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 چكيده 

 و آموزشی نظر از اند، غيرفعال کالس در هایشان، کالسی هم با مقایسه در که آموزانی دانش از بسياری

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

 مواجه بودن گير گوشه یا خجالتی مشكل با ، مختلف درجات به آموزان دانش این از بعضی. زنند می سرباز

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

 اعتماد فاقد) خجالتی های چهب عنوان به عموماً که آموزانی دانش است، داده قرار نظر مد را آموزان دانش از

 ارتباط برقراری به تمایلی نيستند، جواب حاضر که کسانی) گير گوشه یا(  اجتماعی نظر از نگران و نفس به

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

 که شود می مشكل یک به تبدیل وقتی بودن خجالتی اما است یطبيع ، کشيدن خجالت از درجاتی باشند،

 در ویژه به. شود زده خجالتی برچسب فرد به که جایی تا باشد، اختياری بلكه نبوده، موقعيت به وابسته صرفاً

 در بودن خجالتی از جامعی الگوی است ممكن کند، درونی را آن ، پذیرفته را برچسب این فرد که موقعيتی

 زدن سرباز و ناراحتی و اجتماعی 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 پژوهی انجام دهم مشكل گوشه گيری یكی از 

را بود که توانستم به کمک راه حل های مختلف و کمک گرفتن از به نام زه مدرسه ام  دانش آموزان

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

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

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

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

و انزواطلبی ، یكی از رفتارهای نسبتاً شایع است که فرد را به شدت آزار می دهد و اگر  گوشه گيری رفتار 

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

عدم احساس توانمندی و کمی عزت نفس و نيز ناتوانی در بروز احساسات، بيان . زود رنجی سوق خواهد داد

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

گوشه گير . ها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع کناره گرفتن استگوشه گيری از نظرلغوی به معنای تن

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

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

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

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

 ( .94، ص 0974شفيع آبادی ، . )پيدایش حاالت روانی شدید و افسردگی منجر می شود

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

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

ا مشكل قابل که پس از چندی ب. امسال با شروع سال تحصيلی قصد داشتم شروع به یک کار پژوهشی کنم 

گوشه گيری و انزوا طلبی بود، پدرش چندین بار مراجعه  زهرامشكل .توجهی در یک دانش آموز مواجه شدم

کرده بود و از افت تحصيلی و بی عالقگی او در انجام تكاليف صحبت کرده بود و از اینكه عالقه ای ندارد که 
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، نگران بود و خواستار حل مشكل با سایر دانش آموزان دوست شود و هميشه توی الک خودش است

حس انسان دوستان و مقتضيات شغل اینجانب ایجاب می کرد که نسبت به حل این .دخترش شده بود

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

 .کنم 

 (تشخيص مسئله)توصيف وضعيت موجود 

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

دختری با قد متوسط،یک  زهرایكی از دانش آموزانم . انجام وظيفه می کنم به عنوان مدیر           آموزشگاه 

و در ردیف  و با عينک برچشمان سياه ریزش می باشد که با دوستانش نمی جوشد و سرش همواره پایين

برای بازرسی سر یكی از کالسها  وقتی مدارس بازگشایی روزحتی در . یكی مانده به آخر کالس نشسته است

 شعف و شور و شادی با آنها تمامی.  نشستند سرجاهایشان قد ترتيب به آموزان دانش آن قرائت با رفتم 

 که خواستم ها بچه از و شدم کنجكاو ، نفر یک جز به بودند نشسته لب بر لبخندی با و خود جای در خاصی

 و...  زهرا کرد معرفی را خود آرامی به رسيد نظر مورد فرد به نوبت اینكه تا نمایند معرفی را خود یكی یكی

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

 می گوشه یک اینكه یا و زد می قدم تنهایی یا زد نمی حرف کسی با هم تفریح زنگ حتی بود صورت

 .شد می خيره نقطه یک به و نشست

که چگونه با این چنين دانش آموزانی که به هر دليلی با این مشكل  این است مسئله مطرح در این پژوهش 

واقعی را برای او سهل تر مواجه می شوند برخورد کرده و مشكل او را حل نموده و ادامه زندگی با این شرایط 

