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 چكيده 

 و آموزشي نظر از اند، غيرفعال کالس در هایشان، کالسي هم با مقایسه در که آموزاني دانش از بسياری

 دیگران با کار انجام از ، بوده تر آرام آموزان دانش دیگر به نسبت اما برخوردارند، مناسبي رفتار از اجتماعي

 مواجه دنبو گير گوشه یا خجالتي مشكل با ، مختلف درجات به آموزان دانش این از بعضي. زنند مي سرباز

 گروه دو این واسط حد مقاله این. کنند پيدا سوق اسكيزوفرني سمت به است ممكن ها آن از کمي عده و اند

 اعتماد فاقد) خجالتي های بچه عنوان به عموماً که آموزاني دانش است، داده قرار نظر مد را آموزان دانش از

 ارتباط برقراری به تمایلي نيستند، جواب حاضر هک کساني) گير گوشه یا(  اجتماعي نظر از نگران و نفس به

 مبهم و جدید اجتماعي انتظارات که جا هر دانيم مي که طور همان. شوند مي شناخته( اند خيالباف و ندارند

 که شود مي مشكل یک به تبدیل وقتي بودن خجالتي اما است طبيعي ، کشيدن خجالت از درجاتي باشند،

 در ویژه به. شود زده خجالتي برچسب فرد به که جایي تا باشد، اختياری بلكه وده،نب موقعيت به وابسته صرفاً

 در بودن خجالتي از جامعي الگوی است ممكن کند، دروني را آن ، پذیرفته را برچسب این فرد که موقعيتي

 زدن سرباز و ناراحتي و اجتماعي موقعيت به ورود در نفس به اعتماد عدم:  مثل دیگری عالئم و شود ایجاد او

 .گردد ظاهر وی در ، دیگران حضور در شدن ظاهر از

امسال مسئله ای که من تصميم گرفتم راجع به آن اقدام پژوهي انجام دهم مشكل گوشه گيری یكي از 

بود که توانستم به کمک راه حل های مختلف و کمک گرفتن از همكاران  سونيابه نام   کالسم دانش آموزان

 این مهم را انجام دهم. و افراد با تجربه
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 مقدمه

در هر طبقه و صنفي و در هرگروه و جمعي ، اشخاص نامتعادلي زندگي مي کنند. بنابراین در مورد همه 

افراد، اعم از کارگر و دانش پژوه، پزشک و مهندس، زارع ، استاد دانشگاه و غيره، خطرابتال به ناراحتيهای 

 (.88،ص 8731)شاملو، فرد انساني در برابر امراض مصونيت ندارد رواني وجود دارد. به عبارت دیگر هيچ 

و انزواطلبي ، یكي از رفتارهای نسبتاً شایع است که فرد را به شدت آزار مي دهد و اگر  گوشه گيری رفتار 

درمان نشود نوجوان را به سمت و سوی مشكالت دیگری مثل عدم اعتماد به نفس، افسردگي، اضطراب و 

ق خواهد داد. عدم احساس توانمندی و کمي عزت نفس و نيز ناتواني در بروز احساسات، بيان زود رنجي سو

 افكار و نظریات، خود باعث جدایي فرد از فعاليت های گروهي است. 

گوشه گيری از نظرلغوی به معنای تنها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع کناره گرفتن است. گوشه گير 

وری مي کند وعزلت مي گزیند و بدان وسيله خود را با محيط اطراف سازگار مي کسي است که از مردم د

سازد,البته هرنوع عزلت و در تنهای ماندن گوشه گيری تلقي نمي شود هر انسان گاه گاهي دوست دارد تنها 

د باشد تا به خود شناسي وحل مشكالت زندگي بپردازد گوشه گيری زماني حالت بيماری پيدا مي کند که فر

از آميزش با جمع و همنوعان بيزار و بيمناک باشد در این مورد اگر گوشه گيری بموقع درمان نشود به 

 ( .94، ص 1174پيدایش حاالت رواني شدید و افسردگي منجر مي شود. )شفيع آبادی ، 

ف کردن کم بود محبت در خانواده مي تواند یكي از علل بروز کم رویي باشد که توجه به به کودک و بر طر

 خواسته های او هم چنين تشویق و مورد مشاور ه قرار دادن مي تواند در درمان این نقيصه کمک کند.
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امسال با شروع سال تحصيلي قصد داشتم شروع به یک کار پژوهشي کنم . که پس از چندی با مشكل قابل 

، پدرش چندین بار مراجعه گوشه گيری و انزوا طلبي بود سونيامشكل توجهي در یک دانش آموز مواجه شدم.

کرده بود و از افت تحصيلي و بي عالقگي او در انجام تكاليف صحبت کرده بود و از اینكه عالقه ای ندارد که 

با سایر دانش آموزان دوست شود و هميشه توی الک خودش است، نگران بود و خواستار حل مشكل 

ب ایجاب مي کرد که نسبت به حل این دخترش شده بود.حس انسان دوستان و مقتضيات شغل اینجان

مشكل باید احساس وظيفه نموده و تمام سعي و فكر خود را بكار انداخته تا مشكل این دانش آموز را حل 

 کنم .

