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  چكيده  

 و آموزشي نظر از اند، غيرفعال كالس در هايشان، كالسي هم با مقايسه در كه آموزاني دانش از بسياري

 ديگران با كار انجام از ، بوده تر آرام آموزان دانش ديگر به نسبت اما برخوردارند، مناسبي رفتار از اجتماعي

 مواجه بودن گير گوشه يا خجالتي مشكل با ، مختلف درجات به آموزان دانش اين از بعضي. زنند مي سرباز

 گروه دو اين واسط حد مقاله اين. كنند پيدا سوق اسكيزوفرني سمت به است ممكن ها آن از كمي عده و اند

 اعتماد فاقد( خجالتي هاي چهب عنوان به عموماً كه آموزاني دانش است، داده قرار نظر مد را آموزان دانش از

 ارتباط برقراري به تمايلي نيستند، جواب حاضر كه كساني( گير گوشه يا)  اجتماعي نظر از نگران و نفس به

 مبهم و جديد اجتماعي انتظارات كه جا هر دانيم مي كه طور همان. شوند مي شناخته) اند خيالباف و ندارند

 كه شود مي مشكل يك به تبديل وقتي بودن خجالتي اما است يطبيع ، كشيدن خجالت از درجاتي باشند،

 در ويژه به. شود زده خجالتي برچسب فرد به كه جايي تا باشد، اختياري بلكه نبوده، موقعيت به وابسته صرفاً

 در بودن خجالتي از جامعي الگوي است ممكن كند، دروني را آن ، پذيرفته را برچسب اين فرد كه موقعيتي

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

  .گردد ظاهر وي در ، ديگران حضور در شدن ظاهر از

امسال مسئله اي كه من تصميم گرفتم راجع به آن اقدام پژوهي انجام دهم مشكل گوشه گيري يكي از 

را بود كه توانستم به كمك راه حل هاي مختلف و كمك گرفتن از به نام زه مدرسه ام  دانش آموزان

  همكاران و افراد با تجربه اين مهم را انجام دهم.
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  مقدمه

در هر طبقه و صنفي و در هرگروه و جمعي ، اشخاص نامتعادلي زندگي مي كنند. بنابراين در مورد همه 

استاد دانشگاه و غيره، خطرابتال به ناراحتيهاي  افراد، اعم از كارگر و دانش پژوه، پزشك و مهندس، زارع ،

  ).11،ص 1378(شاملو، رواني وجود دارد. به عبارت ديگر هيچ فرد انساني در برابر امراض مصونيت ندارد 

و انزواطلبي ، يكي از رفتارهاي نسبتاً شايع است كه فرد را به شدت آزار مي دهد و اگر  گوشه گيري رفتار 

را به سمت و سوي مشكالت ديگري مثل عدم اعتماد به نفس، افسردگي، اضطراب و درمان نشود نوجوان 

زود رنجي سوق خواهد داد. عدم احساس توانمندي و كمي عزت نفس و نيز ناتواني در بروز احساسات، بيان 

  افكار و نظريات، خود باعث جدايي فرد از فعاليت هاي گروهي است. 

ها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع كناره گرفتن است. گوشه گير گوشه گيري از نظرلغوي به معناي تن

كسي است كه از مردم دوري مي كند وعزلت مي گزيند و بدان وسيله خود را با محيط اطراف سازگار مي 

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

خود شناسي وحل مشكالت زندگي بپردازد گوشه گيري زماني حالت بيماري پيدا مي كند كه فرد  باشد تا به

از آميزش با جمع و همنوعان بيزار و بيمناك باشد در اين مورد اگر گوشه گيري بموقع درمان نشود به 

  ) .94، ص 1374پيدايش حاالت رواني شديد و افسردگي منجر مي شود. (شفيع آبادي ، 

محبت در خانواده مي تواند يكي از علل بروز كم رويي باشد كه توجه به به كودك و بر طرف كردن  كم بود

  خواسته هاي او هم چنين تشويق و مورد مشاور ه قرار دادن مي تواند در درمان اين نقيصه كمك كند.

ا مشكل قابل امسال با شروع سال تحصيلي قصد داشتم شروع به يك كار پژوهشي كنم . كه پس از چندي ب

گوشه گيري و انزوا طلبي بود، پدرش چندين بار مراجعه  زهرامشكل توجهي در يك دانش آموز مواجه شدم.

كرده بود و از افت تحصيلي و بي عالقگي او در انجام تكاليف صحبت كرده بود و از اينكه عالقه اي ندارد كه 

، نگران بود و خواستار حل مشكل با ساير دانش آموزان دوست شود و هميشه توي الك خودش است
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دخترش شده بود.حس انسان دوستان و مقتضيات شغل اينجانب ايجاب مي كرد كه نسبت به حل اين 

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

  كنم .

  توصيف وضعيت موجود(تشخيص مسئله)  

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول به خدمت هستم . و هم اكنون نيز در      مدت       اينجانب   

دختري با قد متوسط،يك  زهراانجام وظيفه مي كنم. يكي از دانش آموزانم  به عنوان مدير           آموزشگاه 

و در رديف  و با عينك برچشمان سياه ريزش مي باشد كه با دوستانش نمي جوشد و سرش همواره پايين

براي بازرسي سر يكي از كالسها  وقتي مدارس بازگشايي روزحتي در يكي مانده به آخر كالس نشسته است. 