 . نمایيم
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 (شواهد یک) گردآوری اطالعات 

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

 .است

 :مصاحبه 

و گوش دادن به درد دل پدر. برای حل مشكل او می بایست از شرح حال زندگيش اطالع پيدا می کردم 

داوطلبانه پيش قدم شده  انبرق می زد و خودش اندر چشمانش انکه نگرانی از آینده فرزند دلبندش دری ما

و اطالعاتی از .لذا کارم را با مصاحبه از پدرش شروع کردم . بهترین گزینه برای گرفتن اطالعات بود ندبود

گوشه گير است و انش آموزی در طول مدت مصاحبه به این نتيجه رسيدم که زهرا د.زندگی او بدست آوردم

 .در جمع دوستانش هم چنين است

 ها داده تحليل و تجزیه

 مشاهده و او موقعيت درباره تحقيق ، زهرا ی خانواده با صحبت ، کالس ها بچه از تعدادی از پاسخ و پرسش

فردی گوشه  زهرا که است مطلب این بيانگر تمامی ، شده دریافت های داده کليه و تفریح زنگ در او رفتار

 .گير و انزوا طلب است

  پيشنهادی راه ویژگی

 . گراید می تباهی به رو که خود فرزند آینده مقابل در ایثار و رفتار اصالح به نسبت اولياء تفهيم

 زندگی آسایش و عطوفت با سقف یک زیر در هم با که دارند دوست خانواده اعضای:  مسئوليت احساس

 دچار او آینده و زهرا قبال در و بنشاند کرسی به را خود حرف خواهند می یک ره خانواده این ولی.  نمایند

 . اند شده تلزلزل
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 :  کودک با عاطفی ارتباط

 آینده به رسيدن برای تواند می بهتر.  شود واقع اطرافيان محبت و مهر الطاف مورد آموز دانش که هنگامی

 از را بدبينی و غلط باورهای و افزوده خود توان و تكارپش بر و. بردارد گام و نموده ریزی برنامه روشن ای

 آرام بستری در تا. نماید می ایجاد فرزندان را خاطر آرامش اولياء بين در عميق رابطه.بدارد دور خود چشم

 هدایای انواع و ، نوازش ، آميز محبت و عميق و کوتاه هرچند هایی نگاه طریق از و.  یابند پرورش و آموزش

 . باشد موثر بسيار آنان در تواند می کالمی ارتباط یا مادی

 انتخاب راه حل های ممكن

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

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

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

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

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

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

 (.97، ص 0974شفيع آبادی ،) دهد 

بدست آوردم و همچنين مطالعه کتاب های  زهرا دوستان  با توجه به اطالعاتی که از طریق مصاحبه با پدر و

اسی تربيتی و مراجعه به اینترنت و مشورت با چند تن از مشاوران راه حل هایی که برای درمان گوشه روانشن

 :گيری مفيد بود به شرح ذیل ليست کردم
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به او احترام بگذارد،محبت : از هيچ کوششی دریغ نورزد زهراو اینكه او برای زندگی  زهراصحبت با پدر      .0

خواسته هایش توجه کند، پای صحبت هابش بنشيند، با او در انجام امور  کند، به درس هایش توجه کند،به

 .منزل مشورت کند،مسئوليت بدهد، تشویق کند، با مدرسه در ارتباط باشد

حمایتهای عاطفی در جهت تقویت اعتماد به نفس دانش آموز، :صحبت با معاونين آموزشی و پرورشی     .2

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

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

 دانش آموزی

 انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشی و اجرای راه حل 

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

توجه  زهرامسقيم داشتند، من جمله پدر ، معاونت آموزشی، معاونت پرورشی، مربی ورزش توصيه شد به 

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

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

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

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

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

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

بيشتر نموده و زمينه را برای ارتباط بيشتر او با  زهراارتباطش را با معلم . استيجاری خود را تغيير دهد

 .مایددوستانش فراهم ن
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داشته باشد و به او در حل مشكلش کمک کند  زهراشخص دومی که می توانست تاثير زیادی در شخصيت  

همچنين . دادمو به او مسئوليت  کردمرا در کارهای گروهی درگير  بنابر این او .م معلم او بودخودم به عنوان 

