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 مقدمه

وکنددمدیپیدداتعلیفمحیط،تاثیرتحتتدریجاکهاجتماعیاستموجودیبالقوهتولد،آستانهدرانسان

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

بدامشورتضمنکودکان.داردمشاورهوراهنماییبهنیازدیگرزمانهرازبیشآموزدانشآندرکهاست

محدیطدربخدشزیدانبرخوردهایازوبشناسدبهترراخودچگونهکهبداندبایدکمدستمربیان،واولیا

فرصدتندرتبهکهاستمربیانواولیاهایتجربهروایتگر،"یکودکانراهچهار".کندپرهیزمدرسهوخانه

سدخنآنبدارهدرروشنیبهکرده،بررسیاند،ساختهدرونیخویشدرهاسالطیکهرافنونییابندمی

اخدتالالتدرغالدبکدهاسدتورفتاریجسمیوسیعتغییراتبروزیکودکاندورهتغییراتجملهاز.بگویند

گوشدهکودکدان.استآموزاندانشازدربعضیانزواطلبیرفتارهاایناینازیکیشودمیگرجلوهرفتاری

بدافیخیدالبدهوبدردمدیاهپنددرونعدالمبهبرقرارکندخودمحیطبامناسبیارتباطتواندنمیچونگیر

،نزدید دوستیروابطفقدانگاهوبودنمحدود،اجتماعیازفعالیتهایفرار،سکوتوخجالت.پردازدمی

درشددنتسدلیم،نکدردناعتدرا وموجدودوضدعبداسدازش،دیگدرانازنخواستنکم ،حوصلگیبی

،کدالسبدهعالقگدیبدی،رقابدتازاجتنداب،نگدرفتگردنبهراگناهانتقصیر،دیگرانبرابرخواستهای

اعتمادبیخودشبهنسبتکودک.استگیرافرادگوشهعالئماز،...وخودتواناییهایبهنسبتاعتمادیبی

بهنیازتجربگی،کمواستقاللعیندرکودکیدورهدرفردبنابراین،ترسدمیخودششکستهایازوشده

.بگیرندعهدهبهراویراهنماییوهدایتبایدمربیانووالدینراستا،ایندروارددمختلفمهارتهایکسب

مشدکالتسدویوسدمتبدهراکودکاننشوددرماناگرکهاستشایعنسبتاًهایرفتارازیکیطلبیانزوا

وانمندیتاحساسعدم.دادخواهدسوقزودرنجیواضطراب،افسردگی،نفسبهاعتمادعدممثلدیگری

فعالیدتازفدردجداییباعثخود،نظریاتوافکاربیان،احساساتبروزدرناتوانینیزونفسعزتکمیو

خانوادهمحبتازمحرومیت.دارندبعهدهکودکانرفتاراینایجاددرمهمینقشنیزوالدین.استگروهی

شخصدیتاندزوا.داردبسدزاییتداثیراختاللینایافتندرشدتاوبهشدهواگذارمسولیتهایبهتوجهعدمو

واعمدرشاتالفبهبرد،میفروتخیلورؤیاعالمبهراآدمی.سازدمیلعلیراهاآنروحوضعیفراافراد
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نفدسبهاعتمادافزایشبرایاجتماعیهایقابلیتکردنتمرینوآموختن،گریزیبراجتماعغلبه.میدارد

راهتوانددمدیاجتمداعیدرگروههایاودادننقش،حقیقیهایموقعیتدرهاناییتوااینکارگیریبهو

کشداندنجمدعبدهاصدلیهددف.باشددآمدوزانداندشاندزوایحالدتدرمداندرمدرسهولینئمسگشای

.گیراستگوشهآموزاندانش

 اهمیت موضوع

وشدودمیمحسوبنوجوانانودکانکودرعمدهمشکالتازیکیعنوانبهانزواطلبییاگیریگوشهرفتار

فدردیعندوانبدهگداهوشدهدیرشناختهکنندنمیمشکلودردسرایجادمدرسهدرکهآنبرایمتأسفانه

افتدمیتأخیربههاآنشناختوتشخیصنتیجهدر.گردندمیمعرفیدیگرانطرفازدردسربیومؤدب

.استشدهحادترشاگردوضعیتوترختسدرمانکارکهگردندمیمشکلمتوجهزمانیو

حددازبدیشوبرنددمیپناهخوددروندنیایبهوبودهکفایتیبیاحساسدارایانننوجواوکودکاناین

افراداین.ندارندراخودنظراتیامخالفتبیانجرأتباشندمخالفایمسئلهبااگرحتیوهستندمتواضع

مجبوریاباشدهاآننظرمخالفایمسئلهاگرودارندحدیازبیشیتحساسخوداطرافمسائلبهنسبت

شددتهنگدامدرگداهوزننددنمدیحدرفکسیباوکردهکزایگوشهدرباشند،جمعیکاردرشرکتبه

ازدورواسدتهمدراهتردیددوشد بداهموارهکودکانیچنینرفتار.جوندمیراخودهایناخنناراحتی

.دارددنبالبهناگهانیهایرویپسوناشیانههایهشجکهاطمینان

.اسدتواکشوکشدرمتضادنیرویدوبینکمروشخصکهکندمیایجادراتصوراینحرکاتاینهمه

نمایاندیگراننظردروتربزرگخودشنظردررااوناتوانیکهاستخصوصیاتیدارایکمروییکودکهر

رندجچقدرمنکهبینیدمی»بگوید؛خواهدمیخودکمروییباکودککهاستنایمثل.دهدمیجلوهتر

ارتبداطازکدهرسددمیجاییبهخودتردیدآمیزرفتارباکودکترتیببدین!«.بگذاریدراحتمپسبرم،می

آنبامناسبیصورتبهنتواندترسدمیزیراکند،میپرهیزاستدشواروآوررنجاوبرایکهاجتماعیهای

.شودروبهروها
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 وضع موجودبیان 

سدددالسدددابقهتددددریس.......ودارای.............دبسدددتانابتدددداییدومآموزگدددارپایددده................اینجاندددب

