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بدامشورتضمنکودکان.داردمشاورهوراهنماییبهنیازدیگرزمانهرازبیشآموزدانشآندرکهاست

محدیطدربخدشزیدانبرخوردهایازوبشناسدبهترراخودچگونهکهبداندبایدکمدستمربیان،واولیا

فرصدتندرتبهکهاستمربیانواولیاهایتجربهروایتگر،"یکودکانراهچهار".کندپرهیزمدرسهوخانه

سدخنآنبدارهدرروشنیبهکرده،بررسیاند،ساختهدرونیخویشدرهاسالطیکهرافنونییابندمی

اخدتالتتدرغالدبکدهاسدتورفتاریجسمیوسیعتغییراتبروزیکودکاندورهتغییراتجملهاز.بگویند

گوشدهکودکدان.استآموزاندانشازدربعضیانزواطلبیرفتارهاایناینازیکیشودمیگرجلوهرفتاری

بدافیخیدالبدهوبدردمدیپنداهدرونعدالمبهبرقرارکندخودمحیطبامناسبیارتباطتواندنمیچونگیر

،نزدید دوستیروابطفقدانگاهوبودنمحدود،اجتماعیازفعالیتهایفرار،سکوتوخجالت.پردازدمی

درشددنتسدلیم،نکدردناعتدرا وموجدودوضدعبداسدازش،دیگدرانازنخواستنکم ،حوصلگیبی

،کدال بدهعالقگدیبدی،رقابدتازاجتنداب،گدرفتنگردنبهراگناهانتقصیر،دیگرانبرابرخواستهای

اعتمادبیخودشبهنسبتکودک.استگیرافرادگوشهعالئماز،...وخودتواناییهایبهنسبتاعتمادیبی

بهنیازتجربگی،کمواستقاللعیندرکودکیدورهدرفردبنابراین،ترسدمیخودششکستهایازوشده

.بگیرندعهدهبهراویراهنماییوهدایتبایدمربیانووالدینراستا،ایندروداردمختلفمهارتهایکسب

مشدکالتسدویوسدمتبدهرانکودکانشوددرماناگرکهاستشایعنسبتاًهایرفتارازیکیطلبیانزوا

توانمندیاحسا عدم.دادخواهدسوقزودرنجیواضطراب،افسردگی،نفسبهاعتمادعدممثلدیگری

فعالیدتازفدردجداییباعثخود،نظریاتوافکاربیان،احساساتبروزدرناتوانینیزونفسعزتکمیو

خانوادهمحبتازمحرومیت.دارندبعهدهکودکانرفتاراینایجاددرمهمینقشنیزوالدین.استگروهی

شخصدیتاندزوا.داردبسدزاییتداثیراختاللاینیافتندرشدتاوبهشدهواگذارمسولیتهایبهتوجهعدمو

واعمدرشاتالفبهبرد،میفروتخیلورؤیاعالمبهراآدمی.سازدمیلعلیراهاآنروحوضعیفراافراد

نفدسبهاعتمادافزایشبرایاجتماعیهایقابلیتکردنتمرینوآموختن،گریزیبراجتماعغلبه.میدارد

راهتوانددمدیاجتمداعیدرگروههایاودادننقش،حقیقیهایموقعیتدرهاتواناییاینکارگیریبهو
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کشداندنجمدعبدهاصدلیهددف.باشددآمدوزانداندشاندزوایحالدتدرمداندرمدرسهولینئمسگشای