 توصيف وضعيت موجود)تشخيص مسئله( 

سال است که در آموزش و پرورش مشغول به خدمت هستم . و هم اکنون نيز در      مدت       اینجانب  

دختری با قد  سونياانجام وظيفه مي کنم. یكي از دانش آموزانم  ................... معلمبه عنوان           موزشگاه آ

متوسط،یک و با عينک برچشمان سياه ریزش مي باشد که با دوستانش نمي جوشد و سرش همواره پایين و 

الس وقتي به دانش اموزان کالس نگاه اول ک روزحتي در در ردیف یكي مانده به آخر کالس نشسته است. 

 با و خود جای در خاصي شعف و شور و شادی با آنها تمامي کردم و از آنها خواستم خود را معرفي کنند ،

 معرفي را خود یكي یكي که خواستم ها بچه از و شدم کنجكاو ، نفر یک جز به بودند نشسته لب بر لبخندی

 از که فهميدم نشست و...  سونيا کرد معرفي را خود آرامي به رسيد ظرن مورد فرد به نوبت اینكه تا نمایند

 کسي با هم تفریح زنگ حتي بود صورت همين به او رفتار هم باز،  گذشت روزی چند.  است ناراحت درون

 .شد مي خيره نقطه یک به و نشست مي گوشه یک اینكه یا و زد مي قدم تنهایي یا زد نمي حرف

که چگونه با این چنين دانش آموزاني که به هر دليلي با این مشكل  این است پژوهش مسئله مطرح در این 

مواجه مي شوند برخورد کرده و مشكل او را حل نموده و ادامه زندگي با این شرایط واقعي را برای او سهل تر 

 نمایيم. 
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 گردآوری اطالعات ) شواهد یک(

استفاده شده  عات در این پژوهش در شواهد یک و دو از روشهای مشاهده ، مصاحبه برای جمع آوری اطال

 است.

 سونيا :مشاهده رفتار 

بر روی کالس هميشه گوشه آخرو کنج کالس را برای نشستن انتخاب مي کند. در بحث های گروهي  سونيا

اصأل شرکت نمي کند و فقط به هنگام سوال و جواب حرف مي زند آن هم آهسته و به صورت زمزمه ولي با 

حال در امتحانات کتبي نمرات متوسطي را کسب مي کند در کالس شكایتي از کسي ندارد حتي اگربچه  این

 ها او را اذیت کنند.

هم صحبت مي شود. در مواقع تنهایي زهرا در زنگ تفریح اکثرأ تنهاست و گاه وقتي با یكي از بچه ها به نام 

مين مي کوبد و یا مي نشيند و سنگها را به هم مي در گوشه ای از حياط مدرسه مي ایستد و با نوک پا به ز

زند. در زنگ ورزش در بازی با بچه ها اصأل شرکت نمي کند و کتاب در دست ميگيرد و وقتي از او خواسته 

مي شود که با بچه ها بازی کند فقط به دنبال بچه ها مي دود و حتي از توپ گریزان است واز گرفتن آن 

او را همراهي  زهرارفتن به خانه تنها و سربه زیر به خانه مي رود و گاهي اوقات  خوداری مي کند. در هنگام

 مي کند.

 مصاحبه از والدین ودوستان:

رفتم و با والدین او مالقات کردم.پدر او فردی مسن تقریبأ شصت وپنج ساله و مادرش  سونياروزی به خانه 

ارم چهار پسر ودودخترکه هر کدام بعد از ازدواج نيزمسن بود. پدرش این گونه بيان ميكرد که شش فرزند د

آخرین فرزند من است که او در سن سه سالگي دچار تشنج شد و بعد از مداوا کمي  سونيابه شهر رفتند و 

مؤدب و کم حرفي  دخترلكنت زبان داشت که در سن شش سالگي برطرف شد و االن هيچ مشكلي ندارد اما

ه بخواهد برای او آماده  مي کنم. مادرش بيان مي کند او هميشه بعد است او را خيلي دوست دارم و هرج
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ازانجام تكاليفش به سراغ تلویزیون ميرود،کمتر بيرون ميرودووقتي ازاومي خواهم کاری انجام دهد و یا به 

خانه ی اقواممان بياید بدون چون چرا مي پذیرد اما در مهماني ها آرام و ساکت است و با کسي هم حرف 

زند و فقط به سواالت دیگران جواب کوتاه مي دهد و بارها او را نزد پزشک برده ایم و گفتند که هيچ  نمي

 مشلي ندارد.

دختر از اول ابتدایي تا االن بامن است او  زهراکه االن کالس پنجم مي باشد مي گوید  (زهرا)سونیادوست 

مؤدب و ساکتي است و با  دخترند اما اوخوبي است ولي بچه ها او را دوست ندارد چون خوب بازی نمي ک

 کسي کاری ندارد درس هایش را هم خوب مي خواند و فقط دوست ندارد زیاد با کسي حرف بزند.

