
دوستيابی
بازی با ساير کودکان در پارک و رفتن به مهمانی های تولد ، فعاليت ، داشتن دوستان 

، يکی از مهم ترين  داشتن دوست  در واقع ،. های معمول بسياری از بچه ها است 
.مهارت های اجتماعی کودکان است که در طول زندگی آن ها دوام می آورد 

داشتن دوست برای رشد احساسی و همچنين  رشد عقلی کودکان  مهم است. کودکانی که 
کودکان برای طرز رفتار و . برای رسيدن به رشدی متعادل مشکل دارنددوستی ندارند 

.چگونگی سازگاری با زندگی، از دوستانشان چيزهای زيادی می آموزند



دوستيابی

احساس خوبی نسبت به خود دارند اعتماد به نفس بيشتری داشته و در مدرسه بهتر عمل 
  دارند  می کنند و در بزرگسالی هم سازگاری باالتری

. بشود  اوافسردگی ، ضعف در سالمتی  ،تنهايی کودک می تواند منجر به انزوا 

داشتن دوست خوب يکی از عوامل مهمی است که بر سالمت روان کودک تاثير می 
گذارد و معموال کودکانی که به سختی می توانند دوستی پيدا کنند و رابطه شان را با 

. آن ها مستحکم کنند از مشکالتی مانند اضطراب و افسردگی رنج می برند

کودکان در رابطه با . گذران وقت با هم ساالن بخشی حياتی از فرآيند رشد است
هم ساالن درباره ی همکاری، اعتماد، وفاداری، و کمک به ديگران ياد می گيرند



هويت و برقراري ارتباط مؤثر اجتماعي پايه هاي شكل گيري مهارت دوستيابي نخستين 
صحيح شيوه هاي انتخاب صحيح دوست و يادگيري . با محيط اطراف محسوب ميشود

به شخصيت افراد شكل گيري روان در سالمت دوستيابي از شاخصهاي مهم تشخيص 
شمار ميآيد

.مهم استو تكامل شخصيت فردي كودكان و نوجوانان پي ريزي در همساالن گروه 

 اجتماعي، گسترشانديشه هاي دوستيابي مهارتي براي تثبيت هويت فردي، تقويت 
.دوستان استاستعدادهاي فردي در ميدان رقابت 



موانع احتمالی  اول برای کمک به بچه ها برای دوست يابی، شناسايی قدم
وقتی بدانيد چرا فرزندتان در دوست يابی موفق نبوده، . است  دوست يابی

می توانيد راهکارهای متناسب با فرزندتان را راحت تر پيدا کنيد و به کار 
.ببريد

خودتان را هم بررسی کنيد

.نياز به آموزش احساس ها و همدلی دارد

برای فرزندتان موقعيت هايی برای برقراری ارتباط درست کنيد



کودکان در رابطه با . گذران وقت با هم ساالن بخشی حياتی از فرآيند رشد است
.  هم ساالن درباره ی همکاری، اعتماد، وفاداری، و کمک به ديگران ياد می گيرند

حاال با وجود کرونا و تعطيل شدن مدرسه ها و فاصله گذاری اجتماعی، دوستی و 
. روابط اجتماعی کودکان و نوجوانان با چالشی بزرگ روبه رو شده است



امروزه در بسياری از شهرها الگوی دوستی تغيير کرده و دوستی ها بيشتر در 
کودکان و . کالس های درس و مدرسه يا در کالس های فوق برنامه شکل می گيرند

نوجوانان بيش از شش ساعت در روز را مدرسه  می گذرانند و بعضی روزهای 
. هفته هم در کالس های مهارتی يا تفريحی خارج از مدرسه شرکت می کنند

مدرسه و کالس های مختلف هم فرصت يادگيری برای بچه ها فراهم می کنند و هم 
به مکانی برای دوست يابی و ياد گرفتن نقش ها و رفتارهای اجتماعی 

.شده اند  تبديل



انزوای اجتماعی، استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و تعطيلی 
مدارس به اين معناست که  دوست يابی  شکل های کامالً متفاوتی برای بچه 

