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 مقدمه

 دیگر، عبارت به. افتاد زندگی مختلف مسائل حل فكر به بشر که شد آغاز زمان آن و نقطه آن از علم        

 به و کرد شروع مرحله ترین ابتدایی از خود مشكلات و مسائل حل برای اوليه بشر. است بشر تولد تاریخ

 فراز و تاب و بدین طریق پيچ  و بشناسد بيش و کم را خویش پيرامون شد قادر تجربی روابط از برخی کمک

 (.3 ،ص7391دلاور،)شد آگاه هستی نشيب و

یكی از این علوم، علم روانشناسی است. منظور از روانشناسی، علاوه بر پيشرفت علمی و صنفی بهبود 

ان به مسائل روزمره و علمی بشر ، موجب بخشيدن به زندگی انسان نيز هست. این علاقه روزافزون روانشناس

شده است که دانش ما در افراد،به ویژه کسانی که دچا مشكلات روانی هستند، به طور قابل ملاحظه ای 

 افزایش یابد.عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسيار مشهود و فراوان است.

ص نامتعادلی زندگی می کنند. بنابراین در مورد همه در هر طبقه و صنفی و در هرگروه و جمعی ، اشخا

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

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

انزواطلبی ، یكی از رفتارهای نسبتاً شایع است که فرد را به شدت آزار می دهد و اگر درمان رفتار کم رویی و 

نشود نوجوان را به سمت و سوی مشكلات دیگری مثل عدم اعتماد به نفس، افسردگی، اضطراب و زود رنجی 
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يان افكار و سوق خواهد داد. عدم احساس توانمندی و کمی عزت نفس و نيز ناتوانی در بروز احساسات، ب

 نظریات، خود باعث جدایی فرد از فعاليت های گروهی است.

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

کسی است که از مردم دوری می کند وعزلت می گزیند و بدان وسيله خود را با محيط اطراف سازگار می 

ه هرنوع عزلت و در تنهای ماندن گوشه گيری تلقی نمی شود هر انسان گاه گاهی دوست دارد تنها سازد,البت

باشد تا به خود شناسی وحل مشكلات زندگی بپردازد گوشه گيری زمانی حالت بيماری پيدا می کند که فرد 

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

 ( .81، ص 7371پيدایش حالات روانی شدید و افسردگی منجر می شود. )شفيع آبادی ، 

کم بود محبت در خانواده می تواند یكی از علل بروز کم رویی باشد که توجه به به کودک و بر طرف کردن 

 ین نقيصه کمک کند.خواسته های او هم چنين تشویق و مورد مشاور ه قرار دادن می تواند در درمان ا

وليا که در هفته اول مهر ماه برگزار می گردد متوجه مردی شدم که درگوشه ا با معلم مشاوره جلسه در 

حياط جدا از بقيه ایستاده از همان روز نظر من را به خود جلب کرد. از خود با تعجب سوال کردم چه طور 

در جلسات مشاوره معلمان آنقدر کم رنگ شده شده یک مرد در جلسات اوليا آمده است؟! ) حضور پدران 

 است که حضور گاه به گاه یک پدر مورد تعجب واقع می شود(

مشكل فاطمه گوشه گيری و انزوا طلبی بود، پدرش چندین بار مراجعه کرده بود و از افت تحصيلی و بی 

سایر دانش آموزان دوست شود و علاقگی او در انجام تكاليف صحبت کرده بود و از اینكه علاقه ای ندارد که با 

 هميشه توی لاک خودش است، نگران بود و خواستار حل مشكل دخترش شده بود.
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حس انسان دوستان و مقتضيات شغل اینجانب ایجاب می کرد که نسبت به حل این مشكل باید احساس 

 کنم . وظيفه نموده و تمام سعی و فكر خود را بكار انداخته تا مشكل این دانش آموز را حل

 

 

 

 

 

 توصيف وضعيت موجود)تشخيص مسئله( 

 و است شده واقع قزوین شرقی شمال در کيلومتری جاده الموت  77دبستان یاسين در روستای رشتقون  

 دارد پوشش تحت آموز نو و آموز دانش 571 با را روستا 5 مجتمع این.باشد می لشگری شهيد مجتمع مرکز

 . شوند می اداره آموزگار معاون یا و مدرسه معاون با تابعه مدارس که

تمام دانش آموزان روستای رشتقون بومی آن روستا نيستند و بعلت نزدیكی به شهر، یک روستای مهاجر 

 پذیر محسوب شده و اقشار مختلف که اکثرا کارگرو کشاورز هستند سكونت دارند.

ه این روستا مهاجرت کرده است.او فاطمه با پدرش زندگی می کند.او از تهران به علت جدایی والدینش ب

دختری با قد متوسط،یک مقدار اضافه وزن و با عينک برچشمان سياه ریزش می باشد که با دوستانش نمی 

جوشد و سرش همواره پایين و در ردیف یكی مانده به آخر کلاس نشسته است. فاطمه را از وقتی شناختم و 
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ر جلسه مشاوره به دعوت معلم به دبستان آمده بود او تنها به رفتار او حساس شدم که ،پدرش برای شرکت د

مردی بود که در گوشه حياط جدا از بقيه ایستاده بود. قبل از ورود به جلسه به اتاقم آمد و گفت: آقا این 

جلسه اجباری است ؟ نمی شه من را معاف کنيد؟ پرسيدم چرا؟ گفت آخه همه خانم هستند ؟ پرسيدم چرا 

گفت بيمار بود نتواست. به او گفتم با خانم معلمش صحبت کن و نكات لازم را برای شما  مادرش نيامده ؟

توضيح دهد.این گفتگوی کوتاه زمينه ای شد تا هفته بعد نيز مراجعه کند و درخصوص مشكل فاطمه با من 

 صحبت کند. و از من خواست برای حل مشكل او فكری بكنم.

