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 :به  تقدیم

 یدگانشانکه افق د یکارشان و صبر مرامشان است ، آنان   یثارمعلمان که ا یهمه   

مرز و بوم  یندل هاشان آکنده از عشق به فرزندان معصوم ا یانوسو اق یرانعزت ا

 یمجاهدت ها یمرز و بوم ثمره  ینباشد ، نام و نشان  ا ینام یشانآن که از ا یب.  است  

 .باد  یآنان است ،آخرتشان مملو از اجر و الطاف اله
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 چکیده

 بینایي، اختالل عضالني، قوام در كه مشكالتي دلیل به حركتي جسمي دارای مشكالت  كودكان بطوركلي  

 تطابق عدم و دهاني های ناهنجاری ،(  دفرمیتي وجود) ارتوپدی اشكاالت ، تكلم اختالالت وایي،شن اختالل

 وضعیت و غلط الگوهای ، غیرطبیعي های رفلكس ، رفتاری اشكاالت ، عاطفي و دركي اشكاالت ، دنداني

 كه كنند مي بهتجر آموزش امر در را موانعي دارند، بدني تصور در ضعف حسي، اختالالت عادی، غیر بدني

 كاهش ن آنا در را اجتماعي و هیجاني مناسب رفتارهای و خود به اعتماد و نفس عزت نحوی به موضوع این

 حداقل به جهت در را مدوني ریزی برنامه آموزان، دانش توانایي بر تكیه با باید معلمان لذا.  دهد مي

 فراهم آموزان دانش های توانایي رشد جهت رد الزم های فرصت آن بواسطه تا نمایند طراحي موانع رسانیدن

 .سازند

 همساالن،معلمان برادران، و خواهران ، والدین مانند دیگران و فرد خود برنگرش جسماني های ناتواني

 قابل رواني و تحصیلي ، اجتماعي های جنبه از برخي در ناتواني تاثیر.  گذارد مي تاثیر بیمار به نسبت...و

 مراقبت و خدمات از استفاده علت به را توجهي قابل مدت كه نوجواناني و كودكان ثالم برای. است مالحظه

 رویدادهای در حضور ، ها دوستي ایجاد برای كمتری فرصت ، مانند مي دور مدرسه و خانه از پزشكي های

 ای دهعدی مشكالت گاه رفتاری و رواني مسائل به توجهي بي.  دارند اجتماعي های مهارت رشد و اجتماعي

 جایگاه ائل مس این.  دهد مي قرار الشعاع تحت را او حركتي های ناتواني كه آورد خواهد بوجود آنان برای را

 برای كه هایي تالش و خدمات میزان.  دهد مي اختصاص بخود معلول كودک یك بخشي توان در را خاصي

در سال .  دارد بستگي كودک یا فرد های ی توانمند و مشكالت ماهیت به شود مي گرفته كار به درمان

اعتماد به  فربددانش آموزم جسمي كه به خاطر مشكل .تحصیلي اخیر بنده با همچین مشكلي برخورد كردم

و دچار افت در فعالیت های كالسي شركت نمي كرد و منزوی و گوشه گیر شده بود نفس پاییني داشت و 

عدم مشاركت در فعالیت های كالسي و به نفس و  اعتمادبنا بر این سعي كردم مشكل . .تحصیلي شده بود

 .و باعث پیشرفت درسي وی شوم.گوشه گیری وی را حل كنم

http://raeiyat.blogfa.com/post-12.aspx
http://raeiyat.blogfa.com/post-12.aspx
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 مقدمه

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

 به و كرد شروع مرحله ترین ابتدایي از خود مشكالت و مسائل حل برای اولیه بشر. است بشر تولد تاریخ

 فراز و تاب و بدین طریق پیچ  و بشناسد بیش و كم را خویش پیرامون شد قادر تجربي روابط از برخي كمك

 (.8 ،ص0881دالور،)شد آگاه هستي نشیب و

منظور از روانشناسي، عالوه بر پیشرفت علمي و صنفي بهبود . یكي از این علوم، علم روانشناسي است

این عالقه روزافزون روانشناسان به مسائل روزمره و علمي بشر ، موجب . خشیدن به زندگي انسان نیز هستب

شده است كه دانش ما در افراد،به ویژه كساني كه دچا مشكالت رواني هستند، به طور قابل مالحظه ای 

 .و فراوان استعدم سازش و وجود اختالالت رفتار در جوامع انساني بسیار مشهود .افزایش یابد

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

افراد، اعم از كارگر و دانش پژوه، پزشك و مهندس، زارع ، استاد دانشگاه و غیره، خطرابتال به ناراحتیهای 

 (.88،ص 8731شاملو، )بر امراض مصونیت نداردبه عبارت دیگر هیچ فرد انساني در برا. رواني وجود دارد

، یكي از رفتارهای نسبتاً شایع است كه  اركت در فعالیت های گروهيشانزوا طلبي و عدم مرفتار كم رویي و 

را به سمت و سوی مشكالت دیگری مثل عدم اعتماد به  فردفرد را به شدت آزار مي دهد و اگر درمان نشود 

عدم احساس توانمندی و كمي عزت نفس و نیز . ود رنجي سوق خواهد دادنفس، افسردگي، اضطراب و ز

 .ناتواني در بروز احساسات، بیان افكار و نظریات، خود باعث جدایي فرد از فعالیت های گروهي است