 شعف و شور و شادي با آنها تمامي.  نشستند سرجاهايشان قد ترتيب به آموزان دانش آن قرائت با رفتم 

 كه خواستم ها بچه از و شدم كنجكاو ، نفر يك جز به بودند نشسته لب بر لبخندي با و خود جاي در خاصي

 و...  زهرا كرد معرفي را خود آرامي به رسيد نظر مورد فرد به نوبت اينكه تا نمايند معرفي را خود يكي يكي

 همين به او رفتار هم باز به گفته آموزگارش  گذشت روزي چند.  است ناراحت درون از كه فهميدم نشست

 مي گوشه يك اينكه يا و زد مي قدم تنهايي يا زد نمي حرف كسي با هم تفريح زنگ حتي بود صورت

  .شد مي خيره نقطه يك به و نشست

كه چگونه با اين چنين دانش آموزاني كه به هر دليلي با اين مشكل  اين است مسئله مطرح در اين پژوهش 

واقعي را براي او سهل تر مواجه مي شوند برخورد كرده و مشكل او را حل نموده و ادامه زندگي با اين شرايط 

  نماييم. 

  گردآوري اطالعات ( شواهد يك)

استفاده شده  از روشهاي مشاهده ، مصاحبه براي جمع آوري اطالعات در اين پژوهش در شواهد يك و دو 

  است.



 

 4مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط  اين فايل فقط براي

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٧ 

 

  مصاحبه :

و براي حل مشكل او مي بايست از شرح حال زندگيش اطالع پيدا مي كردم . گوش دادن به درد دل پدر

داوطلبانه پيش قدم شده  انبرق مي زد و خودش اندر چشمانش انكه نگراني از آينده فرزند دلبندش دري ما

و اطالعاتي از بهترين گزينه براي گرفتن اطالعات بود. لذا كارم را با مصاحبه از پدرش شروع كردم . ندبود

گوشه گير است و انش آموزي در طول مدت مصاحبه به اين نتيجه رسيدم كه زهرا دزندگي او بدست آوردم.

  در جمع دوستانش هم چنين است.

  ها داده تحليل و تجزيه

 مشاهده و او موقعيت درباره تحقيق ، زهرا ي خانواده با صحبت ، كالس ها بچه از تعدادي از پاسخ و پرسش

فردي گوشه  زهرا كه است مطلب اين بيانگر تمامي ، شده دريافت هاي داده كليه و تفريح زنگ در او رفتار

  گير و انزوا طلب است.

   پيشنهادي راه ويژگي

  . گرايد مي تباهي به رو كه خود فرزند آينده مقابل در ايثار و رفتار اصالح به نسبت اولياء تفهيم

 زندگي آسايش و عطوفت با سقف يك زير در هم با كه دارند دوست خانواده اعضاي:  مسئوليت احساس

 دچار او آينده و زهرا قبال در و بنشاند كرسي به را خود حرف خواهند مي يك ره خانواده اين ولي.  نمايند

  . اند شده تلزلزل

  :  كودك با عاطفي ارتباط

 آينده به رسيدن براي تواند مي بهتر.  شود واقع اطرافيان محبت و مهر الطاف مورد آموز دانش كه هنگامي

 از را بدبيني و غلط باورهاي و افزوده خود توان و تكارپش بر و. بردارد گام و نموده ريزي برنامه روشن اي
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 آرام بستري در تا. نمايد مي ايجاد فرزندان را خاطر آرامش اولياء بين در عميق رابطه.بدارد دور خود چشم

 هداياي انواع و ، نوازش ، آميز محبت و عميق و كوتاه هرچند هايي نگاه طريق از و.  يابند پرورش و آموزش

  . باشد موثر بسيار آنان در تواند مي كالمي ارتباط يا مادي

  انتخاب راه حل هاي ممكن

معلمان و والدين در رفع مشكالت كودكان گوشه گير نقش بسزايي دارند و با صميميت و محبت بايد به تمام 

را به  تغييرات رفتاري مناسب و موفقيت آميز آنان توجه كرده ، آنان را تشويق كنند و بدين وسيله كودكان

سوي فعاليتهاي اجتماعي سازنده در مدرسه و خانه راغب سازند . بردن به گردشهاي علمي ، تشويق به 

سخن گفتن در حضور والدين و دوستان و بستگان و جرات دادن به او بدين معني كه مي تواند در برابر جمع 

ها از جمله اعمالي است كه  سخن بگويد و شركت دادن در فعاليتهاي هنري و ايفاي نقش در نمايشنامه

مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان و كودكان را افزايش مي بخشد و آنان را در مبارزه با گوشه گيري ياري مي 

  ).97، ص 1374دهد ( شفيع آبادي ،

بدست آوردم و همچنين مطالعه كتاب هاي  زهرا دوستان  با توجه به اطالعاتي كه از طريق مصاحبه با پدر و

اسي تربيتي و مراجعه به اينترنت و مشورت با چند تن از مشاوران راه حل هايي كه براي درمان گوشه روانشن

  گيري مفيد بود به شرح ذيل ليست كردم:

از هيچ كوششي دريغ نورزد: به او احترام بگذارد،محبت  زهراو اينكه او براي زندگي  زهراصحبت با پدر       .1

خواسته هايش توجه كند، پاي صحبت هابش بنشيند، با او در انجام امور  كند، به درس هايش توجه كند،به

  منزل مشورت كند،مسئوليت بدهد، تشويق كند، با مدرسه در ارتباط باشد.