پسر خاله هستند، دو تا فرزند دارند یكی پسر که از خدمت سربازی  پدر و مادر فاطمه باهم دختر خاله و

آمده و مجرد است و جدا زندگی می کند، دیپلمش را گرفته و شاغل است..دیگری، فاطمه است که در کلاس 

پنجم درس می خواند و با پدرش زندگی می کند.پدر و مادرش بيست سال زندگی مشترک داشتند و دو 

لاف پيدا کرده و منتظر رای دادگاه برای طلاق می باشند.مادر فاطمه شاغل است و در سال است با هم اخت

خانه پدر و مادرش زندگی می کند.پدر فاطمه که بعد از اختلاف با همسرش از تهران به این روستا مهاجرت 

ی کند.او مرد کرده و با تهيه یک منزل اجاره ای و یک مغازه فتوکپی و خدمات کامپيوتری با فاطمه زندگی م

تقریبا چاق با قد کوتاه و خوش مشربی می باشد.نسبت به سرنوشت فرزندش احساس مسئوليت می کند و 

برای رجعت به زندگی مشترک بی تمایل نيست. او همسرش را مسئول جدایی می داند و معتقد است که او 

او از اول هم من را دوست نداشت  آدم پر توقعی است و انتظارات زیادی از من در زندگی دارد.و معتقد است

و وساطت اقوام به این ازدواج انجاميد .ولی برادر فاطمه هر دو را مقصر می داند و می گوید آنها هر دو لجباز 

 هستند و از موضع خودشان کوتاه نمی آیند.
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 ثمره فعلا که هآنچ نبوده یا و بوده مقصر که هرکسی یا و است زده دامن جدایی این به که معلولی و علت هر 

ازده ساله است که دچار کم رویی و انزاوطلبی شده است و از زندگی ی دختر یک ، است شده تفاهم عدم این

 .ببرد لذت زندگی از ها بچه سایر مانند تواند نمی و  دور از محبت مادر رنج می برد

زد که چگونه با این چنين مسئله مطرح در این پژوهش پيدا کردن مقصر نيست بلكه به این مسئله می پردا

دانش آموزانی که به هر دليلی با این مشكل مواجه می شوند برخورد کرده و مشكل او را حل نموده و ادامه 

 زندگی با این شرایط واقعی را برای او سهل تر نمایيم.

 گردآوری اطلاعات ) شواهد یک(

 شده استفاده وهش در شواهد یک و دو از روشهای مشاهده ، مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات در این پژ

 .است

برای حل مشكل او می بایست از شرح حال زندگيش اطلاع پيدا می کردم . گوش دادن به درد دل پدری که 

نگرانی از آینده فرزند دلبندش در چشمانش برق می زد و خودش داوطلبانه پيش قدم شده بود بهترین 

 م را با مصاحبه از پدرش شروع کردم .گزینه برای گرفتن اطلاعات بود. لذا کار

 

 

 مصاحبه :

 (:81/3/18جلسه اول) 
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اگر واقعا تمایل داری ما مشكل فاطمه را حل کنيم باید صادقانه قصه زندگيت را  ----خوب ، جناب آقای  -

 برایم تعریف کنی البته تا انجا که فكر می کنی به مشكل فاطمه ارتباط دارد.

 ::ندک می توصيف اینگونه پدر 

مادرش دختر خاله ام است. نمی دانم چرا از من بدش می آید.از اول هم از من خوشش نمی آمد. تقصير 

خاله ام بود که این وصلت را جور کرد. ما از اول هم در زندگی مشترک با هم تفاهم نداشتيم اما به خاطر 

اوقات من کوتاه می آمدم  بيشتر البته آمدیم می کوتاه دیگر هم نفع به و کردیم می  حفظ آبرومان گذشت

.بعد که بچه دار شدیم بخاطر بچه ها زندگی مان بهتر شد .بنده در شرکت کار می کردم و وضع حقوقم هم 

بد نبود .اما شرکت ورشكست شد و من از کار بيكار شدم .از این به بعد بود که کمک اختلاف ما شدید 

 را گذاشت . شد.بهانه های مختلف می آورد و بنای ناسازگاری

 چند سال با هم زندگی مشترک داشتيد؟ -

 سال 21 -

 چند فرزند دارید؟-

 دوتا-

 آن یكی چه طور است ؟ -

 ساله است و مشغول کار می باشد. با او مشكلی نداریم. 79او پسر -

 بعد از بيست سال به این فكر افتادید که همدیگر را دوست ندارید؟! -
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 من کار دست حسابی ندارم . البته بهانه اش این بود که-  

 معتاد هم بودی ؟ -

 نه اصلا به هيج وجه -

 از فاطمه بگو ، مشكل او چيست؟-

فاطمه دختر حساسی است ، دوست دارد با با هم آشتی کنيم و در کنار هم باشيم .بيشتر توی خودش -

رسه می آورم. می گوید است و با خودش سرگرم است .مدرسه را دوست ندارد .هر روز او را با اکراه به مد

همه ی بچه ها با مادرشان مدرسه می آیند و من خجالت می کشم. خلاصه اینكه اعصابم را خورد کرده است 

 و نمی دانم با او چكار کنم ؟

 چند مدت است که این طور شده است ؟-

ست و این آواخر از وقتی که از تهران به اینجا آمدیم ) شش ماه پيش ( کم کم بهانه های او شروع شده ا-

 هم خيلی کم حرف شده و سعی می کند کمتر با صحبت کند.