درگوشدهایبهدارهبودکهمتوجهشدمیکیازدانشآموزانمبهنام71-79تحصیلیمیباشمابتدایسال

رورفته،بهدرستوجهینداردبیشتراوقاتسرشراگرفته،رنگشپریدده،بدادوسدتانکزکردهودرخودف

خواسدتمبدامدنبهدارهخودصحبتنمیکند.یکیازروزهاوقتیزنگبیرونزدهشددرکالسماندمواز

ارهاودربدبماندقبولکرداحوالشراپرسیدمگفتخوبمولیدروغمیگفتزیادهمحالخوشینداشتاز

پرسیدمگفت:شبراخوبنخوابیدهخوابشمیایدگفتمآخربادوستانتهدمبدازینمدیبیحوصلگیاش

کنیدرجوابگفت:مندوستیندارم.هرسوالیکردمجوابیدادولینهمنطقیوعقلپسندفقطدرحدد

رابامدیرمطرحکدردمورفعمسئولیتبودنتوانستمخودمراقانعکنمبرایهمینموضوعی جوابساده

اونیزمانندمنحدسمیزداومنزویوگوشهگیرشدهبودباپیشنهادمدیرمدرسهوعالقهخدودمبدرای

بدهمددیرکارمراشروعکردودرنهایتقرارشدنتیجهنهاییرادرقالبی گدزارشبهارهرفعاینمشکل

یاطالعاتنمودم.تحویلدهمبندهنیزشروعبهجمعآور

 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

حلمشکلکمروییدانشآموز

 اهداف جزئی :

بررسیعللکمروییدردانشآموز

ارائهواجرایراهکارهاییجهتحلمشکلکمروئیدانشآموز

 با وضع مطلوب :مقایسه 

مقایسهباوضعمطلوببایستیکمروییدانشآموزمکمشودودرهمهفعالیتهااجتماعیشرکتداشتهدر

باشد.
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 آوری اطالعاتجمع 

آنحدلدروکنددتاییددرامسدئلهوجدودتدانمدودمشدواهدآوریجمعبهشروعمسئلهاینرویتازبعد

.نمودماستفادهزیرروشهایازداشتمکهسواالتیجواببهرسیدنبرایونماییمارائهراهکارهایی

 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

رفتارمشاهدهدر درنددرتبدهبسیار.استحرفیکموآرامبسیارآموزدانشاوشدممتوجهکالسدربهاره

وانداختدهپدایینراسدرشکدالسدراوقداتبیشتر.کندمیصحبتهایشکالسیهمسایرومنباکالس

مدیپدیشبرایشکالسدرتدریسحیندرسوالیاگر.کندنمینگاهمن،بهمنصحبتیاوتدریسموقع

سکالدر.کندمطرحرااوسوالکهخواهدمیدوستشازاوقاتگاهیونکردهمطرحراسوالشخودشآید

درپاسد وپرسدشوکالسیوگروهیهایبحثدر.کندمیصحبتنشیندمیکنارشکهنفری باتنها

جلدویدرشفاهیگوییپاس برایشودمیخواستهاوازکهزمانیتنهاونیستداوطلبزمانیهیچکالس

پاسد سدواالتبهکاملطوربهنیستقادروشودمیحاضرپریدهرنگومضطرببسیارشودحاضرکالس

.دهد

 مدرسه همکاران سایر و مدیر با مصاحبه-2

بدرایبهدارهکدهکردنداشارهموضوعاینبهنیزداشتم،ایشانبهارهبهراجعمدرسهمدیرباکهصحبتیدر

داوطلدبمدرسهورزشیوهنری–فرهنگیمختلفمسابقاتوپرورشیهایفعالیتازی هیچدرشرکت

چوننیستآندرستانجامبهقادرشودمیواگذاراوبهاجباریصورتبهمسئولیتیکهزمانیحتی.نیست

بدافقدطحیاطدرتفریحزنگاوقاتبیشتر.باشدداشتهخوبیوموثرارتباطآموزاندانشسایرباتواندنمی

مراجعدهمدرسهردفتبهخواهممیاووازدارمکاریاوباکهزمانی.شودمیدیدههایشکالسیهمازیکی

داشدتمدیگدرهمکدارچندباکهصحبتیدر.نداردراداخلبهشدنواردجراتوایستادهدفتردرکند،پشت

رادانشآموزیآراموگوشهگیرمیشناسندکمتراورامشدغولورجدهوورجدهبهارهکردنداشارهنیزآنها

کاغذی_مدادآزموندروشودنمیداوطلبکالسدرفعالیتیهیچانجامبرایعنوانهیچبهکردندیدهاند
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مدیفعالیتکمبسیارکالسیهایگروهدر.کندمیکسبشفاهییابیارزشبهنسبتبهتریبسیارامتیاز

.کندمیتاییدرادوستانشسایرنظرمعموالودهدمینظروکند

 بهاره  مادر با مصاحبه-3

مطدرحازبعدد.باشدمداشدتهصحبتیویباتاکندمراجعهمدرسههبخواستمبهارهمادرازتلفنیتماسدر

نحدوهومندزلدربهدارهرفتداربهراجعکمیتاخواستممادرشازمدرسهوکالسدربهارهمشکلکردن

.کندصحبتفامیلوخانوادهاعضایسایربااوارتباطبرقراری

مدادرشهدایگفتهطبق صدحبتمدادرشوپددربداکدم،خیلدیبدودهآرامبسدیارنیدزمندزلدربهداره

شدرکتاغلبخانوادگیهایمهمانیدر.کندمیمطرحمنزلدرندرتبهرامشکالتشومسائلوکندمی

مهمدانحضورهنگامدر.کندنمیصحبتکسیباوتهسنشساکتوآرامبسیارشرکتصورتدریاونکرده

قابلالبته.کندمیخودداریهامهمانجمعدرحضورازواندهگذرخوداتاقدرراوقتبیشترنیزمنزلدر

مادرکهاستذکر رفتارحسنعنوانبهرانکتهاینبهاره مطدرحویحیدایوحجبدهندهنشانوبهاره

مختصروکمبسیارخودشکهکرداشارهنیزنکتهاینبهبهارهمادر.بودخوشحالبسیارمسئلهاینازوکرد

ایدنبندده.هستندآرامایخانوادهکلدرونیستحدازبیشتوضیحوگوییزیادهاهلوکندیمصحبت

گذاشتممیاندربودبندهازبیشترآنهاتجربهکهمدرسهآموزگارانواولیاءانجمناعضای،مدیربارامسئله

