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 چکیده

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

 كمك به و كرد شروع مرحله ترين ابتدايي از خود مشكالت و مسائل حل براي اوليه بشر. است بشر تولد تاريخ

 نشيب و فراز و تاب و بدين طريق پيچ  و بشناسد بيش و كم را خويش پيرامون شد قادر تجربي روابط از برخي

يكي از اين علوم، علم روانشناسي است. منظور از روانشناسي، عالوه بر پيشرفت علمي و صنفي  شد آگاه هستي

بهبود بخشيدن به زندگي انسان نيز هست. اين عالقه روزافزون روانشناسان به مسائل روزمره و علمي بشر ، 

شكالت رواني هستند، به طور قابل مالحظه اي موجب شده است كه دانش ما در افراد،به ويژه كساني كه دچا م

افزايش يابد.عدم سازش و وجود اختالالت رفتار در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است.در هر طبقه و 

صنفي و در هرگروه و جمعي ، اشخاص نامتعادلي زندگي مي كنند. بنابراين در مورد همه افراد، اعم از كارگر و 

مهندس، زارع ، استاد دانشگاه و غيره، خطرابتال به ناراحتيهاي رواني وجود دارد. به عبارت دانش پژوه، پزشك و 
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رفتار كم رويي و انزواطلبي ، يكي از رفتارهاي نسبتاً شايع د.ديگر هيچ فرد انساني در برابر امراض مصونيت ندار

وي مشكالت ديگري مثل عدم را به سمت و س فرداست كه فرد را به شدت آزار مي دهد و اگر درمان نشود 

اعتماد به نفس، افسردگي، اضطراب و زود رنجي سوق خواهد داد. عدم احساس توانمندي و كمي عزت نفس و 

در سال نيز ناتواني در بروز احساسات، بيان افكار و نظريات، خود باعث جدايي فرد از فعاليت هاي گروهي است.

عدم اعتماد اي مشكل ربرخورد كردم كه داريحانه دانش آموزي به نام  با .......تحصيلي اخير بنده در در دبستان 

بود . با توجه به مشكالت وي من تصميم گرفتم كه  تحرک و وابستگي شديد به معلم و عدم  كمروييبه نفس و 

 خود را نيز در اين رابطه بنويسم. پژوهشعالوه بر برطرف نمودن مشكالت اين دانش آموز 

 معلم-دانش آموز-تحرک– وابستگي-به نفس اعتماد: کلیدواژه 

 مقدمه

به معناي تنها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع كناره گرفتن است.  كمروييانزوا طلبي ،عدم تحرک و 

گوشه گير كسي است كه از مردم دوري مي كند وعزلت مي گزيند و بدان وسيله خود را با محيط اطراف 

تلقي نمي شود هر انسان گاه گاهي دوست دارد  كمروييو در تنهاي ماندن  سازگار مي سازد,البته هرنوع عزلت

زماني حالت بيماري پيدا مي كند كه فرد از  كمروييتنها باشد تا به خود شناسي وحل مشكالت زندگي بپردازد 

حاالت  بموقع درمان نشود به پيدايش كمروييآميزش با جمع و همنوعان بيزار و بيمناک باشد در اين مورد اگر 

 چنين شخصي اعتماد به نفس ندارد و هميشه به ديگران وابسته است.رواني شديد و افسردگي منجر مي شود. 
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كم بود محبت در خانواده مي تواند يكي از علل بروز كم رويي باشد كه توجه به به كودک و بر طرف كردن 

در سال در درمان اين نقيصه كمك كند. خواسته هاي او هم چنين تشويق و مورد مشاور ه قرار دادن مي تواند

و صحبت با تني چند از آموزگاران در رابطه با  تيموري ريحانه پس از برخورد با دانش آموزم  تحصيلي اخير 

 حل مشكل وي تصميم گرفتم به صورت تخصصي و علمي بر روي اين قضيه تمركز نمايم.

نزوا طلبي بود، پدرش چندين بار مراجعه كرده بود و از و ا كمروييعدم اعتماد به نفس ، ريحانه مشكل در واقع 

افت تحصيلي و بي عالقگي او در انجام تكاليف صحبت كرده بود و از اينكه عالقه اي ندارد كه با ساير دانش 

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

يات شغل اينجانب ايجاب مي كرد كه نسبت به حل اين مشكل بايد احساس وظيفه حس انسان دوستان و مقتض

 نموده و تمام سعي و فكر خود را بكار انداخته تا مشكل اين دانش آموز را حل كنم .

 

 بیان مسئله

همان طور كه مي دانيد اصول وپايه ي هر كشوري از آموزش وپرورش آن كشور نشأت مي گيرد واگر 

ش و پرورش خود سرمايه گذاري كند،در بلند مدت شاهد پيشرفت هاي چشمگيري در تمام كشوري بر آموز

اموركشوري خواهند شد. دركشور ما نيز گرچه قبأل اهميت خاصي به آموزش وپرورش داده نمي شد ولي 

 درچند سال اخير در حال ارزش دادن و سرمايه گذاري در آن مي باشند.
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، وزارت آموزش و پروش در رأس قرار دارد كه بر سازمان هاي آموزش و در كشور ما بر اساس سلسله مراتب

پروش استانها نظارت دارد كه اين سازمان ها خود بر ادارات آموزش و پرورش شهرستانها ومناطق تابعه خود 

رز م وتربيت فرزندان اين مريحانه نظارت دارند و در نهايت اين سلسه مراتب به مدارس ختم مي شود كه وظيفه ت

م و تربيت مردم كشور جهت به ريحانه وبوم را بر عهده دارند كه همه اين سازمانها و تشكيالت هدفي جزء ت

م وتربيت مشكالت فراواني براي معلم ومتعلم ريحانه وجود آوردن نيروي كارآمد تر ندارند. البته در اين راه ت

و انزوا طلبي  در  كمروييبه يكي از مشكالت كه  در اين تحقيق نوجود دارد كه بايد از عهده آنها برايند كه م

برطرف كنم. در  پژوهشدانش آموز خودم مي باشد پرداخته ام و در تالشم مشكل دانش آموز خود را با روش 

 ادامه تحقيق با مراحل كار و نحوه ي انجام اين تحقيق آشنا خواهيد شد. 