 شما بفرمایيد که دقيقا چه تقاضای دارید و چه کمكی از دست ما بر می آید.-

شما اگر با مادر فاطمه تماس بگيرید و با او صحبت کنيد شاید شكایتش را پس بگيرد و بخاطر دخترش به  -

 رف من نگویيد که فعلانی چنين تقاضایی کرده است.زندگيش بر گردد. البته از ط
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چشم من در اولين فرصت با او صحبت خواهم کرد. و در ضمن مطمئن باشيد که ما از هيچ کوششی برای  -

حل مشكل فاطمه دریغ نخواهيم ورزید و هر طور شده مشكل او را بر طرف می کنيم اما شما هم باید قول 

داشته باشيد. )شماره مادرش را یادداشت تا در فرصت مقتضی با او تماس  بدهی که با ما همكاری لازم را

 بگيرم(

او خوشحال از این جلسه بيرون رفت و از چهره او مشخص بود که انرژی مثبت گرفته و به حل مشكل 

 فرزندش در آینده اميد وار شده است.

 (:71/1/98جلسه دوم) 

ادربزرگش صحبت کردم .او قول داد وقتی که دخترش با مادرش که موفق نشدم تماس بگيرم ولی با م-

برگردد به او بگوید که بامن تماس بگيرد ولی فعلا که یک هفته می گذرد و خبری نيست .به نظر من حال 

که مادرش راضی به بازگشت نيست شما خودت باید واقعيت را بپذیری و برای مشكل فاطمه نهایت سعی و 

ی ات را با او بيشتر کن. زودتر به منزل بيا. و نگذار زیاد تنها باشد. از تلاش خود را بكنی.ارتباط عاطف

 هدیه.دهند انجام را مدرسه تكاليف و کنند بازی فاطمه با و بيایند منزل به  دوستانش بخواه در غياب تو

 . کن صحبت معلمش با و کرده بيشتر مدرسه با را ارتباطت همچنين. کن تشویقش و بخر  برایش مناسب

همه اش تقصير مادرش است ، من می دانستم او نمی گذارد خانمم برگردد . من به دنبال زدن یک مغازه  -

فتوکپی و کار های کامپيوتری در این روستا هستم .و بنا دارم که خانه ام را نيز عوض کنم . اینجا که هستيم 

 اتاقش کوچک و دلگير است .احساس می کنم فاطمه خوشش نمی آید.

 خانه تغيير به تشویق را او.) کند عوض را او روحيه تواند می  این کار را بكن .تغيير در محل زندگیحتما  -

 .(کردم
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 مصاحبه با معلم نيز می توانست به شناخت من از فاطمه کمک کند.

 خانم ...، نظر شما در رابطه با فاطمه چيست؟ -

به درس ندارد. با بچه ها نمی جوشد. چند  درسش زیاد تعریف ندارد.او بيشتر توی خودش است. توجه ای-

 بار با پدرش صحبت کرده ام ولی هيچ فایده ای نداشته است.

با توجه به اینكه فاطمه با پدرش زندگی می کند و از محبت مادر محروم می باشد. لطف کنيد یک مقدار  -

نيد و جایزه بدهيد. و در کار توجه تان را به او بيشتر کنيد .و محبت کنيد. به بهانه های مختلف تشویق ک

 گروهی مشارکت دهيد و بچه ها سفارش کنيد با او دوست شوند. و سعی کنيد به او مسئوليت بدهيد.

من تا آنجا که از دستم بر بياید برای بهبود فاطمه ازهيچ کوششی دریغ نمی کنم.ولی او خودش تمایلی  -

 برای دوست شدن ندارد و با بچه ها نمی جوشد.

 ب راه حل های ممكنانتخا

معلمان و والدین در رفع مشكلات کودکان گوشه گير نقش بسزایی دارند و با صميميت و محبت باید به تمام 

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

اغب سازند . بردن به گردشهای علمی ، تشویق به سوی فعاليتهای اجتماعی سازنده در مدرسه و خانه ر

سخن گفتن در حضور والدین و دوستان و بستگان و جرات دادن به او بدین معنی که می تواند در برابر جمع 

سخن بگوید و شرکت دادن در فعاليتهای هنری و ایفای نقش در نمایشنامه ها از جمله اعمالی است که 

ن و کودکان را افزایش می بخشد و آنان را در مبارزه با گوشه گيری یاری می مهارتهای اجتماعی دانش آموزا

 (.87، ص 7371دهد ) شفيع آبادی ،
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با توجه به اطلاعاتی که از طریق مصاحبه با پدر و معلم فاطمه بدست آوردم و همچنين مطالعه کتاب های 

وران راه حل هایی که برای درمان گوشه روانشناسی تربيتی و مراجعه به اینترنت و مشورت با چند تن از مشا

 گيری مفيد بود به شرح ذیل ليست کردم:

مادر فاطمه و تشویق او به بازگشت قبل از اینكه حكم طلاق صادر شود.این بهترین و  با صحبت           .7

 موثرترین راه برای حل مشكل فاطمه بود.