گوشه گیر . گوشه گیری از نظرلغوی به معنای تنها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع كناره گرفتن است

از مردم دوری مي كند وعزلت مي گزیند و بدان وسیله خود را با محیط اطراف سازگار مي كسي است كه 

البته هرنوع عزلت و در تنهای ماندن گوشه گیری تلقي نمي شود هر انسان گاه گاهي دوست دارد تنها ,سازد
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كند كه فرد باشد تا به خود شناسي وحل مشكالت زندگي بپردازد گوشه گیری زماني حالت بیماری پیدا مي 

از آمیزش با جمع و همنوعان بیزار و بیمناک باشد در این مورد اگر گوشه گیری بموقع درمان نشود به 

 ( .91، ص 0811شفیع آبادی ، . )پیدایش حاالت رواني شدید و افسردگي منجر مي شود

ک و بر طرف كردن كم بود محبت در خانواده مي تواند یكي از علل بروز كم رویي باشد كه توجه به به كود

خواسته های او هم چنین تشویق و مورد مشاور ه قرار دادن مي تواند در درمان این نقیصه كمك 

همچنین یكي دیگر از دالیل ممكن است مربوط به مشكالت و معلولیت های جسمي یا حركتي باشد كه .كند

 .دانش آموز مورد مطالعه من از این معظل رنج مي برد

ولیا كه در هفته اول مهر ماه برگزار مي گردد متوجه مردی شدم كه درگوشه ا با معلم مشاوره جلسه در 

از خود با تعجب سوال كردم چه طور . حیاط جدا از بقیه ایستاده از همان روز نظر من را به خود جلب كرد

گ شده حضور پدران در جلسات مشاوره معلمان آنقدر كم رن! ) شده یك مرد در جلسات اولیا آمده است؟

 (است كه حضور گاه به گاه یك پدر مورد تعجب واقع مي شود

كه بود، و عدم شركت در فعالیت های كالسي گوشه گیری و انزوا طلبي عدم اعتماد به نفس و  فربدمشكل 

پدرش چندین بار مراجعه كرده بود و از .و چند عامل دیگر در وی شكل گرفته بود  مشكل جسميبه خاطر 

ي عالقگي او در انجام تكالیف صحبت كرده بود و از اینكه عالقه ای ندارد كه با سایر دانش افت تحصیلي و ب

 .آموزان دوست شود و همیشه توی الک خودش است، نگران بود و خواستار حل مشكل دخترش شده بود

حس انسان دوستان و مقتضیات شغل اینجانب ایجاب مي كرد كه نسبت به حل این مشكل باید احساس 

 .یفه نموده و تمام سعي و فكر خود را بكار انداخته تا مشكل این دانش آموز را حل كنم وظ
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 بیان مسئله

 و غذا بلعیدن ، پاها و ها دست از كارآمد استفاده فرد، حركت توانایي بر توانند مي جسماني های ناتواني

 و شنوایي ، بینایي ، زبان ، تارگف ، شناخت بر توانند مي ها ناتواني نوع این همچنین.  بگذارد اثر تنفس

 خصوص در ریزان برنامه و والدین معلم، عنوان به ما اطالعات هرقدر بنابراین. گذارد تاثیر روده كنترل

 و آموزشي پزشكي، خدمات از گیری بهره برای بیشتری توانایي باشد، بیشتر حركتي جسمي معلولین

 آسیب ، فقرات ستون شكاف ، مغزی فلج شكل به اندتو مي جسماني های ناتواني.داشت خواهیم اجتماعي

 مي آموزان دانش این در آسیب نوع ترین شایع مغزی فلج ، شود دیده عضالني پالسیدگي و نخاعي های

 در ها گروه ترین متفاوت حال عین در و ترین كوچك از یكي فراواني لحاظ از حركتي جسمي معلولین.باشد

 2 در 5 تا 1 حدود در مغزی فلج شیوع حركتي – جسمي معلولین بین رد. هستند استثنایي كودكان میان

 با كودكان برخي مثال برای.  است متفاوت گوناگون متغیرهای به توجه با ارقام این.  است زنده تولد هزار

 این زنده تولدهای شیوع و بدهند ادامه توانند نمي و آیند مي دنیا به مغزی فلج از شدیدی های شكل

 از بعد سال چند یا ماه چند است ممكن نیز كودكان این از برخي.  گیرد نمي بر در میرند مي كه را كودكان

 ، آنها از ناشي عوارض و مزمن های بیماری ، ها مسمومیت ، حوادث ، تصادفات. شوند داده تشخیص تولد

 بروز سبب توانند مي... و اتدخانی استعمال ، اشعه ، دارو ، مادر باالی سن مادر، تغذیه سوء ، ژنتیكي عوامل

 اثر مغز بر بتواند كه عاملي هر ، دارد گوناگوني علل نیز مغزی فلج.  شوند فرد در حركتي نارسایي نوعي

 ، مغز اكسیژن كمبود ، حاد های بیماری همچون گوناگوني عوامل.  شود مغزی فلج موجب تواند مي بگذارد

 تولد از پس عفونت و جنین عفونت ، خون ناسازگاری ، دتول حین ضربه ، مادری عفونت ، رس زود تولد

دانش آموز مورد مطالعه در این اقدام .شود حركتي – شناختي عصب اختالل این موجب تواند مي همگي

و عدم و عدم اعتماد به نفس رنج مي برد كه باعث گوشه گیری  مشكل جسميپژوهي هم از مشكل 