 اهمیت موضوع
 

انش آموزنقش ياد گيرنده)متعلم( رادارد. در اين راه تعيم وتعلم درآموزش و پرورش معلم نقش ياد دهنده ود

مشكالت فراواني بر سر راه وجود دارد كه با همكاري معلم ومتعلم بايد برطرف گردد تا امر آموزش به سهولت 

 انجام گيرد.

يش فعالي از مشكالت عديده اي كه در دانش آموزان وجود دارد مي توان غيبت هاي بيش از حد دانش آموز، ب

 و... مي باشد. كمروييدانش آموز ، حواس پرتي و عدم توجه به درس ، اضطراب واسترس ، انزوا طلبي و

 كمروييدرميان برخي از دانش آموزان وجود دارد. انزواطلبي و كمرويياز ميان اين مشكالت انزواطلبي و

با افراد و محيط خارج دوري مي  عارضه اي است كه باعث مي شود كودک و نوجوان از برقرار كردن ارتباط
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كندو اين كودكانو نوجوانان نوعأ با تقليل يافتن عاليق ذهني و عاطفي نسبت به اطرافيان خود از داشتن دوست 

 (.83 :  0831، نزديك و صميمي محرومند.)سيف

خواهد بود و  اين مشكل به نوبه ي خودنه تنها در روحيات فرد اثر مي گذارد بلكه دردرس آن نيز تأثير گذار

وجود دارد  ريحانه ي با نام دختربهتر است معلم چاره اي براي برطرف كردن آن بيانديشد. حال در مدرسه ي ما

كه دچار همين مشكل شده و ما در صدد آن هستيم كه مشكل آن را برطرف كنيم كه با چنين مسئله اي روبرو 

 هستيم:

 ؟را برطرف كنم ريحانه   رکو عدم تح وابستگي  عدم اعتماد به نفس ، چگونه

 بیان وضع موجود

اينجانب ........................داراي .............سال سابقه كار در آموزش و پرورش مي باشم و هم اكنون در پايه 

مشغول تدريس مي باشم در سال تحصيلي اخير متوجه مشكل جدي يكي از دانش آموزانم به  ....آموزشگاه .....

در لباس پوشيدن هميشه . او موي شد عدم تحرک و وابستگيعدم اعتماد به نفس و  در رابطه با   ريحانهنام 

لباسهاي او پاكيزه است ولي آنها را نامرتب مي پوشد و نيز گاهي اوقات ازعطرهم استفاده مي كند، ناخن هاي 

اين دانش آموز برروي خود را هميشه كوتاه مي كند وسعي مي كند كه نظافت خود را هميشه رعايت كند. 

كالس هميشه ساكت و آرام است و معموأل براي نشستن چه در كالس وچه در حياط گوشه ي آخر در كنج را 

انتخاب مي كند، صبحت نمي كند مگر در مواقعي كه سوالي از او بپرسيم كه آن وقت هم تالش مي كند با 

من نگاه مي كند وهيچ جوابي نمي دهد و وقتي از سرعت جواب را بدهد و آرام بگيرد و اگرجواب را نداند به 

او ميخواهم صحبت كند فقط به من نگاه مي كند.درزنگ ورزش با ديگر دانش آموزان بازي نمي كند وتنها در 
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گوشه اي از مدرسه مي ايستد وبه آنها نگاه مي كند. در زنگ هاي تفريح بارها وبارها مشاهده شده كه فقط در 

يا نشسته و سنگ هاي در دستش را به هم مي كوبد.تابحال ديده نشده با دانش آموز  گوشه اي مي ايستد و

ديگري در حال گفت وگووقدم ردن باشد.در كالس ازحق خود دفاع نمي كند و فقط  سرش را پايين مي 

 د.. بنا بر اين الزم بود كه روي مشكل وي و راهكار هاي برطرف نمودن اين مشكل به طور جدي كار شواندارد

 اهداف گزارش تخصصی :

 : اصليهدف 

 تقويت مهارت سخن گفتن دانش آموز

 اهداف جزئی :

 بررسي علل كم رويي و عدم اعتماد به نفس در سخن گفتن دانش آموز

 بكارگيري روش هايي جهت افزايش اعتماد به نفس و درنتيجه افزايش مهارت سخن گفتن دانش آموز

 مقایسه با شاخص :

 ص ، دانش آموز بايستي اعتماد به نفسش افزايش و مهارت سخن گفتن وي افزايش يابد .در مقايسه با شاخ

 جمع آوری اطالعات

 در مدرسه توسط معلم: ریحانه مشاهده رفتار 

بر روي كالس هميشه گوشه آخرو كنج كالس را براي نشستن انتخاب مي كند. در بحث هاي گروهي  ريحانه 

ام سوال و جواب حرف مي زند آن هم آهسته و به صورت زمزمه ولي با اصأل شركت نمي كند و فقط به هنگ
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اين حال در امتحانات كتبي نمرات متوسطي را كسب مي كند در كالس شكايتي از كسي ندارد حتي اگربچه ها 

 او را اذيت كنند.