 هيچ از فاطمه زندگی برای و داده وفق موجود عيتواق با را خودش او اینكه و فاطمه پدر با صحبت     .2

به درس هایش توجه کند،به خواسته هایش توجه کند،  کند، بگذارد،محبت احترام او به: نورزد دریغ کوششی

پای صحبت هابش بنشيند، با او در انجام امور منزل مشورت کند،مسئوليت بدهد، تشویق کند، با مدرسه در 

 ارتباط باشد.

 درکارهای کند، تشویق.باشد داشته توجه بدهد، کند،مسئوليت محبت او فاطمه؛به معلم با تصحب     .3

 دهد. مشارکت گروهی

 آموز، دانش نفس به اعتماد تقویت جهت در عاطفی حمایتهای:پرورشی و آموزشی معاونين با صحبت     .1

 سازی زمينه و آموز،تشویق دانش روحی و جسمی توان ميزان بر جه تو با مناسب های مسوليت واگذاری

سرود و نمایش و شورای  گروه صبحگاهی، مراسم ، انتظامات مانند گروهی و جمعی های فعاليت در حضور

 دانش آموزی
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 انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشی و اجرای راه حل

برای سرو با توجه به شرایط زندگی فاطمه به نظر می رسيد.شاید کمک به بازگشت مادرش بهترین گزینه 

سامان دادن زندگی فاطمه باشد و دیگر نياز به هيچ اقدامی نباشد. چون مشكل از سرچشمه یعنی از جایی 

که بوجود آمده بود حل می شد .لذا قبل از هر چيز سعی نمودم به توصيه پدرش چندین بار با مادرفاطمه 

شترکشان برگردد اما متاسفانه او هيچ تماس بگيرم و با او صحبت کنم و شاید متقاعدش نمایم و به زندگی م

وقت به تلفن های من پاسخ نداد و فقط توانستم با مادربزگ و برادر فاطمه تماس بگيرم که آنها هيچ کمكی 

به من برای فراهم کردن زمينه تماس تلفنی با مادر فاطمه نكردند. لذا وقتی از این اقدام مایوس شدم در 

  یق علمی و با نظر متخصصان علم روانشناسی و تعليم تربيت حل نمایم. صدد بر آمدم این مشكل را از طر

بهترین راه حل ممكن محبت کردن و دادن مسئوليت بود.لذا به افرادی که در تعليم وتربيت فاطمه ارتباط 

مسقيم داشتند، من جمله پدر ، معلم ، معاونت آموزشی، معاونت پرورشی، مربی ورزش توصيه شد به فاطمه 

 ، انتظامات و  بيشتری داشته و به او در عرصه های مختلف ، مثل عضویت شورای مدرسه ، بهداشت یار توجه

 صری، گروه سرود ، نمایش ، مشاوره در امور منزل و ....مب

موثر ترین فرد در زندگی فاطمه و اینكه بيشترین تاثير را می توانست در تعليم وتربيت او داشته باشد، 

او بطور مفصل در چندین جلسه صحبت شد و تاکيد گردید که جای خالی محبت مادرش  پدرش بود، لذا با

را پر کند. وقت بيشتری را در منزل برای او اختصاص دهد. سعی کند هر روز صبح ها تا جلوی درب مدرسه 

نزل او را مشایعت کند، بعد از ظهرها زودتر به منزل برگردد، در انجام امور منزل با او مشورت کند. م

نامناسب استيجاری خود را تغيير دهد. ارتباطش را با معلم فاطمه بيشتر نموده و زمينه را برای ارتباط بيشتر 

 او با دوستانش فراهم نماید.
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 کمک مشكلش حل در او به و باشد داشته فاطمه شخصيت در زیادی تاثير توانست می که دومی شخص 

 همچنين. بدهد مسئوليت او به و کند درگير گروهی کارهای در را شداو توصيه معلمش به.بود او معلم کند

که معلم فاطمه شخصی دلسوز و مهربان و علاقه مند به امور  آنجایی از. نكند دریغ او از را خود محبت

پژوهشی بود نهایت همكاری را داشتند . او را به عنوان نماینده کلاس انتخاب کردند .و به سایر دانش آموزان 

    ودند که با فاطمه دوست شده و او را در کار های گروهی مشارکت دهند.توصيه نم

 فاطمه در انتظامات مدرسه به معاون آموزشی کمک می کرد و عضو گروه سرود هم بود.