بهرازیرمسائلداشتمموزگارانآشورایومدرسهاولیاانجمناعضای،مدیرباکهاییجلسهچندازپسو

:گذاشتیممشورت

مربوطبهمشکالتخانوادگیاومیباشد؟بهارهمشکلکمروییآیا-3

مربوطبهمشکالتاقتصادیاومیباشد؟بهارهآیامشکلکمرویی-2

مربوطبهنحوهتدریسمعلماومیباشد؟بهارهآیامشکلکمروی-1

نظرعاطفیمشکلدارد؟ازبهارهآیا-4



 

8 



نیازبهمشاورهدارد؟بهارهآیا-5

مربوطبهتحقیرکردناوتوسطخانوادهاست؟بهارهآیادلیلکمرویی-1

مربوطبهتحقیرکردناوتوسطهمکالسیهایشاست؟بهارهآیادلیلکمرویی-9

شود؟واقعثرمؤآموزاندانشکمروییکاهشدرتواندمیمیزانچهتامعلم-8

دارد؟تأثیرگمروییکاهشدرمیزانچهتاکالسدردرسیکوچ هایگروهتشکیل-7

مؤثراست؟هاآنکمروییکردنبرطرفدرمیزانچهتاکمروآموزاندانشبهمسئولیتدادن-31

است؟مؤثرآنهاکمروییکاهشدراندازهچهتاآموزاندانشمثبتکارهایتشویق-33

 یات و پیشینه پژوهشادب -4

توجدهمدورداخیدرهدایسدالدرکدهفردیبینوعاطفیروابطایجاددرموجودمعضالتوازمسائلیکی

مشدکلی.اسدتکمروییپدیدهاستگرفتهقرارخانوادهمشاورانوروانشناسان،تربیتومعلیتمتخصصان

بدهکمتدرمدردمعامدهاسدتبودهمختلفدافرادامنگیرمختلفبسیارجهاتبهکنونتاگذشتهازکهاست

جملدهازکمرویی(.3181،افروز)گیرندمیاشتباهحیاوشرمباراآنوکنندمییادآنازمشکلعنوان

ازتدوجهیقابدلمیدزانمعمدوالوخدوردمدیچشدمبهافرادبیندرایجامعههردرکهاستهاییپدیده

کمرویدیازحصداریدرراخودشدانناخواسدته،خدویشمیدلرغدمبهرابزرگساالنوانکودکان،کودکان

ازبدردنسدودوخدویشهایخالقیتواستعدادهاکردنشکوفابهقادردلیلهمینبهوکندمیمحبوس

زیادیمشکالتباجامعهدررافردکمرویی(.3181کامر،)نیستندخویشارزشمندهایقابلیتوظرفیت

شدودمدیوجدودیاضدطرابسدببآنتبدعبدهودیگدرانبارابطهایجادتواناییعدمازاعمکندمیروبرو

نامعینشیءبهکهخطریانتظاربایاکنونیآمیزضربهموقعیتی باکهاستآوریرنجاحساساضطراب

روشنیبهراآنمنبعفردکهاستتهدیدییاناایمنیمفهوممستلزماضطرابدیگر،عبارتبه.استوابسته

کدهرسددمیمرضیاضطرابحدبهآید،درمیمداومومزمنصورتبهکهوقتیحالتاین.کندنمیدرک
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زنددگیامکانداتوآسودگیآرامش،ازمحرومیتوگستردهاستیصالشکست،،نایافتگیسازشمنبعخود،

آنندوعیازکههستندافرادیمیان،ایندر.شودمی ناامیددی،ازگدودقیدد عبدهکدهبرندد،مدیرندجاز

جیمدز.گیدردمدیندامبدهاضدطراب«وجودیاضطراب»نشأتمعناییبیوپوچیاحساسخودبیگانگی،

وجدودیاضدطراببدرایتواننددمدیهاانسانکهاستمعتقدوجودگراپژوهشگرانسایرهمراهبهبوگنتال،

پنهدانحالدتبدهزندگی،طولدرحتیها،سالطولدرکههاییآمادگیباشند؛داشتهقبلیهایآمادگی

دریدزدیرضداغریدب(.3188،گنجی)کنندمیتجلیاستثناییهایاسترساثربرتنهاوماندمیباقی

تنبیهیهایشیوهازبودندعبارتعواملایندادقرارربررسیموردراکمروییعواملوعلل(3181)سال

مقدرراتووالددینرواندیوجسدمیبیماری،والدینتحصیالتانمیز،فردظاهریعیبونقص،خانواده

تواندمیتحقیقایننشدیافتتحقیقهایفرضیهدرموردتحقیقاتیزمینهپیشمتاسفانه.خانهدرخش 

.آتیتحقیقاتبرایباشدایزمینهپیش

تدوجهیراکمروییکه(3194)قایمیعلیو(3191)شارتیهژانهاییافتهباتحقیقازآمدهدستبهنتایج

محیطدیعوامدلوهمارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهایموقعیتدرخویشتنبهمضطربانهغیرعادی

روحوتحقیق(3197)پیوندرابامجلهنتایجاینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همکارانکههمانگونههمچنینکردمپیداسترسیدیکسانینتایجبهکهنمودممقایسه(3189)محمدیاله

مدیمشداهدهکمتدراودرشدتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتنداظهارنیز

ازآمددهدسدتبدهنتدایجگفدتتدوانمییساندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهایشود

.استرداربرخوقبولیقابلاعتبارازتحقیق

-(کیداامیندیمحمددامین)ببرم؟بینازآموزاندانشدرراخجالتوحرفیکمیاروییکمتوانستمچگونه

نتیجدهتقدوامدرسدهدورود(:ومدرسهمنطقه)اقداممحلثانیشهیدمعلمتربیتمرکز99-98:اقدامسال

خواسدتهبهداردامکانکهجاییتاکنممیتوصیهاولیابهمن:والدینومعلمانبهشماهایوتوصیهگیری

بدهوکدنمجلدوگیریشدودمدیمشدکلیچنینباعثکهعواملیهرگونهازوکنندتوجههایشانبچههای
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آمدوزداندشوجدوددروحشتوترسباعثکهمخربعواملوتنبیههرگونهازکهکنممیتوصیهمعلمان