و به . منوان نماینده کالس انتخاب کرداو را به ع پس از گذشت چند وقت . .كردممحبت خود را از او دریغ ن

     .دوست شده و او را در کار های گروهی مشارکت دهند زهراکه با  مسایر دانش آموزان توصيه نمودن

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

 :اهم راهكار هاي ارائه شده به شرح زير مي باشد

 مسئوليت توسط معاونت پرورشی ، آموزشی دادن    -

 جابجایی محل سكونت و عوض کردن خانه توسط پدرش  -

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

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

 بردن اردو و گردش های علمی  -

 مشارکت پدرش با مدرسه فراهم کردن زمينه   -

 (2شواهد ) گرد آوری اطالعات 

در کالس که می رفتم . را از نزدیک بطور غير مستقيم زیر نظر داشتم زهراچند مدت بود که رفتار : مشاهده

در حياط دست درگردن . می خندد و خوشحال است. اظهار نظر می کند.می دیدم در بحث ها مشارکت دارد
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خوشحال است، دیگر سرش پایين و .او اجتماعی تر شده، سالم می کند. دم می زنددوستانش می اندازد و ق

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

 (39اردیبهشت ) مصاحبه با پدر زهرا

 چه طور است ؟ وضعيت روحی و درسی او چگونه است؟ زهراحال -

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

من از وضعيت تحصيلی او .خيلی تاثير خوبی داشت زهرااین برنامه اردوی تهران شما در روحيه .نظر روحی

 .راضی هستم

ت هایی که به او داده این مسئولي-فكر می کنيد کدام برنامه ی ما در رفتار او تاثير بيشتری داشته است؟-

. بابا امروز مبصر شده ام : وقتی به خانه می آمد با خوشحالی می گفت . بودید او را خيلی خوشحال می کرد 

واقعا تاثير  زهرااین برنامه اردوی شما هم خيلی خوب بود و در روحيه ... یا اینكه من انتظامات هستم و 

 .دست شما درد نكند .مثبت گذاشت 

 يریگ نتيجه  

گوشه گيری و انزواطلبی بود که با تاکيد بر روشهای علمی و مشاوره با افراد اهل فن و متخصص  زهرامشكل 

 .تعليم 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 

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

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

به علت دنج تاشی  ستکودک کمرو هر چند که برای دیگران ناراحتی ورنجش ایجاد نمی کند لكن ممكن ا

درنتيجه پيوسته بد نيای درون خویش . باشد از احساس نا امنی وبی کفایتی در خود جزء ناشادترین کودکان

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

هر چند که همه . جنون خواهند داشت )ء به اسكيزو فرنی خطرناکترین و مساعد ترین وضع را برای ابتال

نمی شوند لكن تعدادی از آنان قربانی این بيماری خواهند  کودکان کمرو و منزوی به بيماری روانی دچار

گوشه گيری، کم رویی و انزوا طلبی عارضه ای است که باعث می شود کودک و نوجوان از برقرار کردن .بود

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

نوجوانی که کم رو و گوشه گير . نسبت به اطرافيان خود از داشتن دوستان نزدیک و صميمی محروم اند

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

 . وابسته می شود اوقات خود را سپری می کند

 گوشه گيری 

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

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

هر انسان گاهگاهی دوست دارد . البته هر نوع عزلت و در تنهایی ماندن ، گوشه گيری تلقی نمی شود سازد؛ 

گوشه گيری زمانی حالت بيماری پيدا می کند . تنها باشد تا به خود شناسی و حل مشكالت زندگی بپردازد

شه گيری بموقع درمان نشود در این مورد، اگر گو. که فرد از آميزش با جمع و همنوعان بيزار و بيمناک باشد

 ( 94، ص 0974شفيع آبادی ، )به پيدایش حالت روانی شدید و افسردگی منجر می شود 



یل ورد قابل ابرای خرید ف. ل برای مشاهده است فایین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

13 
 

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

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

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

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

ران بازی کند به احتمال زیاد ارتباط با کودکان دیگر را ناخوشایند و کودکی که نمی داند چگونه با دیگ