صحبت با معاونين آموزشي و پرورشي:حمايتهاي عاطفي در جهت تقويت اعتماد به نفس دانش آموز،       .2

بر ميزان توان جسمي و روحي دانش آموز،تشويق و زمينه سازي واگذاري مسوليت هاي مناسب با تو جه 
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حضور در فعاليت هاي جمعي و گروهي مانند انتظامات ، مراسم صبحگاهي، گروه سرود و نمايش و شوراي 

  دانش آموزي

  انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشي و اجراي راه حل 

ارتباط  زهراا به افرادي كه در تعليم وتربيت بهترين راه حل ممكن محبت كردن و دادن مسئوليت بود.لذ

توجه  زهرامسقيم داشتند، من جمله پدر ، معاونت آموزشي، معاونت پرورشي، مربي ورزش توصيه شد به 

و انتظامات ،    بيشتري داشته و به او در عرصه هاي مختلف ، مثل عضويت شوراي مدرسه ، بهداشت يار

  در امور منزل و .... مبصري، گروه سرود ، نمايش ، مشاوره

و اينكه بيشترين تاثير را مي توانست در تعليم وتربيت او داشته باشد، پدرش  زهراموثر ترين فرد در زندگي 

بود، لذا با او بطور مفصل در چندين جلسه صحبت شد و تاكيد گرديد كه جاي خالي محبت مادرش را پر 

سعي كند هر روز صبح ها تا جلوي درب مدرسه او را  كند. وقت بيشتري را در منزل براي او اختصاص دهد.

مشايعت كند، بعد از ظهرها زودتر به منزل برگردد، در انجام امور منزل با او مشورت كند. منزل نامناسب 

بيشتر نموده و زمينه را براي ارتباط بيشتر او با  زهرااستيجاري خود را تغيير دهد. ارتباطش را با معلم 

  مايد.دوستانش فراهم ن

داشته باشد و به او در حل مشكلش كمك كند  زهراشخص دومي كه مي توانست تاثير زيادي در شخصيت   

.همچنين  دادمو به او مسئوليت  كردمرا در كارهاي گروهي درگير  بنابر اين او .م معلم او بودخودم به عنوان 

.و به  منوان نماينده كالس انتخاب كرداو را به ع پس از گذشت چند وقت . كردم.محبت خود را از او دريغ ن

       دوست شده و او را در كار هاي گروهي مشاركت دهند. زهراكه با  مساير دانش آموزان توصيه نمودن

  در انتظامات مدرسه به معاون آموزشي كمك مي كرد و عضو گروه سرود هم بود. زهرا

  اهم راهكار هاي ارائه شده به شرح زير مي باشد:
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  مسئوليت توسط معاونت پرورشي ، آموزشي دادن     -

  جابجايي محل سكونت و عوض كردن خانه توسط پدرش  -

  توجه كردن به دانش آموز توسط معلم و مدير و معاون آموزشي-

  تشويق كردن در مناسبت هاي مختلف چه از نظر درسي و چه از نظر پرورشي -

  بردن اردو و گردش هاي علمي  -

  مشاركت پدرش با مدرسه فراهم كردن زمينه   -

  )2گرد آوري اطالعات( شواهد  

را از نزديك بطور غير مستقيم زير نظر داشتم. در كالس كه مي رفتم  زهرا:چند مدت بود كه رفتار  مشاهده

مي ديدم در بحث ها مشاركت دارد.اظهار نظر مي كند. مي خندد و خوشحال است. در حياط دست درگردن 

دم مي زند. او اجتماعي تر شده، سالم مي كند.خوشحال است، ديگر سرش پايين و دوستانش مي اندازد و ق

  منزوي نيست. اگر كسي از اول او نمي شناخت متوجه نمي شد او واقعا مشكل داشته باشد.

  )93مصاحبه با پدر زهرا( ارديبهشت 

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

خيلي بهتر شده است هم از نظر درسي و هم از  زهراگونه زحمات شما را جبران كنم ، من نمي دانم كه چ -

خيلي تاثير خوبي داشت.من از وضعيت تحصيلي او  زهرانظر روحي.اين برنامه اردوي تهران شما در روحيه 

  راضي هستم.
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ت هايي كه به او داده اين مسئولي-فكر مي كنيد كدام برنامه ي ما در رفتار او تاثير بيشتري داشته است؟-

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

واقعا تاثير  زهرايا اينكه من انتظامات هستم و ... اين برنامه اردوي شما هم خيلي خوب بود و در روحيه 

  مثبت گذاشت .دست شما درد نكند .

  يريگ نتيجه   

گوشه گيري و انزواطلبي بود كه با تاكيد بر روشهاي علمي و مشاوره با افراد اهل فن و متخصص  زهرامشكل 

  تعليم وتربيت ، همكاري و مشاركت معلم و پدرش به حول قوه الهي حل شد .

توجه كردن ، دادن مسئوليت ، محبت كردن ، مشاركت دادن در امور منزل و مدرسه از جمله اقدامات 

كمك كرد تا در شرايط عادي مانند ساير دانش آموزان به زندگي خود ادامه دهد. و  زهراوثري بود كه به م

     بتواند با مشكل عدم مهر مادري كنار بيايد و خود را با زندگي موجود وفق دهد.