مي گویند که ما کاری با او نداریم  اوخودش دوست ندارد با ما باشد وبا ما  سونيا همکالسی های دیگر

مي دهد و دوست دارد همه چيزش فقط مال بازی نمي کند حتي روی کالس هم چيزی به ما قرض ن

 بقيه بچه ها هم او را تأیيد کردند "او مریض است "خودش باشد و یكي از بچه گفت

در سال قبل نيز چنين آرام وساکت بود وهر چه تالش کردم که او  سونياميگوید که  سونيا معلم سال قبل

ن دهد در او اثری نداشت و گاهي به تنبيه را تغيير دهم که بر روی کالس اظهار نظرکند و خود را نشا

متوسل مي شدم که بدتر در او تأثير عكس داشت. ودر طول سال مأموراني که از طرف بهداشت آمدند اظهار 

 . در سن پایين دچار تشنج شده و الزم است که توجه بيشتری به او شودسونياداشتند که 

 اسناد و مدارک موجود:

در دروس شفاهي نمرات پایيني داشته و  سونيادر سالهای قبل پي بردم که  ونياسبا توجه به کارنامه های 

ميانگين نمرات بقيه ی دروس آن متوسط است و هميشه در درس ورزش نمره حداقل را کسب نموده و در 

سال جاری نيز نمرات دروس شفاهي و در  پرسش و پاسخهای کالسي نمرات ضعيفي داشته ولي در 

 مرات متوسط اما قابل توجهي را کسب نموده.امتحانات کتبي ن
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از هر لحاظي مشابه بقيه ی هم سن ساالن  زهرادر پرونده دانش آموز که دفترچه سالمت آن را مطالعه کردم 

به گفته ی والدین دچار بيماری تشنج  "خودش سالم مي باشد ولي در قسمت یادداشتهای پایاني آن نوشته

 د نظر داشته باشيم.که ما این را نيز باید م "شده

 مباني نظری پژوهش

به علت دنج تاشي  کودک کمرو هر چند که برای دیگران ناراحتي ورنجش ایجاد نمي کند لكن ممكن است

باشد. درنتيجه پيوسته بد نيای درون خویش  از احساس نا امني وبي کفایتي در خود جزء ناشادترین کودکان

اجتماعي این قبيل کودکان و نوجوانان چاره ای اندیشيده نشود احتماال  پناه مي برد. و اگر در مورد رفتار غير

خطرناکترین و مساعد ترین وضع را برای ابتالء به اسكيزو فرني )جنون خواهند داشت . هر چند که همه 

نمي شوند لكن تعدادی از آنان قرباني این بيماری خواهند  کودکان کمرو و منزوی به بيماری رواني دچار

گوشه گيری، کم رویي و انزوا طلبي عارضه ای است که باعث مي شود کودک و نوجوان از برقرار کردن بود.

ارتباط با افراد و محيط خارج دوری کنند. این کودکان و نوجوانان نوعاً با تقليل یافتن عالیق ذهني و عاطفي 

اني که کم رو و گوشه گير نسبت به اطرافيان خود از داشتن دوستان نزدیک و صميمي محروم اند. نوجو

است، معموالً از حضور در فعاليت های جمعي سرباز مي زند و فقط با تک دوست خود که نوعاً به او بسيار 

 وابسته مي شود اوقات خود را سپری مي کند. 

 گوشه گيری 

گوشه کير گوشه گيری از نظر لغوی به معني تنها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع کناره گرفتن است . 

کسي است که از مردم دوری مي کند و عزلت مي گزیند و بدان وسيله خود را با محيط اطراف سازگار مي 

سازد؛ البته هر نوع عزلت و در تنهایي ماندن ، گوشه گيری تلقي نمي شود . هر انسان گاهگاهي دوست دارد 

ری زماني حالت بيماری پيدا مي کند تنها باشد تا به خود شناسي و حل مشكالت زندگي بپردازد. گوشه گي
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که فرد از آميزش با جمع و همنوعان بيزار و بيمناک باشد. در این مورد، اگر گوشه گيری بموقع درمان نشود 

 ( 94، ص 1174به پيدایش حالت رواني شدید و افسردگي منجر مي شود )شفيع آبادی ، 

یگر ارتباط متقابل برقرار سازد. یكي از دالیل یک کودک ممكن است به دالیل مختلف نتواند با کودکان د

ممكن است به ترس از عكس العمل هایي از قبيل مورد حمله واقع شدن ، نادیده گرفته شدن ، یا مورد 

تمسخر قرار گرفتن مربوط باشد . مع هذا ، دالیل دیگر با ناتواني کودک از فرا گرفتن مهارتهای اجتماعي 

مفيد با همسن و ساالن ارتباط داشته باشد . برای مثال ،   ارتباط متقابل موثر و مورد نياز برای برقرار کردن

کودکي که نمي داند چگونه با دیگران بازی کند به احتمال زیاد ارتباط با کودکان دیگر را ناخوشایند و 

     ي شود .تقليل اضطراب تقویت م  تشویش انگيز خواهد یافت. در این صورت، کناره گرفتن از گروه بر اثر

نمونه ای از کودکاني که گوشه گيری اجتماعي آنان به کمبود مهارتهای اجتماعي بر مي گردد توسط بول، 

استوارد، هریس و بر ارائه شده است. این مولفين درباره بچه ای کودکستاني که نمي دانست چگونه از وسایل 

بود ، کودک مزبور به ندرت با کودکان دیگر زمين بازی استفاده کند گزارش داده اند . در نتيجه این کم

ارتباط متقابل برقرار مي کرد ولي پس از آنكه محققين مورد بحث طرز استفاده از وسایل زمين بازی را به او 

یاد دادند تماسهای بدني و کالمي کودک با کودکان دیگر و نيز شرکت او در بازیهای مستلزم 

           همكاری

افزایش پيدا کرد. متاسفانه گوشه گيری اجتماعي تنها از طریق تقویت منفي ناشي از  با دیگران به سرعت

