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22......................................................................................................................................................................منابعفهرست

 مقدمه

وکنددمدیپیدداتعلیفمحیط،تاثیرتحتتدریجاکهاجتماعیاستموجوديبالقوهتولد،آستانهدرانسان

ايدورهیکودکدان.اسدتجهانوکشورشهر،محل،مدرسه،کوچه،خانه،ترتیببهشدنشاجتماعیقلمرو

بدامشورتضمنکودکان.داردمشاورهوراهنماییبهنیازدیگرزمانهرازبیشآموزدانشنآدرکهاست

محدیطدربخدشزیدانبرخوردهايازوبشناسدبهترراخودچگونهکهبداندبایدکمدستمربیان،واولیا

فرصدتندرتبهکهستامربیانواولیاهايتجربهروایتگر،"یکودکانراهچهار".کندپرهیزمدرسهوخانه

سدخنآنبدارهدرروشنیبهکرده،بررسیاند،ساختهدرونیخویشدرهاسالطیکهرافنونییابندمی

اخدتالتتدرغالدبکدهاسدتورفتاريجسمیوسیعتغییراتبروزیکودکاندورهتغییراتجملهاز.بگویند

گوشدهکودکدان.استآموزاندانشازدربعضییانزواطلبرفتارهاایناینازیکیشودمیگرجلوهرفتاري

بدافیخیدالبدهوبدردمدیپنداهدرونعدالمبهبرقرارکندخودمحیطبامناسبیارتباطتواندنمیچونگیر

،نزدید دوستیروابطفقدانگاهوبودنمحدود،اجتماعیازفعالیتهايفرار،سکوتوخجالت.پردازدمی

درشددنتسدلیم،نکدردناعتدرا وموجدودوضدعبداسداز ،دیگدرانازنخواستنکم ،حوصلگیبی

،کدال بدهعالقگدیبدی،رقابدتازاجتنداب،گدرفتنگردنبهراگناهانتقصیر،دیگرانبرابرخواستهاي

اعتمادبیخود بهنسبتکودک.استگیرافرادگوشهعالئماز،...وخودتواناییهايبهنسبتاعتماديبی

بهنیازتجربگی،کمواستقاللعیندرکودکیدورهدرفردبنابراین،ترسدمیخود شکستهايازوشده

.بگیرندعهدهبهراويراهنماییوهدایتبایدمربیانووالدینراستا،ایندروداردمختلفمهارتهايکسب

مشدکالتسدويوسدمتبدهراکانکودنشوددرماناگرکهاستشایعنسبتاًهايرفتارازیکیطلبیانزوا

توانمندياحسا عدم.دادخواهدسوقزودرنجیواضطراب،افسردگی،نفسبهاعتمادعدممثلدیگري

فعالیدتازفدردجداییباعثخود،نظریاتوافکاربیان،احساساتبروزدرناتوانینیزونفسعزتکمیو
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خانوادهمحبتازمحرومیت.دارندبعهدهکودکانرفتارایندایجادرمهمینقشنیزوالدین.استگروهی

شخصدیتاندزوا.داردبسدزاییتداثیراختاللاینیافتندرشدتاوبهشدهواگذارمسولیتهايبهتوجهعدمو

واعمدر اتالفبهبرد،میفروتخیلورؤیاعالمبهراآدمی.سازدمیلعلیراهاآنروحوضعیفراافراد

نفدسبهاعتمادافزایشبراياجتماعیهايقابلیتکردنتمرینوآموختن،گریزيبراجتماعغلبه.دمیدار

راهتوانددمدیاجتمداعیدرگروههاياودادننقش،حقیقیهايموقعیتدرهاتواناییاینکارگیريبهو

کشداندنمدعجبدهاصدلیهددف.باشددآمدوزانداندشاندزوايحالدتدرمداندرمدرسهولینئمسگشاي

.گیراستگوشهآموزاندانش

 مسئله تشخیص و موجود وضعیت توصیف

وشدودمیمحسوبنوجوانانوکودکاندرعمدهمشکالتازیکیعنوانبهانزواطلبییاگیريگوشهرفتار

فدرديعندوانبدهگداهوشدهدیرشناختهکنندنمیمشکلودردسرایجادمدرسهدرکهآنبرايمتأسفانه

افتدمیتأخیربههاآنشناختوتشخیصنتیجهدر.گردندمیمعرفیدیگرانطرفازدردسربیومؤدب

.استشدهحادترشاگردوضعیتوترسختدرمانکارکهگردندمیمشکلمتوجهزمانیو

حددازبدیشوبرنددمیپناهخوددروندنیايبهوبودهکفایتیبیاحسا دارايانننوجواوکودکاناین

افراداین.ندارندراخودنظراتیامخالفتبیانجرأتباشندمخالفايمسئلهبااگرحتیوهستندمتواضع

مجبوریاباشدهاآننظرمخالفايمسئلهاگرودارندحديازبیشحساسیتخوداطرافمسائلبهنسبت

شددتهنگدامدرگداهوزننددینمدحدرفکسیباوکردهکزايگوشهدرباشند،جمعیکاردرشرکتبه

ازدورواسدتهمدراهتردیددوشد بداهموارهکودکانیچنینرفتار.جوندمیراخودهايناخنناراحتی

.دارددنبالبهناگهانیهايرويپسوناشیانههايجهشکهاطمینان
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.اسدتواکشوشکدرمتضادنیرويدوبینکمروشخصکهکندمیایجادراتصوراینحرکاتاینهمه

نمایاندیگراننظردروتربزرگخود نظردررااوناتوانیکهاستخصوصیاتیدارايکمروییکودکهر

رند چقدرمنکهبینیدمی»بگوید؛خواهدمیخودکمروییباکودککهاستاینمثل.دهدمیجلوهتر

ارتبداطازکدهرسددمیجاییبهخوددآمیزتردیرفتارباکودکترتیببدین!«.بگذاریدراحتمپسبرم،می

آنبامناسبیصورتبهنتواندترسدمیزیراکند،میپرهیزاستدشواروآوررن اوبرايکهاجتماعیهاي

.شودروبهروها

سسدالسدابقهتددری11وداراي.............دبسدتانسدوموچهدارمابتدداییآموزگارپایده................اینجانب