  مباني نظري پژوهش

به علت دنج تاشي  ستكودك كمرو هر چند كه براي ديگران ناراحتي ورنجش ايجاد نمي كند لكن ممكن ا

باشد. درنتيجه پيوسته بد نياي درون خويش  از احساس نا امني وبي كفايتي در خود جزء ناشادترين كودكان

پناه مي برد. و اگر در مورد رفتار غير اجتماعي اين قبيل كودكان و نوجوانان چاره اي انديشيده نشود احتماال 

ء به اسكيزو فرني (جنون خواهند داشت . هر چند كه همه خطرناكترين و مساعد ترين وضع را براي ابتال

نمي شوند لكن تعدادي از آنان قرباني اين بيماري خواهند  كودكان كمرو و منزوي به بيماري رواني دچار

بود.گوشه گيري، كم رويي و انزوا طلبي عارضه اي است كه باعث مي شود كودك و نوجوان از برقرار كردن 

محيط خارج دوري كنند. اين كودكان و نوجوانان نوعاً با تقليل يافتن عاليق ذهني و عاطفي  ارتباط با افراد و

نسبت به اطرافيان خود از داشتن دوستان نزديك و صميمي محروم اند. نوجواني كه كم رو و گوشه گير 
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به او بسيار  است، معموالً از حضور در فعاليت هاي جمعي سرباز مي زند و فقط با تك دوست خود كه نوعاً

  وابسته مي شود اوقات خود را سپري مي كند. 

  گوشه گيري 

گوشه گيري از نظر لغوي به معني تنها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع كناره گرفتن است . گوشه كير 

كسي است كه از مردم دوري مي كند و عزلت مي گزيند و بدان وسيله خود را با محيط اطراف سازگار مي 

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

تنها باشد تا به خود شناسي و حل مشكالت زندگي بپردازد. گوشه گيري زماني حالت بيماري پيدا مي كند 

شه گيري بموقع درمان نشود كه فرد از آميزش با جمع و همنوعان بيزار و بيمناك باشد. در اين مورد، اگر گو

  ) 94، ص 1374به پيدايش حالت رواني شديد و افسردگي منجر مي شود (شفيع آبادي ، 

يك كودك ممكن است به داليل مختلف نتواند با كودكان ديگر ارتباط متقابل برقرار سازد. يكي از داليل 

ناديده گرفته شدن ، يا مورد  ممكن است به ترس از عكس العمل هايي از قبيل مورد حمله واقع شدن ،

تمسخر قرار گرفتن مربوط باشد . مع هذا ، داليل ديگر با ناتواني كودك از فرا گرفتن مهارتهاي اجتماعي 

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

ران بازي كند به احتمال زياد ارتباط با كودكان ديگر را ناخوشايند و كودكي كه نمي داند چگونه با ديگ

       تقليل اضطراب تقويت مي شود .  تشويش انگيز خواهد يافت. در اين صورت، كناره گرفتن از گروه بر اثر

نمونه اي از كودكاني كه گوشه گيري اجتماعي آنان به كمبود مهارتهاي اجتماعي بر مي گردد توسط بول، 

ستوارد، هريس و بر ارائه شده است. اين مولفين درباره بچه اي كودكستاني كه نمي دانست چگونه از وسايل ا

زمين بازي استفاده كند گزارش داده اند . در نتيجه اين كمبود ، كودك مزبور به ندرت با كودكان ديگر 

فاده از وسايل زمين بازي را به او ارتباط متقابل برقرار مي كرد ولي پس از آنكه محققين مورد بحث طرز است
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ياد دادند تماسهاي بدني و كالمي كودك با كودكان ديگر و نيز شركت او در بازيهاي مستلزم 

             همكاري

از با ديگران به سرعت افزايش پيدا كرد. متاسفانه گوشه گيري اجتماعي تنها از طريق تقويت منفي ناشي 

تقليل اضطراب حفظ نمي شود بلكه تقويت مثبتي نيز كه غالبا به صورت توجه بيشتر افراد بزرگسال به 

  بروز مي كند باعث نگهداري اين حالت مي گردد . » خجالتي «كودك 

  عاليم و نشانه ها

را نمي گوشه گيري با يك سلسله عاليم متعدد و به هم پيوسته همراه است . گوشه گير چون مشكالتش     

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

نمي داند چه بايد بكند و براي آينده اش چه طرحي بريزد. از مردم گريزان است و هر تمنا و خواهش را يك 

اين رو ، اطرافيان دچار تضاد و كشمش مي  تحميل تلقي مي كند و در برابر آن بشدت مقاومت مي كند ؛ از

  شود. براي دفاع از حقش اقدام نمي كند و كناره گيري را بر تالش ترجيح مي دهد . 

محدود ساختن تمام جنبه ها و فعاليتهاي زندگي ، خجالت و سكوت ، محروميت ، ناتواني در برقراري رابطه 

  و به تعويق انداختن انجام دادن كارها ،  با دوستان و معلمان ، فرار از فعاليتهاي اجتماعي

بي حوصلگي و كسالت و احساس خستگي و نگراني از آينده ، كمك نخواستن از ديگران ، هنگام نياز ، در 

انجام دادن كارها از اين شاخه به آن شاخه پريدن ، سازش با وضع موجود و اعتراض نكردن به آن ، حتي در 

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

خواسته هاي ديگران ،تقصير گناهان را به گردن گرفتن ،ناتواني در بروز احساس خصومت و پرخاشگري ، 

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

رح نكردن اشكاالت درسي در كالس و عقب ماندگي درسي در بين دانش آموزان گوشه گير بسيار ، مط

  مشاهده مي شود .
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  بطور خالصه به شرح ذيل مي توان بر شمرد:  عالئم گوشه گيري را 