ر مواقع تنهايي هم صحبت مي شود. د فاطمهدر زنگ تفريح اكثرأ تنهاست و گاه وقتي با يكي از بچه ها به نام 

در گوشه اي از حياط مدرسه مي ايستد و با نوک پا به زمين مي كوبد و يا مي نشيند و سنگها را به هم مي زند. 

در زنگ ورزش در بازي با بچه ها اصأل شركت نمي كند و كتاب در دست ميگيرد و وقتي از او خواسته مي 

دود و حتي از توپ گريزان است واز گرفتن آن خوداري  شود كه با بچه ها بازي كند فقط به دنبال بچه ها مي

 او را همراهي مي كند. فاطمهمي كند. در هنگام رفتن به خانه تنها و سربه زير به خانه مي رود و گاهي اوقات 

 مصاحبه از والدین ودوستان:

وپنج ساله و مادرش رفتم و با والدين او مالقات كردم.پدر او فردي مسن تقريبأ شصت  ريحانه روزي به خانه 

ودودختركه هر كدام بعد از ازدواج به پسر نيزمسن بود. پدرش اين گونه بيان ميكرد كه شش فرزند دارم چهار 

آخرين فرزند من است كه او در سن سه سالگي دچار تشنج شد و بعد از مداوا كمي لكنت  ريحانه شهر رفتند و 

مؤدب و كم حرفي است او  دخترهيچ مشكلي ندارد اما  زبان داشت كه در سن شش سالگي برطرف شد و االن

را خيلي دوست دارم و هرجه بخواهد براي او آماده  مي كنم. مادرش بيان مي كند او هميشه بعد ازانجام 

تكاليفش به سراغ تلويزيون ميرود،كمتر بيرون ميرودووقتي ازاومي خواهم كاري انجام دهد و يا به خانه ي 

ن چون چرا مي پذيرد اما در مهماني ها آرام و ساكت است و با كسي هم حرف نمي زند و اقواممان بيايد بدو

 فقط به سواالت ديگران جواب كوتاه مي دهد و بارها او را نزد پزشك برده ايم و گفتند كه هيچ مشلي ندارد.
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االن بامن است او از اول ابتدايي تا  ريحانه كه االن كالس پنجم مي باشد مي گويد  (فاطمه)ریحانه دوست 

مؤدب و ساكتي است و  دخترخوبي است ولي بچه ها او را دوست ندارد چون خوب بازي نمي كند اما او دختر

 با كسي كاري ندارد درس هايش را هم خوب مي خواند و فقط دوست ندارد زياد با كسي حرف بزند.

خودش دوست ندارد با ما باشد وبا ما مي گويند كه ما كاري با او نداريم  او ريحانه  همکالسی های دیگر

بازي نمي كند حتي روي كالس هم چيزي به ما قرض نمي دهد و دوست دارد همه چيزش فقط مال خودش 

 بقيه بچه ها هم او را تأييد كردند "او مريض است "باشد و يكي از بچه گفت

كت بود وهر چه تالش كردم كه او در سال قبل نيز چنين آرام وسا ريحانه ميگويد كه  ريحانه  معلم سال قبل

را تغيير دهم كه بر روي كالس اظهار نظركند و خود را نشان دهد در او اثري نداشت و گاهي به تنبيه متوسل مي 

شدم كه بدتر در او تأثير عكس داشت. ودر طول سال مأموراني كه از طرف بهداشت آمدند اظهار داشتند كه 

 .ده و الزم است كه توجه بيشتري به او شوددر سن پايين دچار تشنج ش ريحانه 

 اسناد و مدارک موجود:

پاييني توصيفي در دروس شفاهي نمرات  ريحانه در سالهاي قبل پي بردم كه  ريحانه با توجه به كارنامه هاي 

داشته و ميانگين نمرات بقيه ي دروس آن متوسط است و هميشه در درس ورزش نمره حداقل را كسب نموده و 

ال جاري نيز نمرات دروس شفاهي و در  پرسش و پاسخهاي كالسي نمرات ضعيفي داشته ولي در در س

 امتحانات كتبي نمرات متوسط اما قابل توجهي را كسب نموده.
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از هر لحاظي مشابه بقيه ي هم سن ساالن  ريحانه در پرونده دانش آموز كه دفترچه سالمت آن را مطالعه كردم 

 "به گفته ي والدين دچار بيماري تشنج شده "در قسمت يادداشتهاي پاياني آن نوشته خودش سالم مي باشد ولي

 كه ما اين را نيز بايد مد نظر داشته باشيم.

 یافته های تحقیق

 وانزوا طلبی چیست؟ کمروییعدم تحرک 

ري .عارضه اي است كه باعث مي شود كودک و نوجوان از برقرار كردن ارتباط با افراد و محيط خارج دو

كند.اين كودكان ونوجوانان نوعأ با تقليل يلفتن عاليق ذهني وعاطفي نسبت به اطرافيان خود از داشتن دوستان 

نزديكو صميمي محرومند. نوجوان كه گوشه گير است معموأل ازحضور در فعاليت هاي جمعي سر باز مي زند و 

 خود را مي گذراند.فقط با تك دوست خود كه نوعأ به او بسيار وابسته مي شود اوقات 

اين رفتار يكي از زفتارها نسبتأ شايعي است كه فرد را به شدت آزار مي دهد و اگر درمان نشود فرد را به سمت 

مشكالت ديگري مثل عدم اعتماد به نفس،افسردگي،اضطراب و زودرنجي سوق مي دهد.عدم احساس 

افكار ونظريات خود باعث جدايي فرد از  توانمندي وكمي عزت نفس و نيز ناتواني در بروز احساسات،بيان

 فعاليت هاي گروهي است.