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

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

این مولفين درباره بچه ای کودکستانی که نمی دانست چگونه از وسایل . ستوارد، هریس و بر ارائه شده استا

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

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

یاد دادند تماسهای بدنی و کالمی کودک با کودکان دیگر و نيز شرکت او در بازیهای مستلزم 

           همكاری

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

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 

 عالیم و نشانه ها

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

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

از مردم گریزان است و هر تمنا و خواهش را یک . نمی داند چه باید بكند و برای آینده اش چه طرحی بریزد
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این رو ، اطرافيان دچار تضاد و کشمش می  تحميل تلقی می کند و در برابر آن بشدت مقاومت می کند ؛ از

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

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

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

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

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

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

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

اجتناب از رقابت ، درون گرایی و در خوى فرو رفتن، زود رنجی ، داشتن نگرش منفی و بدبينانه به اطرافيان 

رح نكردن اشكاالت درسی در کالس و عقب ماندگی درسی در بين دانش آموزان گوشه گير بسيار ، مط

 .مشاهده می شود 

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

ازمردم گریزان است وهر تمنا وخواهش را یک تحميل  -2به تخيل فرو می رودوبه خيالبافی می پردازد -0

برای دفاع ازحقوقش اقدام نمی کند وکنار ه گيری را برتالش  -9ی کند ودر برابرآن مقاومت می کند تلقی م

ناتوانی در  -6خجالت و سكوت -5محدود ساختن تمام جنبه هاوفعاليت های زندگی  -4ترجيح می دهد 

 -8انجام دادن کارها فرار از فعاليتهای اجتماعی وبه تعویق انداختن  -7برقراری روابط با دوستان ومعلمان 

 -01کمک نخواستن از دیگران هنگام نياز -9بی حوصلگی وکسا لت واحساس خستگی ونگرانی از آینده 

ساز ش با وضع موجود واعتراض نكردن به آن  -00درانجام دادن کارها از این شاخه به آن شاخه پریدن 

تسليم شدن  -04ز وجود نكردن ابرا -09احساس پوچی وبی ارزشی  -02حتی در صورت احساس ناراحتی

ناتوانی دربروز احساس  -06تقصير گناهان را به گردن دیگران انداختن  -05دربرابر خواسته های دیگران 
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زود رنجی وزود  -09درون گرایی و در خود فرو رفتن  -08اجتناب از رقابت -07خصومت وپرخاشگری 

عدم تمرکز حواس  -29بی عالقگی به کالس  -22غيبت از مدرسه  -20پریشانی وبی قراری  -21گریستن 

بی اعتمادی نسبت به توانایی های  -26بی اعتنای به وقایع اطراف  -25اختالل در خوراک وحواس  -24

مطرح نكردن مشكالت درسی درکالس وعقب  -28داشتن نگرش منفی و بد بينانه به دیگران  -27خود 

 ماندگی درسی

 علل

غم و اندوه شدید و مداوم ، فقر و تنگدستی ، احساس گناه ، . يری می شودعوامل متعددی موجب گوشه گ  

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

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

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

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

وشی شدید ، پی در پی ، اختالل در عملكرد غدد فوق کليوی ، حمایت افراطی کودک همراه با چشم پ

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

در مواقعی گوشه گيری و فرار . مستمر و بی مورد والدین و معلمان در بروز گوشه گيری نقش بسزایی دارد 

در این زمينه ، . امی به شمار می رود از موقعيت مخاطره انگيز ، معقول ترین شيوه برای مقابله با ناک

مشخص شده است که علت اصلی گوشه گيری برخی زندانيان در زمان جنگ اول در بازداشتگاههای آلمان ، 

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

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

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

درباره طبيعت و خویشتن و مشاهده و تجزیه و تحليل امور پيرامون همراه است که از کنجكاوی او نشات می 
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همچنين هرگاه نوجوان در . ان وسيله نوجوان می خواهد به چراهای درونی خود پاسخ دهدگيرد و بد

 (،ص0974شفيع آبادی،)سازگاری با محيط اجتماعی شكست بخورد، احتمال می رود گوشه گير شود 