 .بود مشاركت در فعالیت های كالسي در وی شده
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 (تشخیص مسئله)توصیف وضعیت موجود 

سال است كه در آموزش و ......................مدت ...................آموزشگاهدوم ابتدایي آموزگار پایه .................اینجانب  

در سال تحصیلي اخیر در میان دانش آموزانم با موردی برخورد نمودم كه . پرورش مشغول خدمت هستم

و اعتماد به نفس وی منزوی و گوشه گیر شود  بود و همین موضوع باعث شده بود كه مشكل جسمي دچار

با دوستانش  او  و در درس ها ضعیف عمل كند .و در فعالیت های كالسي شركت نكندپاییني داشته باشد 

از وقتي را  فربد. بود د و سرش همواره پایین و در ردیف یكي مانده به آخر كالس نشسته ینمي جوش

شناختم و به رفتار او حساس شدم كه ،پدرش برای شركت در جلسه مشاوره به دعوت معلم به دبستان آمده 

در این اقدام پژوهي من تصمیم گرفتم . بود او تنها مردی بود كه در گوشه حیاط جدا از بقیه ایستاده بود

و مشكالت درسي وی را بهبود .ند سازمرا برطرف نموده و او را به فعالیت های كالسي عالقه م فربدمشكل 

 .بخشم

 (شواهد یک) گردآوری اطالعات 

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

 .است

 : مشاهده 

و .یا گردیدو عدم همكاری و مشاركت در كالس هدف اقدام پژوهي زیر مح فربددر اینجا با مشاهده رفتار 

 .تصمیم گرفته شد بر روی این مسئله كار شود

 :مصاحبه 

گوش دادن به درد دل پدری كه . برای حل مشكل او مي بایست از شرح حال زندگیش اطالع پیدا مي كردم 

نگراني از آینده فرزند دلبندش در چشمانش برق مي زد و خودش داوطلبانه پیش قدم شده بود بهترین 

 .لذا كارم را با مصاحبه از پدرش شروع كردم . ن اطالعات بودگزینه برای گرفت
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 :پرسشنامه 

پرسشنامه ای در بین همكاران تقسیم شد و درباره چگونگي هماهنگ كردن دانش آموز مورد نظر در فعالیت 

 .های كالسي سوال شد كه همكاران با دقت به این موضوع جواب دادند

 انتخاب راه حل هاي ممكن

لدین در رفع مشكالت كودكان گوشه گیر نقش بسزایي دارند و با صمیمیت و محبت باید به تمام معلمان و وا

تغییرات رفتاری مناسب و موفقیت آمیز آنان توجه كرده ، آنان را تشویق كنند و بدین وسیله كودكان را به 

لمي ، تشویق به بردن به گردشهای ع. سوی فعالیتهای اجتماعي سازنده در مدرسه و خانه راغب سازند 

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

سخن بگوید و شركت دادن در فعالیتهای هنری و ایفای نقش در نمایشنامه ها از جمله اعمالي است كه 

و آنان را در مبارزه با گوشه گیری یاری مي مهارتهای اجتماعي دانش آموزان و كودكان را افزایش مي بخشد 

 (.91، ص 0811شفیع آبادی ،) دهد 

بدست آوردم و همچنین مطالعه كتاب های  فربدبا توجه به اطالعاتي كه از طریق مصاحبه با پدر و معلم 

گوشه  روانشناسي تربیتي و مراجعه به اینترنت و مشورت با چند تن از مشاوران راه حل هایي كه برای درمان

 :گیری مفید بود به شرح ذیل لیست كردم

این بهترین و موثرترین راه .در منزل  فربددادن مسئولیت به و تشویق او به  فربدمادر  با صحبت           .0

 .بود فربدبرای حل مشكل 

 یچه از فربد زندگي برای و داده وفق موجود واقعیت با را خودش او اینكه و فربد پدر با صحبت     .2

به درس هایش توجه كند،به خواسته هایش توجه كند،  كند، بگذارد،محبت احترام او به: نورزد دریغ كوششي

پای صحبت هابش بنشیند، با او در انجام امور منزل مشورت كند،مسئولیت بدهد، تشویق كند، با مدرسه در 

 .ارتباط باشد
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 د،نكن تشویق.دنباش داشته توجه د،نبده یتد،مسئولنكن محبت او ؛بهمدرسه  همكاران  با صحبت     .8

 .دنده مشاركت گروهي دركارهای

 آموز، دانش نفس به اعتماد تقویت جهت در عاطفي حمایتهای:پرورشي و آموزشي معاونین با صحبت     .1

 سازی زمینه و آموز،تشویق دانش روحي و جسمي توان میزان بر جه تو با مناسب های مسولیت واگذاری

سرود و نمایش و شورای  گروه صبحگاهي، مراسم ، انتظامات مانند گروهي و جمعي های فعالیت در حضور

 دانش آموزی

 یافته های علمی

  عمل تا حرف از كالس؛ در آموزان دانش مشاركت

 كودكي سنین در فردی هر شخصیتي و فكری پایه و عمالساس تا حرف از كالس؛ در آموزان دانش مشاركت

 .دارد انسان معرفت گیری شكل در فراواني تأثیر مدرسه های آموزه میان این در و گیرد مي شكل نوجواني و

 دیگر مهارتهای امروز اما بوده نوشتن و خواندن مهارت روی بیشتر مدرسه های آموزه تكیه دیروز تا اگر