.کنندتوجهآموزاندانشفردیتفاوتهایبهوباشندصبورمعلمیشغلدروکنندجلوگیریشودمی

آمداریجامعدهپدوراندوریفاطمده:محقدقدهم؟کاهشراکالسدرفاطمهگیریگوشهوروییکمچگونه

وارزشدیابیازپدس:نتدایجگنبددشهرسدتان1دادخدواهآموزشگاهدرابتداییپنجمپایهآموز،دانشفاطمه:

موفقیتاینوبودمثبتوبارپرولیسادهبسیارطرحاینکهرسیدمنتیجهاینبهآمدهدستبهاطالعات

سدالمعلدم-1مددیر-2آمدوزاندانش-3:دانممیزیرعواملهمکاریدلیلبهراآمدهبدستاطالعاتو

اولیاء-5مشاور-4قبل

 :کمرویی تعریف

اضدطرابیداتدرسکمرویدیزیدرادیگدرانبداشدنواجهمازترسوالعادهفوقخودتوجهییعنیکمرویی

کندارهوکمرویی.داردگریزاجتماعیارتباطاتوناآشناافرادباشدنمواجهازفردآندرکهاستاجتماعی

.استاطرافمحیطباارتباطازخودداریبرایکوششیکودک،گیری

شدعرید درلغدتایدنازشددهثبدتیاسدتفادهاولدینکدهگویددمدیآکسفوردانگلیسیلغتفرهنگ

ایدنمعندیشدعرآندر.استشدهسرودهمسیحمیالدازبعدسالهزارحدودکهاستبودهآنگلوساکسون

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

یداافرادبامواجههازهشیارانه"کمروفرد".استلمشکاوبهشدننزدی ،اطمینانیبیوکاریاحتیاط

ابدرازاز،استکارمالحظهخودکرداریاگفتاردر".استبیزارآنانهمراهکاریانجامیامشخصچیزهایی

یداوباشدداعتمادبییاگیرکناره"کمروفرداستممکن.استترسومحسوسیطوربهواستبیزاروجود

عندوانبهراکمرویی"بستر"ولغتفرهنگ".باشدداشتهمشکوکواعتمادبی،انگیزپرسششخصیتی

.کندمیتعریف"دیگرانحضوردربودنناراحت"

.استارتباطیفقراثردرانسانمشکل«تنهایی»واستارتباطبرقراریدرفردمعلولیتوناتوانیکمرویی
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 : علل کم رویی دانش آموزان 

ازاوکودکالگوگیریپدر،یامادرکمرومثلخانوادهدردفردکمرووجو•

ومدرسهخانهدرتحقیرکودک•

اوبهکمروییوتلقینزدنکودکبرکمروییبرچسب•

دیگرانباکودکمقایسه•

داشتنکودکازحدازبیشتوقع•

مختلفهایدرموقعیتکودکمنفیتجارب•

هخانوادمکررهایمکاننقل•

توالدترتیب•

والدینازیکییامرگطالق•

جامعهویاوالدینگراییآرمان•

  :کمرویی های نشانه

برخدوردیهداآنباتواندنمیکهمختلفیمسایلبابرخورددرانسانمعموالً:راس عزموارادهنداشتند3

خدوبیبدهراموقعبهوصحیحفادهاستروشدرستنیافتنپرورشعلتبهیاباشدداشتهمنطقیوصحیح

.نداردراس عزمیکارانجامبرایونیاموخته

رافکراینهستندمحبتومهربیهاآنبهنسبتنزدیکانکنندمیفکرکهافرادی:خودشمردنحقیرد2

ارنظراظهدبرایمواقعیچنیندرگیرندقرارتمسخرموردهاآنطرفازاستممکنکهپرورانندمیسردر

.نشیندمیهاآنپیکربرسردیعرقوافتندمیلرزهبهخودتقاضاییا
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نفردومیانگفتکودرنکنندشوخیدیگرانباکنندمیسعیافرادگونهاین:جمعحضوردرزدنحرفد1

.ندارندراگروهیهایبحثوهاسخنرانیجلسات،درشرکتجراتوساکتمعموالً

بدیحالدتکنندزندگیخاطرآرامشبااینکهبرایکمروافراد:زندگیبهنسبتلیتمسئواحساسعدمد4

.گیرندمیپیشدراجتماعیوفردیوظایفبهنسبتمفرطتفاوتی

افدرادیچندینشدودحوصدلگیبدیدچارفردکهشودمیموجبامراین:شخصیارادهبودنضعیفد5

خدودظداهریوضدعاصالحبهوندارندنیزخودیروزمرهایکارهیدربارهحتیمذاکرهوبحثبهتمایلی

.کنندحلراآنکنندمیسعیفریادودادباهمراهوموقعیتازگریزباآیدپیشمشکلیاگرورسندنمی

درخدودهایناتوانیوشخصیتیهایضعفبرگذاشتنسرپوشبرایافراداین:حدازبیشوجوداظهارد1

وآمیدزاغدراقهدایشدیوهبدهگفتنسخنمانند.زنندمیخاصیهایفعالیتبهدستیاجتماعارتباطات

راهازفردکهمواقعیدریاخودبرتریاثباتوشخصیتتحمیلجهتدرکالمنفوذوبیانقدرتازاستفاده

مصدنوعیشدکلیبدهراخودکندمیسعیدیگرانکردنکوچ وهاآنتمسخریادیگرانانداختندست

.نمایدمطرح

:کنندمیکمروییایجادکههاییموقعیت

گرفتنقرارزیادیجمعتوجهموردد3

بودنبزرگگروهعضود2

داشتنتریپایینجایگاهحاضرافرادبهنسبتد1

کلیطوربهاجتماعیهایموقعیتدرشدنواقعد4

جدیدموقعیتدرگرفتنقرارد5
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 :کمرویی اثرات