 اهم راهكار های ارائه شده به شرح زیر می باشد:

 کلاس معلم و آموزشی ، پرورشی معاونت توسط مسئوليت دادن         -

 پدرش توسط خانه کردن عوض و سكونت محل جابجایی         -

 مدیر و معاون آموزشی و معلم توسط آموز دانش به کردن توجه         -

 پرورشی نظر از چه و درسی نظر از چه مختلف های مناسبت در کردن تشویق         -

 علمی های گردش و اردو بردن         -

 فاطمه همراه به روستا اطراف های زمين به خانواده روز روی پياده در پدرش شرکت         -

 فراهم کردن زمينه مشارکت پدرش با مدرسه مانند تعمير دستگا های فتوکپی و کامپيوتر       -
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 (2گرد آوری اطلاعات) شواهد 

 : مشاهده

می رفتم می  چند مدت بود که رفتار فاطمه را از نزدیک بطور غير مستقيم زیر نظر داشتم. در کلاس که

دیدم در بحث ها مشارکت دارد.اظهار نظر می کند. می خندد و خوشحال است. در حياط دست درگردن 

دوستانش می اندازد و قدم می زند. او اجتماعی تر شده، سلام می کند.خوشحال است، دیگر سرش پایين و 

 داشته باشد. منزوی نيست. اگر کسی از اول او نمی شناخت متوجه نمی شد او واقعا مشكل

 (89مصاحبه با پدر فاطمه) اردیبهشت 

 حال فاطمه چه طور است ؟ وضعيت روحی و درسی او چگونه است؟-

من نمی دانم که چگونه زحمات شما را جبران کنم ، فاطمه خيلی بهتر شده است هم از نظر درسی و هم  -

ثير خوبی داشت.من از وضعيت تحصيلی از نظر روحی.این برنامه اردوی تهران شما در روحيه فاطمه خيلی تا

 او راضی هستم.

 فكر می کنيد کدام برنامه ی ما در رفتار او تاثير بيشتری داشته است؟-

این مسئوليت هایی که به او داده بودید او را خيلی خوشحال می کرد . وقتی به خانه می آمد با خوشحالی -

نتظامات هستم و ... این برنامه اردوی شما به تهران هم می گفت : بابا امروز مبصر شده ام . یا اینكه من ا

 خيلی خوب بود و در روحيه فاطمه واقعا تاثير مثبت گذاشت .دست شما وخانم معلمش درد نكند .
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 (89مصاحبه با معلم فاطمه)اردیبهشت 

غيير کرده با تشكر از زحماتی که برای فاطمه و سایر دانش آموزان کشيدید .به نظر شما وضعيت فاطمه ت -

 است یا نه ؟

وضعيت تحصيلی فاطمه نسبت اوایل سال بهتر شده و از نظر روحی هم خيلی بهتر شده. دیگه آن حالت -

گوشه گيری که داشت ، ندارد. با بچه ها می جوشد، درکلاس سر حال است.در کارهای گروهی مشارکت 

ه است .چون در فكر تدارکات جشن بوده دارد. در بين امتحانات جشن تولد گرفته و دوستانش را دعوت کرد

 امتحان درس تاریخ را خوب نداده است به همين دليل نمره تاریخ او افت کرده است.

به نظرمن ،اینكه او از آن حالت گوشه گيری که در اویل سال داشت به این مرحله رسيده است که  -

يشرفت کرده است خيلی با ارزش تر از دوستانش را به جشن تولد دعوت می کند و در روابط اجتماعی اش پ

 دو نمره افتی است که در درس تاریخ آورده است.

 در مجموع من از وضعيت فاطمه راضی هستم.-

 وضعيت تحصيلی 

مشاهده کارنامه نوبت دوم او گویای این مطلب است که وضعيت درسی او در نوبت اول و دوم تغيير چندانی 

 قبول شد. 11/77بعضی دروس افزایش داشته است. او با معدل کل نداشته است در بعضی دروس کاهش و 

قرائت  انشا املا هدیه قرآن نوبت

 فارسی

تاریخ 

 ومدنی

علوم  ریاضيات جغرافيا

 تجربی

 معدل ورزش هنر
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 تيجهن 

 استان پرورش و آموزش دو ناحيه تابعه مدارس از رشتقون یاسين دبستان در  فاطمه دانش آموز کلاس پنجم

 مشكل. کرد می تحصيل 98-81 تحصيلی سال در  لشگری شهيد پرورشی و اموزشی مجتمع مرکز و قزوین

ل فن و متخصص تعليم اه ادافر با مشاوره و علمی روشهای بر تاکيد با که بود انزواطلبی و گيری گوشه او

 وتربيت ، همكاری و مشارکت معلم و پدرش به حول قوه الهی حل شد .

توجه کردن ، دادن مسئوليت ، محبت کردن ، مشارکت دادن در امور منزل و مدرسه از جمله اقدامات 

ادامه دهد. و موثری بود که به فاطمه کمک کرد تا در شرایط عادی مانند سایر دانش آموزان به زندگی خود 

  بتواند با مشكل عدم مهر مادری کنار بياید و خود را با زندگی موجود وفق دهد.

 مبانی نظری پژوهش

 کودک کمرو هر چند که برای دیگران ناراحتی ورنجش ایجاد نمی کند لكن ممكن است

 به علت دنج تاشی از احساس نا امنی وبی کفایتی در خود جزء ناشادترین کودکان

رنتيجه پيوسته بد نيای درون خویش پناه می برد. و اگر در مورد رفتار غير اجتماعی این قبيل باشد. د

کودکان و نوجوانان چاره ای اندیشيده نشود احتمالا خطرناکترین و مساعد ترین وضع را برای ابتلاء به 

 روانی دچاراسكيزو فرنی )جنون خواهند داشت . هر چند که همه کودکان کمرو و منزوی به بيماری 

نمی شوند لكن تعدادی از آنان قربانی این بيماری خواهند بود.گوشه گيری، کم رویی و انزوا طلبی عارضه ای 

است که باعث می شود کودک و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محيط خارج دوری کنند. این 

ی نسبت به اطرافيان خود از داشتن دوستان کودکان و نوجوانان نوعاً با تقليل یافتن علایق ذهنی و عاطف
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نزدیک و صميمی محروم اند. نوجوانی که کم رو و گوشه گير است، معمولاً از حضور در فعاليت های جمعی 

 سرباز می زند و فقط با تک دوست خود که نوعاً به او بسيار وابسته می شود اوقات خود را سپری می کند.

