن ها 
درسـت هسـتند. بـه زبـان سـاده توضيح 
دهيـد كـه »همدلـي« بـه معنـاي درك 
كـردن ديگـران و كمـك بـه آن هاسـت. 
از آن هـا بخواهيـد چنـد نمونـه از همدلي 

بـراي  كننـد.  بازگـو  را  كردن هايشـان 
دانش آمـوزان روشـن كنيـد در مكالمـه و 
گفت وگوهـا نيـز مي تـوان همدلـي كـرد. 
الزم نيسـت همـه ي حرف هـاي گوينـده 
را قبول داشـته باشـيم، اما مهم اسـت كه 
قضـاوت نكنيم. بايد بـه حرف هاي گوينده 
گـوش كنيـم و به سـرعت قضـاوت نكنيم 
يـا مثاًل نگوييم چـه كار بدي انجـام دادي 
يا حرفت زشـت بود، بلكه بايد به احسـاس 
گوينـده توجه داشـته باشـيم. نكته ي آخر 
از  بسـياري  و  دارد  اهميـت  بسـيار  كـه 
كـودكان و حتـي بزرگ سـاالن نمي داننـد 
يا بلـد نيسـتند، »مخالفت كردن« اسـت.

بسـياري از افـراد، به خصـوص خجالتي هـا 
و كسـاني كه اعتمادبه نفـس پاييني دارند، 
تصـور مي كننـد در گفت وگـو يـا ارتبـاط 

هرگـز نبايد مخالفـت كنند.
مـا  همـه ي  اسـت.  اشـتباه  كامـاًل  ايـن 
انسـان هايي هسـتيم بـا افـكار و عقايـد و 
شـرايط خاص خود. همه ي مـا نمي توانيم 
هميشـه و همـه جا با هـم موافق باشـيم.

كـه  دهيـد  توضيـح  دانش آمـوزان  بـراي 
گاهـي بايـد بـدون عصبانيـت و همـراه با 
كنترل خشـم، »مخالفت« كنيـم. بله بايد 

»نه«. بگوييـم 
يـك نمونـه مكالمـه را بـراي دانش آموزان 
بـه نمايـش بگذاريـد. مثـاًل از داوطلبـي 
بخواهيـد دربـاره ي بـازي در هـواي گـرم 
تابسـتان بـه شـما پيشـنهاد بدهـد. شـما 

اين گونـه پاسـخ دهيـد: مي توانيـد 
درسـت مي گـي. آب بـازي تـوي هـواي 
گـرم تابسـتون واقعًا مي چسـبه. اما خيلي 
كم آبـي هسـت. نمي شـه آب بـازي كنيـم. 
بايد حسـابي توي مصرف آب صرفه جويي 
كـرد. چطـوره يـه روز با هم بريم اسـتخر؟ 

اين طـوري بيشـترم خوش مي گـذره.
»مخالفـــت  بخواهيـد  دانش آمـوزان  از 
كـردن بـدون تنـش و عصبانيـت« را در 

كننـد.  تمريـن  گروه هايشـان 
از  ديگـري  مهـارت  بعـد،  شـماره ي  در 
مهارت هـاي زندگـي را بررسـي مي كنيـم.

نكته ى مهم
مهارت هاى زندگى با تمرين كسب مى شوند. صحبت  كردن، 

به تنهايى، تأثير زيادى در ايجاد مهارت ندارد. مهارت ها بايد با 
روش هايى مثل نمايش يا موقعيت هاى خاص تمرين شوند.
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