روانیاثراتد2جسمانیاثراتد3

:شاملجسمانیاثراتد3

صدحبتشمردهنیستندقادروکندمیتغییرکمیصداقلبضربانشدنتنددلیلبه:بیاندراشکال:الف

.کنندمیصحبتلکنتبااوقاتبعضیوکنند

.ودشمیکمتحرکشانعضالنیانقباضهایدلیدلبهولرزدمیدستانشان:عضالنیانقباضهای:ب

نباشدکشیدنخجالتبرایموردیدیگرکهشودمیشروعخستگیزمانی:خستگی:ج

فکرترسندمیکهموضوعیبهفقطگیدرندمیقرارکهخاصیهایموقعدیتدرکمروافراد:شدنکسل:د

.کننددرکرامسایلراحتیبهتوانندنمیویافتهکاهشهاآنهوشیاریوکنندمی

:یرواناثراتد2

ولیباشندایارزندهانسانهایهداآنکههرچنددارندترسونگرانیاحساسجمعدرهمیددشهکمروافراد

.دهندنشانراخودهستندکهطورآنبودنخواهندقادروجوداظهارعدمدلیلبه

 :کمرویی در مدرسه نقش

کندارهوگیریگوشهموجبکهکنندمیفراهمشرایطیمعلمانمواقعبعضیناخودآگاهیاخودآگاهطوربه

بلکدهکننددنمدیایجدادشدادیباهمراهبانشاطوآزادفضایکهصورتشودبدینمیآموزاندانشگیری

وکودکدانمدرسدهدرکهشدهدیدهوآیندمیوجودبهزدگیدلباهمراهآورترسوکنندهخستهفضای

مثبدتهدایکنندهتقویتباومطرحسایرینبرایلگواعنوانبهکالسومدرسهمحیطدرکمروانکودکان

بدهراانضدباطنمدرهبهتدرینپداداشعندوانبدههمچندیناسدتگرفتدهقدرارتشویقموردهاآنکمرویی

.دهندمیاختصاصکمروآموزاندانش
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  و تفسیر تحلیل ،تجزیه

ایمصاحبهوکالسدربهارهرفتارمشاهدهوروییمکعللبارابطهدرشدهآوریجمعاطالعاتبهباتوجه

بهتوانمیکالسدربهارهگیریگوشهوروییکمدالیلترینمهمازشدممتوجهداشتمبهارهمادرباکه

:کرداشارهزیرموارد

ومادرشخودشصحبتبهتوجهبابهارهبودنحرفکموآرام-

وحجدبدهنددهنشدانوکدردهتلقیحسنی دختربرایرابودنکتساوآرامکهوالدینتربیتنحوه-

.دانندمیویحیای

هدمازبسدیاریازکنددمدیگمدانبهدارهوهسدتندضعیفمالینظرازریباتقکهخانوادهاقتصادیوضع-

.شدباداشتهمرتبوآراستهظاهریوپوشیدهلباسآنهامانندتوتندنمیوبودهترپایینهایشکالسی

.آنانروزمرهمشکالتومسایلازنبودنآگاهومنزلدرفرزندانباپدردوستانهوصمیمیارتباطعدم-

.سایرینمقابلدرخودگرفتنکمدستوبهارهپاییننفسبهاعتماد-

آشنایانودوستانوفامیلبابهارهخانوادهکمآمدورفتومعاشرت

اعمالورفتار تعددادیباکهصحبتیدرکهصورتیبه.بودمشهودنیزهمکارانسایربرایسهمدردربهاره

کارهدایوهدابحدثدراوشدرکتعددمووکدالسدربهارهبودنآراموساکتبههمهداشتمهمکاراناز

درگیدرنیدزهمکارانسایرآموزشگاهدفتردربندهتوسطمسئلهاینشدنمطرحازبعد.کردنداشارهگروهی

تادهمارائهرانظرموردهایراهکارنیزایشانبهراهکارداشتنصورتدرتاخواستندمنازوشدندئلهمس

کدالس،درنشسدتنسداکتبدهتدوانمیکالسدربهارهروییکمعالئمترینمهماز.کننداجراکالسدر

پاسد هنگدامصددانتوچهرهرنگ،تغییرداشتنصمیمیدوستی فقطکالس،درسوالنکردنمطرح

درنکدردنشرکتمدرسه،وکالسدرکاریهیچانجامبراینشدنداوطلبکالس،درمعلمسوالبهدادن

مدرسهمراسمسایروصبحگاهمراسماجرایدرشرکتمدرسه،عدممختلفمسابقاتوپرورشیهایفعالیت
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باکهدوستانهصحبتکرددراشاره سدایرماننددتوانددنمدیکندمیساساحویشدممتوجهداشتمبهاره