 

 گوشه گيری

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

 اطراف محيط با را خود وسيله بدان و گزیند می عزلت و کند می دوری مردم از که است کسی کير گوشه

اهی ود . هر انسان گاهگش نمی تلقی گيری گوشه ، ماندن تنهایی در و عزلت نوع هر البته سازد؛ می سازگار

دوست دارد تنها باشد تا به خود شناسی و حل مشكلات زندگی بپردازد. گوشه گيری زمانی حالت بيماری 

پيدا می کند که فرد از آميزش با جمع و همنوعان بيزار و بيمناک باشد. در این مورد، اگر گوشه گيری 

 (81، ص 7371يع آبادی ، بموقع درمان نشود به پيدایش حالت روانی شدید و افسردگی منجر می شود )شف

یک کودک ممكن است به دلایل مختلف نتواند با کودکان دیگر ارتباط متقابل برقرار سازد. یكی از دلایل 

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

با ناتوانی کودک از فرا گرفتن مهارتهای اجتماعی  تمسخر قرار گرفتن مربوط باشد . مع هذا ، دلایل دیگر

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

یند و ناخوشا را دیگر کودکان با ارتباط زیاد احتمال به کند بازی دیگران با چگونه داند نمی که کودکی

    . شود می تقویت اضطراب تقليل    خواهد یافت. در این صورت، کناره گرفتن از گروه بر اثرتشویش انگيز 

نمونه ای از کودکانی که گوشه گيری اجتماعی آنان به کمبود مهارتهای اجتماعی بر می گردد توسط بول، 

انست چگونه از وسایل استوارد، هریس و بر ارائه شده است. این مولفين درباره بچه ای کودکستانی که نمی د
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زمين بازی استفاده کند گزارش داده اند . در نتيجه این کمبود ، کودک مزبور به ندرت با کودکان دیگر 

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

          ان دیگر و نيز شرکت او در بازیهای مستلزم همكارییاد دادند تماسهای بدنی و کلامی کودک با کودک

با دیگران به سرعت افزایش پيدا کرد. متاسفانه گوشه گيری اجتماعی تنها از طریق تقویت منفی ناشی از 

تقليل اضطراب حفظ نمی شود بلكه تقویت مثبتی نيز که غالبا به صورت توجه بيشتر افراد بزرگسال به 

 بروز می کند باعث نگهداری این حالت می گردد .« خجالتی »کودک 

 علایم و نشانه ها

 نمی را مشكلاتش چون گير گوشه.  است همراه پيوسته هم به و متعدد علایم سلسله یک با گيری گوشه   

فی می پردازد . او انسانی است بی هدف و خيالبا به و رود می فرو تخيل به ، کند حل واقعيت عالم در تواند

اند چه باید بكند و برای آینده اش چه طرحی بریزد. از مردم گریزان است و هر تمنا و خواهش را یک نمی د

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

 د .شود. برای دفاع از حقش اقدام نمی کند و کناره گيری را بر تلاش ترجيح می ده

محدود ساختن تمام جنبه ها و فعاليتهای زندگی ، خجالت و سكوت ، محروميت ، ناتوانی در برقراری رابطه 

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

ان ، هنگام نياز ، در بی حوصلگی و کسالت و احساس خستگی و نگرانی از آینده ، کمک نخواستن از دیگر

انجام دادن کارها از این شاخه به آن شاخه پریدن ، سازش با وضع موجود و اعتراض نكردن به آن ، حتی در 

صورت احساس ناراحتی و نگرانی ، احساس پوچی و بی ارزشی ، ابراز وجود نكردن، تسليم شدن در برابر 

،ناتوانی در بروز احساس خصومت و پرخاشگری ،  خواسته های دیگران ،تقصير گناهان را به گردن گرفتن
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اجتناب از رقابت ، درون گرایی و در خوى فرو رفتن، زود رنجی ، داشتن نگرش منفی و بدبينانه به اطرافيان 

، مطرح نكردن اشكالات درسی در کلاس و عقب ماندگی درسی در بين دانش آموزان گوشه گير بسيار 

 مشاهده می شود .

 :شمرد بر توان می ذیل شرح به خلاصه بطور  را يریعلائم گوشه گ 

ازمردم گریزان است وهر تمنا وخواهش را یک تحميل  -2به تخيل فرو می رودوبه خيالبافی می پردازد -7

برای دفاع ازحقوقش اقدام نمی کند وکنار ه گيری را برتلاش  -3تلقی می کند ودر برابرآن مقاومت می کند 

ناتوانی در  -1خجالت و سكوت -5ساختن تمام جنبه هاوفعاليت های زندگی  محدود -1ترجيح می دهد 

 -9فرار از فعاليتهای اجتماعی وبه تعویق انداختن انجام دادن کارها  -7برقراری روابط با دوستان ومعلمان 

 -71کمک نخواستن از دیگران هنگام نياز -8بی حوصلگی وکسا لت واحساس خستگی ونگرانی از آینده 