.های ما به خود گرفته است

دوستی، مهارت های ارتباطی  و اجتماعی مهمی مانند همکاری، گوش 
. دادن فعال و مهارت های حل مسئله را آموزش می دهد

کسانی که به صورت حضوری باز می گردند هم نمی توانند مثل گذشته 
معاشرت کنند زيرا پوشيدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی شکل گيری 

اين بدين معناست که . ارتباطات را به طور قابل توجهی تغيير می دهد
. کودکان بايد به دنبال يافتن راه های جديد برای معاشرت باشند



با زمانی که کرونا نبود و همه در مدارس حاضر بودند و بهم کمک شرايط 
می کردند، در زنگ های تفريح کنار هم بودند، با هم صحبت می کردند، 

با هم از مدرسه می آمدند و با هم غذا می خوردند؛ فرق می کند

مشترک نمی شويدتغذيه همديگر را 

بگيريدآغوش نمی توانيددر اگر دوست شما غمگين است او را 

 بلکه اگر دوست خود را دوست داريم بايد به گونه ای رفتار کنيم که حفاظت
باشدشده 



پساکرونا در دوستيابی و اجتماعی ارتباط

خانواده ترس -•

اطفال ترس -•

  اجتماعی ارتباط ماهيت -•
امنيت احساس -•

ماندن خانه در به کردن عادت -•

روانپزشکی اختالالت به شدن مبتال -•

ها بچه شدن اجتماعی در تأخير -•

مجازی فضای به اعتياد -•



ممکن است برخی بچه ها در شکل دادن به هويت شان، يافتن عالقه مندی ها و 
.کنندايجاد دوستی ها مقداری تأخير پيدا 

مهم ترين هدف، گذار از اين شرايط با کمترين آسيب و فراهم کردن امکان 
 .معاشرت با توجه به شرايط سنی کودک و نوجوان است



در شرايط فعلی راه حل يکسان و مشخصی هم برای حفظ روابط اجتماعی بچه ها وجود ندارد 
و بسته به سن، شرايط خانه و شخصيت کودک و نوجوان بايد به دنبال راه حل های متفاوتی 

.  ساله بسيار متفاوت است ١۵ساله با نوجوان  ٨تجربه ی ماندن در خانه برای کودک . بود
حتی برای کودکان و نوجوانان هم سن و سال هم بسته به وضعيت و شخصيت و نيازهای شان 

بعضی نوجوانان تا حدودی توانسته اند از طريق شبکه ها و . اين تجربه متفاوت خواهد بود
اما برای بچه های کم سن و . پيام رسان های اجتماعی ارتباط خود را با دوستانشان حفظ کنند

.سال اين روش کارگشا نيست و به نيازهای اجتماعی شان پاسخ نمی دهد

مهارت های اجتماعی الزم برای اين مرحله از رشد را نمی توان با کالس های آنالين يا 
. گرفتن ورزش استمهارت ها مثل ياداين . مطالعه به بچه ها منتقل کرد

بايد آن ها را کسب و تمرين کرد



هر چند مردم از قبل با فضای مجازی آشنا بوده اند، اّما، با همه گيری کرونا به 
يکباره مجبور شده اند که از فضای مجازی به عنوان عاملی برای انجام امور 

مجازی و بسترهای فضای . اجتماعی، ارتباطی، اقتصادی و آموزشی بهره ببرند
.تبادل الکترونيکی کمک شايانی به تداوم زندگی شهروندان کرده است

در کنار همه اين امکانات و موهبت های فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای 
.ويژه متوجه کودکان استب  مجازی، تهديدهايی هم در کمين

ورود کودکان به فضای مجازی در دوره کرونا به صورت طبيعی اتفاق نيافتاده 
.و به يکباره و بدون آموزش صورت پذيرفته است



کسانی که در دوره کودکی اول قرار دارند، معموال در سنينی هستند که تحت 
کنترل والدين هستند و معموال به ندرت وارد فضاهای عمومی دردسرساز و 