ممکنبزندحرفیاگرونیستبلدراکردنصحبتخوبکندمی،فکردهدانجامدرستراکارهادوستانش

درکمتدردلیدلهمدینبده.شودمیدوستانشتوسطگرفتنقرارتمسخرموردومعلمناراحتیباعثاست

هدایفعالیدتدروکنددمیصحبتکموآرامبسیارکالسدروکندشرکتجانبیوگروهیهایفعالیت

..کندنمیشرکتگروهی

 موقت صورت به جدید راه انتخاب

روییکماصلیعلتشناساییازبعد پیشنهادیهایحلراهازبعضیاجرایازاستفادهباکردمسعیبهاره

.دهماهشکراآنوبردهبینازرامدرسهوکالسدرویکمروییهایعلتکالسدر

اعتمادجلببرایکردمسعیابتدا-3 به.کنمتالشویبادوستانهرابطهی ایجادوخودمبهنسبتبهاره

درونشسدتممیاوکناردررادقایقیکالسدر.شومنزدی بهارهبهعاطفینظرازکردمسعیمنظوراین

اونظراظهاربهنسبت.کردممیخواهینظرواازوکردهصحبتویباکالسدرشدهمطرحمسائلبارابطه

خودخانوادهاعضایمورددر.دادممیقرارتحسینوتشویقموردرااوبسیارودادهنشانواکنشکالسدر

اعتمدادتوانستمترتیباینبه.کندمعرفیمنبهرااشخانوادهاعضایخواستمویازوکردمصحبتاوبا

تداثیروجمدعدرشدرکتمحاسدنواجتماعیروابطاهمیتبارابطهدراوبا.کنمجلبخودمبهنسبترااو

تواناییهایتکالسیهمودوستانمانندهمشماگفتماوبهو.کردمصحبتانسانیهرزندگیدرآنزیاد

هدیگروهدایفعالیدتدروکدردهکم دیگرانبهکارهاازبسیاریانجامدرتوانیمیوداریزیادیهای

ونگیدریکدمدسدتراهداآنوشناختهراخودهایتوانایی،کردهارادهکهاستکافیفقط.کنیشرکت

.ببریرااستفادهحداکثرهایتتواناییازکنیسعی

دراوسویازفعالیتیهرانجامونکنمصحبتکالسدربهارهروییکممورددرزمانیهیچکردمسعی-2

انجدامراآناضدطرابونگراندیبدونوباشدداشتهراالزمآمادگیتاکردههماهنگیوباقبلازراکالس

برایوکردهپیداراسواالتاینپاس خواستماوازودادمبهارهبهدرسیسوالتعدادیمثالعنوانبه.دهد
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بدهبعددجلسدهتیبتراینبه.کندکسبراالزمآمادگیآیندهجلسهدرسواالتاینبهشفاهیگوییپاس 

نامزدنصدامحض پاسد سدواالتتمامبهکالسجلویدرنگرانیهیچبدوناوشفاهیپرسشبرایبهاره

ترتیباینبه.گرفتقراردوستانشومنتحسینوتشویقموردبسیاروداد پاسد وپرسدشازدیگربهاره

.یابدمیافزایشبسیاراونفسبهاعتمادوهراسدنمیکالسدرشفاهی

کردنگیردر-1 گروهدیهدایفعالیدتدرشدرکتبرایکالسیکوچ هایگروهبااوشدنهمراهوبهاره

مثبتهایرفتارتقویتووینظراتبهتوجهوگروهدرنظراظهاروکردنصحبتبرایاوتشویقوکالس

مدتنازسدوالطدرحبدرایکدهیبترتاینبه.کالسدرهاگروهیهمسایربرابردراوتشویقباکالساودر

بدهرانظدرموردمتنتاخواستمآنهاازوکردمتقسیمنفرهچهارهایگروهبهراآموزاندانشدرسیکتاب

سپسکندپیداسوالسهتعدادخودنظرموردقسمتازآموزدانشهروکردهتقسیممساویقسمتچهار

بهدارهکدهشددمشداهده.شدودطرفبرسواالتاشکاالتودگیرقرارتحلیلوتجزیهموردگروهدرسواالت

خدودمعلموهاگروهیهمتشویقموردگروهدروکردمطرحخودقسمتازخوبیوجالببسیارسواالت

.گردیدکالسدروینفسبهاعتمادافزایشوبهارهخوشحالیموجبواینگرفتقرار

اسدامی،نوشتنکالسدرآموزاندانشتکالیفبررسینندمامدرسهوکالسدرمختلفیهایمسئولیت-4

اوقداتدرپرورشدیمربدیومددیربهمدرسه،کم دفتربهپیامکالس،انتقالدربرگهتوزیعمدرسهغائبین

بهتاگردیدواگذار...وصفسرآموزاندانشکردن،مرتبمدرسهآغازینمراسمبرگزاریدر،کم بیکاری

ترتیباین تمایدلمدرسدهمسدئولینومعلدمسدویازتشدویقوموفقیدتکسبوکارهااینانجاماببهاره

کدردمسدعیالبتهالبته.کندپیدامدرسهوکالسدربرنامهفوقوجانبیهایفعالیتدرشرکتبهبیشتری

بدامثدالانعنوبه.باشمنداشتهاوازحدازبیشتوقعوبودهبهارهتواناییحددرشدهواگذارهایمسئولیت

زیبایوخوبخطبهتوجه هندریوفرهنگیاموردرویتواناییاینازمدیرهماهنگیباکردمسعیبهاره

.کنماستفادهمدرسه
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نشستنمحلاگرکردماحساس،منکالسدرفردمکانجاییبهجا بدودآخرردیفکهراکالسدربهاره

این(.خبهارهمتوسطقدبهتوجهبا)بنشیندکالسجلویایهردیفدرتاکنمخواستدراوازوکنمعو 

تدرنزدی کالسدرمعلمبهطورهمینوهایشکالسیهمودوستانسایربهکهکندمیکم اوبهامر

.کندنظراظهارکالسدرشدهمطرحمختلفمسائلمورددربتواندترراحتوشده

اوبادوستانهرابطهوشدهنزدی بهارهبهکندسعیمنزلدراستمخوویازبهارهمادرباتلفنیتماسدر-

ودهندگسترشرافامیلودوستانباخودروابطوهاآمدورفتکنندسعیوکندبرقرار بدهنیدزرابهداره

پدرباهمپنینو.نمایندتشویقهامهمانیایندرشرکت بیشدتریاوقاتبخواهدویازوکندصحبتبهاره

.دهنداختصاصبهارهویژهبهفرزندان،باارتباطقراریبروصحبتبهمنزلدررا

 آن بر نظارت و جدید طرح اجرای

روشهایزیررااتخاذکردم.بهارهاینمشکلبهکم منظوربه

دوسددتشددومبددااودردودلبهددارهسددعیکددردمبددا:بهددارهنسددبتبددهکامددلپددذیرشودرک_3

میخواستمکهحرفهایدلشرابهمنبگویدهرگاهمشکلیبرایشپیشمیایدبهمنبگویدمیکردمازاو

تاباهمحلکنیم.