درگوشهامیرمحمد.خبودکهمتوجهشدمیکیازدانشآموزانمبهنام93-94میباشمابتدايسالتحصیلی

ايکزکردهودرخودفرورفته،بهدر توجهینداردبیشتراوقاتسر راگرفته،رنگشپریده،بادوستان

خواستمبداامیرمحمد.خاندموازخودصحبتنمیکند.یکیازروزهاوقتیزنگبیرونزدهشددرکال م

اومنبماندقبولکرداحوالشراپرسیدمگفتخوبمولیدروغمیگفتزیادهمحدالخوشدینداشدتاز

پرسیدمگفت:شبراخوبنخوابیدهخوابشمیایدگفتمآخربادوستانتهمبدازيدربارهبیحوصلگیا 

کردمجوابیدادولینهمنطقیوعقلپسندفقطدرنمیکنیدرجوابگفت:مندوستیندارم.هرسوالی

ورفعمسئولیتبودنتوانستمخودمراقانعکنمبرايهمینموضوعرابدامددیرمطدرححدی جوابساده

کردماونیزمانندمنحد میزداومنزويوگوشهگیرشدهبودباپیشنهادمدیرمدرسهوعالقدهخدودم

کارمراشروعکردودرنهایتقدرارشددنتیجدهنهداییرادرقالدبید حمد.خامیرمبرايرفعاینمشکل

گزار اقدامپژوهیبهمدیرتحویلدهمبندهنیزشروعبهجمعآورياطالعاتنمودم.

 ( ا -شواهد)  اطالعات آوري گرد

آنحدلردوکنددتاییددرامسدئلهوجدودتدانمدودمشدواهدآوريجمعبهشروعمسئلهاینرویتازبعد

.نمودماستفادهزیرروشهايازداشتمکهسواتتیجواببهرسیدنبرايونماییمارائهراهکارهایی
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 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

بدهبسدیار.اسدتحرفدیکموآرامبسیارآموزدانشاوشدممتوجهکال درامیرمحمد.خرفتارمشاهدهدر

پدایینراسدر کدال دراوقداتبیشدتر.کندمیصحبتهایشسیکالهمسایرومنباکال درندرت

بدرایشکدال درتدریسحیندرسوالیاگر.کندنمینگاهمن،بهمنصحبتیاوتدریسموقعوانداخته

مطدرحرااوسدوالکدهخواهددمدیدوستشازاوقاتگاهیونکردهمطرحراسوالشخود آیدمیپیش

وکالسدیوگروهدیهدايبحدثدر.کنددمدیصحبتنشیندمیکنار کهنفری باتنهاکال در.کند

گوییپاسخبرايشودمیخواستهاوازکهزمانیتنهاونیستداوطلبزمانیهیچکال درپاسخوپرسش

کامدلطوربهنیستقادروشودمیحاضرپریدهرنگومضطرببسیارشودحاضرکال جلويدرشفاهی

.ددهپاسخسواتتبه

 مدرسه همکاران سایر و مدیر با مصاحبه-2

کهکردنداشارهموضوعاینبهنیزداشتم،ایشانامیرمحمدبهراجعفجرزرگرمدرسهمدیرباکهصحبتیدر

ورزشدیوهنري–فرهنگیمختلفمسابقاتوپرورشیهايفعالیتازی هیچدرشرکتبرايامیرمحمد

درستانجامبهقادرشودمیواگذاراوبهاجباريصورتبهمسئولیتیکهزمانیحتی.نیستداوطلبمدرسه

درتفریحزنگاوقاتبیشتر.باشدداشتهخوبیوموثرارتباطآموزاندانشسایرباتواندنمیچوننیستآن

دفتدربدهخدواهممیاووازدارمکارياوباکهزمانی.شودمیدیدههایشکالسیهمازیکیبافقطحیاط

همکارچندباکهصحبتیدر.نداردراداخلبهشدنواردجراتوایستادهدفتردرکند،پشتمراجعهدرسهم

رادانشآموزيآراموگوشهگیرمیشناسندکمتراورامشغولامیرمحمدکردنداشارهنیزآنهاداشتمدیگر

آزموندروشودنمیداوطلبکال درفعالیتیهیچانجامبرايعنوانهیچبهورجهوورجهکردندیدهاند
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بسدیارکالسدیهايگروهدر.کندمیکسبشفاهییابیارز بهنسبتبهتريبسیارامتیازکاغذي_مداد

.کندمیتاییدرادوستانشسایرنظرمعموتودهدمینظروکندمیفعالیتکم

امیرمحمد مادر با مصاحبه-3

مطرحازبعد.باشمداشتهصحبتیويباتاکندمراجعهمدرسهبهمخواستامیرمحمدمادرازتلفنیتما در

ومندزلدرامیرمحمدرفتاربهراجعکمیتاخواستممادر ازمدرسهوکال درامیرمحمدمشکلکردن

.کندصحبتفامیلوخانوادهاعضايسایربااوارتباطبرقرارينحوه

صدحبتمدادر وپددربداکدم،خیلدیبدودهآرامسدیاربنیدزمنزلدرامیرمحمدمادر هايگفتهطبق

شدرکتاغلبخانوادگیهايمهمانیدر.کندمیمطرحمنزلدرندرتبهرامشکالتشومسائلوکندمی

مهمدانحضورهنگامدر.کندنمیصحبتکسیباوتهسنشساکتوآرامبسیارشرکتصورتدریاونکرده

قابلالبته.کندمیخودداريهامهمانجمعدرحضورازوگذراندهخودقاتادرراوقتبیشترنیزمنزلدر

ويحیدايوحجبدهندهنشانوامیرمحمدرفتارحسنعنوانبهرانکتهاینامیرمحمدمادرکهاستذکر

بسدیارخدود کهکرداشارهنیزنکتهاینبهامیرمحمدمادر.بودخوشحالبسیارمسئلهاینازوکردمطرح

آرامايخدانوادهکدلدرونیسدتحددازبدیشتوضدیحوگوییزیادهاهلوکندمیصحبتمختصروکم

بودبندهازبیشترآنهاتجربهکهمدرسهآموزگارانواولیاءانجمناعضاي،مدیربارامسئلهاینبنده.هستند