.گیراستگوشهآموزاندانش

 مسئله تشخیص و موجود وضعیت توصیف

وشدودمیمحسوبنوجوانانوکودکاندرعمدهمشکالتازیکیعنوانبهانزواطلبییاگیریگوشهرفتار

فدردیعندوانبدهگداهوشدهدیرشناختهکنندنمیمشکلودردسرایجادمدرسهدرکهآنبرایمتأسفانه

افتدمیتأخیربههاآنشناختوتشخیصنتیجهدر.گردندمیمعرفیدیگرانطرفازدردسربیومؤدب

.استشدهحادترشاگردوضعیتوترسختدرمانکارکهگردندمیمشکلمتوجهزمانیو

دحدازبدیشوبرنددمیپناهخوددروندنیایبهوبودهکفایتیبیاحسا دارایانننوجواوکودکاناین

افراداین.ندارندراخودنظراتیامخالفتبیانجرأتباشندمخالفایمسئلهبااگرحتیوهستندمتواضع

مجبوریاباشدهاآننظرمخالفایمسئلهاگرودارندحدیازبیشحساسیتخوداطرافمسائلبهنسبت

شددتهنگدامدرگداهوزننددنمدیحدرفکسیباوکردهکزایگوشهدرباشند،جمعیکاردرشرکتبه

ازدورواسدتهمدراهتردیددوشد بداهموارهکودکانیچنینرفتار.جوندمیراخودهایناخنناراحتی

.دارددنبالبهناگهانیهایرویپسوناشیانههایجهشکهاطمینان

.اسدتواکشوکشدرمتضادنیرویدوبینکمروشخصکهکندمیایجادراتصوراینحرکاتاینهمه

نمایاندیگراننظردروتربزرگخودشنظردررااوناتوانیکهاستخصوصیاتیدارایکمروییکودکهر

رندجچقدرمنکهبینیدمی»بگوید؛خواهدمیخودکمروییباکودککهاستاینمثل.دهدمیجلوهتر

ارتبداطازکدهرسددمیجاییبهخودمیزتردیدآرفتارباکودکترتیببدین!«.بگذاریدراحتمپسبرم،می

آنبامناسبیصورتبهنتواندترسدمیزیراکند،میپرهیزاستدشواروآوررنجاوبرایکهاجتماعیهای

.شودروبهروها

سددددالسددددابقهتدددددریس15ودارای.............دبسددددتان...............آموزگددددارپایدددده................اینجانددددب

امیرمحمدد. بودکهمتوجهشدمیکیازدانشآموزانمبهنام.............................میباشمابتدایسالتحصیلی
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درگوشهایکزکردهودرخودفرورفته،بهدر توجهینداردبیشتراوقاتسرشراگرفته،رنگشپریده،

امیرمحمدد. دموازبادوستانخودصحبتنمیکند.یکیازروزهاوقتیزنگبیرونزدهشددرکال مان

خواستمبامنبماندقبولکرداحوالشراپرسیدمگفتخوبمولیدروغمیگفدتزیدادهدمحدالخوشدی

پرسیدمگفت:شبراخدوبنخوابیددهخدوابشمیایددگفدتمآخدربدااودربارهبیحوصلگیاشنداشتاز

ردمجوابیدادولینهمنطقیودوستانتهمبازینمیکنیدرجوابگفت:مندوستیندارم.هرسوالیک

ورفعمسئولیتبودنتوانستمخودمراقانعکنمبرایهمینموضوععقلپسندفقطدرحدی جوابساده

رابامدیرمطرحکردماونیزمانندمنحد میزداومنزویوگوشهگیرشدهبودباپیشنهادمدیرمدرسه

کارمراشروعکردودرنهایتقرارشدنتیجدهنهداییرادرد. امیرمحموعالقهخودمبرایرفعاینمشکل

بهمدیرتحویلدهمبندهنیزشروعبهجمعآوریاطالعاتنمودم.قالبی گزارش

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

کلانزواوگوشهگیریدانشآموزمشحل

 جزئی :اهداف 

عللانزواوگوشهنیشنیدانشآموزبررسی

روشافزایشمشارکتبرایحلمشکلدانشآموزبکارگیری

 با شاخص :مقایسه 

مقایسهباوضعمطلوببایستیمشکلانزواطلبیوگوشهگیریدانشآموزحلشود.در

 آوری اطالعاتجمع 

آنحدلدروکنددتاییددرامسدئلهوجدودتدانمدودمشدواهدآوریجمعبهشروعمسئلهاینرویتازبعد

.نمودماستفادهزیرروشهایازداشتمکهسواتتیجواببهرسیدنبرایونماییمارائهراهکارهایی
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 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