ساز ش با وضع موجود واعتراض نكردن به آن  -77جام دادن کارها از این شاخه به آن شاخه پریدن دران

تسليم شدن  -71ابراز وجود نكردن  -73احساس پوچی وبی ارزشی  -72حتی در صورت احساس ناراحتی

روز احساس ناتوانی درب -71تقصير گناهان را به گردن دیگران انداختن  -75دربرابر خواسته های دیگران 

زود رنجی وزود  -78درون گرایی و در خود فرو رفتن  -79اجتناب از رقابت -77خصومت وپرخاشگری 

عدم تمرکز حواس  -23بی علاقگی به کلاس  -22غيبت از مدرسه  -27پریشانی وبی قراری  -21گریستن 

بت به توانایی های خود بی اعتمادی نس -21بی اعتنای به وقایع اطراف  -25اختلال در خوراک وحواس  -21

مطرح نكردن مشكلات درسی درکلاس وعقب ماندگی  -29داشتن نگرش منفی و بد بينانه به دیگران  -27

 درسی
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 علل

 ، گناه احساس ، تنگدستی و فقر ، مداوم و شدید اندوه و غم. شود می گيری گوشه موجب متعددی عوامل  

شدید، عقب ماندگی درسی ، پذیرفته نشدن در خانه عف و نقص جسمانی ، تكبر و غرور، احساس حقارت ض

، بی پاسخ  طلاق و مدرسه ، حسادت و انتقام جویی ، احساس ترس و نا امنی ، نابسامانی های خانوادگی ،

گذاشتن پرسشهای کنجكاوانه کودکان ، بی حوصلگی در برقراری ارتباط سالم با کودکان ، نبودن الگوی 

وميت از محبت مادر، عدم حضور پدر ، اعتياد والدین ، شكستها و ناکاميهای اجتماعی مطلوب در خانه، محر

پی در پی ، اختلال در عملكرد غدد فوق کليوی ، حمایت افراطی کودک همراه با چشم پوشی شدید ، 

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

ی مورد والدین و معلمان در بروز گوشه گيری نقش بسزایی دارد . در مواقعی گوشه گيری و فرار از و ب

موقعيت مخاطره انگيز ، معقول ترین شيوه برای مقابله با ناکامی به شمار می رود . در این زمينه ، مشخص 

گاههای آلمان ، غلبه بر شده است که علت اصلی گوشه گيری برخی زندانيان در زمان جنگ اول در بازداشت

وحشت و فشار وارد شده، بوده است . در این حالت ، عواملی نظير شدت فشار و ترس ، غير ممكن بودن فرار 

و بيماری های جسمی در تشدید گوشه گيری زندانيان موثر بوده است. در خود فرو رفتن نوجوان در دوره 

رت دیگر زمانی ، گوشه گيری نوجوان با تفكر درباره بلوغ نيز ممكن است به گوشه گيری بينجامد؛ به عبا

طبيعت و خویشتن و مشاهده و تجزیه و تحليل امور پيرامون همراه است که از کنجكاوی او نشات می گيرد 

و بدان وسيله نوجوان می خواهد به چراهای درونی خود پاسخ دهد. همچنين هرگاه نوجوان در سازگاری با 

 ،ص(7371د، احتمال می رود گوشه گير شود )شفيع آبادی،محيط اجتماعی شكست بخور
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 معالجه گوشه گيری

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

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

ه کارهایی که درباره کودکان گوشه گير انجام گرفته با استفاده از کودکان بالنسبه عادی کودکستان بوده عمد

است ، ولی آموزش مهارتهای اجتماعی را می توان در مورد کودکان شدیدا ناراحت نيز انجام داد . بدیهی 

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

 ( .282، ص 7371نتایج درمانی اطمينان حاصل نمود )مهریار، 

معلمان و والدین در رفع مشكلات کودکان گوشه گير نقش بسزایی دارند و با صميميت و محبت باید به تمام 

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

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

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

در  بدین معنی که می تواند در برابر جمع سخن بگوید و شرکت دادن در فعاليتهای هنری و ایفای نقش

نمایشنامه ها از جمله اعمالی است که مهارتهای اجتماعی دانش آموزان و کودکان را افزایش می بخشد و 

 (.87، ص 7371آنان را در مبارزه با گوشه گيری یاری می دهد ) شفيع آبادی ،
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 خلاصه

تن است .کودک نهایی و در خلوت نشستن و از جمع کنار ه گرفت معنی به( : لغوی تعریف)  گيری گوشه    -

یا نوجوان گوشه گير از برخورد با دیگران دوری می کند و به صورت افراطی سعی در جدا شدن از آنها دارد . 