ازمردم گريزان است وهر تمنا وخواهش را يك تحميل  - 2به تخيل فرو مي رودوبه خيالبافي مي پردازد - 1

براي دفاع ازحقوقش اقدام نمي كند وكنار ه گيري را برتالش  - 3ي كند ودر برابرآن مقاومت مي كند تلقي م

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

 -8انجام دادن كارها فرار از فعاليتهاي اجتماعي وبه تعويق انداختن  -7برقراري روابط با دوستان ومعلمان 

 - 10كمك نخواستن از ديگران هنگام نياز - 9بي حوصلگي وكسا لت واحساس خستگي ونگراني از آينده 

ساز ش با وضع موجود واعتراض نكردن به آن  - 11درانجام دادن كارها از اين شاخه به آن شاخه پريدن 

تسليم شدن  -14ز وجود نكردن ابرا - 13احساس پوچي وبي ارزشي  -12حتي در صورت احساس ناراحتي

ناتواني دربروز احساس  -16تقصير گناهان را به گردن ديگران انداختن  -15دربرابر خواسته هاي ديگران 

زود رنجي وزود  -19درون گرايي و در خود فرو رفتن  -18اجتناب از رقابت - 17خصومت وپرخاشگري 

عدم تمركز حواس  - 23بي عالقگي به كالس  -22غيبت از مدرسه  -21پريشاني وبي قراري  - 20گريستن 

بي اعتمادي نسبت به توانايي هاي  -26بي اعتناي به وقايع اطراف  -25اختالل در خوراك وحواس  -24

مطرح نكردن مشكالت درسي دركالس وعقب  - 28داشتن نگرش منفي و بد بينانه به ديگران  - 27خود 

  ماندگي درسي

  علل

يري مي شود. غم و اندوه شديد و مداوم ، فقر و تنگدستي ، احساس گناه ، عوامل متعددي موجب گوشه گ   

ضعف و نقص جسماني ، تكبر و غرور، احساس حقارت شديد، عقب ماندگي درسي ، پذيرفته نشدن در خانه 

، بي پاسخ  طالقو مدرسه ، حسادت و انتقام جويي ، احساس ترس و نا امني ، نابساماني هاي خانوادگي ، 

پرسشهاي كنجكاوانه كودكان ، بي حوصلگي در برقراري ارتباط سالم با كودكان ، نبودن الگوي  گذاشتن

اجتماعي مطلوب در خانه، محروميت از محبت مادر، عدم حضور پدر ، اعتياد والدين ، شكستها و ناكاميهاي 
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وشي شديد ، پي در پي ، اختالل در عملكرد غدد فوق كليوي ، حمايت افراطي كودك همراه با چشم پ

بيماريهاي طوالني كودك ، انتقال كودك به مدرسه و مكان جديد، تبعيض و انتقادها و بهانه گيريهاي 

مستمر و بي مورد والدين و معلمان در بروز گوشه گيري نقش بسزايي دارد . در مواقعي گوشه گيري و فرار 

امي به شمار مي رود . در اين زمينه ، از موقعيت مخاطره انگيز ، معقول ترين شيوه براي مقابله با ناك

مشخص شده است كه علت اصلي گوشه گيري برخي زندانيان در زمان جنگ اول در بازداشتگاههاي آلمان ، 

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

گوشه گيري زندانيان موثر بوده است. در خود فرو رفتن نوجوان بودن فرار و بيماري هاي جسمي در تشديد 

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

درباره طبيعت و خويشتن و مشاهده و تجزيه و تحليل امور پيرامون همراه است كه از كنجكاوي او نشات مي 

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

  ،ص)1374سازگاري با محيط اجتماعي شكست بخورد، احتمال مي رود گوشه گير شود (شفيع آبادي،

  معالجه گوشه گيري 

صورت كناره گيري از  از آنجا كه گوشه گيري كودكان معموال نه به صورت اجتناب از افراد بزرگسال بلكه به

كودكان جلوه مي كند، هدف درمان بايد افزايش ارتباط متقابل با همسن و ساالن كودك باشد . قسمت 

عمده كارهايي كه درباره كودكان گوشه گير انجام گرفته با استفاده از كودكان بالنسبه عادي كودكستان بوده 

ورد كودكان شديدا ناراحت نيز انجام داد . بديهي است ، ولي آموزش مهارتهاي اجتماعي را مي توان در م

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

  ) .292، ص 1370نتايج درماني اطمينان حاصل نمود (مهريار، 
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د و با صميميت و محبت بايد به تمام معلمان و والدين در رفع مشكالت كودكان گوشه گير نقش بسزايي دارن

تغييرات رفتاري مناسب و موفقيت آميز آنان توجه كرده ، آنان را تشويق كنند و بدين وسيله كودكان را به 

  سوي فعاليت هاي اجتماعي سازنده در مدرسه و خانه راغب سازند . 