 معالجه گوشه گيری 

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

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

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

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

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

 ( .292، ص 0971مهریار، )نتایج درمانی اطمينان حاصل نمود 

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

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

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

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

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 مهارتهای اجتماعی دانش آموزان و کودکان را افزایش می بخشد و 

 (.97، ص 0974فيع آبادی ،ش) آنان را در مبارزه با گوشه گيری یاری می دهد 

 درس کالس در بودن گیر گوشه و خجالتي وعلل انواع
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 خاص پاسخ با ، بوده آموز دانش یک کلی شخصيت از بخشی است ممكن گيری گوشه یا بودن خجالتی

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

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

 علل یا خاص تجربه یک از است ممكن اجتماعی تطابق عدم از دیگری انواع. باشند دفاع بی شناسی روان

 به یا کنند یم گو و گفت ها آن با ندرت به والدینشان که این سبب به کودکان از بعضی. شود ناشی محيطی

 با گروهی کردن کار شانس که این یا سازند می آشنا شفاهی طور به موارد گونه این با را ها آن ندرت

 .اند بهره بی موثر ارتباطی های مهارت از اند، نداشته را دوستانشان

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

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

 وجود با دهند، انجام خود معلم با متقابل واکنشی بتوانند و باشند داشته هایشان کالسی هم با خوبی گروهی

 کنند شرکت فعاليتی در یا یابند حضور جمعی در یا دهند پاسخ سوالی به شود می خواسته آنان از وقتی این

 .شوند می مواجه مشكل با ارتباطی نظر از گيرند، قرار ارزیابی مورد تا

 :  کارگروهی

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

 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 هایی فرصت ایجاد ، بودن دیگر آموزان

 های فعاليت در آنها کردن درگير نيز و گروهی کارهای در گير گوشه های بچه کردن وارد برای گروه از

 .است کالسی کوچک های گروه رقابتی

 با ها آن برخورد درچگونگی را موفق معلمان نظریات( 0995)  بروفی:  معلمان های تدخال
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 : از بودند عبارت شد، داده او به که هایی پاسخ ترین بيش. دارد قرار بررسی مورد خجالتی آموزان دانش

 نفر یک هب ها آن واگذاری و مهربان های کالسی هم ميان در ها آن نشاندن مثل) اجتماعی محيط تغيير( 0

 (.کوچک گروه یک یا

 .آموزان دانش گویی جواب افزایش برای تدابيری اتخاذ یا تشویق( 2

 پاچگی دست و استرس کاهش( 9

 ویژه های فعاليت در خجالتی آموزان دانش دادن دخالت( 4

 خالصه

کودک .ت به معنی تنهایی و در خلوت نشستن و از جمع کنار ه گرفتن اس( :تعریف لغوی ) گوشه گيری   -

. 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 الزم را ندارد و نيز از شرکت در بازی های دسته جمعی خوداری 

است ، کمتر رابطه بر قرار می کند از می کند و از جهت کالمی در عين حال که قادربه تكلم وهم صحبتی 

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

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

ن عالیق ذهنی و عاطفی این کودکان و نو جوانان نوعا با تقليل یافت. ارتباط با محيط خارج دوری کنند 

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

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

 (ماهنامه پيوند . )می شود اوقات خود را سپری می کند
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 گير گوشه و کمرو کودکان رفتاری های مشخصه

 و شود می محسوب نوجوانان و کودکان در عمده مشكالت از یكی عنوان به انزواطلبی یا گيری گوشه رفتار

 مودب فردی عنوان به گاه و شده دیرشناخته کنند نمی مشكل و دردسر ایجاد مدرسه در آنكه برای متاسفانه

 زمانی و افتد می تاخير به آنها شناخت و تشخيص نتيجه در. گردند می رفیمع دیگران طرف از دردسر بی و

 .است شده حادتر شاگرد وضعيت و تر سخت درمان کار که گردند می مشكل متوجه

 حد از بيش و برند می پناه خود درون دنيای به و بوده کفایتی بی احساس دارای نوجوانان و کودکان این

 افراد این.ندارند را خود نظرات یا مخالفت بيان جرات باشند مخالف ای مسئله با اگر حتی و هستند متواضع