بدهبسدیار.اسدتحرفدیکموآرامبسیارآموزدانشاوشدممتوجهکال درامیرمحمد. رفتارمشاهدهدر

پدایینراسدرشکدال دراوقداتبیشدتر.کندمیصحبتهایشکالسیهمسایرومنباکال درندرت

بدرایشکدال درتدریسحیندرسوالیاگر.کندنمینگاهمن،بهمنصحبتیاوتدریسموقعوانداخته

مطدرحرااوسدوالکدهخواهددمدیدوستشازاوقاتگاهیونکردهمطرحراسوالشخودشآیدمیپیش

وکالسدیوگروهدیهدایبحدثدر.کنددمدیصحبتنشیندمیکنارشهکنفری باتنهاکال در.کند

گوییپاسخبرایشودمیخواستهاوازکهزمانیتنهاونیستداوطلبزمانیهیچکال درپاسخوپرسش

کامدلطوربهنیستقادروشودمیحاضرپریدهرنگومضطرببسیارشودحاضرکال جلویدرشفاهی

.دهدپاسخسواتتبه

 مدرسه همکاران سایر و مدیر با مصاحبه-2

کهکردنداشارهموضوعاینبهنیزداشتم،ایشانامیرمحمدبهراجعفجرزرگرمدرسهمدیرباکهصحبتیدر

ورزشدیوهنری–فرهنگیمختلفمسابقاتوپرورشیهایفعالیتازی هیچدرشرکتبرایامیرمحمد

درستانجامبهقادرشودمیواگذاراوبهاجباریصورتبهسئولیتیمکهزمانیحتی.نیستداوطلبمدرسه

درتفریحزنگاوقاتبیشتر.باشدداشتهخوبیوموثرارتباطآموزاندانشسایرباتواندنمیچوننیستآن

دفتدربدهخدواهممیاووازدارمکاریاوباکهزمانی.شودمیدیدههایشکالسیهمازیکیبافقطحیاط

همکارچندباکهصحبتیدر.نداردراداخلبهشدنواردجراتوایستادهدفتردرکند،پشتمراجعهسهمدر

رادانشآموزیآراموگوشهگیرمیشناسندکمتراورامشغولامیرمحمدکردنداشارهنیزآنهاداشتمدیگر

آزموندروشودنمیداوطلب کالدرفعالیتیهیچانجامبرایعنوانهیچبهورجهوورجهکردندیدهاند

بسدیارکالسدیهایگروهدر.کندمیکسبشفاهییابیارزشبهنسبتبهتریبسیارامتیازکاغذی_مداد

.کندمیتاییدرادوستانشسایرنظرمعموتودهدمینظروکندمیفعالیتکم
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امیرمحمد مادر با مصاحبه-1

مطرحازبعد.باشمداشتهصحبتیویباتاکندمراجعهمدرسهبهخواستمامیرمحمدمادرازتلفنیتما در

ومندزلدرامیرمحمدرفتاربهراجعکمیتاخواستممادرشازمدرسهوکال درامیرمحمدمشکلکردن

.کندصحبتفامیلوخانوادهاعضایسایربااوارتباطبرقرارینحوه

صدحبتمدادرشوپددربداکدم،خیلدیبدودهآراماربسدینیدزمنزلدرامیرمحمدمادرشهایگفتهطبق

شدرکتاغلبخانوادگیهایمهمانیدر.کندمیمطرحمنزلدرندرتبهرامشکالتشومسائلوکندمی

مهمدانحضورهنگامدر.کندنمیصحبتکسیباوتهسنشساکتوآرامبسیارشرکتصورتدریاونکرده

قابلالبته.کندمیخودداریهامهمانجمعدرحضورازوگذراندهخوداتاقدرراوقتبیشترنیزمنزلدر

ویحیدایوحجبدهندهنشانوامیرمحمدرفتارحسنعنوانبهرانکتهاینامیرمحمدمادرکهاستذکر

بسدیارخدودشکهکرداشارهنیزنکتهاینبهامیرمحمدمادر.بودخوشحالبسیارمسئلهاینازوکردمطرح

آرامایخدانوادهکدلدرونیسدتحددازبدیشتوضدیحوگوییزیادهاهلوکندمیصحبتمختصروکم

بودبندهازبیشترآنهاتجربهکهمدرسهآموزگارانواولیاءانجمناعضای،مدیربارامسئلهاینبنده.هستند

داشتمآموزگارانشورایورسهمداولیاانجمناعضای،مدیرباکهاییجلسهچندازپسوگذاشتممیاندر

:گذاشتیممشورتبهرازیرمسائل

مربوطبهمشکالتخانوادگیاومیباشد؟امیرمحمدمشکلکمروییآیا-1

مربوطبهمشکالتاقتصادیاومیباشد؟امیرمحمدآیامشکلکمرویی-2

؟مربوطبهنحوهتدریسمعلماومیباشدامیرمحمدآیامشکلکمروی-1

ازنظرعاطفیمشکلدارد؟امیرمحمدآیا-4

نیازبهمشاورهدارد؟امیرمحمدآیا-5
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مربوطبهتحقیرکردناوتوسطخانوادهاست؟امیرمحمدآیادلیلکمرویی-6