و بستگان و جرات دادن به او بردن به گردشهاي علمي ، تشويق به سخن گفتن در حضور والدين و دوستان 

بدين معني كه مي تواند در برابر جمع سخن بگويد و شركت دادن در فعاليتهاي هنري و ايفاي نقش در 

نمايشنامه ها از جمله اعمالي است كه مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان و كودكان را افزايش مي بخشد و 

  ).97، ص 1374فيع آبادي ،آنان را در مبارزه با گوشه گيري ياري مي دهد ( ش

  درس كالس در بودن گير گوشه و خجالتي وعلل انواع

 خاص پاسخ با ، بوده آموز دانش يك كلي شخصيت از بخشي است ممكن گيري گوشه يا بودن خجالتي

 چه آنان مورد در ديگران كه بدانند خواهند مي كودكان. باشد مخصوص زاي استرس عامل يك به موقعيتي

 نظر از ، گرفته قرار ديد معرض در ها آن شود مي موجب كه ، اجتماعي هاي درموقعيت خصوصاًم گويند، مي

 علل يا خاص تجربه يك از است ممكن اجتماعي تطابق عدم از ديگري انواع. باشند دفاع بي شناسي روان

 به يا كنند يم گو و گفت ها آن با ندرت به والدينشان كه اين سبب به كودكان از بعضي. شود ناشي محيطي

 با گروهي كردن كار شانس كه اين يا سازند مي آشنا شفاهي طور به موارد گونه اين با را ها آن ندرت

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

 مكرر، هاي شكست به نسبت پيشرفت درحال واكنش يك به است ممكن ، اجتماعي اضطراب و ترس

 تطابق است ممكن آموزان دانش از بعضي. شود منجر نيز كالسي هم يا ترها بزرگ از دوري يا يبدرفتار

 وجود با دهند، انجام خود معلم با متقابل واكنشي بتوانند و باشند داشته هايشان كالسي هم با خوبي گروهي

 كنند شركت فعاليتي در يا يابند حضور جمعي در يا دهند پاسخ سوالي به شود مي خواسته آنان از وقتي اين

  .شوند مي مواجه مشكل با ارتباطي نظر از گيرند، قرار ارزيابي مورد تا
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  :  كارگروهي

 نهاد پيش را گروه با كار روش ، آموزان دانش بودن گير گوشه و خجالتي درمان براي ، نويسندگان از بعضي

 دانش معلم برنامة در آموزان دانش دندرگيربو شامل ها، فعاليت گونه اين) ديگران و رزنبرگ. (اند كرده

 خواستن كمك تر، كوچك هاي بچه با آموزان دانش كردن بازي براي هايي فرصت ايجاد ، بودن ديگر آموزان

 هاي فعاليت در آنها كردن درگير نيز و گروهي كارهاي در گير گوشه هاي بچه كردن وارد براي گروه از

  .است كالسي كوچك هاي گروه رقابتي

  با ها آن برخورد درچگونگي را موفق معلمان نظريات) 1995(  بروفي:  معلمان هاي تدخال

  : از بودند عبارت شد، داده او به كه هايي پاسخ ترين بيش. دارد قرار بررسي مورد خجالتي آموزان دانش

 نفر يك هب ها آن واگذاري و مهربان هاي كالسي هم ميان در ها آن نشاندن مثل( اجتماعي محيط تغيير) 1

  ).كوچك گروه يك يا

  .آموزان دانش گويي جواب افزايش براي تدابيري اتخاذ يا تشويق) 2

  پاچگي دست و استرس كاهش) 3

  ويژه هاي فعاليت در خجالتي آموزان دانش دادن دخالت) 4

  خالصه

ت .كودك گوشه گيري ( تعريف لغوي ) :به معني تنهايي و در خلوت نشستن و از جمع كنار ه گرفتن اس   -

يا نوجوان گوشه گير از برخورد با ديگران دوري مي كند و به صورت افراطي سعي در جدا شدن از آنها دارد . 

در فعاليتهاي گروهي همكاري و مشاركت الزم را ندارد و نيز از شركت در بازي هاي دسته جمعي خوداري 
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است ، كمتر رابطه بر قرار مي كند از مي كند و از جهت كالمي در عين حال كه قادربه تكلم وهم صحبتي 

  بيان خواسته ها و نظرات خود در بين ديگران خوداري مي كند .

انزواطلبي ) عارضه اي است كه باعث مي شود كودك و نو جوان از بر قرار كردن -گوشه گيري ( كمروي -

ن عاليق ذهني و عاطفي ارتباط با محيط خارج دوري كنند . اين كودكان و نو جوانان نوعا با تقليل يافت

نسبت به اطرافيان خود از داشتن دوستان نزديك و صميمي محرومند .و جواني كه كمرو و گوشه گير است 

معموال ازحضور درفعاليت ها ي جمعي سر باز مي زند و فقط با تك دوست خود كه نوعا بسيار به او وابسته 

  مي شود اوقات خود را سپري مي كند. (ماهنامه پيوند )

  گير گوشه و كمرو كودكان رفتاري هاي مشخصه

 و شود مي محسوب نوجوانان و كودكان در عمده مشكالت از يكي عنوان به انزواطلبي يا گيري گوشه رفتار

 مودب فردي عنوان به گاه و شده ديرشناخته كنند نمي مشكل و دردسر ايجاد مدرسه در آنكه براي متاسفانه

 زماني و افتد مي تاخير به آنها شناخت و تشخيص نتيجه در. گردند مي رفيمع ديگران طرف از دردسر بي و

  .است شده حادتر شاگرد وضعيت و تر سخت درمان كار كه گردند مي مشكل متوجه

 حد از بيش و برند مي پناه خود درون دنياي به و بوده كفايتي بي احساس داراي نوجوانان و كودكان اين

 افراد اين.ندارند را خود نظرات يا مخالفت بيان جرات باشند مخالف اي مسئله با اگر حتي و هستند متواضع

 مجبور يا باشد آنها نظر مخالف اي مسئله اگر و دارند حدي از بيش حساسيت خود اطراف مسائل به نسبت