 دانش و شده افزوده آن به نیز و زبان و كامپیوتر فراگیری خطرها، با مقابله فكركردن، چگونه جمله از زندگي

 .دارند مهارتها این كسب به نیاز خود آینده زندگي برای آموزان

 فراگیری جز راهي بهتر زندگي برای انسان كه است رسیده ای نقطه به اكنون جامعه فناوری پیشرفت

 جامعه توسعه و پیشرفت سالها مسأله این به اعتنایي بي تحوالت، سرعت به توجه با و ندارد جدید مهارتهای

 .كرد خواهد كند را

 آموزه ناهمگوني دلیل به اما دارد بیشتری نقش كودک تربیت و تعلیم در خانواده كه شود مي گفته اگرچه

 آماده آینده جامعه برای را نوجوانان و كودكان تواند نمي تعالیم این امكانات، بودن متفاوت و خانواده های

 .كند
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 را علوم و دانشگاهها تشكیالت و پرورش و آموزش نظام آینده، نسل تربیت و آموزش برای ای هرجامعه

 .شوند مند بهره یكسان تربیت و آموزش از نوجوانان و كودكان تا كند مي تأسیس

 است انكارناپذیر ضرورت یك شد گفته مقال این در كه دلیلي همان به كشور آموزشي نظام تغییر و اصالح

 و آینده جامعه در سنتي، پرورش و آموزش نوشتن و خواندن مهارت داشتن با توان نمي دیگر اكنون زیرا

 .كرد زندگي فعلي حتي

 بوجود نیز ومشكالتي شود مي روبرو سنتي جوامع در مقاومتهایي با همواره آموزشي نظام در تغییرات ایجاد

 .آورد مي

 .كند مي سد حتي و كند را اصالحي حركت مواقع از بسیاری در مقاومتها این

 نمي قرار سنتي تفكرات مقابل در را خود و پذیرند نمي را ریسك این مجریان و ریزان برنامه از بسیاری زیرا

 .دهند

 با طرح كه زماني در مخالفت و دهد مي نشان واكنش خود از اصالح و تغییرات مقابل در سنتي تفكرات

 در.كنند مي اقدامهایي چنین جسور مدیران تنها دلیل همین به شود مي چندان دو شود روبرو شكست

 كه آمده در اجرا به پرورش و آموزش امور اصالح برای پرورش و آموزش در طرح چند اخیر سالهای

 .است داشته پي در نیز مقاومتهایي

 تحقیق و ارزیابي برای سپس و تدوین و طرح معلمان و كارشناسان توسط معموالً پرورش و آموزش طرحهای

 .شود مي ارسال پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه به

 آزمایشي، اجرای سال سه از پس كه است طرحهایي ازجمله( 21 تا صفر نمره حذف) توصیفي ارزشیابي طرح

 نوین طرحهای از پرورش و آموزش همچنان اما است شده تمدید آزمایشي اجرای برای دیگر سال دو مجدداً

 .است روروب كاستیهایي با پرورشي و آموزشي فرآیند ارتقا برای
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 های دغدغه از همواره درسي های برنامه و كالس در آموزان دانش فعال مشاركت برای راهكارهایي تدوین

 این ریزیهای برنامه در كمتر مهم این اما هست و بوده آموزشي ریزی برنامه صاحبنظران و كارشناسان

 .است گرفته قرار توجه مورد دستگاه

 تربیت نیز ومعلماني كند ایجاد پرسش آموزان دانش میان در كه شود تدوین ای گونه به باید درسي كتابهای

 .باشند داشته را پرسشها این به پاسخ توانایي كه شوند

 كمتر كشور مدارس متأسفانه و است دانایي سمت به حركت نخستین فراگیر، و آموز دانش در پرسش ایجاد

 دانشگاهي تحصیالت پایان تا را رویه این نیز نظام این آموز دانش و دهند مي اهمیت پژوهش و تحقیق به

 .كند مي دنبال نیز

 به مدارس در مستمر و مداوم شكل به هنوز درس كالسهای در پژوهش و تحقیق ارایه و كنفرانس برپایي

 .است داشته فراگیر خالق ذهن پرورش در منفي بسیار تأثیرات مسأله این و آید نمي در اجرا

 بیشتر كه آموزی دانش و گیرند مي نظر در محفوظات براساس را درسي نمره كشور، رسمدا از بسیاری هنوز

 .شود مي سلب فراگیر از خالقیت و ابتكار هرگونه شرایط این در و گیرد مي نمره بهتر كند حفظ

 و مبتكر آموز دانش شرایط این در و ندارد بهایي درسي محفوظات اندازه به مدرسه در پژوهش و تحقیق

 .یابد نمي خود های اندیشه ابراز برای مجالي ناروا برچسبهای با گرپرسش

 در و ندارد را خود های اندیشه تحریر توانایي آموز دانش كه است ای گونه به درسي های برنامه كاستیهای

 .بیابد طرح برای مجالي آنكه بدون شود مي انباشته او ذهن در فراگیر طرحهای و ابتكارات تمام شرایط این

 در هنوز انشا زنگ اما دارد نگارش چگونگي فراگیری به نیاز خود طرحهای و ها ایده بیان برای آموز دانش

 .است نگرفته قرار توجه مورد جدی صورت به مدارس
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 شود نمي محسوب سواد تنها نوشتن و خواندن و كرده تغییر یونسكو تعریف براساس سواد شاخص امروزه