ازاومیخواستمکهبرایخودشدوستانجدیدیپیداکنددربازیهایگروهدی:نفسعزتپرورش_2

ردتشویققرارمیدادمهرگاهبهسوالیدرستجوابمیداداوراموشرکتکندباگروهخودهمکاریکند

.هرگاهرفتاریزیباوشایستهایانجاممیداداورابهعنوانالگوبههمکالسیهایشمعرفیمیکردم

جمالتمودبانهمثدلبهارهبه.ردمکتقویتراکودکاجتماعىرفتارهاى:اجتماعىهاىمهارتپرورش_1

خواستچیزیراازکسیبخواهددبداجملدهایکوتداهوآموختمتاهرزمان«؟کنمبازىشماباتوانممى»

کودکدانبدارابهدارهآمدد،مدیپدیشفرصتىاگرهمچنینمودبانهتقاضاکندتاخواستهاشبرآوردهشود.

احسداسترهداکوچد بدابدازىهنگدامخجدالتىکودکدانزیدرا،میکدردمبازىهمخودشازترکوچ 
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احساسکهدهدمىفرصتآنانبهنیزهمساالنجدیدهاىگروهباکردنبازىدارندبیشترىخودابرازگرى

.بکنندجدیدهاىدوستیافتندربیشترىموفقیتوراحتى

اورابهعنوانسرگروهگروهخودشانتخابکردمدر:جدیدهاىموقعیتدرخجالتىکودکدادنقرار_4

رابرایدوستانشبخواند.هنگاممراسمصبحگاهیازاومیخواستمکهدعایصبحگاهی

 بعد از اجرا )نقاط قوت (ارزیابی 

رفتاردرزیرتغییراتمدرسهوکالسدرموقتهایحلراهاجرایازبعد مندزلومدرسهوکالسدربهاره

:شدمشاهده

پاسدد کالسددیهددایپرسددشبددهداوطلبانددهصددورتبددهنگرانددیواسددترسبدددونتقریبددابهدداره-

.کندمیمطرحنگرانیبدونکالسدرراخودسواالتهمچنین.دهدمی

وکدردهشدرکتگذشدتهازتدرفعدالبسیارگروهیهایبحثوتدریسبرایکالسیهایگروهدربهاره.-

.کندمینظراظهار

مانندمدرسهاجراییکارهایدروداشتهحضورمدرسهوکالسدربرنامهفوقهایفعالیتزمینهدربهاره-

.داردگذشتهبهنسبتفعالیمشارکتنمازبهآموزاندانشدعوتوصبحگاهمراسم،اجراینظمبرقراری

- دیگدرویافتهحضورمدرسهدفتردرخودپیشنهاداتکردنمطرحبراییاوسوالداشتنصورتدربهاره

.ایستدنمیدفتردرپشتاسترسبا

مادر.بودخرسندبسیارفرزندشرفتاردرآمدهوجودبهتغییراتازویداشتمبهارهمادرباکهدرصحبتی-

بیرونبرایاوتمایلهمچنینو،کردهشرکتخانوادگیوفامیلیهایمهمانیدربهارهکهکرداشارهبهاره

خدانوادهاعضدایسدایرومدادروپدرباهمچنیناو.استکردهپیداافزایشگذشتهبهنسبتمنزلازرفتن

مشدورتاوباآمدهپیشمسائلومشکالتبهراجعوکردهدلدردمادرش،باداردیندیخوشابسیاررابطه

.گیردمیکم اوازوکرده
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 :آمده بدست نتایج-

راهاجدرایازبعددوقبلمدرسهوکالسدرآموزدانشرفتارمشاهدهوشدهآوریجمعاطالعاتاساسبر

:آمدبدستزیر،نتایجبهارهمشکلبرایحل

قابدلموقدعبهشناساییصورتدرورنگکمبسیارآنارثیجنبهودارداکتسابیجنبهبیشترروییکم-

.استشدنبرطرف

.یابدمیکاهشترسریعبسیارشودشناساییمدرسهدرابتداییدوراندرآموزدانشروییکماگر-

.استآشکاروواضحبسیارفرزندشانروییکمافزایشیاکاهشدرآموزدانشیااولینقش-

بسدیارکدالسدرآمدوزداندشگیریگوشهوروییکمکاهشیاوتقویتدرکالسدرمعلمبرخوردنحوه-

.استموثر

نسدبتمثبتواکنشومدرسهوکالسدرگروهیهایفعالیتدرشرکتبهآموزدانشترغیبوتشویق-

کداهشوآموزدانشنفسبهاعتمادبردنباالدرسزاییبهنقشآموزدانشرفتاردرشدهایجادتغییراتبه

.داردکالسدراوروییکم

رویدیکدمکداهشدرگداممهمترینهاآننمودنطرفبردرسعیوآموزدانشروییکمعللشناسایی-

.استآموزدانش

بسدیارراکالسدراونگرانیواسترسآموزدانشبهشدننزدی ودوستانهرابطهی برقراریدرسعی-

افزایشباعثاوازحدازبیشتوقعنداشتنوهاآنتقویتوکودکهایتواناییشناسایی.دهدمیکاهش

.شودمیکالسدرآموزدانشروییکمعالئمکاهشونفسبه

 ضعف:نقاط 

کموالدیندانشآموزهمکاری
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 اعتبار وتعیین جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

توجهیراکمروییکه(3194)قایمیعلیو(3191)تیهشارژانهایبایافتهراتحقیقازآمدهدستبهنتایج

محیطدیعوامدلوهمارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهایموقعیتدرخویشتنبهمضطربانهغیرعادی

روحوتحقیق(3197)پیوندرابامجلهنتایجاینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همکارانکههمانگونههمچنینکردمپیدادسترسییکسانینتایجبهکهدمنمومقایسه(3189)محمدیاله

مدیمشداهدهکمتدراودرشدتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتنداظهارنیز

ازآمددهدسدتبدهنتدایجگفدتتدوانمیسپاندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهایشود

راآنهداتوانممیمنوخوشحالندبسیارپیشامداینازهمکاران.استبرخوردارقبولیقابلاعتبارازتحقیق

مدی.اسدتپژوهنددهمعلمدانتربیتوپرورشآموزشاهدافازیکیچونبنمایم؛پژوهشانجامبهتشویق

بدرایعلمدیراهنمدایاتددهمقراراممنطقهوپرورشوآموزشهمکارانسایراختیاردرراتجربهاینتوانم