 شدت هنگام در گاه و زنند نمي حرف كسي با و كرده كز اي گوشه در باشند، جمعي كار در شركت به

 از دور و است همراه ترديد و شك با همواره كودكاني چنين رفتار.جوند مي را خود هاي ناخن يناراحت

  .دارد دنبال به ناگهاني هاي روي پس و ناشيانه هاي جهش كه اطمينان

 هر.است واكش و كش در متضاد نيروي دو بين كمرو شخص كه كند مي ايجاد را تصور اين حركات اين همه

 تر نمايان ديگران نظر در و تر بزرگ خودش نظر در را او ناتواني كه است خصوصياتي داراي كمرويي كودك



 

 4مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط  اين فايل فقط براي

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١٩ 

 

 مي رنج چقدر من كه بينيد مي« بگويد؛ خواهد مي خود كمرويي با كودك كه است اين مثل. دهد مي جلوه

 هاي ارتباط از كه رسد مي جايي به خود ترديدآميز رفتار با كودك ترتيب بدين!»بگذاريد راحتم پس برم،

 آنها با مناسبي صورت به نتواند ترسد مي زيرا كند، مي پرهيز است دشوار و آور رنج او براي كه اجتماعي

  .شود رو روبه

  ديگر هاي نشانه ●

 دست كند نمي جرات است آمده ستوه به خود كمرويي از كه كودكي. است غمناك كمرو كودك هاي دست

. بشود هايش دست بودن غمناك متوجه او كه ترسد مي زيرا ،بفشارد است شده دراز او سوي به كه را كسي

 براي ترسند مي زيرا است، دستشويي به رفتن نياز احساس انزواطلب كودكان از بعضي براي ديگر دشواري

 زدن حرف موقع گاهي كودكان از دسته اين ندهد، اجازه معلم و بگيرند اجازه معلم از دستشويي به رفتن

  .شوند مي دچار زبان لكنت به دهند، شرح را خود منظور نتوانند اينكه ترس از. شوند يم هايي دشواري دچار

 با زدن حرف. است بيمناك ايشان قضاوت از كودك كه شود مي مطرح كساني مقابل در بيشتر نقص اين

 كه اند ديده گاهي معلمان از بعضي. است آسان برايش دارد محبت او به و اوست اطمينان مورد كه كسي

 خود ادعاي به كه است كرده گم را خود پاي و دست چنان گرفته، قرار پرسش مورد كه كمرويي كودك

 نياز گروهي فعاليت به كه هايي بازي از كودكان، گروه از گيري كناره با كمرو كودك. است نشنيده را سوال

 احساس رشد مانع و دارد مي باز اجتماعي زندگي اصول آموختن از را او رفتار اين و كند مي خودداري دارد

  .شود مي او در بودن اجتماعي

 ناچيز را آنها و ندارد اعتماد دارد كه هايي توانايي به او برد، مي رنج حقارت احساس نوعي از كمرو كودك

 مقابل در دفاع براي كه پندارد مي چنين و بيند مي نامجهز و ضعيف زندگي براي را خود. شمارد مي

  .نيست آماده مشكالت



 

 4مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط  اين فايل فقط براي

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٢٠ 

 

  مشكل شناسي سبب ●

 در كمرويي. ندارد كامل صحت گفته اين اما. است خانوادگي بيماري نوعي كمرويي كه شود مي گفته گاه

) است همراه اسكيزوفرني بيماري از هايي نشانه با كه مواردي در جز به( نيست موروثي نقص يك موارد اغلب

 برشمرده را عللي آن براي شناسان سبب كه كند مي كسب محيط از كودك كه است نامناسبي رفتار بلكه

  .اند

 مادر، و پدر حد از بيش اجتماعي هاي فعاليت محبت، از محروميت خانوادگي، دار ريشه اختالفات و مشكالت

 جمع، مقابل در كودك تحقير زندگي، در متعدد هاي شكست جسماني، ديگر هاي بيماري يا عضو نقص

 براي شدن، محبوب براي نوجوان و كودك كه خاصي معيارهاي داشتنن ديگران، حضور در تمسخر و انتقاد

 تولد مانند آيد مي پيش خانواده در كه تغييراتي كودك، از داشتن حد از بيش توقع بگيرد، نظر در خود

  .شد خواهد كودك در كمرويي و گيري گوشه به منجر كه است عواملي جمله از تر كوچك برادر يا خواهر

  معلمان ايبر راهكارهايي ●

 ايفاي نمايش، روزانه، هاي يادداشت از. كنيد پيدا را كودك گيري كناره و كمرويي اصلي علت كنيد سعي) 1

 اغلب كودكان.بشناسيد بهتر را كودك تا كنيد استفاده مشاوره فنون يا گويي قصه ناتمام، جمالت نقش،

  .كنند مي بيان واضح ها فعاليت از اينگونه در را خود احساسات

  .كنيد تالش خوب ارتباط يك ايجاد و كودك اعتماد جلب براي) 2

 نكته و توانايي هر. كند كمك معلم يك نقش در ديگر، آموز دانش به كه بخواهيد خجالتي كودك از) 3

  .دهيد قرار اصل را شد مي كودك روابط بهبود باعث كه را جالب
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 آنها با كه ديگري كودكان هاي فعاليت در يا كوچك گروهي هاي فعاليت در را گير گوشه و كمرو كودك) 4

