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۱_ پیشنهاد کمک: برای دوست یابی کودک باید
بتواند مهربانی اش را به دیگران ابراز کند. بخشی

از این توانایی، توانایی کمک به دیگران در هنگام
نیاز است. الزمه ی دوستی، ارائه ی کمک و نیز
کمک گرفتن از دیگران است. بعضی از کودکان

مضطرب، هنگام کمک به دیگران دچار مشکل

می شوند و نمی توانند این کار را انجام دهند. این

رفتار آن ها، ممکن است رفتاری غیردوستانه

تلقی شود.

۲_ پیشنهاد دعوت: الزمه ی دوستی، وقت
گذاشتن برای یکدیگر و تالش برای ابراز عالقه به

داشتن روابط دوستانه است. دعوت کردن

دیگران و شروع کننده ی یک فعالیت بودن،

قسمتی از این روند است.

۳_ درخواست برای پیوستن به گروه:
بسیاری از کودکان مضطرب، از پیوستن به

گروه های کودکان خودداری می کنند و با اینکه
واقعا دوست دارند این کار را انجام دهند،

اغلب، فقط از راه دور نظاره گر این فعالیت ها

هستند.

۵_ تعارف کردن: توانایی ایجاد واکنش مثبت
در دیگران، بخش مهمی از دوست یابی است.
تعارف کردن باعث می شود دیگران احساس

خوبی داشته باشند.

۶_ ابراز همدردی با دیگران هنگام آسیب
دیدن یا ناراحتی آن ها: کودکان نیاز دارند

نسبت به دیگران حساس باشند و نشان دهند

که وقتی آن ها دچار اسیب یا ناراحتی هستند،
از آن ها مراقبت می کنند. کودکان همیشه

نمی توانند کمک کنند؛ اما می توانند سعی کنند

بفهمند که حال کسی خوب است یا نه و برای

این تالش کنند که او را به نوعی ارام کنند. این

کار ممکن است به صورت غیرکالمی مانند

دست کشیدن روی سر فرد، بیان یک جمله ی

کوتاه یا کمک خواستن از فرد دیگری باشد.
مواجهه با مسخره شدن و قلدری

متاسفانه کودکان مضطربی که ساکت و

ضعیف هستند، اغلب هدف قلدری دیگران

قرار می گیرند، این مسئله ممکن است

نگرانی های آن ها را بیشتر کرده و باعث کاهش

اعتماد به نفس و افسردگی آن ها شود.  

۴_ ابراز عواطف و احساسات: توانایی در
ابراز احساسات برای مثال، دست دادن، در

آغوش گرفتن و ... در ایجاد رابطه ی دوستی با

همساالن مهم است.
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