تقليل اضطراب حفظ نمي شود بلكه تقویت مثبتي نيز که غالبا به صورت توجه بيشتر افراد بزرگسال به 

 بروز مي کند باعث نگهداری این حالت مي گردد . « خجالتي »کودک 
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 عالیم و نشانه ها

ی با یک سلسله عالیم متعدد و به هم پيوسته همراه است . گوشه گير چون مشكالتش را نمي گوشه گير   

تواند در عالم واقعيت حل کند ، به تخيل فرو مي رود و به خيالبافي مي پردازد . او انساني است بي هدف و 

تمنا و خواهش را یک نمي داند چه باید بكند و برای آینده اش چه طرحي بریزد. از مردم گریزان است و هر 

تحميل تلقي مي کند و در برابر آن بشدت مقاومت مي کند ؛ از این رو ، اطرافيان دچار تضاد و کشمش مي 

 شود. برای دفاع از حقش اقدام نمي کند و کناره گيری را بر تالش ترجيح مي دهد . 

، ناتواني در برقراری رابطه  محدود ساختن تمام جنبه ها و فعاليتهای زندگي ، خجالت و سكوت ، محروميت

 با دوستان و معلمان ، فرار از فعاليتهای اجتماعي و به تعویق انداختن انجام دادن کارها ، 

بي حوصلگي و کسالت و احساس خستگي و نگراني از آینده ، کمک نخواستن از دیگران ، هنگام نياز ، در 

زش با وضع موجود و اعتراض نكردن به آن ، حتي در انجام دادن کارها از این شاخه به آن شاخه پریدن ، سا

صورت احساس ناراحتي و نگراني ، احساس پوچي و بي ارزشي ، ابراز وجود نكردن، تسليم شدن در برابر 

خواسته های دیگران ،تقصير گناهان را به گردن گرفتن ،ناتواني در بروز احساس خصومت و پرخاشگری ، 

و در خوى فرو رفتن، زود رنجي ، داشتن نگرش منفي و بدبينانه به اطرافيان  اجتناب از رقابت ، درون گرایي

، مطرح نكردن اشكاالت درسي در کالس و عقب ماندگي درسي در بين دانش آموزان گوشه گير بسيار 

 مشاهده مي شود .

 بطور خالصه به شرح ذیل مي توان بر شمرد:  عالئم گوشه گيری را 

ازمردم گریزان است وهر تمنا وخواهش را یک تحميل  -1خيالبافي مي پردازد به تخيل فرو مي رودوبه -1

برای دفاع ازحقوقش اقدام نمي کند وکنار ه گيری را برتالش  -1تلقي مي کند ودر برابرآن مقاومت مي کند 

ناتواني در  -6خجالت و سكوت -5محدود ساختن تمام جنبه هاوفعاليت های زندگي  -4ترجيح مي دهد 



 

 یرد و قابل ویرایش این اقدام پژوهخرید فایل وفایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 
www.asemankafinet.ir 

12 
 

 -8فرار از فعاليتهای اجتماعي وبه تعویق انداختن انجام دادن کارها  -7ری روابط با دوستان ومعلمان برقرا

 -12کمک نخواستن از دیگران هنگام نياز -9بي حوصلگي وکسا لت واحساس خستگي ونگراني از آینده 

راض نكردن به آن ساز ش با وضع موجود واعت -11درانجام دادن کارها از این شاخه به آن شاخه پریدن 

تسليم شدن  -14ابراز وجود نكردن  -11احساس پوچي وبي ارزشي  -11حتي در صورت احساس ناراحتي

ناتواني دربروز احساس  -16تقصير گناهان را به گردن دیگران انداختن  -15دربرابر خواسته های دیگران 

زود رنجي وزود  -19و رفتن درون گرایي و در خود فر -18اجتناب از رقابت -17خصومت وپرخاشگری 

عدم تمرکز حواس  -11بي عالقگي به کالس  -11غيبت از مدرسه  -11پریشاني وبي قراری  -12گریستن 

بي اعتمادی نسبت به توانایي های  -16بي اعتنای به وقایع اطراف  -15اختالل در خوراک وحواس  -14

مطرح نكردن مشكالت درسي درکالس وعقب  -18داشتن نگرش منفي و بد بينانه به دیگران  -17خود 

 ماندگي درسي

 علل

يری مي شود. غم و اندوه شدید و مداوم ، فقر و تنگدستي ، احساس گناه ، عوامل متعددی موجب گوشه گ  

ضعف و نقص جسماني ، تكبر و غرور، احساس حقارت شدید، عقب ماندگي درسي ، پذیرفته نشدن در خانه 

، بي پاسخ  طالقو مدرسه ، حسادت و انتقام جویي ، احساس ترس و نا امني ، نابساماني های خانوادگي ، 

پرسشهای کنجكاوانه کودکان ، بي حوصلگي در برقراری ارتباط سالم با کودکان ، نبودن الگوی  گذاشتن

اجتماعي مطلوب در خانه، محروميت از محبت مادر، عدم حضور پدر ، اعتياد والدین ، شكستها و ناکاميهای 

وشي شدید ، پي در پي ، اختالل در عملكرد غدد فوق کليوی ، حمایت افراطي کودک همراه با چشم پ

بيماریهای طوالني کودک ، انتقال کودک به مدرسه و مكان جدید، تبعيض و انتقادها و بهانه گيریهای 