برخي از كودكان ونوجوانان در برخورد با محروميت عاطفي وناكاميها و تنشهاي موجود در خانواده راه عزلت 

طلبي وانزوا گزيني را پيش مي گيرند وبر خالف افراد پرخاشگر كه ديگران را مورد پرخاشگري خويش قرار 

 (712:  0838د او با پرخاشگري دروني، خود را هدف پرخاشگري شان قرار مي دهند.)ليندن فيلد،مي دهن
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حساسيت هاي شديد يك نوجوان در كنار برخي از برداشت هاي غلط وي،بد بيني و انزواي او را به همراه 

ني كه در زندان آورده وهمين عوامل به بي عالقه شدن وي نسبت به درس انجاميده است.از طرف ديگر معلمل

هوا وهوس وخود پرستي هستند براي توجيه كوتاهي خود در انجام وظايف انساني نسبت به دانش آموز كه 

نيازمند راهنمايي وكمك است سعي مي كند با زدن بر چسب هايي نظير رواني،استثنايي و... ضمن توجيه عدم 

مرداب گونه خود شوند.همين برچسب هاي  مساعدت خود به اين قبيل از دانش آموزان مانع از خجالن ذهن

شكننده سبب مي شود تا انزوا وبدبيني شاگرد عميق تر شود و در نهايت كار به جايي بكشد كه دانش آموز به 

 سبب رفتارهاي نابهنجارش با برچسب هاي بسيا زننده از مدرسه اخراج شود

 در لغت: کمرویی

در خلوت نشستن و از جمع كناره گرفتن است. گوشه گير كسي از نظر لغوي به معناي تنها و مجرد و  كمرويي

است كه از مردم دوري كند وعزلت مي گزيند و بدان وسيله خود را با محيط اطراف سازگار مي سازد، البته هر 

تلقي نمي شود، هر انسان گاه گاهي دوست دارد تنها باشد تا به خود  كمرويينوع عزلت و در تنهايي ماندن 

زماني حالت بيماري پيدا مي كند كه فردازآميزش باجمع و  كمروييل مشكالت زندگي بپردازد.شناسي و ح

به موقع درمان نشود به پيدايش حاالت رواني شديد و  كمروييهمنوعان بيزار و بيمناک باشد. در اين مورد اگر

 (883: 0831افسردگي منجرميشود.)سيف، 

 

 :کمروییانواع انزوا طلبی و 
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 اوتيسم -دوري گزيني -اللي انتخابي -اجتماعيكناره گيري 

دركنره گيري اجتماعي افراد انزوا طلب در سازگاري اجتماعي دچار شكست مي شوند و از بروز برخورد و 

معاشرت با مردم خود داري مي كنند و سرگرمي هاي فردي را بر هر چيزي مقدم مي شمارند. اغلب آرام و بي 

كند  مي باشند ولي گاهأ عكس العملي  تند از خودشان نشان مي دهند و در  سرو صدا بوده و داراي حركاتي

 انجام امور دچار شرم مي باشند و اين كار موجب عدم توانايي دركسب مهارتها ميگردد.

افراد گوشه گير در كالس درس اشكالي براي معلم خود به وجود نمي آورند و اكثرأمعلم با آنها برخوردي 

حال خود رها ميشوند و چنين دانش آموزي از اين كار رها شدن در عذاب است.)شفيع آبادي، ندارد و اغلب به 

 (031:  0838ناصري ،

 

 مبانی نظری پژوهش

 از تاشي دنج علت است به ممكن لكن كند نمي ايجاد ورنجش ناراحتي ديگران براي كه چند هر كمرو كودک

 پناه خويش درون نياي بد پيوسته درنتيجه. كودكان باشد ناشادترين جزء خود در كفايتي وبي امني نا احساس

 احتماال نشود انديشيده اي چاره نوجوانان و كودكان قبيل اين اجتماعي غير رفتار مورد در اگر و. برد مي

 همه كه چند هر.  داشت خواهند جنون) فرني اسكيزو به ابتالء براي را وضع ترين مساعد و خطرناكترين

 خواهند بيماري اين قرباني آنان از تعدادي لكن شوند دچارنمي رواني بيماري به منزوي و كمرو كودكان

 كردن برقرار از نوجوان و كودک شود مي باعث كه است اي عارضه طلبي انزوا و رويي كم ،كمرويي.بود
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 عاطفي و ذهني عاليق يافتن تقليل با نوعاً نوجوانان و كودكان اين. كنند دوري خارج محيط و افراد با ارتباط

 است، گير گوشه و رو كم كه نوجواني. اند محروم صميمي و نزديك دوستان داشتن از خود اطرافيان به نسبت

 مي وابسته بسيار او به نوعاً كه خود دوست تك با فقط و زند مي سرباز جمعي هاي فعاليت در حضور از معموالً

به داليل مختلف نتواند با كودكان ديگر ارتباط يك كودک ممكن است . كند مي سپري را خود اوقات شود

متقابل برقرار سازد. يكي از داليل ممكن است به ترس از عكس العمل هايي از قبيل مورد حمله واقع شدن ، 

ناديده گرفته شدن ، يا مورد تمسخر قرار گرفتن مربوط باشد . مع هذا ، داليل ديگر با ناتواني كودک از فرا 

 ارتباط ساالن و همسن با مفيد  جتماعي مورد نياز براي برقرار كردن ارتباط متقابل موثر وگرفتن مهارتهاي ا