مربوطبهتحقیرکردناوتوسطهمکالسیهایشاست؟امیرمحمدآیادلیلکمرویی-1

شود؟واقعمؤثرآموزاندانشکمروییکاهشدرتواندمیمیزانچهتامعلم-1

دارد؟تأثیرگمروییکاهشدرمیزانچهتاکال دردرسیکوچ هایگروهتشکیل-1

مؤثراست؟هاآنکمروییکردنبرطرفدرمیزانچهتاکمروآموزاندانشبهمسئولیتدادن-11

است؟مؤثرآنهامروییککاهشدراندازهچهتاآموزاندانشمثبتکارهایتشویق-11

توجدهمدورداخیدرهدایسدالدرکدهفردیبینوعاطفیروابطایجاددرموجودمعضالتوازمسائلیکی

مشدکلی.اسدتکمروییپدیدهاستگرفتهقرارخانوادهمشاورانوروانشناسان،تربیتومعلیتمتخصصان

بدهکمتدرمدردمعامدهاسدتبودهمختلفرادافدامنگیرمختلفبسیارجهاتبهکنونتاگذشتهازکهاست

جملدهازکمرویی(.1111،افروز)گیرندمیاشتباهحیاوشرمباراآنوکنندمییادآنازمشکلعنوان

ازتدوجهیقابدلمیدزانمعمدوتوخدوردمدیچشدمبهافرادبیندرایجامعههردرکهاستهاییپدیده

کمرویدیازحصداریدرراخودشدانناخواسدته،خدویشمیدلرغدمبهرابزرگساتنوانکودکان،کودکان

ازبدردنسدودوخدویشهایخالقیتواستعدادهاکردنشکوفابهقادردلیلهمینبهوکندمیمحبو 

زیادیمشکالتباجامعهدررافردکمرویی(.1111کامر،)نیستندخویشارزشمندهایقابلیتوظرفیت

شدودمدیوجدودیاضدطرابسدببآنتبدعبدهودیگدرانبارابطهایجادتواناییعدمازعماکندمیروبرو

نامعینشیءبهکهخطریانتظاربایاکنونیآمیزضربهموقعیتی باکهاستآوریرنجاحسا اضطراب

روشنیبهراآنمنبعفردکهاستتهدیدییاناایمنیمفهوممستلزماضطرابدیگر،عبارتبه.استوابسته

کدهرسددمیمرضیاضطرابحدبهآید،درمیمداومومزمنصورتبهکهوقتیحالتاین.کندنمیدرک

زنددگیامکانداتوآسودگیآرامش،ازمحرومیتوگستردهاستیصالشکست،،نایافتگیسازشمنبعخود،

آنندوعیازکههستندافرادیمیان،ایندر.شودمی ناامیددی،ازگدودعقیدد بدهکدهبرندد،مدیرندجاز
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جیمدز.گیدردمدیندامبدهاضدطراب«وجودیاضطراب»نشأتمعناییبیوپوچیاحسا خودبیگانگی،

وجدودیاضدطراببدرایتواننددمدیهاانسانکهاستمعتقدوجودگراپژوهشگرانسایرهمراهبهبوگنتال،

پنهدانحالدتبدهزندگی،طولدرحتی،هاسالطولدرکههاییآمادگیباشند؛داشتهقبلیهایآمادگی

دریدزدیرضداغریدب(.1111،گنجی)کنندمیتجلیاستثناییهایاستر اثربرتنهاوماندمیباقی

تنبیهیهایشیوهازبودندعبارتعواملایندادقرارربررسیموردراکمروییعواملوعلل(1111)سال

مقدرراتووالددینرواندیوجسدمیبیماری،والدینتحصیالتیزانم،فردظاهریعیبونقص،خانواده

تواندمیتحقیقایننشدیافتتحقیقهایفرضیهدرموردتحقیقاتیزمینهپیشمتاسفانه.خانهدرخش 

.آتیتحقیقاتبرایباشدایزمینهپیش

تدوجهیراکمروییکه(1114)قایمیعلیو(1111)شارتیهژانهاییافتهباتحقیقازآمدهدستبهنتایج

محیطدیعوامدلوهمارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهایموقعیتدرخویشتنبهمضطربانهغیرعادی

روحوتحقیق(1111)پیوندرابامجلهنتایجاینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همکارانکههمانگونههمچنینکردمپیدادسترسییکسانینتایجبهکهنمودممقایسه(1111)محمدیاله

مدیمشداهدهکمتدراودرشدتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتنداظهارنیز

ازآمددهدسدتبدهنتدایجگفدتتدوانمییساندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهایشود

.استخورداربرقبولیقابلاعتبارازتحقیق

-(کیداامیندیمحمددامین)ببرم؟بینازآموزاندانشدرراخجالتوحرفیکمیاروییکمتوانستمچگونه

نتیجدهتقدوامدرسدهدورود(:ومدرسهمنطقه)اقداممحلثانیشهیدمعلمتربیتمرکز11-11:اقدامسال

خواسدتهبهداردامکانکهجاییتاکنممیتوصیهااولیبهمن:والدینومعلمانبهشماهایوتوصیهگیری

بدهوکدنمجلدوگیریشدودمدیمشدکلیچنینباعثکهعواملیهرگونهازوکنندتوجههایشانبچههای

آمدوزداندشوجدوددروحشتوتر باعثکهمخربعواملوتنبیههرگونهازکهکنممیتوصیهمعلمان

.کنندتوجهآموزاندانشفردیتفاوتهایبهوباشندصبوریمعلمشغلدروکنندجلوگیریشودمی
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آمداریجامعدهپدوراندوریفاطمده:محقدقدهم؟کاهشراکال درفاطمهگیریگوشهوروییکمچگونه