داشتمآموزگارانشورايومدرسهاولیاانجمناعضاي،مدیرباکهاییجلسهچندازپسوگذاشتممیاندر

:گذاشتیممشورتبهرازیرمسائل

مربوطبهمشکالتخانوادگیاومیباشد؟امیرمحمدمشکلکمروییآیا-1

مربوطبهمشکالتاقتصادياومیباشد؟امیرمحمدآیامشکلکمرویی-2
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شد؟مربوطبهنحوهتدریسمعلماومیباامیرمحمدآیامشکلکمروي-3

ازنظرعاطفیمشکلدارد؟امیرمحمدآیا-4

نیازبهمشاورهدارد؟امیرمحمدآیا-1

مربوطبهتحقیرکردناوتوسطخانوادهاست؟امیرمحمدآیادلیلکمرویی-6

مربوطبهتحقیرکردناوتوسطهمکالسیهایشاست؟امیرمحمدآیادلیلکمرویی-1

شود؟واقعمؤثرآموزاندانشکمروییکاهشدرتواندمیمیزانچهتامعلم-1

دارد؟تأثیرگمروییکاهشدرمیزانچهتاکال دردرسیکوچ هايگروهتشکیل-9

مؤثراست؟هاآنکمروییکردنبرطرفدرمیزانچهتاکمروآموزاندانشبهمسئولیتدادن-11

است؟مؤثرآنهاکمروییکاهشدراندازهچهتاآموزاندانشمثبتکارهايتشویق-11

توجدهمدورداخیدرهدايسدالدرکدهفرديبینوعاطفیروابطایجاددرموجودمعضالتوازمسائلیکی

مشدکلی.اسدتکمروییپدیدهاستگرفتهقرارخانوادهمشاورانوروانشناسان،تربیتومعلیتمتخصصان

بدهکمتدرمدردمعامدهاسدتبودهمختلفافراددامنگیرمختلفبسیارجهاتبهکنونتاگذشتهازکهاست

جملدهازکمرویی(.1311،افروز)گیرندمیاشتباهحیاوشرمباراآنوکنندمییادآنازمشکلعنوان

ازتدوجهیقابدلمیدزانمعمدوتوخدوردمدیچشدمبهافرادبیندرايجامعههردرکهاستهاییپدیده

کمرویدیازحصداريدرراخودشدانناخواسدته،خدویشمیدلرغدمبهرانبزرگساتوانکودکان،کودکان

ازبدردنسدودوخدویشهايخالقیتواستعدادهاکردنشکوفابهقادردلیلهمینبهوکندمیمحبو 

زیاديمشکالتباجامعهدررافردکمرویی(.1313کامر،)نیستندخویشارزشمندهايقابلیتوظرفیت
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شدودمدیوجدودياضدطرابسدببآنتبدعبدهودیگدرانبارابطهایجادتواناییعدمازاعمکندمیروبرو

نامعینشیءبهکهخطريانتظاربایاکنونیآمیزضربهموقعیتی باکهاستآوريرن احسا اضطراب

روشنیبهارآنمنبعفردکهاستتهدیديیاناایمنیمفهوممستلزماضطرابدیگر،عبارتبه.استوابسته

کدهرسددمیمرضیاضطرابحدبهآید،درمیمداومومزمنصورتبهکهوقتیحالتاین.کندنمیدرک

زنددگیامکانداتوآسودگیآرامش،ازمحرومیتوگستردهاستیصالشکست،،نایافتگیساز منبعخود،

آنندوعیازکههستندافراديمیان،ایندر.شودمی ناامیددي،ازگدودعقیدد بدهکدهبرندد،مدیرند از

جیمدز.گیدردمدیندامبدهاضدطراب«وجودياضطراب»نشأتمعناییبیوپوچیاحسا خودبیگانگی،

وجدودياضدطراببدرايتواننددمدیهاانسانکهاستمعتقدوجودگراپژوهشگرانسایرهمراهبهبوگنتال،

پنهدانحالدتبدهزندگی،طولدرحتیها،سالطولدرکههاییآمادگیباشند؛داشتهقبلیهايآمادگی

دریدزديرضداغریدب(.1311،گنجی)کنندمیتجلیاستثناییهاياستر اثربرتنهاوماندمیباقی

تنبیهیهايشیوهازبودندعبارتعواملایندادقرارربررسیموردراکمروییعواملوعلل(1311)سال

مقدرراتووالددینرواندیوجسدمیبیماري،والدینتحصیالتمیزان،فردظاهريعیبونقص،خانواده

تواندمیتحقیقایننشدیافتتحقیقهايفرضیهدرموردتحقیقاتیزمینهپیشمتاسفانه.خانهدرخش 

.آتیتحقیقاتبرايباشدايزمینهپیش

تدوجهیراکمروییکه(1314)میقایعلیو(1313)شارتیهژانهايیافتهباتحقیقازآمدهدستبهنتای 

محیطدیعوامدلوهمارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهايموقعیتدرخویشتنبهمضطربانهغیرعادي

روحوتحقیق(1319)پیوندرابامجلهنتای اینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همکارانکههمانگونههمچنینکردمپیدادسترسینییکسانتای بهکهنمودممقایسه(1311)محمدياله

مدیمشداهدهکمتدراودرشدتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتنداظهارنیز
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ازآمددهدسدتبدهنتدای گفدتتدوانمییساندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهايشود

.استبرخوردارقبولیقابلاعتبارازتحقیق

-(کیداامیندیمحمددامین)ببرم؟بینازآموزاندانشدرراخجالتوحرفیکمیاروییکمتوانستمچگونه

نتیجدهتقدوامدرسدهدورود(:ومدرسهمنطقه)اقداممحلثانیشهیدمعلمتربیتمرکز11-11:اقدامسال

خواسدتهبهداردامکانکهجاییتاکنممیتوصیهلیااوبهمن:والدینومعلمانبهشماهايوتوصیهگیري

بدهوکدنمجلدوگیريشدودمدیمشدکلیچنینباعثکهعواملیهرگونهازوکنندتوجههایشانبچههاي

آمدوزداندشوجدوددروحشتوتر باعثکهمخربعواملوتنبیههرگونهازکهکنممیتوصیهمعلمان

.کنندتوجهآموزاندانشفرديتفاوتهايبهوباشندصبورلمیمعشغلدروکنندجلوگیريشودمی

آمداريجامعدهپدوراندوريفاطمده:محقدقدهم؟کاهشراکال درفاطمهگیريگوشهوروییکمچگونه

وارزشدیابیازپدس:نتدای گنبددشهرسدتان3دادخدواهآموزشگاهدرابتداییپنجمپایهآموز،دانشفاطمه:

موفقیتاینوبودمثبتوبارپرولیسادهبسیارطرحاینکهرسیدمنتیجهاینبهآمدهدستبهاطالعات

سدالمعلدم-3مددیر-2آمدوزاندانش-1:دانممیزیرعواملهمکاريدلیلبهراآمدهبدستاطالعاتو

اولیاء-1مشاور-4قبل



 :کمرویی تعریف

اضدطرابیداتدر کمرویدیزیدرادیگدرانبداشدنمواجهازتر والعادهفوقخودتوجهییعنیکمرویی

کندارهوکمرویی.داردگریزاجتماعیارتباطاتوناآشناافرادباشدنمواجهازفردآندرکهاستاجتماعی

.استاطرافمحیطباارتباطازخودداريبرايکوششیکودک،گیري
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شدعرید درلغدتایدنازشددهثبدتيدهاسدتفااولدینکدهگویددمدیآکسفوردانگلیسیلغتفرهنگ

ایدنمعندیشدعرآندر.استشدهسرودهمسیحمیالدازبعدسالهزارحدودکهاستبودهآنگلوساکسون

،ترسدوییخداطربده"کهاستفرديصفتنشانگر"کمروبودن".است"شدهترساندهسهولتبه"لغت

یداافرادبامواجههازهشیارانه"کمروفرد".استمشکلوابهشدننزدی ،اطمینانیبیوکارياحتیاط

ابدرازاز،استکارمالحظهخودکرداریاگفتاردر".استبیزارآنانهمراهکاريانجامیامشخصچیزهایی

یداوباشدداعتمادبییاگیرکناره"کمروفرداستممکن.استترسومحسوسیطوربهواستبیزاروجود

عندوانبهراکمرویی"بستر"ولغتفرهنگ".باشدداشتهمشکوکواعتمادبی،انگیزپرسششخصیتی

.کندمیتعریف"دیگرانحضوردربودنناراحت"

.استارتباطیفقراثردرانسانمشکل«تنهایی»واستارتباطبرقراريدرفردمعلولیتوناتوانیکمرویی

 : علل کم رویی دانش آموزان 

ازاوکودکالگوگیريپدر،یامادرکمرومثلخانوادهدروجودفردکمرو•

ومدرسهخانهدرتحقیرکودک•

اوبهکمروییوتلقینزدنکودکبرکمروییبرچسب•

دیگرانباکودکمقایسه•

داشتنکودکازحدازبیشتوقع•

مختلفهايدرموقعیتکودکمنفیتجارب•

انوادهخمکررهايمکاننقل•
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توالدترتیب•

والدینازیکییامرگطالق•

جامعهویاوالدینگراییآرمان•

  :کمرویی هاي نشانه

برخدورديهداآنباتواندنمیکهمختلفیمسایلبابرخورددرانسانمعموتً:راسخعزموارادهنداشتند1

خدوبیبدهراموقعبهوصحیحستفادهارو درستنیافتنپرور علتبهیاباشدداشتهمنطقیوصحیح

.نداردراسخعزمیکارانجامبرايونیاموخته

رافکراینهستندمحبتومهربیهاآنبهنسبتنزدیکانکنندمیفکرکهافرادي:خودشمردنحقیرد2

ظهدارنظرابرايمواقعیچنیندرگیرندقرارتمسخرموردهاآنطرفازاستممکنکهپرورانندمیسردر

.نشیندمیهاآنپیکربرسرديعرقوافتندمیلرزهبهخودتقاضايیا

نفردومیانگفتکودرنکنندشوخیدیگرانباکنندمیسعیافرادگونهاین:جمعحضوردرزدنحرفد3

.ندارندراگروهیهايبحثوهاسخنرانیجلسات،درشرکتجراتوساکتمعموتً

بدیحالدتکنندزندگیخاطرآرامشبااینکهبرايکمروافراد:زندگیبهنسبتئولیتمساحسا عدمد4

.گیرندمیپیشدراجتماعیوفرديوظایفبهنسبتمفرطتفاوتی

افدراديچندینشدودحوصدلگیبدیدچارفردکهشودمیموجبامراین:شخصيارادهبودنضعیفد1

خدودظداهريوضدعاصالحبهوندارندنیزخوديروزمرهرهايکايدربارهحتیمذاکرهوبحثبهتمایلی

.کنندحلراآنکنندمیسعیفریادودادباهمراهوموقعیتازگریزباآیدپیشمشکلیاگرورسندنمی
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درخدودهايناتوانیوشخصیتیهايضعفبرگذاشتنسرپو برايافراداین:حدازبیشوجوداظهارد6

وآمیدزاغدراقهدايشدیوهبدهگفتنسخنمانند.زنندمیخاصیهايفعالیتبهدستاجتماعیارتباطات

راهازفردکهمواقعیدریاخودبرترياثباتوشخصیتتحمیلجهتدرکالمنفوذوبیانقدرتازاستفاده

مصدنوعیشدکلیبدهراخودکندمیسعیدیگرانکردنکوچ وهاآنتمسخریادیگرانانداختندست

.نمایدمطرح

:کنندمیکمروییایجادکههاییموقعیت

گرفتنقرارزیاديجمعتوجهموردد1

بودنبزرگگروهعضود2

داشتنتريپایینجایگاهحاضرافرادبهنسبتد3

کلیطوربهاجتماعیهايموقعیتدرشدنواقعد4

جدیدموقعیتدرگرفتنقرارد1

 :کمرویی اثرات

روانیاثراتد2مانیجساثراتد1

:شاملجسمانیاثراتد1

صدحبتشمردهنیستندقادروکندمیتغییرکمیصداقلبضربانشدنتنددلیلبه:بیاندراشکال:الف

.کنندمیصحبتلکنتبااوقاتبعضیوکنند

.شودمیمکتحرکشانعضالنیانقباضهايدلیدلبهولرزدمیدستانشان:عضالنیانقباضهاي:ب
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نباشدکشیدنخجالتبرايمورديدیگرکهشودمیشروعخستگیزمانی:خستگی:ج