 كودكان با ارتباط زياد احتمال به كند بازي ديگران با چگونه داند نمي كه كودكي ، مثال براي.  باشد داشته

 اضطراب تقليل    گروه بر اثريند و تشويش انگيز خواهد يافت. در اين صورت، كناره گرفتن از ناخوشا را ديگر

    . شود مي تقويت

اجتماعي آنان به كمبود مهارتهاي اجتماعي بر مي گردد توسط بول، استوارد،  كمرويينمونه اي از كودكاني كه 

هريس و بر ارائه شده است. اين مولفين درباره بچه اي كودكستاني كه نمي دانست چگونه از وسايل زمين بازي 

زارش داده اند . در نتيجه اين كمبود ، كودک مزبور به ندرت با كودكان ديگر ارتباط متقابل استفاده كند گ

برقرار مي كرد ولي پس از آنكه محققين مورد بحث طرز استفاده از وسايل زمين بازي را به او ياد دادند 

با ديگران به   اريتماسهاي بدني و كالمي كودک با كودكان ديگر و نيز شركت او در بازيهاي مستلزم همك

اجتماعي تنها از طريق تقويت منفي ناشي از تقليل اضطراب حفظ  كمروييسرعت افزايش پيدا كرد. متاسفانه 
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بروز مي « خجالتي »نمي شود بلكه تقويت مثبتي نيز كه غالبا به صورت توجه بيشتر افراد بزرگسال به كودک 

 كند باعث نگهداري اين حالت مي گردد .

 انه هاعالیم و نش

 را مشكالتش چون گير گوشه.  است همراه پيوسته هم به و متعدد عاليم سلسله يك با عدم تحرک و وابستگي

في مي پردازد . او انساني است بي هدف و خيالبا به و رود مي فرو تخيل به ، كند حل واقعيت عالم در تواند نمي

از مردم گريزان است و هر تمنا و خواهش را يك نمي داند چه بايد بكند و براي آينده اش چه طرحي بريزد. 

تحميل تلقي مي كند و در برابر آن بشدت مقاومت مي كند ؛ از اين رو ، اطرافيان دچار تضاد و كشمش مي 

 شود. براي دفاع از حقش اقدام نمي كند و كناره گيري را بر تالش ترجيح مي دهد .

خجالت و سكوت ، محروميت ، ناتواني در برقراري رابطه با  محدود ساختن تمام جنبه ها و فعاليتهاي زندگي ،

بي حوصلگي و كسالت و  دوستان و معلمان ، فرار از فعاليتهاي اجتماعي و به تعويق انداختن انجام دادن كارها ،

 احساس خستگي و نگراني از آينده ، كمك نخواستن از ديگران ، هنگام نياز ، در انجام دادن كارها از اين شاخه

به آن شاخه پريدن ، سازش با وضع موجود و اعتراض نكردن به آن ، حتي در صورت احساس ناراحتي و 

نگراني، احساس پوچي و بي ارزشي ، ابراز وجود نكردن، تسليم شدن در برابر خواسته هاي ديگران ،تقصير 

از رقابت ، درون گرايي و گناهان را به گردن گرفتن ،ناتواني در بروز احساس خصومت و پرخاشگري ، اجتناب 

در خوى فرو رفتن، زود رنجي ، داشتن نگرش منفي و بدبينانه به اطرافيان ، مطرح نكردن اشكاالت درسي در 

 كالس و عقب ماندگي درسي در بين دانش آموزان گوشه گير بسيار مشاهده مي شود .
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 :شمرد بر توان می ذیل شرح به خالصه بطور  را عدم تحرک و وابستگیعالئم  

ازمردم گريزان است وهر تمنا وخواهش را يك تحميل تلقي  -7به تخيل فرو مي رودوبه خيالبافي مي پردازد -0

براي دفاع ازحقوقش اقدام نمي كند وكنار ه گيري را برتالش ترجيح  -8مي كند ودر برابرآن مقاومت مي كند 

ناتواني در برقراري  -1الت و سكوت خج-3محدود ساختن تمام جنبه هاوفعاليت هاي زندگي  -1مي دهد 

بي حوصلگي  -3فرار از فعاليتهاي اجتماعي وبه تعويق انداختن انجام دادن كارها  -2روابط با دوستان ومعلمان 

درانجام دادن  -01كمك نخواستن از ديگران هنگام نياز -9وكسا لت واحساس خستگي ونگراني از آينده 

ساز ش با وضع موجود واعتراض نكردن به آن حتي در صورت  -00دن كارها از اين شاخه به آن شاخه پري

تسليم شدن دربرابر خواسته هاي  -01ابراز وجود نكردن  -08احساس پوچي وبي ارزشي  -07احساس ناراحتي

ناتواني دربروز احساس خصومت وپرخاشگري  -01تقصير گناهان را به گردن ديگران انداختن  -03ديگران 

پريشاني وبي  -71زود رنجي وزود گريستن  -09درون گرايي و در خود فرو رفتن  -03ابت اجتناب از رق-02

اختالل در خوراک  -71عدم تمركز حواس  -78بي عالقگي به كالس  -77غيبت از مدرسه  -70قراري 

و  داشتن نگرش منفي -72بي اعتمادي نسبت به توانايي هاي خود  -71بي اعتناي به وقايع اطراف  -73وحواس 

 مطرح نكردن مشكالت درسي دركالس وعقب ماندگي درسي -73بد بينانه به ديگران 

 کم رویی علل

 ، تنگدستي و فقر ، مداوم و شديد اندوه و غم. شود مي كمرويي و گوشه گيري موجب متعددي عوامل  