وارزشدیابیازپدس:نتدایجگنبددشهرسدتان1دادخدواهآموزشگاهدرابتداییپنجمپایهآموز،دانشفاطمه:

موفقیتاینوبودمثبتوبارپرولیسادهبسیارطرحاینکهرسیدمنتیجهاینهبآمدهدستبهاطالعات

سدالمعلدم-1مددیر-2آمدوزاندانش-1:دانممیزیرعواملهمکاریدلیلبهراآمدهبدستاطالعاتو

اولیاء-5مشاور-4قبل

 :کمرویی تعریف

اضدطرابیداتدر کمرویدیزیدرادیگدرانبداشدنمواجهزاتر والعادهفوقخودتوجهییعنیکمرویی

کندارهوکمرویی.داردگریزاجتماعیارتباطاتوناآشناافرادباشدنمواجهازفردآندرکهاستاجتماعی

.استاطرافمحیطباارتباطازخودداریبرایکوششیکودک،گیری

شدعرید درلغدتایدنازشددهثبدتیاسدتفادهاولدینکدهگویددمدیآکسفوردانگلیسیلغتفرهنگ

ایدنمعندیشدعرآندر.استشدهسرودهمسیحمیالدازبعدسالهزارحدودکهاستبودهآنگلوساکسون

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

یداافرادبامواجههازهشیارانه"کمروفرد".استمشکلاوبهشدننزدی ،اطمینانیبیوکاریاحتیاط

ابدرازاز،استکارمالحظهخودکرداریاگفتاردر".استبیزارآنانهمراهکاریانجامیامشخصچیزهایی

یداوباشدداعتمادبییاگیرکناره"کمروفرداستممکن.استترسومحسوسیطوربهواستبیزاروجود

عندوانبهراکمرویی"بستر"ولغتفرهنگ".باشدداشتهمشکوکواعتمادبی،انگیزسشپرشخصیتی

.کندمیتعریف"دیگرانحضوردربودنناراحت"

.استارتباطیفقراثردرانسانمشکل«تنهایی»واستارتباطبرقراریدرفردمعلولیتوناتوانیکمرویی

 : علل کم رویی دانش آموزان 

ازاوکودکالگوگیریپدر،یامادرکمرومثلخانوادهدروجودفردکمرو•
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ومدرسهخانهدرتحقیرکودک•

اوبهکمروییوتلقینزدنکودکبرکمروییبرچسب•

دیگرانباکودکمقایسه•

داشتنکودکازحدازبیشتوقع•

مختلفهایدرموقعیتکودکمنفیتجارب•

وادهخانمکررهایمکاننقل•

توالدترتیب•

والدینازیکییامرگطالق•

جامعهویاوالدینگراییآرمان•

  :کمرویی های نشانه

برخدوردیهداآنباتواندنمیکهمختلفیمسایلبابرخورددرانسانمعموتً:راسخعزموارادهنداشتند1

خدوبیبدهراموقعبهوصحیحفادهاستروشدرستنیافتنپرورشعلتبهیاباشدداشتهمنطقیوصحیح

.نداردراسخعزمیکارانجامبرایونیاموخته

رافکراینهستندمحبتومهربیهاآنبهنسبتنزدیکانکنندمیفکرکهافرادی:خودشمردنحقیرد2

ارنظراظهدبرایمواقعیچنیندرگیرندقرارتمسخرموردهاآنطرفازاستممکنکهپرورانندمیسردر

.نشیندمیهاآنپیکربرسردیعرقوافتندمیلرزهبهخودتقاضاییا

نفردومیانگفتکودرنکنندشوخیدیگرانباکنندمیسعیافرادگونهاین:جمعحضوردرزدنحرفد1

.ندارندراگروهیهایبحثوهاسخنرانیجلسات،درشرکتجراتوساکتمعموتً
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بدیحالدتکنندزندگیخاطرآرامشبااینکهبرایکمروافراد:زندگیبهنسبتلیتمسئواحسا عدمد4