فکرترسندمیکهموضوعیبهفقطگیدرندمیقرارکهخاصیهايموقعدیتدرکمروافراد:شدنکسل:د

.کننددرکرامسایلراحتیبهتوانندنمیویافتهکاهشهاآنهوشیاريوکنندمی

:روانیتاثراد2

ولیباشندايارزندهانسانهايهداآنکههرچنددارندتر ونگرانیاحسا جمعدرهمیددشهکمروافراد

.دهندنشانراخودهستندکهطورآنبودنخواهندقادروجوداظهارعدمدلیلبه

 :کمرویی در مدرسه نقش

کندارهوگیريگوشهموجبکهکنندمیهمفراشرایطیمعلمانمواقعبعضیناخودآگاهیاخودآگاهطوربه

بلکدهکننددنمدیایجدادشداديباهمراهبانشاطوآزادفضايکهصورتشودبدینمیآموزاندانشگیري

وکودکدانمدرسدهدرکهشدهدیدهوآیندمیوجودبهزدگیدلباهمراهآورتر وکنندهخستهفضاي

مثبدتهدايکنندهتقویتباومطرحسایرینبرايالگونوانعبهکال ومدرسهمحیطدرکمروانکودکان

بدهراانضدباطنمدرهبهتدرینپدادا عندوانبدههمچندیناسدتگرفتدهقدرارتشویقموردهاآنکمرویی

.دهندمیاختصاصکمروآموزاندانش

 (1) شواهد هاي داده و تفسیر تحلیل ،تجزیه

وکدال درامیرمحمددرفتدارمشداهدهورویدیکدمعلدلبدارابطهدرشدهآوريجمعاطالعاتبهباتوجه

امیرمحمدگیريگوشهوروییکمدتیلترینمهمازشدممتوجهداشتمامیرمحمدمادرباکهايمصاحبه

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیکال در

خود صحبتبهتوجهباامیرمحمدمادربودنحرفکموآرام-
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وحجدبدهنددهنشدانوکدردهتلقدیحسنی پسربرايرابودنساکتوآرامکهوالدینتربیتنحوه-

.دانندمیويحیاي

هدمازبسیاريازکندمیگمانامیرمحمدوهستندضعیفمالینظرازریباتقکهخانوادهاقتصاديوضع-

.باشدداشتهمرتبوآراستهظاهريوپوشیدهلبا آنهامانندتوتندنمیوبودهترپایینهایشکالسی

.آنانروزمرهمشکالتومسایلازنبودنآگاهومنزلدرفرزندانباپدردوستانهوصمیمیارتباطعدم-

.سایرینمقابلدرخودگرفتنکمدستوامیرمحمدپاییننفسبهاعتماد-

آشنایانودوستانوفامیلباامیرمحمدخانوادهکمآمدورفتومعاشرت

بداکدهصدحبتیدرکدهصدورتیبه.بودمشهودنیزهمکارانسایربرايمدرسهدرامیرمحمداعمالورفتار

وهدابحثدراوشرکتعدمووکال درامیرمحمدبودنآراموساکتبههمهداشتمهمکارانازتعدادي

نیدزهمکارانایرسآموزشگاهدفتردربندهتوسطمسئلهاینشدنمطرحازبعد.کردنداشارهگروهیکارهاي

ارائدهرانظرموردهايراهکارنیزایشانبهراهکارداشتنصورتدرتاخواستندمنازوشدندمسئلهدرگیر

درنشسدتنساکتبهتوانمیکال درامیرمحمدروییکمعالئمترینمهماز.کننداجراکال درتادهم

هنگدامصدداتنوچهرهرنگ،تغییرداشتنصمیمیدوستی فقطکال ،درسوالنکردنمطرحکال ،

شدرکتمدرسده،وکدال درکداريهدیچانجدامبراينشدنداوطلبکال ،درمعلمسوالبهدادنپاسخ

سدایروصدبحگاهمراسدماجدرايدرشرکتمدرسه،عدممختلفمسابقاتوپرورشیهايفعالیتدرنکردن

نمدیکندمیاحسا ويشدممتوجهداشتمیرمحمدامباکهدوستانهصحبتکرددراشارهمدرسهمراسم

اگدرونیستبلدراکردنصحبتخوبکندمی،فکردهدانجامدرستراکارهادوستانشسایرمانندتواند

همدینبه.شودمیدوستانشتوسطگرفتنقرارتمسخرموردومعلمناراحتیباعثاستممکنبزندحرفی
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دروکنددمیصحبتکموآرامبسیارکال دروکندشرکتجانبیوگروهیهايفعالیتدرکمتردلیل