مستمر و بي مورد والدین و معلمان در بروز گوشه گيری نقش بسزایي دارد . در مواقعي گوشه گيری و فرار 

امي به شمار مي رود . در این زمينه ، از موقعيت مخاطره انگيز ، معقول ترین شيوه برای مقابله با ناک
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مشخص شده است که علت اصلي گوشه گيری برخي زندانيان در زمان جنگ اول در بازداشتگاههای آلمان ، 

غلبه بر وحشت و فشار وارد شده، بوده است . در این حالت ، عواملي نظير شدت فشار و ترس ، غير ممكن 

گوشه گيری زندانيان موثر بوده است. در خود فرو رفتن نوجوان بودن فرار و بيماری های جسمي در تشدید 

در دوره بلوغ نيز ممكن است به گوشه گيری بينجامد؛ به عبارت دیگر زماني ، گوشه گيری نوجوان با تفكر 

درباره طبيعت و خویشتن و مشاهده و تجزیه و تحليل امور پيرامون همراه است که از کنجكاوی او نشات مي 

ان وسيله نوجوان مي خواهد به چراهای دروني خود پاسخ دهد. همچنين هرگاه نوجوان در گيرد و بد

 ،ص(1174سازگاری با محيط اجتماعي شكست بخورد، احتمال مي رود گوشه گير شود )شفيع آبادی،

 معالجه گوشه گيری 

صورت کناره گيری از  از آنجا که گوشه گيری کودکان معموال نه به صورت اجتناب از افراد بزرگسال بلكه به

کودکان جلوه مي کند، هدف درمان باید افزایش ارتباط متقابل با همسن و ساالن کودک باشد . قسمت 

عمده کارهایي که درباره کودکان گوشه گير انجام گرفته با استفاده از کودکان بالنسبه عادی کودکستان بوده 

ورد کودکان شدیدا ناراحت نيز انجام داد . بدیهي است ، ولي آموزش مهارتهای اجتماعي را مي توان در م

است با کودکاني که آشفته و مختل هستند به بيش از ده جلسه آموزش نياز است تا بتوان از ثبات و دوام 

 ( .191، ص 1172نتایج درماني اطمينان حاصل نمود )مهریار، 

د و با صميميت و محبت باید به تمام معلمان و والدین در رفع مشكالت کودکان گوشه گير نقش بسزایي دارن

تغييرات رفتاری مناسب و موفقيت آميز آنان توجه کرده ، آنان را تشویق کنند و بدین وسيله کودکان را به 

 سوی فعاليت های اجتماعي سازنده در مدرسه و خانه راغب سازند . 

و بستگان و جرات دادن به او بردن به گردشهای علمي ، تشویق به سخن گفتن در حضور والدین و دوستان 

بدین معني که مي تواند در برابر جمع سخن بگوید و شرکت دادن در فعاليتهای هنری و ایفای نقش در 
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نمایشنامه ها از جمله اعمالي است که مهارتهای اجتماعي دانش آموزان و کودکان را افزایش مي بخشد و 

 (.97، ص 1174فيع آبادی ،آنان را در مبارزه با گوشه گيری یاری مي دهد ) ش

 درس کالس در بودن گير گوشه و خجالتي وعلل انواع

 خاص پاسخ با ، بوده آموز دانش یک کلي شخصيت از بخشي است ممكن گيری گوشه یا بودن خجالتي

 چه آنان مورد در دیگران که بدانند خواهند مي کودکان. باشد مخصوص زای استرس عامل یک به موقعيتي

 نظر از ، گرفته قرار دید معرض در ها آن شود مي موجب که ، اجتماعي های درموقعيت خصوصاًم گویند، مي

 علل یا خاص تجربه یک از است ممكن اجتماعي تطابق عدم از دیگری انواع. باشند دفاع بي شناسي روان

 به یا کنند يم گو و گفت ها آن با ندرت به والدینشان که این سبب به کودکان از بعضي. شود ناشي محيطي

 با گروهي کردن کار شانس که این یا سازند مي آشنا شفاهي طور به موارد گونه این با را ها آن ندرت

 .اند بهره بي موثر ارتباطي های مهارت از اند، نداشته را دوستانشان

 مكرر، های شكست به نسبت پيشرفت درحال واکنش یک به است ممكن ، اجتماعي اضطراب و ترس

 تطابق است ممكن آموزان دانش از بعضي. شود منجر نيز کالسي هم یا ترها بزرگ از دوری یا یبدرفتار

 وجود با دهند، انجام خود معلم با متقابل واکنشي بتوانند و باشند داشته هایشان کالسي هم با خوبي گروهي

 کنند شرکت فعاليتي در یا یابند حضور جمعي در یا دهند پاسخ سوالي به شود مي خواسته آنان از وقتي این

 .شوند مي مواجه مشكل با ارتباطي نظر از گيرند، قرار ارزیابي مورد تا

 :  کارگروهي

 نهاد پيش را گروه با کار روش ، آموزان دانش بودن گير گوشه و خجالتي درمان برای ، نویسندگان از بعضي

 دانش معلم برنامۀ در آموزان دانش دندرگيربو شامل ها، فعاليت گونه این( دیگران و رزنبرگ. )اند کرده