 .شوند مي محسوب سواد بي انگلیسي زبان و اینترنت كامپیوتر، به آشنایي بدون افراد بلكه

 كشور مدارس از بسیاری یافته، توسعه كشورهای مدارس در كامپیوتر بكارگیری از دهه چندین از پس هنوز

 .است مؤثر و كارا وسیله این فاقد

 دوره در نیز واحدی و درس و دانند نمي را رایانه از ابتدایي استفاده چگونگي هنوز آموزان دانش از بسیاری

 .است نشده بیني پیش منظور این برای تحصیلي مختلف های

 از باید راه این در و نیست درسي مطالب ارایه در آموزان دانش فعال حضور جز راهي دانایي، تولید برای

 .داد شركت پرورشي و آموزشي مختلف های برنامه در را آنها و خواست مشورت آموز دانش

 دهند كالس در آموزان دانش به بیشتر نقش و شوند خارج بودن وحده متكلم از درس كالس در ایدب معلمان

 .كنند تشویق هم غیردرسي كتابهای مطالعه برای را آنها و

 انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشي و اجراي راه حل

ارتباط  فربدعلیم وتربیت لذا به افرادی كه در ت.بهترین راه حل ممكن محبت كردن و دادن مسئولیت بود

توجه  فربدمعاونت آموزشي، معاونت پرورشي، مربي ورزش توصیه شد به   مسقیم داشتند، من جمله پدر ، 

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

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

و اینكه بیشترین تاثیر را مي توانست در تعلیم وتربیت او داشته باشد، پدرش  فربدموثر ترین فرد در زندگي 

وقت بیشتری را در منزل برای او .  بود، لذا با او بطور مفصل در چندین جلسه صحبت شد و تاكید گردید 

شایعت كند، بعد از ظهرها زودتر به سعي كند هر روز صبح ها تا جلوی درب مدرسه او را م. اختصاص دهد
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بیشتر نموده و زمینه را برای  فربدارتباطش را با معلم   . منزل برگردد، در انجام امور منزل با او مشورت كند

 .ارتباط بیشتر او با دوستانش فراهم نماید

 كند كمك مشكلش حل در او به و باشد داشته فربد شخصیت در زیادی تاثیر توانست مي كه دومي شخص 

 خود محبت همچنین. دادم مسئولیت او به و كردم درگیر گروهي كارهای در را  .م بود او من به عنوان معلم 

كه با م و به سایر دانش آموزان توصیه نمو. كردماو را به عنوان نماینده كالس انتخاب   . نكردم دریغ او از را

    .نددوست شده و او را در كار های گروهي مشاركت ده فربد

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

 :اهم راهكار هاي ارائه شده به شرح زیر مي باشد

 كالس معلم و آموزشي ، پرورشي معاونت توسط مسئولیت دادن         -

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

 پرورشي نظر از چه و درسي نظر از چه مختلف های مناسبت در كردن تشویق         -

 علمي های گردش و اردو بردن         -

  خانواده روز روی پیاده در پدرش شركت         -

 فراهم كردن زمینه مشاركت پدرش با مدرسه مانند تعمیر دستگا های فتوكپي و كامپیوتر       -
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 (2شواهد ) اتگرد آوری اطالع 

 : مشاهده

در كالس كه مي رفتم مي دیدم . را از نزدیك بطور غیر مستقیم زیر نظر داشتم فربدچند مدت بود كه رفتار 

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

خوشحال است، دیگر سرش پایین و .ي كنداو اجتماعي تر شده، سالم م. دوستانش مي اندازد و قدم مي زند

او در درس ها .اگر كسي از اول او نمي شناخت متوجه نمي شد او واقعا مشكل داشته باشد. منزوی نیست

 .پیشرفت كرده بود

 (69اردیبهشت ) فربدمصاحبه با پدر 

 چه طور است ؟ وضعیت روحي و درسي او چگونه است؟ فربدحال -

خیلي بهتر شده است هم از نظر درسي و هم از  فربدمات شما را جبران كنم ، من نمي دانم كه چگونه زح -

من از وضعیت تحصیلي او .خیلي تاثیر خوبي داشت فربداین برنامه اردوی تهران شما در روحیه .نظر روحي

 .راضي هستم

 فكر مي كنید كدام برنامه ی ما در رفتار او تاثیر بیشتری داشته است؟-

وقتي به خانه مي آمد با خوشحالي . كه به او داده بودید او را خیلي خوشحال مي كرد  این مسئولیت هایي-

این برنامه اردو هم خیلي خوب بود و ... یا اینكه من انتظامات هستم و . بابا امروز مبصر شده ام : مي گفت 

 .دست شما وخانم معلمش درد نكند .واقعا تاثیر مثبت گذاشت  فربددر روحیه 

 (69اردیبهشت )فربد مدرسه  معاونا مصاحبه ب

دیگه آن حالت . نسبت اوایل سال بهتر شده و از نظر روحي هم خیلي بهتر شده فربدوضعیت تحصیلي - -

در كارهای گروهي مشاركت .با بچه ها مي جوشد، دركالس سر حال است. گوشه گیری كه داشت ، ندارد
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به نظرمن ،اینكه او از آن حالت  -.را دعوت كرده است  در بین امتحانات جشن تولد گرفته و دوستانش. دارد