..کندنمیشرکتگروهیهايفعالیت

 موقت صورت به جدید راه انتخاب

هدايحدلراهازبعضدیاجدرايازاسدتفادهبداکدردمسعیامیرمحمدروییکماصلیعلتشناساییازبعد

.دهمکاهشراآنوبردهبینازرامدرسهوکال درويکمروییهايعلتکال درپیشنهادي

تدال ويبدادوسدتانهرابطهی ایجادوخودمبهنسبتامیرمحمداعتمادجلببرايکردمسعیابتدا-1

مدیاوکنداردررادقایقیکال در.شومنزدی امیرمحمدبهعاطفینظرازکردمسعیمنظوراینبه.کنم

بهنسبت.کردممیخواهینظراوازوکردهصحبتويباکال درشدهمطرحمسائلبارابطهدرونشستم

اعضدايمورددر.دادممیقرارتحسینوتشویقموردرااوبسیارودادهنشانواکنشکال دراونظراظهار

ترتیدبایدنبده.کندمعرفیمنبهراا خانوادهاعضايخواستمويازوکردمصحبتاوباخودخانواده

درشدرکتمحاسنواجتماعیروابطاهمیتبارابطهدراوبا.کنمجلبخودمبهنسبترااواعتمادنستمتوا

کالسدیهمودوستانمانندهمشماگفتماوبهو.کردمصحبتانسانیهرزندگیدرآنزیادتاثیروجمع

فعالیدتدروکدردهکمد یگدراندبهکارهاازبسیاريانجامدرتوانیمیوداريزیاديهايتواناییهایت

کمدستراهاآنوشناختهراخودهايتوانایی،کردهارادهکهاستکافیفقط.کنیشرکتگروهیهاي

.ببريرااستفادهحداکثرهایتتواناییازکنیسعیونگیري

ازعدالیتیفهدرانجدامونکدنمصحبتکال درامیرمحمد.خروییکممورددرزمانیهیچکردمسعی-2

آناضطرابونگرانیبدونوباشدداشتهراتزمآمادگیتاکردههماهنگويباقبلازراکال دراوسوي

راسدواتتاینپاسخخواستماوازودادمامیرمحمد.خبهدرسیسوالتعداديمثالعنوانبه.دهدانجامرا

ایدنبده.کنددکسدبراتزمآمدادگیآینددهجلسهدرسواتتاینبهشفاهیگوییپاسخبرايوکردهپیدا
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جلدويدرنگراندیهدیچبدوناوشفاهیپرسشبرايامیرمحمد.خنامزدنصدامحضبهبعدجلسهترتیب

ترتیدبایدنبه.گرفتقراردوستانشومنتحسینوتشویقموردبسیارودادپاسخسواتتتمامبهکال 

مدیافدزایشبسدیاراونفدسبهاعتمادوهراسدنمیکال دراهیشفپاسخوپرسشازدیگرامیرمحمد.خ

.یابد

هدايفعالیدتدرشدرکتبدرايکالسیکوچ هايگروهبااوشدنهمراهوامیرمحمد.خکردنگیردر-3

هايرفتارتقویتووينظراتبهتوجهوگروهدرنظراظهاروکردنصحبتبراياوتشویقوکال گروهی

ازسدوالطدرحبدرايکهترتیباینبه.کال درهاگروهیهمسایربرابردراوتشویقبا کالاودرمثبت

رانظرموردمتنتاخواستمآنهاازوکردمتقسیمنفرهچهارهايگروهبهراآموزاندانشدرسیکتابمتن

کنددپیدداوالسدسدهتعدادخودنظرموردقسمتازآموزدانشهروکردهتقسیممساويقسمتچهاربه

کدهشددمشداهده.شودطرفبرسواتتاشکاتتوگیردقرارتحلیلوتجزیهموردگروهدرسواتتسپس

وهاگروهیهمتشویقموردگروهدروکردمطرحخودقسمتازخوبیوجالببسیارسواتتامیرمحمد.خ

.گردیدکال دروينفسبهماداعتافزایشوامیرمحمد.خخوشحالیموجبواینگرفتقرارخودمعلم

اسدامی،نوشتنکال درآموزاندانشتکالیفبررسیمانندمدرسهوکال درمختلفیهايمسئولیت-4

اوقداتدرپرورشدیمربدیومددیربهمدرسه،کم دفتربهپیامکال ،انتقالدربرگهتوزیعمدرسهغائبین

بهتاگردیدواگذار...وصفسرآموزاندانشکردنرتب،ممدرسهآغازینمراسمبرگزاريدر،کم بیکاري

تمایلمدرسهمسئولینومعلمسويازتشویقوموفقیتکسبوکارهااینانجامباامیرمحمد.خترتیباین

کدردمسدعیالبتهالبته.کندپیدامدرسهوکال دربرنامهفوقوجانبیهايفعالیتدرشرکتبهبیشتري

عندوانبده.باشمنداشتهاوازحدازبیشتوقعوبودهامیرمحمد.ختواناییحددرشدهذارواگهايمسئولیت

امدوردرويتوانداییایدنازمددیرهماهنگیباکردمسعیامیرمحمد.خزیبايوخوبخطبهتوجهبامثال

.کنماستفادهمدرسههنريوفرهنگی
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ردیدفکدهراکال درامیرمحمد.خنشستنحلماگرکردماحسا ،منکال درفردمکانجاییبهجا

متوسدطقددبدهتوجهبا)بنشیندکال جلويهايردیفدرتاکنمخواستدراوازوکنمعو بودآخر

درمعلدمبهطورهمینوهایشکالسیهمودوستانسایربهکهکندمیکم اوبهامراین(امیرمحمد.خ

.کندنظراظهارکال درشدهمطرحمختلفمسائلمورددربتواندترراحتوشدهترنزدی کال 

وشددهنزدید امیرمحمدد.خبدهکندسعیمنزلدرخواستمويازامیرمحمد.خمادرباتلفنیتما در-

دهندگستر رافامیلودوستانباخودروابطوهاآمدورفتکنندسعیوکندبرقراراوبادوستانهرابطه

وکندصحبتامیرمحمد.خپدرباهمپنینو.نمایندتشویقهامهمانیایندرشرکتبهنیزارامیرمحمد.خو

امیرمحمدد.خویدژهبدهفرزنددان،بداارتبداطقراريبروصحبتبهمنزلدررابیشترياوقاتبخواهدوياز

.دهنداختصاص

 آن بر نظارت و جدید طرح اجراي

و هايزیررااتخاذکردم.رامیرمحمد.خاینمشکلبهکم منظوربه

دوسدتشدومبدااودردودلامیرمحمدد.خسعیکردمبا:امیرمحمد.خنسبتبهکاملپذیر ودرک_1

میکردمازاومیخواستمکهحرفهايدلشرابهمنبگویدهرگاهمشکلیبرایشپیشمیایدبهمنبگوید

تاباهمحلکنیم.