در فعاليتهای گروهی همكاری و مشارکت لازم را ندارد و نيز از شرکت در بازی های دسته جمعی خوداری 

حبتی است ، کمتر رابطه بر قرار می کند از می کند و از جهت کلامی در عين حال که قادربه تكلم وهم ص

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

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

یافتن علایق ذهنی و عاطفی  ارتباط با محيط خارج دوری کنند . این کودکان و نو جوانان نوعا با تقليل

نسبت به اطرافيان خود از داشتن دوستان نزدیک و صميمی محرومند .و جوانی که کمرو و گوشه گير است 

معمولا ازحضور درفعاليت ها ی جمعی سر باز می زند و فقط با تک دوست خود که نوعا بسيار به او وابسته 

 وند (می شود اوقات خود را سپری می کند. )ماهنامه پي

مشكل فاطمه گوشه گيری و انزوا طلبی بود، پدرش چندین بار مراجعه کرده بود و از افت تحصيلی و بی 

علاقگی او در انجام تكاليف صحبت کرده بود و از اینكه علاقه ای ندارد که با سایر دانش آموزان دوست شود و 

 ده بود.هميشه توی لاک خودش است، نگران بود و خواستار حل مشكل دخترش ش

فاطمه با پدرش زندگی می کند.او از تهران به علت جدایی والدینش به این روستا مهاجرت کرده است.او 

دختری با قد متوسط،یک مقدار اضافه وزن و با عينک برچشمان سياه ریزش می باشد که با دوستانش نمی 

 .جوشد و سرش همواره پایين و در ردیف یكی مانده به آخر کلاس نشسته است
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با توجه به شرایط زندگی فاطمه به نظر می رسيد.شاید کمک به بازگشت مادرش بهترین گزینه برای سرو 

سامان دادن زندگی فاطمه باشد و دیگر نياز به هيچ اقدامی نباشد. چون مشكل از سرچشمه یعنی از جایی 

چندین بار با مادرفاطمه که بوجود آمده بود حل می شد .لذا قبل از هر چيز سعی نمودم به توصيه پدرش 

تماس بگيرم و با او صحبت کنم و شاید متقاعدش نمایم و به زندگی مشترکشان برگردد اما متاسفانه او هيچ 

وقت به تلفن های من پاسخ نداد و فقط توانستم با مادربزگ و برادر فاطمه تماس بگيرم که آنها هيچ کمكی 

مادر فاطمه نكردند. لذا وقتی از این اقدام مایوس شدم در  به من برای فراهم کردن زمينه تماس تلفنی با

  صدد بر آمدم این مشكل را از طریق علمی و با نظر متخصصان علم روانشناسی و تعليم تربيت حل نمایم.

بهترین راه حل ممكن محبت کردن و دادن مسئوليت بود.لذا به افرادی که در تعليم وتربيت فاطمه ارتباط 

من جمله پدر ، معلم ، معاونت آموزشی، معاونت پرورشی، مربی ورزش توصيه شد به فاطمه مسقيم داشتند، 

 ، انتظامات و  توجه بيشتری داشته و به او در عرصه های مختلف ، مثل عضویت شورای مدرسه ، بهداشت یار

 منزل و .... امور در مشاوره ، نمایش ، سرود گروه مبصری،

 ی درمان گوشه گيری دراین پژوهش عبارت اند از :اهم راهكار های انجام شده برا

 کلاس معلم و آموزشی ، پرورشی معاونت توسط مسئوليت دادن         -

 پدرش توسط خانه کردن عوض و سكونت محل جابجایی         -

 عاون آموزشیم و مدیر و معلم توسط آموز دانش به کردن توجه         -

 پرورشی نظر از چه و درسی نظر از چه مختلف های تمناسب در کردن تشویق         -

 علمی های گردش و اردو بردن         -
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 فاطمه همراه به روستا اطراف های زمين به خانواده روز روی پياده در پدرش شرکت         -

 فراهم کردن زمينه مشارکت پدرش با مدرسه مانند تعمير دستگا های فتوکپی و کامپيوتر       -

 و آموزش دو ناحیه تابعه مدارس از رشتقون یاسین دبستان در  ه دانش آموز کلاس پنجمفاطم

 18-81 تحصیلی سال در  لشگری شهید پرورشی و آموزشی مجتمع مرکز و قزوین استان پرورش

ل او گوشه گیری و انزواطلبی بود که با تاکید بر روشهای علمی و مشاوره مشک. کرد می تحصیل

و متخصص تعلیم وتربیت ، همکاری و مشارکت معلم و پدرش به حول قوه الهی  با افراد اهل فن

 حل شد .

توجه کردن ، دادن مسئولیت ، محبت کردن ، مشارکت دادن در امور منزل و مدرسه از جمله 

اقدامات موثری بود که به فاطمه کمک کرد تا در شرایط عادی مانند سایر دانش آموزان به زندگی 

  . و بتواند با مشکل عدم مهر مادری کنار بیاید و خود را با زندگی موجود وفق دهد.خود ادامه دهد

  

 پيشنهادات

 در پایان چند توصیه به آموزگاران محترم دارم:

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

 تشویق کردن می تواند اعتماد بنفس آنها را افزایش دهد.-
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 برگزاری گردش های علمی و اردو ها به منظور تعامل با سایر دانش آموزان بسيار مفيد است.-

فراهم کردن زمينه برای ارائه گزارش و سخنرانی پيرامون مسائل درسی و کار گاهی توسط این چنين  -

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

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

 . شود داده انها به ارزیابی و نقد

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

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

دانش و آگاهی نسبت به مسائل تربيتی و آموزشی ابزار موفقيت معلم می باشد.مطالعه کتب روانشناسی  -

 تربيتی و روشهای تدریس باید به یک عادت برای معلمين تبدیل شود.

د تجویز داروی نامناسب از شتابزدگی و هر گونه اقدامی قبل از آگاهی خودداری گردد.برخورد نامناسب مانن-

می باشد که گاهی اوقات خسرات جبران ناپذیری به بار می آورد و برای برگشت به نقطه اول هيچ راهی 

 وجود ندارد.
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