 خواستن کمک تر، کوچک های بچه با آموزان دانش کردن بازی برای هایي فرصت ایجاد ، بودن دیگر آموزان
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 های فعاليت در آنها کردن درگير نيز و گروهي کارهای در گير گوشه های بچه کردن وارد برای گروه از

 .است کالسي کوچک های گروه رقابتي

 با ها آن برخورد درچگونگي را موفق معلمان نظریات( 1995)  بروفي:  معلمان های تدخال

 : از بودند عبارت شد، داده او به که هایي پاسخ ترین بيش. دارد قرار بررسي مورد خجالتي آموزان دانش

 نفر یک هب ها آن واگذاری و مهربان های کالسي هم ميان در ها آن نشاندن مثل) اجتماعي محيط تغيير( 1

 (.کوچک گروه یک یا

 .آموزان دانش گویي جواب افزایش برای تدابيری اتخاذ یا تشویق( 1

 پاچگي دست و استرس کاهش( 1

 ویژه های فعاليت در خجالتي آموزان دانش دادن دخالت( 4

 مطالعات خالصه

گرفتن است .کودک گوشه گيری ) تعریف لغوی ( :به معني تنهایي و در خلوت نشستن و از جمع کنار ه   -

یا نوجوان گوشه گير از برخورد با دیگران دوری مي کند و به صورت افراطي سعي در جدا شدن از آنها دارد . 

در فعاليتهای گروهي همكاری و مشارکت الزم را ندارد و نيز از شرکت در بازی های دسته جمعي خوداری 

م صحبتي است ، کمتر رابطه بر قرار مي کند از مي کند و از جهت کالمي در عين حال که قادربه تكلم وه

 بيان خواسته ها و نظرات خود در بين دیگران خوداری مي کند .

انزواطلبي ( عارضه ای است که باعث مي شود کودک و نو جوان از بر قرار کردن -گوشه گيری ) کمروی -

ليل یافتن عالیق ذهني و عاطفي ارتباط با محيط خارج دوری کنند . این کودکان و نو جوانان نوعا با تق
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نسبت به اطرافيان خود از داشتن دوستان نزدیک و صميمي محرومند .و جواني که کمرو و گوشه گير است 

معموال ازحضور درفعاليت ها ی جمعي سر باز مي زند و فقط با تک دوست خود که نوعا بسيار به او وابسته 

 پيوند ( مي شود اوقات خود را سپری مي کند. )ماهنامه

 تجزیه و تحليل اطالعات جمع آوری شده به روش نقشه ی مفهومي

  

 

 والدین                                                           معلم                       

 

 

 دوستان صميمي     هم کالسي ها                                                                            

 

 

 خود دانش آموز                                                                       پرونده تحصيلي     

  

 

 سایت اینترنتي                          سایر کتابهای روانشناسي                               و...

 

 محبت خانواده* محروميت از              

 

 * عدم امنيت رواني در محيط خانه و مدرسه و غشارهای رواني مستمر                        

منابع جمع 

 آوری

 اطالعات
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 *  شكست وتحقير شدن در جمع                                                

 

                                                                 

 * اختالل در تكلم و گوش دادن                                                               

                                            

 

 *  نقص عضو وبيماری های جسمي فيزیولوژیک                                                  

                             

 *کنترل شدید تربيتي وسخت گيری های وسواس گونه و غير منطقي                                

 

 *   تنبه،توبيخ و سرزنش کودک و نوجوان توسط والدین بویژه محروميت از عواطف مادر             

 

 

 

 

 

 

 

 

نزوا طلبی اعلل 

 وگوشه گیری
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 بيماری تشنجي که در کودکي به آن مبتال شده.*                                             

 * برچسب زدن بيماری توسط دیگران.                                      

 * اختالف سني زیاد والدینش با او و عدم محبت والدین                               

 فس خود قرار داده اند* تربيت کنترل شده ی والدین که او را در ق                       

 * سرزنش و توبيخ زیادی توسط معلمان گذشته                 

 * ندادن مسئوليت به او برای نشان دادن خود در جمع         

 *عدم پذیرش او در بازی های جمعي توسط دیگر دانش آموزان

 و او موقعيت درباره يقتحق ، سونيا ی خانواده با صحبت ، کالس ها بچه از تعدادی از پاسخ و پرسش

 سونيا که است مطلب این بيانگر تمامي ، شده دریافت های داده کليه و تفریح زنگ در او رفتار مشاهده

 فردی گوشه گير و انزوا طلب است.

 ارائه راه حل:

راه حل های جدید وجالبي بدست آمده که به  سونيادر تجزیه وتحليل اطالعات بدست آمده برایحل مشكل 

 اولویت عبارتند از: ترتيب

جهت تقویت  سونيا* حمایت عاطفي و واگذاری مسئوليتهای مناسب باتوجه به ميزان توان جسمي و ذهني 

 اعتماد به نفس آن

در موقعيت هایي که شكست را به دنبال دارد و بالعكس تشویق و زمينه سازی جهت  سونيا* قرار ندادن 

 در فعاليت های جمعي و گروهي سونياحضور 

علل گوشه گیری 

 سونیاو انزوا در 
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* ایجاد آمادگي الزم برای جرأت ورزی در بيان عقاید ونظریات خود ونيز پذیرش نظریات مخالف از طرف 

 مقابل

)در صورت وجود مشكل( و رفع مشكل و اندیشيدن راه سونيا* مراجعه به پزشک و بررسي وضعيت جسمي 

 جدید

 اجرای راه حل:

 در اجرای راه حل بر طبق اولویت بندی راه حل اول یعني:

جهت سونيا ))حمایت عاطفي و واگذاری مسئوليت های مناسب با توجه به ميزان توان جسمي و ذهني 

 تقویت اعتماد به نفس آن.((

 را برگزیدیم و جهت اجرای به منوال زیر اقدام کردیم.