.گیرندمیپیشدراجتماعیوفردیوظایفبهنسبتمفرطتفاوتی

افدرادیچندینشدودحوصدلگیبدیدچارفردکهشودمیموجبامراین:شخصیارادهبودنضعیفد5

خدودظداهریوضدعاصالحبهوندارندنیزخودیروزمرهایکارهیدربارهحتیمذاکرهوبحثبهتمایلی

.کنندحلراآنکنندمیسعیفریادودادباهمراهوموقعیتازگریزباآیدپیشمشکلیاگرورسندنمی

درخدودهایناتوانیوشخصیتیهایضعفبرگذاشتنسرپوشبرایافراداین:حدازبیشوجوداظهارد6

وآمیدزاغدراقهدایشدیوهبدهگفتنسخنمانند.زنندمیخاصیهایفعالیتبهدستاجتماعیارتباطات

راهازفردکهمواقعیدریاخودبرتریاثباتوشخصیتتحمیلجهتدرکالمنفوذوبیانقدرتازاستفاده

مصدنوعیشدکلیبدهراخودکندمیسعیدیگرانکردنکوچ وهاآنتمسخریادیگرانانداختندست

.نمایدمطرح

:کنندمیکمروییایجادکههاییموقعیت

گرفتنقرارزیادیجمعتوجهموردد1

بودنبزرگگروهعضود2

داشتنتریپایینجایگاهحاضرافرادبهنسبتد1

کلیطوربهاجتماعیهایموقعیتدرشدنواقعد4

جدیدموقعیتدرگرفتنقرارد5

 :کمرویی اثرات

روانیاثراتد2مانیجساثراتد1

:شاملجسمانیاثراتد1
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صدحبتشمردهنیستندقادروکندمیتغییرکمیصداقلبضربانشدنتنددلیلبه:بیاندراشکال:الف

.کنندمیصحبتلکنتبااوقاتبعضیوکنند

.شودمیمکتحرکشانعضالنیانقباضهایدلیدلبهولرزدمیدستانشان:عضالنیانقباضهای:ب

نباشدکشیدنخجالتبرایموردیدیگرکهشودمیشروعخستگیزمانی:خستگی:ج

فکرترسندمیکهموضوعیبهفقطگیدرندمیقرارکهخاصیهایموقعدیتدرکمروافراد:شدنکسل:د

.کننددرکرامسایلراحتیبهتوانندنمیویافتهکاهشهاآنهوشیاریوکنندمی

:روانیتاثراد2

ولیباشندایارزندهانسانهایهداآنکههرچنددارندتر ونگرانیاحسا جمعدرهمیددشهکمروافراد

.دهندنشانراخودهستندکهطورآنبودنخواهندقادروجوداظهارعدمدلیلبه

 :کمرویی در مدرسه نقش

کندارهوگیریگوشهموجبکهکنندمیهمفراشرایطیمعلمانمواقعبعضیناخودآگاهیاخودآگاهطوربه

بلکدهکننددنمدیایجدادشدادیباهمراهبانشاطوآزادفضایکهصورتشودبدینمیآموزاندانشگیری

وکودکدانمدرسدهدرکهشدهدیدهوآیندمیوجودبهزدگیدلباهمراهآورتر وکنندهخستهفضای

مثبدتهدایکنندهتقویتباومطرحسایرینبرایالگونوانعبهکال ومدرسهمحیطدرکمروانکودکان

بدهراانضدباطنمدرهبهتدرینپداداشعندوانبدههمچندیناسدتگرفتدهقدرارتشویقموردهاآنکمرویی

.دهندمیاختصاصکمروآموزاندانش

 ها داده و تفسیر تحلیل ،تجزیه

وکدال درامیرمحمددرفتدارمشداهدهورویدیکدمعلدلبدارابطهدرشدهآوریجمعاطالعاتبهباتوجه

امیرمحمدگیریگوشهوروییکمدتیلترینمهمازشدممتوجهداشتمامیرمحمدمادرباکهایمصاحبه

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیکال در
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خودشصحبتبهتوجهباامیرمحمدمادربودنحرفکموآرام-