پذيرفته عف و نقص جسماني ، تكبر و غرور، احساس حقارت شديد، عقب ماندگي درسي ، ض ، گناه احساس

،  طالق نشدن در خانه و مدرسه ، حسادت و انتقام جويي ، احساس ترس و نا امني ، نابساماني هاي خانوادگي ،
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بي پاسخ گذاشتن پرسشهاي كنجكاوانه كودكان ، بي حوصلگي در برقراري ارتباط سالم با كودكان ، نبودن 

ضور پدر ، اعتياد والدين ، شكستها و الگوي اجتماعي مطلوب در خانه، محروميت از محبت مادر، عدم ح

ناكاميهاي پي در پي ، اختالل در عملكرد غدد فوق كليوي ، حمايت افراطي كودک همراه با چشم پوشي شديد 

، بيماريهاي طوالني كودک ، انتقال كودک به مدرسه و مكان جديد، تبعيض و انتقادها و بهانه گيريهاي مستمر 

و فرار از موقعيت مخاطره  كمرويينقش بسزايي دارد . در مواقعي  كمرويير بروز و بي مورد والدين و معلمان د

انگيز ، معقول ترين شيوه براي مقابله با ناكامي به شمار مي رود . در اين زمينه ، مشخص شده است كه علت 

ر وارد شده، برخي زندانيان در زمان جنگ اول در بازداشتگاههاي آلمان ، غلبه بر وحشت و فشا كمرويياصلي 

بوده است . در اين حالت ، عواملي نظير شدت فشار و ترس ، غير ممكن بودن فرار و بيماري هاي جسمي در 

 كمروييزندانيان موثر بوده است. در خود فرو رفتن نوجوان در دوره بلوغ نيز ممكن است به  كمروييتشديد 

رباره طبيعت و خويشتن و مشاهده و تجزيه و تحليل نوجوان با تفكر د كمروييبينجامد؛ به عبارت ديگر زماني ، 

امور پيرامون همراه است كه از كنجكاوي او نشات مي گيرد و بدان وسيله نوجوان مي خواهد به چراهاي دروني 

خود پاسخ دهد. همچنين هرگاه نوجوان در سازگاري با محيط اجتماعي شكست بخورد، احتمال مي رود گوشه 

 ،ص(0821گير شود )شفيع آبادي،

 و عدم تحرک معالجه کمرویی

كودكان معموال نه به صورت اجتناب از افراد بزرگسال بلكه به صورت  و عدم تحرک كمرويياز آنجا كه 

كناره گيري از كودكان جلوه مي كند، هدف درمان بايد افزايش ارتباط متقابل با همسن و ساالن كودک باشد . 

گوشه گير انجام گرفته با استفاده از كودكان بالنسبه عادي كودكستان  قسمت عمده كارهايي كه درباره كودكان
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بوده است ، ولي آموزش مهارتهاي اجتماعي را مي توان در مورد كودكان شديدا ناراحت نيز انجام داد . بديهي 

م نتايج است با كودكاني كه آشفته و مختل هستند به بيش از ده جلسه آموزش نياز است تا بتوان از ثبات و دوا

 ( .797، ص 0821درماني اطمينان حاصل نمود )مهريار، 

معلمان و والدين در رفع مشكالت كودكان گوشه گير نقش بسزايي دارند و با صميميت و محبت بايد به تمام 

تغييرات رفتاري مناسب و موفقيت آميز آنان توجه كرده ، آنان را تشويق كنند و بدين وسيله كودكان را به سوي 

 ليت هاي اجتماعي سازنده در مدرسه و خانه راغب سازند .فعا

بردن به گردشهاي علمي ، تشويق به سخن گفتن در حضور والدين و دوستان و بستگان و جرات دادن به او بدين 

معني كه مي تواند در برابر جمع سخن بگويد و شركت دادن در فعاليتهاي هنري و ايفاي نقش در نمايشنامه ها از 

عمالي است كه مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان و كودكان را افزايش مي بخشد و آنان را در مبارزه با جمله ا

 (.92، ص 0821ياري مي دهد ) شفيع آبادي ، كمرويي

 تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده به روش نقشه ی مفهومی

 معلم                                                 والدين                                                        

 

 

 دوستان صميمي             هم كالسي ها                                                                                        

منابع جمع 

 آوری

 اطالعات
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 پرونده تحصيلي                                              خود دانش آموز                                                  

 ساير كتابهاي روانشناسي                               و...               سايت اينترنتي                                                   

 در دانش آموزان وابستگی و عدم تحرکعوامل بروز 

 محبت خانواده* محروميت از 

 * عدم امنيت رواني در محيط خانه و مدرسه و غشارهاي رواني مستمر

 *  شكست وتحقير شدن در جمع  

 * اختالل در تكلم و گوش دادن

 *  نقص عضو وبيماري هاي جسمي فيزيولوژيك 

 *كنترل شديد تربيتي وسخت گيري هاي وسواس گونه و غير منطقي 

 نوجوان توسط والدين بويژه محروميت از عواطف مادر *   تنبه،توبيخ و سرزنش كودک و

 

 

 * بيماري تشنجي كه در كودكي به آن مبتال شده.                                                             

عدم تحرک علل 

در  و انزوا وابستگی 

 یگانه
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 * برچسب زدن بيماري توسط ديگران.                                                      