 به مدرسه آمد بعد سونيادعوت کردیم که به مدرسه آیند ولي تنهامادر  سونيادر اولين اقدام از اولياء 

ازاحوالپرسي های روزمره خواسته های خود را به ترتيب اولویت های زیربا اودر ميان گذاشتم واز او خواستم 

 که آنها را با خانواده در ميان بگذارند وحتمأ به آن عمل کنند.

 را به خود او واگذار کنند. سونيا*مسوليت کارهای 

 ت واگذار کنند.کمک بخواهند وبه او مسئولي سونيا*در کارهای خانه از 

 *فرزند خود را با نام های آقای مهندس ، آقای دکترو... صدا بزنند.

 حضور دارد ازاو تعریف وتمجيد کنيد. سونيا*در جمع هایي که 

 آنجام دهم سونياو نيزتصميم گرفتم خودم در مدرسه کارهای زیر را برای بهبود 

 را به عنوان نماینده ی کالس معرفي کنم. سونيا*

 را در بازی ها شرکت دهم و خودم عضو تيم او باشم. سونيانگ ورزش *در ز

 *در زنگ های تفریح از او چشم بر ندارم وسعي کنم با او خلوت کنم وبا او هم صحبت شوم.

 *بيشتر او را پای تخته بياورم و از او سوالت شفاهي بپرسم.
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 ه آنها بدهم مانند ساختن بالن.عضو گروه باشد(ب سونيا*کارهای خارج منزل وبه صورت گروهي )که 

*و در نهایت مسئوليت هایي در مدرسه به او بدهم که بيشتر با دانش آموزان هم کالم شود. مثأل شهردار 

 مدرسه

 ( 2جمع آوری اطالعات )شواهد
پس از اجرای راه حل ارائه داده شده نوبت به جمع آوری اطالعات ميرسد و ما در این مرحله ميخواهيم 

انتخاب  سونياکه آیا نتایج خوبي را از این راه حل بدست آورده ایم یا راه حل جدیدی برای مشكل بدانيم 

 کنيم.

 مشاهده :

به نيمكت اول دیگر در ردیف های آخر او را مشاهده نكرده ام  در زنگ تفریح هنوز  سونيابعد ازتغيير جای  

ه کنار بچه ها ایستاده و به حرف های آنها هم در گوشه ای مي ایستد ولي بعضي وقت ها مشاهده مي شود ک

گوش مي دهد. در زنگ ورزش با بچه ها بازی مي کند ولي هنوزم از توپ گریزان است و توپي که به او مي 

سپارند فورأ به فرد دیگری مي سپارد تا از مسئوليت آن فرار کند. در دروس شفاهي بهتر شده اما هنوزم 

او آشكاراست وکار خود را به عنوان نماینده ادامه مي دهد و همه ی   اثرات استرس واضطراب در چهره ی

 دانش آموزان از او راضي هستند.

 والدین:مصاحبه با 

در جلوی آینه مي ایستد و با خود  سونيادرمدرسه داشتم اظهار داشتند که  سونيادر دیداری که با والدین  

عي شدن مي باشد(. وقتي به مهماني ميخواهيم برویم برای اجتما سونياحرف ميزند) که این نشانه ی تالش 

فورأ حاضر وآماده مي شود.کارهایي را که به او مي دهيم بعضي وقت ها انها را خراب مي کند اما بازهم 

به خانه مي آید وبا هم بازی مي  سونيادوست دارد در کارهای خانه به ما کمک کند.گاهي اوقات دوست او 

 کنند ودرس مي خوانند.
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 نمونه مصاحبه با پدر سونيا :

 چه طور است ؟ وضعيت روحي و درسي او چگونه است؟ سونياحال -

خيلي بهتر شده است هم از نظر درسي و هم  سونيامن نمي دانم که چگونه زحمات شما را جبران کنم ،  -

وضعيت تحصيلي  خيلي تاثير خوبي داشت.من از سونيااز نظر روحي.این برنامه اردوی تهران شما در روحيه 

 او راضي هستم.

این مسئوليت هایي که به او داده -فكر مي کنيد کدام برنامه ی ما در رفتار او تاثير بيشتری داشته است؟-

بودید او را خيلي خوشحال مي کرد . وقتي به خانه مي آمد با خوشحالي مي گفت : بابا امروز مبصر شده ام . 

واقعا تاثير  سونياین برنامه اردوی شما هم خيلي خوب بود و در روحيه یا اینكه من انتظامات هستم و ... ا

 مثبت گذاشت .دست شما درد نكند .

 و همكالسي ها:  سونيادوستان 

اظهار داشتند  سونيادر درسهایش پيشرفت کرده و در زنگ ورزش با ما بازی مي کند.هم گروهي های  سونيا

رهایش را درست انجام مي دهد و به ما هم کمک مي کند. در کارهای گروهي خيلي خوب است و کا سونيا

با بقيه  سونياميروم و با او بازی ميكنم ودر درسهایش به او کمک مي کنم،  سونيامي گوید:من به خانه  زهرا

 بچه ها دوست شده و بچه دیگر به او بيمار نمي گویند.