 را او. كند صحبت كوچك هاي گروه در دارد دوست بيشتر خجالتي كودك يك. سازيد درگير است دوست

  .كنيد همرا ديگر كودكان با خاص كارهاي انجام براي

 مسووالن به كمك ها، پيام انتقال مانند. كنيد واگذار مختلفي هاي مسووليت گير گوشه و كمرو كودك به) 5

 و كودك به سخت كارهاي واگذاري از...  و آزمايشگاه وسايل تدارك مدرسه، دفتردار به كمك مدرسه،

 كند مي دستپاچه را او كه كالس مقابل در كردن صحبت مانند نمايشي و اجرايي كارهاي همچنين

  .كنيد خودداري

 گروه در كردن شركت قبيل از است آن انجام به قادر و دارد دوست خجالتي كودك كه كارهايي از) 6

 فرصت كودك به و كنيد تهيه فهرستي گروه، يك در بازي يا و معروف شخصيت با كردن صحبت دوستان،

 رفتارهاي از. دهد نشان را خود شايستگي هدف به رسيدن براي و كند انتخاب را كارها اين از يكي تا دهيد

  .كنيد استفاده تمريني

 و صداكردن از همچنين. نكنيد ناراحت را آنها كودكان گيري گوشه و كمرويي مورد در كردن صحبت با) 7

 روش يك. كنيد اجتناب قبلي هماهنگي بدون ديگران مقابل در خاص هاي فعاليت اجراي براي آنها دعوت

 روش اين در. است كودك با پاسخ و پرسش و تمرين طرح كالس در شركت كودك تشويق براي مناسب

 مي فرا تخته پاي را كودك معلم كه زماني سپس اند كرده تمرين را جواب و سوال قبال لممع و كودك

 پيدا نفس به اعتماد و است آسان و راحت) پاسخ و پرسش( فعاليت اين كه كند مي احساس كودك خواند،

  .كند مي

  .نماييد تقويت كودك در را مثبت خودپنداره) 8
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 كه را هايي موقعيت بخواهيد كودك از. كنيد استفاده »وجود ازابر« روش از كمرو كودك آموزش براي) 9

 طبق سپس كند، بررسي را موقعيتي هر با برخورد براي تماس هاي راه و باشد موثر آنها در دارد دوست

  .كنيد كار كودك با شده تعيين اي برنامه

 فهم خود، درك كند؛ مي پيشنهاد گير گوشه كودك رفتار تغيير براي را مرحله پنج) 1977(زيمباردو) 10

 بر غلبه براي( كمرو افراد ديگر به كمك و اجتماعي هاي فعاليت گسترش نفس، عزت گيري، گوشه داليل

  )ديگران و خود كمرويي

  پيشنهادات

  در پايان چند توصيه به آموزگاران محترم دارم:

  دادن مسئوليت بهترين گزينه براي حل مشكل دانش آموزان گوشه گير مي باشد-

  تشويق كردن مي تواند اعتماد بنفس آنها را افزايش دهد.-

  برگزاري گردش هاي علمي و اردو ها به منظور تعامل با ساير دانش آموزان بسيار مفيد است.-

فراهم كردن زمينه براي ارائه گزارش و سخنراني پيرامون مسائل درسي و كار گاهي توسط اين چنين  -

  مشكل گوشه گيري انان مفيد است.دانش آموزان براي بر طرغ كردن 

تا در پايان فعاليت هنري به نقد هنري و خود ارزيابي پرداخته شود و مجال    در س هنر فرصت خوبي است-

  نقد و ارزيابي به انها داده شود .

شناخت، پيش مقدمه انجام هر اقدامي مي باشد. لذا توصيه مي گردد كه معلمان عزيز از همان روز هاي -

  نسبت به شناخت كامل دانش آموزان اقدام كنند.   تحصيلي با كمك مسئولين مدرسه ، اوليا اول سال



 

 4مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط  اين فايل فقط براي

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .
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دانش و آگاهي نسبت به مسائل تربيتي و آموزشي ابزار موفقيت معلم مي باشد.مطالعه كتب روانشناسي  -

  تربيتي و روشهاي تدريس بايد به يك عادت براي معلمين تبديل شود.

اقدامي قبل از آگاهي خودداري گردد.برخورد نامناسب مانند تجويز داروي نامناسب  از شتابزدگي و هر گونه-

مي باشد كه گاهي اوقات خسرات جبران ناپذيري به بار مي آورد و براي برگشت به نقطه اول هيچ راهي 

  وجود ندارد.

  منابع وماخذ:    

  1387سيف الهي،وجي اهللا، راهنماي اقدام پژوهي،انتشارات گيالن،-1  

  1381اكبري ، ابوالقاسم ، مشكالت نوجوانان و جوانان ، چاپ دوم نشر ساواالن ، تهران ، سال  - 2

نوابي نژاد ، شكوه: رفتارهاي بهنجار و نابهنجار كودكان و راههاي پيشگيري و درمان ، انتشارات انجمن - 3

   1372اولياء و مربيان 

، مشاوره با دانش آموزان در  1383اني ، منوچهر،اصغري پور ، نگار و فضلي خو –اصغري پور ، حميد  - 1

  مدارس ، مشهد: انتشارات ضريح آفتاب .

  ، اصول و روشهاي راهنمايي و مشاوره ، تهران: انتشارات رشد  384حسيني بيرجندي، سيد مهدي،- 2

  عزت پور ، نازي ، گوشه گيري و درمان آن ( بر خط ) - 3

  

 