گوشه گیری كه در اویل سال داشت به این مرحله رسیده است كه دوستانش را به جشن تولد دعوت مي 

 .راضي هستم فربددر مجموع من از وضعیت -كند و در روابط اجتماعي اش پیشرفت كرده است 

 نتیجه 

 

اركت در فعالیت های شانزوا طلبي و عدم م و گیری گوشه او مشكلكه بود  چهارمدانش آموز كالس  فربد

ل فن و اه افراد با مشاوره و علمي روشهای بر تاكید با .او بود  مشكل جسميناشي از  كه بود گروهي

توجه كردن ، دادن .متخصص تعلیم وتربیت ، همكاری و مشاركت معلم و پدرش به حول قوه الهي حل شد 

 فربدكردن ، مشاركت دادن در امور منزل و مدرسه از جمله اقدامات موثری بود كه به مسئولیت ، محبت 

و بتواند با مشكل عدم مهر . كمك كرد تا در شرایط عادی مانند سایر دانش آموزان به زندگي خود ادامه دهد

  .مادری كنار بیاید و خود را با زندگي موجود وفق دهد

 آموزان دانش سنف اعتمادبه تقویت برای راهكار 8

 و كودكان در نفس به اعتماد حس تقويت و پرورش براي مهم بسيار عامل چند به اينجا در

  .   كنيم مي اشاره نوجوانان

 دهيد، قرار مدنظر را آنها هاي توانمندي نوجوانان و كودكان با برخورد در كه كنيد سعي همواره( 8

. نگريست آنان به سازنده و مثبت بازخورد و ديد با پيوسته است الزم: را ها ناتوانايي و ها ضعف نه

 في رفتار در شك بدون داريم، نوجوانان و كودكان به نسبت ما كه نگرشي و احساس گونه هر

 و ضعف از مملو كودك به نسبت ما نگرش و احساس اگر. داشت خواهد سزايي به تاثير مابين

 از حد از بيش حمايت يا او، به نسبت توجهي بي و رغبتي بي مانند رفتارهايي به  باشد، او درماندگي

 نفس به اعتماد و ارزشمندي حس از تواند نمي كودك صورت دو هر در كه شد، خواهد منجر وي

 خواهد كودك روي بازدارنده يا و سوء تاثير تنها نه منفي نگرش وجود. باشد برخوردار الزم

 هاي برداشت از اي ديواره پس در نيز را دخو هايي نگرش و ها انديشه چنين صاحبان بلكه گذاشت

 همه از باالتر و سرزندگي و نشاط عمل، ابتكار و ها خالقيت از كرده، محبوس ويرانگر و آزاردهنده

 .دارند مي باز تحرك و توكل اميد،
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 آنها به: كنيد فراهم آزاد و مستقل هاي فعاليت از خوشايندي تجارب جوانان و نوجوانان براي( 2

 براي. بيابند را خويشتن از مراقبت و مسووليت احساس مستقل، هاي فعاليت با تا يدده فرصت

 اغلب. دارد اهميت بسيار داوطلبانه هاي فعاليت و تحرك براي الزم هاي انگيزه ايجاد كار اين

 دروني خوشايند احساس و رضامندي با و افتاده فعاليت به محيطي هاي انگيزه با نوجوانان

 از روزانه كارهاي انجام زمينه در آزاد و مستقل هاي فعاليت كه است بديهي. دكنن مي پيشرفت

 اين است مهم آنچه اما. بود خواهد نياز بي خانواده تشويق و ارشاد هدايت، گاهي و مستمر نظارت

 در نبايد. نيست نوجوانان امور و ها فعاليت در ايشان مدام دخالت معناي به بزرگساالن، نظارت كه

 عناصر به را آنها باشد، نوجوانان دست به ابتكارعمل اينكه جاي به كرده، دخالت آنان رهايكا همه

 .سازيم تبديل غيرفعال و منفعل

 و ايجاد عوامل ترين مهم از يكي: دهيد افزايش را نوجوانان و كودكان آميز موفقيت تجارب( 7

 فراواني ناموفق، يا و رو كم ناننوجوا ويژه به نوجوانان، و كودكان در نفس به اعتماد حس تقويت

 .است متعدد هاي فعاليت انجام در آنها هاي موفقيت

 به شود، مي بيني پيش آنها براي كه هايي فعاليت و آموزشي هاي برنامه است الزم ديگر، عبارت به 

 آنها انجام به موفق دهند مي نشان خود از كه تالش و سعي با كه شود تنظيم و تهيه اي گونه

 دار جهت و هدفمند افراد تالش كه اين است، توجه قابل و مهم بسيار ارتباط اين در آنچه. دبشون

 از خوشايندي احساس آنها تا پذيرد، انجام تالش سايه در بايد موفقيت گونه هر كسب يعني  باشد،

 به استثنا بدون ها تالش و ها فعاليت همه كه انتظار اين است، بديهي. باشند داشته تالش و دقت

 با كه است آن معقول توقع بلكه باشد آل ايده و طبيعي امري تواند نمي همواره شود، منجر موفقيت

 به جوانان و نوجوانان خاص تربيتي و آموزشي هاي برنامه افراد رواني و ذهني شرايط به توجه

 .ابندي دست مطلوب نتيجه به خود مستمر تالش با آنها موارد غالب در كه شود تنظيم اي گونه

 يا و رويي كم دليل به پياپي هاي ناكامي و ها شكست وقوع يعني صورت، اين غير در ترديد بي

