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نوجوا و مشكت


در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺮوﯾﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﮐﻤﺮوﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻤﺮوﯾﯽ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ در ﮐﻤﺮوﯾﯽ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﻠامن
ﴍاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﺷﻮد
 .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎی آزاد و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎدی اﯾﺠﺎد منﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺠﺎی آن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺮس آور ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دل زدﮔﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﻟﯿﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﺮو در ﻣﺤﯿﻂ
و ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺮوﯾﯽ و اﻧﺰوای آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﺮوﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮورش
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻤﺮوﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده:
ﭼﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ از راه ﺟﺴﺘﺠﻮی وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﻃﺮح ﺳﻮال ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮد ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا راﻫﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ،ﯾﺎ
ﮐﻢ منﻮدن از ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺑﯿامری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:
 -۱اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺎﻫﺪهی اﻋامل ورﻓﺘﺎر ﻓﺮد ،در ﻣﻮاﻗﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ و درﻣﺎن وی ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﭼﻨﺎﭼﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﺟﺘامع ﺗﺮس
دارد ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﴍاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺻﺤﻨﻪای از اﺟﺘامع ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وی اﺳﺖ ،وارد ﺷﻮد.
 -۳در ﺻﻮرت ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻓﺮد و ﻣﺸﺎﻫﺪهی اﻋامل و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﮑﺮوﯾﯽ و اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻮرا ً ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋامل ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺟﻮان در وﺟﻮد ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺑﯽارزﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪس ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ وی در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﺶ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ

دادن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪﻓﺪار ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ ،ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮان روﺷﻦ و ﻫﻮﯾﺪا ﺷﻮد.
 -۵از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮان از ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻢ ﺳﻦ و ﻫﻤﺴﺎﻻن
ﺧﻮد ﺑﺎﺧﱪ ﺷﻮد و درﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﺺ وی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﺶ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﱰک را دارﻧﺪ.
 -۶آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﺧﻮردن،
ﻧﺸﺴنت ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و داﺷنت ،ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺟﺘامﻋﯽ ﺷﺪن وی
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۷ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻮﺛﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﺘﻔﺎده منﻮد.
 -۸ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ و ﮐﻤﺮو را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﮐﺮدن
ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ از ﺷﺪت اﯾﻦ
ﺑﯿامری در ﻓﺮد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۹اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن ﮐﻤﺮوﯾﯽ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ،و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺸﺎﻫﺪهی آن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪه .دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺰﺋﯽ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺮو و ﺳﭙﺲ واﮔﺬاری ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﻬﻤﱰ و ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و اراﺋﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.
 -۱۰ﺟﺮات آﻣﻮزی ،از ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان
زﯾﺎدی در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎدن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ درﻣﺎﻧﯽ
دارد ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮات آﻣﻮزی در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در اﺑﺮاز
ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ روش ﺳﺒﺐ
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮﯾﺸنت ﭘﻨﺪاری و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﱰل دروﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
درﻣﺎﻧﯽ در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و رﻓﻊ
ﮐﻤﺮوﯾﯽ اﺳﺖ.