 مجبور یا باشد آنها نظر مخالف ای مسئله اگر و دارند حدی از بيش حساسيت خود اطراف مسائل به نسبت

 شدت هنگام در گاه و زنند نمی حرف کسی با و کرده کز ای گوشه در باشند، جمعی کار در شرکت به

 از دور و است همراه تردید و شک با همواره کودکانی چنين رفتار.جوند می را خود های ناخن یناراحت

 .دارد دنبال به ناگهانی های روی پس و ناشيانه های جهش که اطمينان

 هر.است واکش و کش در متضاد نيروی دو بين کمرو شخص که کند می ایجاد را تصور این حرکات این همه

 تر نمایان دیگران نظر در و تر بزرگ خودش نظر در را او ناتوانی که است خصوصياتی دارای کمرویی کودک

 می رنج چقدر من که بينيد می» بگوید؛ خواهد می خود کمرویی با کودک که است این مثل. دهد می جلوه

 های ارتباط از که رسد می جایی به خود تردیدآميز رفتار با کودک ترتيب بدین«!بگذارید راحتم پس برم،

 آنها با مناسبی صورت به نتواند ترسد می زیرا کند، می پرهيز است دشوار و آور رنج او برای که اجتماعی

 .شود رو روبه
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 دیگر های نشانه ●

 دست کند نمی جرات است آمده ستوه به خود کمرویی از که کودکی. است غمناک کمرو کودک های دست

. بشود هایش دست بودن غمناک متوجه او که ترسد می زیرا ،بفشارد است شده دراز او سوی به که را کسی

 برای ترسند می زیرا است، دستشویی به رفتن نياز احساس انزواطلب کودکان از بعضی برای دیگر دشواری

 زدن حرف موقع گاهی کودکان از دسته این ندهد، اجازه معلم و بگيرند اجازه معلم از دستشویی به رفتن

 .شوند می دچار زبان لكنت به دهند، شرح را خود منظور نتوانند اینكه ترس از. شوند یم هایی دشواری دچار

 با زدن حرف. است بيمناک ایشان قضاوت از کودک که شود می مطرح کسانی مقابل در بيشتر نقص این

 که اند دیده گاهی معلمان از بعضی. است آسان برایش دارد محبت او به و اوست اطمينان مورد که کسی

 خود ادعای به که است کرده گم را خود پای و دست چنان گرفته، قرار پرسش مورد که کمرویی کودک

 نياز گروهی فعاليت به که هایی بازی از کودکان، گروه از گيری کناره با کمرو کودک. است نشنيده را سوال

 احساس رشد مانع و دارد می باز اجتماعی زندگی اصول آموختن از را او رفتار این و کند می خودداری دارد

 .شود می او در بودن اجتماعی

 ناچيز را آنها و ندارد اعتماد دارد که هایی توانایی به او برد، می رنج حقارت احساس نوعی از کمرو کودک

 مقابل در دفاع برای که پندارد می چنين و بيند می نامجهز و ضعيف زندگی برای را خود. شمارد می

 .نيست آماده مشكالت

 مشكل شناسی سبب ●

 در کمرویی. ندارد کامل صحت گفته این اما. است خانوادگی بيماری نوعی کمرویی که شود می گفته گاه

( است همراه اسكيزوفرنی بيماری از هایی نشانه با که مواردی در جز به) نيست موروثی نقص یک موارد اغلب
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 برشمرده را عللی آن برای شناسان سبب که کند می کسب محيط از کودک که است نامناسبی رفتار بلكه

 .اند

 مادر، و پدر حد از بيش اجتماعی های فعاليت محبت، از محروميت خانوادگی، دار ریشه اختالفات و مشكالت

 جمع، مقابل در کودک تحقير زندگی، در متعدد های شكست جسمانی، دیگر های بيماری یا عضو نقص

 برای شدن، محبوب برای نوجوان و کودک که خاصی معيارهای داشتنن دیگران، حضور در تمسخر و انتقاد

 تولد مانند آید می پيش خانواده در که تغييراتی کودک، از داشتن حد از بيش توقع بگيرد، نظر در خود

 .شد خواهد کودک در کمرویی و گيری گوشه به منجر که است عواملی جمله از تر کوچک برادر یا خواهر