 تجزیه وتحليل اطالعات )دوم(:

در اجتماع  سونياهدات معلم)خودم( و والدین ودیگر دوستان مبني بر اینكه در اطالعات به دست آمده از مشا

و گروها حاضر مي شود و از با آنها بودن لذت مي برد حاکي از آن است که تالشهایي که انجام داده ایم 

را از حالت انزوا وگوشه گيری در آورده ودر حال سوق دادن به سوی اجتماعي شدن مي باشد. گرچه  سونيا

تغييرات چشمگيری  سونياکامأل بهبود یافته اما این را مي توانيم بگویيم که   سونيامي توانيم ادعا کنيم که ن
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همين رویه را در پيش مي گيریم  سونياداشته و در این راه در حال پيشرفت مي باشد و ما برای بهبود کامل 

 گردد.یكي از شخصيت های اجتماعي این مرز وبوم   سونيابه اميد آنكه 

 

 ارزیابي نتایج وگزارش نهایي:

من دراین تحقيقي که انجام دادم به نتایج مهمي رسيدم که تأثيرات این نتایج نه تنها در دانش آموز بوده 

بلكه در خودم نيز تأثيرات فراواني داشته.به این نتيجه رسيدم که یک معلم در امر آموزش فقط وظيفه ی یاد 

لف به دانش آموزان را ندارد بلكه باید در لحظه ی ورود به کالس ابتدا دادن معلومات به روشهای مخت

وضعيت روحي آنها را بسنجد و اگر دانش آموزی ازلحاظ روحي آماده نباشد معلم نمي تواند کار خودرا شروع 

کند. یک دانش آموز ممكن است مشكل کوچكي در او باشد واگر معلمي متوجه آن بشود و درصدد رفع آن 

نكند بزرگترین ظلم را در حق آن کودک معصوم انجام داده است زیرا ممكن است آن مشكل کوچک  تالشي

در نهایت پي  (سونيادر دراز مدت به مشكلي بزرگ و غير قابل درمان شود و در مورد دانش آموز خودم )

توجه اطرافيان در وهله ی اول عدم اعتماد به نفس، عدم محبت و سونيابردیم که علت به وجود آمدن مشكل 

و ترد شدن توسط دوستان وهمكالسي هایش بوده که ما در پيش گرفتن روش)) حمایت عاطفي و واگذاری 

جهت تقویت اعتماد به نفس آن(( به  سونيامسئوليت های مناسب با توجه به ميزان توان جسمي و ذهني 

نه تنها مشكل گوشه گيری او را رفع در زمينه ی ابراز محبت به او نيز اعتماد به نفس داده ایم که  سونيا

 کرده بلكه او فردی اجتماعي با اعتماد به نفس باال گردیده 

 گيری نتيجه  

گوشه گيری و انزواطلبي بود که با تاکيد بر روشهای علمي و مشاوره با افراد اهل فن و  سونيامشكل 

 لهي حل شد .م وتربيت ، همكاری و مشارکت معلم و پدرش به حول قوه اسونيامتخصص ت
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توجه کردن ، دادن مسئوليت ، محبت کردن ، مشارکت دادن در امور منزل و مدرسه از جمله اقدامات 

کمک کرد تا در شرایط عادی مانند سایر دانش آموزان به زندگي خود ادامه دهد. و  سونياموثری بود که به 

   جود وفق دهد.بتواند با مشكل عدم مهر مادری کنار بياید و خود را با زندگي مو

 پيشنهادات

 در پایان چند توصيه به آموزگاران محترم دارم:

 دادن مسئوليت بهترین گزینه برای حل مشكل دانش آموزان گوشه گير مي باشد-

 تشویق کردن مي تواند اعتماد بنفس آنها را افزایش دهد.-

 ان بسيار مفيد است.برگزاری گردش های علمي و اردو ها به منظور تعامل با سایر دانش آموز-

فراهم کردن زمينه برای ارائه گزارش و سخنراني پيرامون مسائل درسي و کار گاهي توسط این چنين  -

 دانش آموزان برای بر طرغ کردن مشكل گوشه گيری انان مفيد است.

مجال  تا در پایان فعاليت هنری به نقد هنری و خود ارزیابي پرداخته شود و  در س هنر فرصت خوبي است-

 نقد و ارزیابي به انها داده شود .

شناخت، پيش مقدمه انجام هر اقدامي مي باشد. لذا توصيه مي گردد که معلمان عزیز از همان روز های -

 نسبت به شناخت کامل دانش آموزان اقدام کنند.  اول سال تحصيلي با کمک مسئولين مدرسه ، اوليا

آموزشي ابزار موفقيت معلم مي باشد.مطالعه کتب روانشناسي  دانش و آگاهي نسبت به مسائل تربيتي و -

 تربيتي و روشهای تدریس باید به یک عادت برای معلمين تبدیل شود.
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از شتابزدگي و هر گونه اقدامي قبل از آگاهي خودداری گردد.برخورد نامناسب مانند تجویز داروی نامناسب -

ه بار مي آورد و برای برگشت به نقطه اول هيچ راهي مي باشد که گاهي اوقات خسرات جبران ناپذیری ب

 وجود ندارد.
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