 * اختالف سني زياد والدينش با او و عدم محبت والدين                                

 * تربيت كنترل شده ي والدين كه او را در قفس خود قرار داده اند                                

 * سرزنش و توبيخ زيادي توسط معلمان گذشته                               

 * ندادن مسئوليت به او براي نشان دادن خود در جمع                             

 *عدم پذيرش او در بازي هاي جمعي توسط ديگر دانش آموزان                            

 ارائه راه حل:

راه حل هاي جديد وجالبي بدست آمده كه به  ريحانه در تجزيه وتحليل اطالعات بدست آمده برايحل مشكل 

 لويت عبارتند از:ترتيب او

جهت تقويت  ريحانه * حمايت عاطفي و واگذاري مسئوليتهاي مناسب باتوجه به ميزان توان جسمي و ذهني 

 اعتماد به نفس آن

در موقعيت هايي كه شكست را به دنبال دارد و بالعكس تشويق و زمينه سازي جهت  ريحانه * قرار ندادن 

 هيدر فعاليت هاي جمعي و گرو ريحانه حضور 

* ايجاد آمادگي الزم براي جرأت ورزي در بيان عقايد ونظريات خود ونيز پذيرش نظريات مخالف از طرف 

 مقابل
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)در صورت وجود مشكل( و رفع مشكل و انديشيدن راه ريحانه * مراجعه به پزشك و بررسي وضعيت جسمي 

 جديد

 اجرای راه حل:

 عني:در اجراي راه حل بر طبق اولويت بندي راه حل اول ي

جهت تقويت  ريحانه ))حمايت عاطفي و واگذاري مسئوليت هاي مناسب با توجه به ميزان توان جسمي و ذهني 

 را برگزيديم و جهت اجراي به منوال زير اقدام كرديم. اعتماد به نفس آن.((

رسه آمد بعد به مد ريحانه دعوت كرديم كه به مدرسه آيند ولي تنهامادر  ريحانه در اولين اقدام از اولياء 

ازاحوالپرسي هاي روزمره خواسته هاي خود را به ترتيب اولويت هاي زيربا اودر ميان گذاشتم واز او خواستم 

 كه آنها را با خانواده در ميان بگذارند وحتمأ به آن عمل كنند.

 را به خود او واگذار كنند. ريحانه *مسوليت كارهاي 

 د وبه او مسئوليت واگذار كنند.كمك بخواهن ريحانه *در كارهاي خانه از 

 *فرزند خود را با نام هاي آقاي مهندس ، آقاي دكترو... صدا بزنند.

 حضور دارد ازاو تعريف وتمجيد كنيد. ريحانه *در جمع هايي كه 

 آنجام دهم ريحانه و نيزتصميم گرفتم خودم در مدرسه كارهاي زير را براي بهبود 

 كالس معرفي كنم.را به عنوان نماينده ي  ريحانه *
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 را در بازي ها شركت دهم و خودم عضو تيم او باشم. ريحانه *در زنگ ورزش 

 *در زنگ هاي تفريح از او چشم بر ندارم وسعي كنم با او خلوت كنم وبا او هم صحبت شوم.

 *بيشتر او را پاي تخته بياورم و از او سوالت شفاهي بپرسم.

 عضو گروه باشد(به آنها بدهم مانند ساختن بالن. ريحانه ه *كارهاي خارج منزل وبه صورت گروهي )ك

 *و در نهايت مسئوليت هايي در مدرسه به او بدهم كه بيشتر با دانش آموزان هم كالم شود. مثأل شهردار مدرسه

 ارزیابی بعد از اجرای طرح ) نقاط قوت (

د و ما در اين مرحله ميخواهيم بدانيم پس از اجراي راه حل ارائه داده شده نوبت به جمع آوري اطالعات ميرس

 انتخاب كنيم. ريحانه كه آيا نتايج خوبي را از اين راه حل بدست آورده ايم يا راه حل جديدي براي مشكل 

به نيمكت اول ديگر در رديف هاي آخر او را مشاهده نكرده ام  در زنگ تفريح  ريحانه معلم: بعد ازتغيير جاي 

يستد ولي بعضي وقت ها مشاهده مي شود كه كنار بچه ها ايستاده و به حرف هاي هنوز هم در گوشه اي مي ا

آنها گوش مي دهد. در زنگ ورزش با بچه ها بازي مي كند ولي هنوزم از توپ گريزان است و توپي كه به او 

هنوزم  مي سپارند فورأ به فرد ديگري مي سپارد تا از مسئوليت آن فرار كند. در دروس شفاهي بهتر شده اما

اثرات استرس واضطراب در چهره ي او آشكاراست وكار خود را به عنوان نماينده ادامه مي دهد و همه ي  

 دانش آموزان از او راضي هستند.

در جلوي آينه مي ايستد و  ريحانه درمدرسه داشتم اظهار داشتند كه  ريحانه والدين: در ديداري كه با والدين 

براي اجتماعي شدن مي باشد(. وقتي به مهماني ميخواهيم  ريحانه نشانه ي تالش با خود حرف ميزند) كه اين 
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برويم فورأ حاضر وآماده مي شود.كارهايي را كه به او مي دهيم بعضي وقت ها انها را خراب مي كند اما بازهم 

هم بازي مي  به خانه مي آيد وبا ريحانه دوست دارد در كارهاي خانه به ما كمك كند.گاهي اوقات دوست او 

 كنند ودرس مي خوانند.

در درسهايش پيشرفت كرده و در زنگ ورزش با ما بازي مي كند.هم  ريحانه و همكالسي ها:  ريحانه دوستان 

در كارهاي گروهي خيلي خوب است و كارهايش را درست انجام  ريحانه اظهار داشتند  ريحانه گروهي هاي 

ميروم و با او بازي ميكنم ودر درسهايش  ريحانه مي گويد:من به خانه  فاطمهمي دهد و به ما هم كمك مي كند. 