 معلمان ایبر راهكارهایی ●

 ایفای نمایش، روزانه، های یادداشت از. کنيد پيدا را کودک گيری کناره و کمرویی اصلی علت کنيد سعی( 0

 اغلب کودکان.بشناسيد بهتر را کودک تا کنيد استفاده مشاوره فنون یا گویی قصه ناتمام، جمالت نقش،

 .کنند می بيان واضح ها فعاليت از اینگونه در را خود احساسات

 .کنيد تالش خوب ارتباط یک ایجاد و کودک اعتماد جلب برای( 2

 نكته و توانایی هر. کند کمک معلم یک نقش در دیگر، آموز دانش به که بخواهيد خجالتی کودک از( 9

 .دهيد قرار اصل را شد می کودک روابط بهبود باعث که را جالب

 آنها با که دیگری کودکان های فعاليت در یا کوچک گروهی های فعاليت در را گير گوشه و کمرو کودک( 4

 را او. کند صحبت کوچک های گروه در دارد دوست بيشتر خجالتی کودک یک. سازید درگير است دوست

 .کنيد همرا دیگر کودکان با خاص کارهای انجام برای
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 مسووالن به کمک ها، پيام انتقال مانند. کنيد واگذار مختلفی های مسووليت گير گوشه و کمرو کودک به( 5

 و کودک به سخت کارهای واگذاری از...  و آزمایشگاه وسایل تدارک مدرسه، دفتردار به کمک مدرسه،

 کند می دستپاچه را او که کالس مقابل در کردن صحبت مانند نمایشی و اجرایی کارهای همچنين

 .کنيد خودداری

 گروه در کردن شرکت قبيل از است آن انجام به قادر و دارد دوست خجالتی کودک که کارهایی از( 6

 فرصت کودک به و کنيد تهيه فهرستی گروه، یک در بازی یا و معروف شخصيت با کردن صحبت دوستان،

 رفتارهای از. دهد نشان را خود شایستگی هدف به رسيدن برای و کند انتخاب را کارها این از یكی تا دهيد

 .کنيد استفاده تمرینی

 و صداکردن از همچنين. نكنيد ناراحت را آنها کودکان گيری گوشه و کمرویی مورد در کردن صحبت با( 7

 روش یک. کنيد اجتناب قبلی هماهنگی بدون دیگران مقابل در خاص های فعاليت اجرای برای آنها دعوت

 روش این در. است کودک با پاسخ و پرسش و تمرین طرح کالس در شرکت کودک تشویق برای مناسب

 می فرا تخته پای را کودک معلم که زمانی سپس اند کرده تمرین را جواب و سوال قبال لممع و کودک

 پيدا نفس به اعتماد و است آسان و راحت( پاسخ و پرسش) فعاليت این که کند می احساس کودک خواند،

 .کند می

 .نمایيد تقویت کودک در را مثبت خودپنداره( 8

 که را هایی موقعيت بخواهيد کودک از. کنيد استفاده «وجود ازابر» روش از کمرو کودک آموزش برای( 9

 طبق سپس کند، بررسی را موقعيتی هر با برخورد برای تماس های راه و باشد موثر آنها در دارد دوست

 .کنيد کار کودک با شده تعيين ای برنامه
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 فهم خود، درک کند؛ می پيشنهاد گير گوشه کودک رفتار تغيير برای را مرحله پنج( 0977)زیمباردو( 01

 بر غلبه برای) کمرو افراد دیگر به کمک و اجتماعی های فعاليت گسترش نفس، عزت گيری، گوشه دالیل

 (دیگران و خود کمرویی

 پيشنهادات

 :در پایان چند توصيه 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-

 .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  -

 .مشكل گوشه گيری انان مفيد استدانش آموزان برای بر طرغ کردن 

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

 .نقد و ارزیابی به انها داده شود 

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

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

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

 .تربيتی و روشهای تدریس باید به یک عادت برای معلمين تبدیل شود
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برخورد نامناسب مانند تجویز داروی نامناسب .اقدامی قبل از آگاهی خودداری گردد از شتابزدگی و هر گونه-

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