وحجدبدهنددهنشدانوکدردهتلقدیحسنی پسربرایرابودنساکتوآرامکهوالدینتربیتنحوه-

.دانندمیویحیای

هدمازبسیاریازکندمیگمانامیرمحمدوهستندضعیفمالینظرازریباتقکهخانوادهاقتصادیوضع-

.باشدداشتهمرتبوآراستهظاهریوپوشیدهلبا آنهامانندتوتندنمیوبودهترپایینهایشکالسی

.آنانروزمرهمشکالتومسایلازنبودنآگاهومنزلدرفرزندانباپدردوستانهوصمیمیارتباطعدم-

.سایرینمقابلدرخودگرفتنکمدستوامیرمحمدپاییننفسبهاعتماد-

آشنایانودوستانوفامیلباامیرمحمدخانوادهکمآمدورفتومعاشرت

بداکدهصدحبتیدرکدهصدورتیبه.بودمشهودنیزهمکارانسایربرایمدرسهدرامیرمحمداعمالورفتار

وهدابحثدراوشرکتعدمووکال درامیرمحمدبودنآراموساکتبههمهداشتمهمکارانازتعدادی

نیدزهمکارانایرسآموزشگاهدفتردربندهتوسطمسئلهاینشدنمطرحازبعد.کردنداشارهگروهیکارهای

ارائدهرانظرموردهایراهکارنیزایشانبهراهکارداشتنصورتدرتاخواستندمنازوشدندمسئلهدرگیر

درنشسدتنساکتبهتوانمیکال درامیرمحمدروییکمعالئمترینمهماز.کننداجراکال درتادهم

هنگدامصدداتنوچهرهرنگ،تغییرداشتنصمیمیدوستی فقطکال ،درسوالنکردنمطرحکال ،

شدرکتمدرسده،وکدال درکداریهدیچانجدامبراینشدنداوطلبکال ،درمعلمسوالبهدادنپاسخ

سدایروصدبحگاهمراسدماجدرایدرشرکتمدرسه،عدممختلفمسابقاتوپرورشیهایفعالیتدرنکردن

نمدیکندمیاحسا ویشدممتوجهداشتمیرمحمدامباکهدوستانهصحبتکرددراشارهمدرسهمراسم

اگدرونیستبلدراکردنصحبتخوبکندمی،فکردهدانجامدرستراکارهادوستانشسایرمانندتواند

همدینبه.شودمیدوستانشتوسطگرفتنقرارتمسخرموردومعلمناراحتیباعثاستممکنبزندحرفی
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دروکنددمیصحبتکموآرامبسیارکال دروکندشرکتجانبیوگروهیهایفعالیتدرکمتردلیل

..کندنمیشرکتگروهیهایفعالیت

 موقت صورت به جدید راه انتخاب

هدایحدلراهازبعضدیاجدرایازاسدتفادهبداکدردمسعیامیرمحمدروییکماصلیعلتشناساییازبعد

.دهمکاهشراآنوبردهبینازرامدرسهوکال درویکمروییهایعلتکال درپیشنهادی

تدالشویبدادوسدتانهرابطهی ایجادوخودمبهنسبتامیرمحمداعتمادجلببرایکردمسعیابتدا-1

مدیاوکنداردررادقایقیکال در.شومنزدی امیرمحمدبهعاطفینظرازکردمسعیمنظوراینبه.کنم

بهنسبت.کردممیخواهینظراوازوکردهصحبتویباکال درشدهمطرحمسائلبارابطهدرونشستم

اعضدایمورددر.دادممیقرارتحسینوتشویقموردرااوبسیارودادهنشانواکنشکال دراونظراظهار

ترتیدبایدنبده.کندمعرفیمنبهرااشخانوادهاعضایخواستمویازوکردمصحبتاوباخودخانواده

درشدرکتمحاسنواجتماعیروابطاهمیتبارابطهدراوبا.کنمجلبخودمبهنسبترااواعتمادنستمتوا

کالسدیهمودوستانمانندهمشماگفتماوبهو.کردمصحبتانسانیهرزندگیدرآنزیادتاثیروجمع

فعالیدتدروکدردهکمد یگدراندبهکارهاازبسیاریانجامدرتوانیمیوداریزیادیهایتواناییهایت

کمدستراهاآنوشناختهراخودهایتوانایی،کردهارادهکهاستکافیفقط.کنیشرکتگروهیهای

.ببریرااستفادهحداکثرهایتتواناییازکنیسعیونگیری

ازعدالیتیفهدرانجدامونکدنمصحبتکال درامیرمحمد. روییکممورددرزمانیهیچکردمسعی-2

آناضطرابونگرانیبدونوباشدداشتهراتزمآمادگیتاکردههماهنگویباقبلازراکال دراوسوی

راسدواتتاینپاسخخواستماوازودادمامیرمحمد. بهدرسیسوالتعدادیمثالعنوانبه.دهدانجامرا

ایدنبده.کنددکسدبراتزمآمدادگیآینددهجلسهدرسواتتاینبهشفاهیگوییپاسخبرایوکردهپیدا

جلدویدرنگراندیهدیچبدوناوشفاهیپرسشبرایامیرمحمد. نامزدنصدامحضبهبعدجلسهترتیب

ترتیدبایدنبه.گرفتقراردوستانشومنتحسینوتشویقموردبسیارودادپاسخسواتتتمامبهکال 
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مدیافدزایشبسدیاراونفدسبهاعتمادوهراسدنمیکال دراهیشفپاسخوپرسشازدیگرامیرمحمد. 