استمکهبرايخود دوستانجدیديپیداکنددربازيهايگروهدیازاومیخو:نفسعزتپرور _2

هرگاهبهسوالیدرستجوابمیداداوراموردتشویققرارمیدادمشرکتکندباگروهخودهمکاريکند

.هرگاهرفتاريزیباوشایستهايانجاممیداداورابهعنوانالگوبههمکالسیهایشمعرفیمیکردم

جمدالتامیرمحمدد.خبده.ردمکدتقویدتراکدودکاجتماعىرفتارهاى:اجتماعىهاىمهارتپرور _3

آموختمتاهرزمانخواستچیزيراازکسیبخواهدباجملهاي«؟کنمبازىشماباتوانممى»مودبانهمثل
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بارامیرمحمد.خاآمد،میپیشفرصتىاگرهمچنینکوتاهومودبانهتقاضاکندتاخواستها برآوردهشود.

کردمبازىهمخود ازترکوچ کودکان احسدا ترهاکوچ بابازىهنگامخجالتىکودکانزیرا،می

احسا کهدهدمىفرصتآنانبهنیزهمساتنجدیدهاىگروهباکردنبازىدارندبیشترىخودابرازگرى

.بکنندجدیدهاىدوستیافتندربیشترىموفقیتوراحتى

اورابهعنوانسرگروهگروهخود انتخابکردمدر:جدیدهاىموقعیتدرخجالتىکودکدادنرارق_4

هنگاممراسمصبحگاهیازاومیخواستمکهدعايصبحگاهیرابرايدوستانشبخواند.

 (2 شواهد) اطالعات آوري گرد

ومدرسهوکال درامیرمحمد.خرفتاردرزیرتغییراتمدرسهوکال درموقتهايحلراهاجرايازبعد

:شدمشاهدهمنزل

پاسددخکالسددیهددايپرسددشبددهداوطلبانددهصددورتبددهنگرانددیواسددتر بدددونتقریبدداامیرمحمددد.خ-

.کندمیمطرحنگرانیبدونکال درراخودسواتتهمچنین.دهدمی

کردهشرکتگذشتهازترعالفبسیارگروهیهايبحثوتدریسبرايکالسیهايگروهدرامیرمحمد.خ.-

.کندمینظراظهارو

اجرایدیکارهدايدروداشدتهحضدورمدرسدهوکال دربرنامهفوقهايفعالیتزمینهدرامیرمحمد.خ-

بدهنسدبتفعدالیمشارکتنمازبهآموزاندانشدعوتوصبحگاهمراسم،اجراينظمبرقراريمانندمدرسه

.داردگذشته

ویافتهحضورمدرسهدفتردرخودپیشنهاداتکردنمطرحبرايیاوسوالداشتنصورتدرامیرمحمد.خ-

.ایستدنمیدفتردرپشتاستر بادیگر
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خرسدندبسدیارفرزند رفتاردرآمدهوجودبهتغییراتازويداشتمامیرمحمد.خمادرباکهدرصحبتی-

و،کدردهشدرکتخدانوادگیوفدامیلیهدايمهمدانیدرامیرمحمد.خکهکرداشارهامیرمحمد.خمادر.بود

وپددربداهمچنیناو.استکردهپیداافزایشگذشتهبهنسبتمنزلازرفتنبیرونبراياوتمایلهمچنین

ومشدکالتبدهراجدعوکدردهدلدردمدادر ،باداردخوشاینديبسیاررابطهخانوادهاعضايسایرومادر

.گیردمیکم اوازوکردهتمشوراوباآمدهپیشمسائل

:آمدهبدستنتای -

راهاجدرايازبعددوقبلمدرسهوکال درآموزدانشرفتارمشاهدهوشدهآوريجمعاطالعاتاسا بر

:آمدبدستزیر،نتای امیرمحمد.خمشکلبرايحل

قابدلموقدعبهشناساییصورتدرورنگکمبسیارآنارثیجنبهودارداکتسابیجنبهبیشترروییکم-

.استشدنبرطرف

.یابدمیکاهشترسریعبسیارشودشناساییمدرسهدرابتداییدوراندرآموزدانشروییکماگر-

.استآشکاروواضحبسیارفرزندشانروییکمافزایشیاکاهشدرآموزدانشيااولینقش-

بسدیارکدال درآمدوزداندشگیريگوشهوروییکمکاهشیاوتقویتدرکال درمعلمبرخوردنحوه-

.استموثر

نسدبتمثبتواکنشومدرسهوکال درگروهیهايفعالیتدرشرکتبهآموزدانشترغیبوتشویق-

کداهشوآموزدانشنفسبهاعتمادبردنباتدرسزاییبهنقشآموزدانشرفتاردرشدهایجادتغییراتبه

.داردکال دراوروییکم
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رویدیکدمکداهشدرگداممهمترینهاآننمودنطرفبردرسعیوآموزدانشروییکمعللشناسایی-

.استآموزدانش

بسدیارراکال دراونگرانیواستر آموزدانشبهشدننزدی ودوستانهرابطهی برقراريدرسعی-

افزایشباعثاوازحدازبیشتوقعنداشتنوهاآنتقویتوکودکهايتواناییشناسایی.دهدمیکاهش

.شودمیکال درآموزدانشروییکمعالئمکاهشونفسبه

 اعتبار وتعیین جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

توجهیراکمروییکه(1314)قایمیعلیو(1313)شارتیهژانهايبایافتهراتحقیقازآمدهدستبهنتای 

محیطدیعوامدلوهمارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهايموقعیتدرنخویشتبهمضطربانهغیرعادي

روحوتحقیق(1319)پیوندرابامجلهنتای اینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همکارانکههمانگونههمچنینکردمپیدادسترسییکسانینتای بهکهنمودممقایسه(1311)محمدياله

مدیمشداهدهکمتدراودرشدتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتندهاراظنیز

ازآمددهدسدتبدهنتدای گفدتتدوانمیسپاندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهايشود

راآنهداتوانممیمنوخوشحالندبسیارپیشامداینازهمکاران.استبرخوردارقبولیقابلاعتبارازتحقیق

مدی.اسدتپژوهنددهمعلمدانتربیتوپرور آموز اهدافازیکیچونبنمایم؛پژوهشانجامبهتشویق

بدرايعلمدیراهنمدايتدادهمقراراممنطقهوپرور وآموز همکارانسایراختیاردرراتجربهاینتوانم