 و كارايي حس نوجوان مستمر، هاي دلزدگي و ها دلسردي بالطبع و شده ارايه تكاليف دشواري

 يزن وي نفس به اعتماد شود، مي مستولي او بر كفايتي بي احساس داده، دست از را خود ارزشمندي

 قبيل اين پيشرفت و رشد در آنچه كه باشند داشته ياد به بايد مربيان و اوليا. رسد مي حداقل به

 همه. آن از حاصل نتايج صرف نه و آنهاست تالش و انگيزه مساله است، اهميت حائز و مهم افراد،

. دارند نياز ترغيب و تشويق به شان هاي تالش و ها فعاليت در رو كم جوانان و نوجوانان ويژه به افراد

 تالش براي آنها رغبت و انگيزه تقويت موجب متعدد هاي مهارت انجام در ايشان هاي موفقيت
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 آنها نفس به اعتماد و پشتكار تالش، جرأت، انگيزه، موفق تجارب ديگر، عبارت به. شود مي بيشتر

 .كند مي تقويت را

: دهيد افزايش احتمالي هاي ناكامي با شدن مواجه براي را نوجوانان و كودكان تحمل قدرت( 4

 نفس به اعتماد داراي كه فردي مناسب، هاي ريزي برنامه و تمهيدات همه وجود با ترديد، بدون

 زندگي در نيست، برخوردار اجتماعي الزم هاي مهارت و مطلوب ذهني توان از يا و است ضعيف

 تجارب با گاهي متنوع هاي فعاليت انجام در گوناگون داليل به اجتماعي و آموزشگاهي خانوادگي،

 تجارب قبيل اين از بايد مربيان و والدين. شد خواهد مواجه ها شكست و ها ناكامي از ناخوشايندي

 به جوانان ترغيب و تشويق با و بكنند را استفاده حسن نهايت نيز او براي ناخوشايند ظاهر در

 تجربه گاه. كنند تبديل تازه جهشي و پرش سكوي به را او  ناكامي مساله دوباره، تالش و سعي

 وجود به كار ادامه و كوشش براي تر غني و تر قوي اي انگيزه افراد از بعضي در  ناكامي و شكست

 يا شكست تجربه از ما تلقي و نگرش چگونگي است، مهم العاده فوق مورد اين در آنچه. آورد مي

 .است كار انجام در نوجوان موفقيت عدم

 و ترغيب: كنيد تقويت را نوجوانان و كودكان مطلوب حال عين در و مطمئن و ممصم رفتار( 5

 شخصيت ضعف يا و رويي كم دچار كه نوجواني يا كودك مطمئن غيركالمي و كالمي رفتار تقويت

 . كرد خواهد بيشتر را او نفس اعتمادبه است،

 او خاطر امنيت و خصيتش استحكام براي جوان و نوجوان در هايي مهارت و رفتارها چنين وجود

. است ارزشمند العاده فوق هستند، كافي نيت حسن فاقد كه افرادي با مواجهه هنگام در خصوص به

 گونه اين. باشد مشاهده قابل متنوعي هاي زمينه در تواند مي فرد مستدل و مصمم مطمئن، رفتار

 را شخص نفس به داعتما و ارزشمندي حس مسووالنه، و استداللي مطمئن، و مصمم رفتارهاي

 پرخاشگرانه رفتارها اين كه داشت توجه بايد شد، ذكر كه گونه همان است بديهي. كند مي تقويت

 .نشود آنها خاطر رنجش يا و ديگران به احترامي بي موجب نبوده، لجاجت روي از يا و

 رو كم اناننوجو و كودكان: كنيد ياري خود عواطف و احساسات كنترل در را نوجوانان و كودكان( 6

 مواقعي چنين در. سازد مي متاثر را آنها شدت به كه شوند مي مواجه هايي فعاليت و شرايط با گاه

. است مهم بسيار هستند رو روبه آن با كه اي مساله با مقابله براي داري خويشتن و عواطف كنترل

 .بود خواهد ضروري كامل طور به بزرگساالن راهنمايي و نظارت شرايط اين در است بديهي
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 با مثبت ارتباط حفظ و برقراري توان: كنيد تقويت را نوجوانان و كودكان اجتماعي هاي مهارت( 3

 نوجوانان و كودكان نفس به اعتماد بالطبع و اجتماعي ارزشمندي احساس افزايش موجب ديگران

 و رو كم نوجوانان و كودكان كه كنند كوشش بايد مدارس مربيان خصوص به و والدين. شود مي

 و دوستانه رابطه شده، مأنوس خود هاي كالسي هم و ساالن هم از توجهي قابل تعداد با ضعيف

 و شخصيت شكوفايي و رشد براي اي، دوستانه ارتباط چنين حفظ و برقراري. كنند برقرار متقابل

 نوع اين كسب اهميت. است ضروري كامل طور به امري نوجوانان اين سرزندگي و نشاط

 حفظ براي نوجوان بلكه نيست تحصيلي هاي مهارت كسب از كمتر تنها نه اجتماعي هاي مهارت

 در ساده، هاي نامه نوشتن يا و زدن تلفن گفتن، سخن براي بيشتري انگيزه دوستانه، ارتباطات اين

 ضمن مربيان و والدين نيز اينجا در. كند مي پيدا بيند، نمي را خود دوستان مدتي براي كه مواقعي