هدایپدژوهشاجدرای،جهدتکردمپیدادستپژوهشیایتجربهبهراهایندراینکهضمن.باشدهمکاران

.امآوردهبدستمضاعفایانگیزهبعدی

 گیرینتیجه 

آموزدانشرویبرخوبیتاثیرواستگرفتهانجامخوبیبهبندهطرحتاباشممطمئنکهاینبرای داشتهم

روییبارابطهدرداشتمآنانهایخانوادهباکهجلساتیدراست کدهکدردممیسوالآنهاازفرزندشانکم

درخانهنسبتبهمسائلاظهارنظرکنددرکهکنندمیسعیخانهدرفرزندانشانکهداشتندمیاظهارآنها

اذعانداشتکهتاقبلبهارهدرهمچنینماومهمانیهایشرکتمیکندبابچههایفامیلبازیمیکند

بدهازاجرایاینطرححتیدرمنزلهمبهسختیصحبتمیکردولیبعدازاجرابداخدواهروبدرادرخدود

راحتیهمبازیوهمصحبتشدهاستوضعیتدرسیاشنسبتبهقبلبسیاربهترشدهاست.

بدهنسدبتمدرسدهالیتهدایگروهدیفعدرآموزاندانشحضوردربارهمدرسهمعاونومدیرازهمچنین

بندهطرحاجرایازبعدکهگفتندمیوبودندراضیامراینبهنسبتبسیارآنهاکهکردمسوالقبلسالهای
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شددرکتمدرسددهمراسددماتصددبحگاهیوزنددگورزشوزنددگتفددری دربیشددتریاشددتیاقبددابهددارههددم

مشدکلکدمخدودمطرحهایاجرایباتوانستمکهودبکنندهخشنودبسیاربندهبرایامراینکهکنندمی

.روییوکمحرفیوگوشهگیریدانشآموزمراحلنمایم

 راهکار ارائه

پسکند،میتنهاییاحساسکهکندقبولآموزدانشبایدابتدادرآن،وبیانتنهاییاحساستشخیص-3

کدهبخدواهیماوازبایدداسدتدشدواربدرایشاحساساینکردنکردنقبولگاهیدهد،خاتمهآنبهباید

بدهخیدالینامدهنوشتنیاخاطرات،دردفترمطالبینوشتنکند،بیانمختلفهایروشبهراانزوااحساس

بتوانددکدهکداریهدرانجدامبلندصدایباآوازخواندنچیزی،تصویرکشیدنیاکردننقاشیدوست،ی 

بدهچیزهداازبعضدیدریابددتداکنددمدیکمد آموزدانشهباحساساتبیان.کندابرازراخوداحساسات

کهباشدداشتهرااینتواناییداردامکاندرماندگی،وعصبانیتغم،مثلشودمیمربوطماانزوایاحساس

ایدنارزیدابیکدهزمانیشودمیمربوطمازندگیبهچگونه.آیندمیکجاازاحساساتاینکهکندبررسی

.شودمیترتوانمندنیزاحساساتشدرتغییرایجادبرایدکنشروعراموارد

دستازراکسیچنانچه.استشدنترفعالورکودحالتبردنبینازتغییرترینبزرگترشدن،فعال-2

شدهردراگدروببینددراآنهاتواندمی...(پدر،مادر،)خانوادهمثلهستکسیدادندستازحالدریاداده

ازدلیدلبدهاگرکندصحبتمابابخواهیمآموزدانشازبزند،تلفنبنویسد،نامهبرایشاستبستریدوری

بیدانویدادندستازبخاطرراخودماتمتواندمیاستشدهتنهااست،کردهفوتکهفردیدادندست

یدا.بودخواهنداوباهمیشهخاطراتاینکهباشدمطمئنوآوردیادبهرابودناوباخویشخاطراتوکند

فاصدلهتنهداییاحساسازکنیمکم آموزدانشبهتوانیممیترتیببدینو.بگیریمکم ازمشاوراینکه

.شودایجادتغییراتیحاالتشدروبگیرد

ازذهدنش،داردشدرکتلدذتبخشفعالیدتید درکدهزمانی:نمایشیگروهی،هایدرفعالیتشرکت-1

دیگدرآمدوزانداندشباودهدتغییرراحالتشمستقیماًطریقبدینهمچنینشودمیدورتنهاییاحساس
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طدوریبایدداندزواحالدتازجلوگیریمنظوربه.شودآشنادارندمشابهیعالئقکهآموزانیدانشمخصوصاً

یگروههای،درس)داردوجودمدرسهدرکهمختلفیگروههایبهگیرگوشهآموزدانشکهکنیمریزیبرنامه

بدهفقطدهدگسترشخوددرراجدیدیعالقهیاشودملحق(،اجتماعی،پرورشی،نمایشی،هنریورزشی

آنازقدبالًکهاستکاریدرشرکتبهترروش.کندمیترجذابوبهتررااوکاراینکندفکراینکهخاطر

.استجالبکندمیفکریابردهمیلذّت

 منابع فهرست

.3191،مترجم:ناشر،«آندرمانهایراهوکمرویی»،ژان،شارتیه-3

.3194،امیریانتشارات،«روانیهاینابسامانیوخانواده»،علی،قائمی-2

.3192،تهرانانتشارات،«کودکمشاورهوراهنمایی»،عبداهلل،آبادیشفیع-1

.3192نور،پیامانتشارات«بازیروانشناسی»،علیمحمد،ونداحمد-4

.3197تهران،هنرسپندانتشارات«کودکانبامشاوره»،محمد،نژادحسین-5

.3192تبریز،آشناانتشارات«کودکروانشناسی»،پرویز،خاکیه-1

.3181نورپیامانتشارات«اجتماعیهایبافعالیتآشنایی»،سیام ،مهجور،علیمحمد،ونداحمد-9

.3181،آموزشیکم انتشارات،43شماره«ابتداییآموزشرشدمهناماه»-8

.3197آموزشیکم دفترانتشارات،329شماره«تکنولوژیرشددرآموزشیرشدنامهماه»-7

.3197تهراندانشگاهانتشارات،255شماره«پیوندماهانهنشریه»-31