هدايپدژوهشاجدراي،جهدتکردمپیدادستیپژوهشايتجربهبهراهایندراینکهضمن.باشدهمکاران

.امآوردهبدستمضاعفايانگیزهبعدي
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 : بخشی اعتبار

آموزدانشرويبرخوبیتاثیرواستگرفتهانجامخوبیبهبندهطرحتاباشممطمئنکهاینبراي داشتهم

روییبارابطهدرداشتمآنانهايخانوادهباکهجلساتیدراست کدهکدردممیسوالآنهاازفرزندشانکم

درخانهنسبتبهمسائلاظهارنظرکنددرکهکنندمیسعیخانهدرفرزندانشانکهداشتندمیاظهارآنها

اذعانداشتکهامیرمحمد.خهمچنینمادرومهمانیهايشرکتمیکندبابچههايفامیلبازيمیکند

تیصحبتمیکردولیبعدازاجراباخواهروبرادرخدودتاقبلازاجراياینطرححتیدرمنزلهمبهسخ

بهراحتیهمبازيوهمصحبتشدهاستوضعیتدرسیا نسبتبهقبلبسیاربهترشدهاست.

بدهنسدبتمدرسدهفعالیتهدايگروهدیدرآموزاندانشحضوردربارهمدرسهمعاونومدیرازهمچنین

بندهطرحاجرايازبعدکهگفتندمیوبودندراضیامراینبهبتنسبسیارآنهاکهکردمسوالقبلسالهاي

شدرکتمدرسدهمراسماتصبحگاهیوزندگورز وزندگتفدریخدربیشترياشتیاقباامیرمحمد.خهم

مشدکلکدمخدودمطرحهاياجرايباتوانستمکهبودکنندهخشنودبسیاربندهبرايامراینکهکنندمی

.شهگیريدانشآموزمراحلنمایمروییوکمحرفیوگو

 راهکار ارائه

پسکند،میتنهاییاحسا کهکندقبولآموزدانشبایدابتدادرآن،وبیانتنهاییاحسا تشخیص-1

کدهبخدواهیماوازبایدداسدتدشدواربدرایشاحسا اینکردنکردنقبولگاهیدهد،خاتمهآنبهباید

بدهخیدالینامدهنوشتنیاخاطرات،دردفترمطالبینوشتنکند،بیانلفمختهايرو بهراانزوااحسا 

بتوانددکدهکداريهدرانجدامبلندصدايباآوازخواندنچیزي،تصویرکشیدنیاکردننقاشیدوست،ی 

بدهچیزهداازبعضدیدریابددتداکنددمدیکمد آموزدانشبهاحساساتبیان.کندابرازراخوداحساسات

کهباشدداشتهرااینتواناییداردامکاندرماندگی،وعصبانیتغم،مثلشودمیمربوطماانزواياحسا 
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ایدنارزیدابیکدهزمانیشودمیمربوطمازندگیبهچگونه.آیندمیکجاازاحساساتاینکهکندبررسی

.شودمیترتوانمندنیزاحساساتشدرتغییرایجادبرايکندشروعراموارد

دستازراکسیچنانچه.استشدنترفعالورکودحالتبردنبینازتغییرترینبزرگترشدن،فعال-2

شدهردراگدروببینددراآنهاتواندمی...(پدر،مادر،)خانوادهمثلهستکسیدادندستازحالدریاداده

ازدلیدلبدهاگرکندحبتصمابابخواهیمآموزدانشازبزند،تلفنبنویسد،نامهبرایشاستبستريدوري

بیدانويدادندستازبخاطرراخودماتمتواندمیاستشدهتنهااست،کردهفوتکهفرديدادندست

یدا.بودخواهنداوباهمیشهخاطراتاینکهباشدمطمئنوآوردیادبهرابودناوباخویشخاطراتوکند

فاصدلهتنهداییاحسا ازکنیمکم آموزدانشبهانیمتومیترتیببدینو.بگیریمکم ازمشاوراینکه

.شودایجادتغییراتیحاتتشدروبگیرد

ازذهدنش،داردشدرکتلدذتبخشفعالیدتید درکدهزمانی:نمایشیگروهی،هايدرفعالیتشرکت-3

دیگدرزانآمدوداندشباودهدتغییرراحالتشمستقیماًطریقبدینهمچنینشودمیدورتنهاییاحسا 

طدوريبایدداندزواحالدتازجلوگیريمنظوربه.شودآشنادارندمشابهیعالئقکهآموزانیدانشمخصوصاً

گروههاي،درسی)داردوجودمدرسهدرکهمختلفیگروههايبهگیرگوشهآموزدانشکهکنیمریزيبرنامه

بدهفقطدهدگستر خوددرراديجدیعالقهیاشودملحق(،اجتماعی،پرورشی،نمایشی،هنريورزشی

آنازقدبالًکهاستکاريدرشرکتبهتررو .کندمیترجذابوبهتررااوکاراینکندفکراینکهخاطر

.استجالبکندمیفکریابردهمیلذّت

 منابع فهرست

.1313،مترجم:ناشر،«آندرمانهايراهوکمرویی»،ژان،شارتیه-1

.1314،امیريانتشارات،«روانیهاينابسامانیوخانواده»،علی،یقائم-2
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.1312،تهرانانتشارات،«کودکمشاورهوراهنمایی»،عبداهلل،آباديشفیع-3

.1312نور،پیامانتشارات«بازيروانشناسی»،علیمحمد،ونداحمد-4

.1319تهران،هنرسپندراتانتشا«کودکانبامشاوره»،محمد،نژادحسین-1

.1312تبریز،آشناانتشارات«کودکروانشناسی»،پرویز،خاکیه-6

.1311نورپیامانتشارات«اجتماعیهايبافعالیتآشنایی»،سیام ،مهجور،علیمحمد،ونداحمد-1

.1311،آموزشیکم انتشارات،41شماره«ابتداییآموز رشدنامهماه»-1

.1319آموزشیکم دفترانتشارات،121شماره«تکنولوژيرشددرآموزشیرشدنامهماه»-9

.1319تهراندانشگاهانتشارات،211شماره«پیوندماهانهنشریه»-11