 دوستانه روابط برقراري براي الزم نفس به اعتماد فاقد و رو كم نوجوان يا كودك ترغيب و ويقتش

 و خوب دوست يك هاي ويژگي دوست، ارزش مقتضي، شرايط و مواقع در خود، كالسان هم ديگر با

  . داشت خواهند بيان وي براي ساده زبان به را يابي دوست معيارهاي

 نياز رفتاري الگوهاي به ما همه: كنيد آشنا مطلوب رفتاري الگوهاي اب را نوجوانان و كودكان( 1

 برخوردار سزايي به اهميت و نقش از رفتاري الگوهاي و ها مدل تربيت، و تعليم نظر از. داريم

 موجب كرده، ايجاد وجود تعالي و حركت رشد، انگيزه انسان، در رفتاري الگوهاي وجود. هستند

 رشد از اي درجه و موقعيت هر در انسان كلي، طور به. شود مي شخصيت متعدد ابعاد شدن شكوفا

 زندگي در متنفذ و موفق افراد وجود. است رفتاري هاي اسوه و الگوها به نيازمند هم باز باشد كه

 خصوص به است، مهم بسيار آنها شخصيت تعالي و رشد براي نوجوانان و كودكان باالخص ها، انسان

 الگوهاي از برخي نقش شك بدون. باشند داشته متقابل ارتباط الگوهايي ينچن با آنها كه زماني

 .است محسوس العاده فوق انسان تالش و سرزندگي و حيات در خاص رفتاري

 فاقد كه افرادي اگر. كند مي بيشتر را انسان نفس به اعتماد و تالش اميد، رفتاري، الگوهاي وجود

 يا و خود ساالن هم از بعضي با دارند نياز رفتاري الگوهاي به همه از بيش و هستند نفس به اعتماد

 از روشني تصوير شوند، مأنوس و آشنا برخوردارند، بيشتري اجتماعي توفيقات از كه اشخاصي

 ذهني و عيني تصوير اين. باشند داشته توانند مي خود اميدواركننده زندگي مشي و آينده

 كارايي ارزشمندي، حس بر بخشيده، مطلوب سرعت و جهت آنها هاي تالش و كوشش به تواند مي

 الگوهاي با او كردن مأنوس نوجوان، تشويق و ترغيب بنابراين،. بيفزايد نفسشان به اعتماد و
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 تحقيرآميز، و تنبيهي رفتار هرگونه از اجتناب و وي اجتماعي هاي مهارت تقويت موفق، رفتاري

 .دهد ادامه خود هدفمند هاي تالش به قويتر نفس به اعتماد و بيشتر انگيزه با او كه شود مي موجب

 پیشنهادات

 :در پايان چند توصيه به آموزگاران محترم دارم

 مي باشد با اعتماد به نفس پایین دادن مسئولیت بهترین گزینه برای حل مشكل دانش آموزان -

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

 .علمي و اردو ها به منظور تعامل با سایر دانش آموزان بسیار مفید استبرگزاری گردش های -

فراهم كردن زمینه برای ارائه گزارش و سخنراني پیرامون مسائل درسي و كار گاهي توسط این چنین  -

 .دانش آموزان برای بر طرغ كردن مشكل گوشه گیری انان مفید است

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

 . شود داده انها به ارزیابي و نقد

لذا توصیه مي گردد كه معلمان عزیز از همان روز های . شناخت، پیش مقدمه انجام هر اقدامي مي باشد-

 .كنند داماق آموزان دانش كامل شناخت به نسبت  اول سال تحصیلي با كمك مسئولین مدرسه ، اولیا

مطالعه كتب روانشناسي .دانش و آگاهي نسبت به مسائل تربیتي و آموزشي ابزار موفقیت معلم مي باشد -

 .تربیتي و روشهای تدریس باید به یك عادت برای معلمین تبدیل شود

اسب برخورد نامناسب مانند تجویز داروی نامن.از شتابزدگي و هر گونه اقدامي قبل از آگاهي خودداری گردد-

مي باشد كه گاهي اوقات خسرات جبران ناپذیری به بار مي آورد و برای برگشت به نقطه اول هیچ راهي 

 .وجود ندارد



 .ربای خرید افیل ورد اقبل وریایش هب سایت مراجعه کنید . افیل ربای مشاهده است ین ا

22 
 

  

 

 

 

 

 

 

 :منابع وماخذ

 0881سیف الهي،وجي اهلل، راهنمای اقدام پژوهي،انتشارات گیالن،-0

 8718ن ، تهران ، سال اكبري ، ابوالقاسم ، مشكالت نوجوانان و جوانان ، چاپ دوم نشر ساواال -2

رفتارهاي بهنجار و نابهنجار كودكان و راههاي پيشگيري و درمان ، : نوابي نژاد ، شكوه-7

 8732انتشارات انجمن اولياء و مربيان 

 در آموزان دانش با مشاوره ، 0888منوچهر، ، خواني فضلي و نگار ، پور اصغری –اصغری پور ، حمید  -0

 . آفتاب ضریح انتشارات: مشهد ، مدارس

  انتشارات رشد: ، اصول و روشهای راهنمایي و مشاوره ، تهران 881حسیني بیرجندی، سید مهدی،-2

 (بر خط ) عزت پور ، نازی ، گوشه گیری و درمان آن  -8



 .ربای خرید افیل ورد اقبل وریایش هب سایت مراجعه کنید . افیل ربای مشاهده است ین ا

23 
 

 