در دوره کرونا نيز اين گروه از کودکان . همچنين فضای مجازی می شوند
فرصتی يافته اند که از مهد کودک ها و مراکز مشابه به فضای گرم خانواده 

 نقل مکان کنند و بيشتر به بازی و سرگرمی رفتاری از سوی والدين و اعضای
هر چند ممکن است بخشی از آنها هم به بازی های . (خانواده مشغول هستند

رايانه ای و گوشی های هوشمند عالقه مند باشند ولی از آنجايی که قدرت تمييز 
شان هنوز به صورت کامل شکل نگرفته است، آسيب هايی که اشاره خواهم 

).کرد متوجه آنها نيست



مدرسه قرار دارند و با توجه به شيوع اين بيماری به ناچار وارد سن کودکان در 
شبکه مجازی شده و از محمل های الکترونيکی برای ارتباطات در فضای 

ساله به لحاظ شناختی، بسيار کنجکاو  ١٢مجازی بهره می برند؛ کودکان شش تا 
هستند و عالقه مند هستند که از همه چيز سر در بياورند، ميل به دوستی و 

ن باالست ونوجوانان که باتوجه به خصوصيات ايدوست يابی در اين سنين بسيار 
.دوران کمتردرکنترل والدين هستند



تهديدهای ورود بی محابا به فضای مجازی برای کودکان

 .افشای اطالعات

دستيابی به محتوای نامناسب

سوء استفاده از کودکان  

اتالف وقت و انحراف از برنامه ها

.افت تحصيلی

اعتياد به فضای مجازی  



چه بايد بکنيم؟

خانواده هاوبازگشت آهسته وتدريجی به فعاليتهای قبلیآموزش 

1. و به اجرا بگذارد،تدوين برنامه هايی برای پر کردن اوقات فراغت 

.خط تلفنی مخصوص و ملی برای اين کار اختصاص دهد

. سازندورود خودکار به سامانه های مختلف را غيرفعال 

مداخالت درمانی 



سواری دوچرخه و طبيعت در روی پياده
 های تفعالي از ديگر دوست يک با سواری دوچرخه يا طبيعی روی پياده

 گذاری فاصله امکان ها فعاليت اين .است خطر کم خانه از خارج
 به ستهب .باشد کننده سرگرم بسيار تواند می و کند می فراهم را اجتماعی

 شما صورت هر در .است ضروری بزرگساالن نظارت شما فرزند سن
 و ديگر کودکان که شويد مطمئن گروهی بازی هر شروع از قبل بايد

.خير يا کنند می رعايت را ١٩-کويد ايمنی های پروتکل هايشان، خانواده



يافته سازمان فعاليت
 با انکودک ارتباط برای خطر کم بسيار راه يک خانه از خارج در بازی

 سالمتی حفظ برای حال اين با .است گيری بعدهمه در خود دوستان
 مينه به  .شود رعايت بايد اجتماعی گذاری فاصله و ماسک از استفاده

 ،ازیب زمين به رفتن  مانند يافته سازمان فعاليت يک انتخاب دليل
 و معاشرت برای خوبی ايده مشارکتی های بازی کل طور به و ورزش

 رنظ زير را خود فرزندان توانيد می .است باز سر فضاهای در بازی
 خود اجتماعی فاصله بازی هنگام ها آن که شويد مطمئن و باشيد داشته

.هستند خود سالمتی مراقب و کرده حفظ را



با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشت جهانی، تجمع مجازی امن 
ترين گزينه است

با اعضای  ١٩-ايمن ترين نوع تجمع در دوران همه گيری کويد
خانواده يا گروه کوچکی از دوستان واکسينه شده است



 زنيا است ممکن که اضطراب عالئم از برخی
:زا عبارتند باشد داشته بيشتری توجه به
فوبيا•
 ديگر افراد که خاصی های مکان از ترس•

)اجتماعی اضطراب( هستند آن در
بد اتفاقات يا آينده از ترس•
جدايی اضطراب•