 با بقيه بچه ها دوست شده و بچه ديگر به او بيمار نمي گويند. ريحانه به او كمك مي كنم، 

 تجزیه وتحلیل اطالعات 

در اجتماع  ه ريحاندر اطالعات به دست آمده از مشاهدات معلم)خودم( و والدين وديگر دوستان مبني بر اينكه 

 ريحانه و گروها حاضر مي شود و از با آنها بودن لذت مي برد حاكي از آن است كه تالشهايي كه انجام داده ايم 

در آورده ودر حال سوق دادن به سوي اجتماعي شدن مي باشد. گرچه نمي توانيم  كمروييرا از حالت انزوا و

تغييرات چشمگيري داشته و در  ريحانه ن را مي توانيم بگوييم كه كامأل بهبود يافته اما اي  ريحانه ادعا كنيم كه 

همين رويه را در پيش مي گيريم به اميد آنكه  ريحانه اين راه در حال پيشرفت مي باشد و ما براي بهبود كامل 

 يكي از شخصيت هاي اجتماعي اين مرز وبوم گردد.  ريحانه 
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 خالصه

و انزوا طلبي بود، پدرش چندين بار مراجعه كرده بود و از  وييكمرعدم تحرک ،وابستگي و  ريحانه مشكل 

افت تحصيلي و بي عالقگي او در انجام تكاليف صحبت كرده بود و از اينكه عالقه اي ندارد كه با ساير دانش 

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

 دراين پژوهش عبارت اند از : كمروييانجام شده براي درمان اهم راهكار هاي 

 كالس معلم و آموزشي ، پرورشي معاونت توسط مسئوليت دادن         -

 پدرش توسط خانه كردن عوض و سكونت محل جابجايي         -

 عاون آموزشيم و مدير و معلم توسط آموز دانش به كردن توجه         -

 پرورشي نظر از چه و درسي نظر از چه مختلف هاي مناسبت در نكرد تشويق         -

 علمي هاي گردش و اردو بردن         -

 نقاط ضعف :

 همكاري كم والدين
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 ارزیابی نتایج وگزارش نهایی:

اين تحقيقي كه انجام دادم به نتايج مهمي رسيدم كه تأثيرات اين نتايج نه تنها در دانش آموز بوده بلكه در ر د 

نيز تأثيرات فراواني داشته.به اين نتيجه رسيدم كه يك معلم در امر آموزش فقط وظيفه ي ياد دادن  خودم

معلومات به روشهاي مختلف به دانش آموزان را ندارد بلكه بايد در لحظه ي ورود به كالس ابتدا وضعيت 

ند كار خودرا شروع كند. روحي آنها را بسنجد و اگر دانش آموزي ازلحاظ روحي آماده نباشد معلم نمي توا

يك دانش آموز ممكن است مشكل كوچكي در او باشد واگر معلمي متوجه آن بشود و درصدد رفع آن تالشي 

نكند بزرگترين ظلم را در حق آن كودک معصوم انجام داده است زيرا ممكن است آن مشكل كوچك در دراز 

در نهايت پي برديم كه  (ريحانه ش آموز خودم )مدت به مشكلي بزرگ و غير قابل درمان شود و در مورد دان

در وهله ي اول عدم اعتماد به نفس، عدم محبت وتوجه اطرافيان و ترد شدن  ريحانه علت به وجود آمدن مشكل 

توسط دوستان وهمكالسي هايش بوده كه ما در پيش گرفتن روش)) حمايت عاطفي و واگذاري مسئوليت هاي 

در زمينه ي  ريحانه جهت تقويت اعتماد به نفس آن(( به  ريحانه ن جسمي و ذهني مناسب با توجه به ميزان توا

او را رفع كرده بلكه او فردي اجتماعي با  كمروييابراز محبت به او نيز اعتماد به نفس داده ايم كه نه تنها مشكل 

 اعتماد به نفس باال گرديده 

 پیشنهادات

 رم:در پایان چند توصیه به آموزگاران محترم دا

 دادن مسئوليت بهترين گزينه براي حل مشكل دانش آموزان گوشه گير مي باشد-
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 تشويق كردن مي تواند اعتماد بنفس آنها را افزايش دهد.-

 برگزاري گردش هاي علمي و اردو ها به منظور تعامل با ساير دانش آموزان بسيار مفيد است.-

پيرامون مسائل درسي و كار گاهي توسط اين چنين دانش فراهم كردن زمينه براي ارائه گزارش و سخنراني  -

 انان مفيد است. كمروييآموزان براي بر طرغ كردن مشكل 

 نقد مجال و شود پرداخته ارزيابي خود و هنري نقد به هنري فعاليت پايان در تا  در س هنر فرصت خوبي است-

 . شود داده انها به ارزيابي و

دامي مي باشد. لذا توصيه مي گردد كه معلمان عزيز از همان روز هاي اول شناخت، پيش مقدمه انجام هر اق-

 .كنند اقدام آموزان دانش كامل شناخت به نسبت  سال تحصيلي با كمك مسئولين مدرسه ، اوليا

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

 اي تدريس بايد به يك عادت براي معلمين تبديل شود.و روشه

از شتابزدگي و هر گونه اقدامي قبل از آگاهي خودداري گردد.برخورد نامناسب مانند تجويز داروي نامناسب -

مي باشد كه گاهي اوقات خسرات جبران ناپذيري به بار مي آورد و براي برگشت به نقطه اول هيچ راهي وجود 

 ندارد.
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