.یابد

هدایفعالیدتدرشدرکتبدرایکالسیکوچ هایگروهبااوشدنهمراهوامیرمحمد. کردنگیردر-1

هایرفتارتقویتووینظراتبهتوجهوگروهدرنظراظهاروکردنصحبتبرایاوتشویقوکال گروهی

ازسدوالطدرحبدرایکهترتیباینبه.کال درهاگروهیهمسایربرابردراوتشویقبا کالاودرمثبت

رانظرموردمتنتاخواستمآنهاازوکردمتقسیمنفرهچهارهایگروهبهراآموزاندانشدرسیکتابمتن

کنددپیدداوالسدسدهتعدادخودنظرموردقسمتازآموزدانشهروکردهتقسیممساویقسمتچهاربه

کدهشددمشداهده.شودطرفبرسواتتاشکاتتوگیردقرارتحلیلوتجزیهموردگروهدرسواتتسپس

وهاگروهیهمتشویقموردگروهدروکردمطرحخودقسمتازخوبیوجالببسیارسواتتامیرمحمد. 

.گردیدکال دروینفسبهماداعتافزایشوامیرمحمد. خوشحالیموجبواینگرفتقرارخودمعلم

اسدامی،نوشتنکال درآموزاندانشتکالیفبررسیمانندمدرسهوکال درمختلفیهایمسئولیت-4

اوقداتدرپرورشدیمربدیومددیربهمدرسه،کم دفتربهپیامکال ،انتقالدربرگهتوزیعمدرسهغائبین

بهتاگردیدواگذار...وصفسرآموزاندانشکردنرتب،ممدرسهآغازینمراسمبرگزاریدر،کم بیکاری

تمایلمدرسهمسئولینومعلمسویازتشویقوموفقیتکسبوکارهااینانجامباامیرمحمد. ترتیباین

کدردمسدعیالبتهالبته.کندپیدامدرسهوکال دربرنامهفوقوجانبیهایفعالیتدرشرکتبهبیشتری

عندوانبده.باشمنداشتهاوازحدازبیشتوقعوبودهامیرمحمد. تواناییحددرشدهذارواگهایمسئولیت

امدوردرویتوانداییایدنازمددیرهماهنگیباکردمسعیامیرمحمد. زیبایوخوبخطبهتوجهبامثال

.کنماستفادهمدرسههنریوفرهنگی

ردیدفکدهراکال درامیرمحمد. نشستنحلماگرکردماحسا ،منکال درفردمکانجاییبهجا

متوسدطقددبدهتوجهبا)بنشیندکال جلویهایردیفدرتاکنمخواستدراوازوکنمعو بودآخر



 

11 



درمعلدمبهطورهمینوهایشکالسیهمودوستانسایربهکهکندمیکم اوبهامراین(امیرمحمد. 

.کندنظراظهارکال درشدهمطرحمختلفمسائلمورددربتواندترراحتوشدهترنزدی کال 

وشددهنزدید امیرمحمدد. بدهکندسعیمنزلدرخواستمویازامیرمحمد. مادرباتلفنیتما در-

دهندگسترشرافامیلودوستانباخودروابطوهاآمدورفتکنندسعیوکندبرقراراوبادوستانهرابطه

وکندصحبتامیرمحمد. پدرباهمپنینو.نمایندتشویقهامهمانیایندرشرکتبهنیزارامیرمحمد. و

امیرمحمدد. ویدژهبدهفرزنددان،بداارتبداطقراریبروصحبتبهمنزلدررابیشتریاوقاتبخواهدویاز

.دهنداختصاص

 آن بر نظارت و جدید طرح اجرای

وشهایزیررااتخاذکردم.رامیرمحمد. اینمشکلبهکم منظوربه

دوسدتشدومبدااودردودلامیرمحمدد. سعیکردمبا:امیرمحمد. نسبتبهکاملپذیرشودرک_1

میکردمازاومیخواستمکهحرفهایدلشرابهمنبگویدهرگاهمشکلیبرایشپیشمیایدبهمنبگوید

تاباهمحلکنیم.

استمکهبرایخودشدوستانجدیدیپیداکنددربازیهایگروهدیازاومیخو:نفسعزتپرورش_2

هرگاهبهسوالیدرستجوابمیداداوراموردتشویققرارمیدادمشرکتکندباگروهخودهمکاریکند

.هرگاهرفتاریزیباوشایستهایانجاممیداداورابهعنوانالگوبههمکالسیهایشمعرفیمیکردم

جمدالتامیرمحمدد. بده.ردمکدتقویدتراکدودکاجتماعىرفتارهاى:اجتماعىهاىمهارتپرورش_1

آموختمتاهرزمانخواستچیزیراازکسیبخواهدباجملهای«؟کنمبازىشماباتوانممى»مودبانهمثل

بارامیرمحمد. اآمد،میپیشفرصتىاگرهمچنینکوتاهومودبانهتقاضاکندتاخواستهاشبرآوردهشود.

کردمبازىهمخودشازترکوچ کودکان احسدا ترهاکوچ بابازىهنگامخجالتىکودکانزیرا،می
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احسا کهدهدمىفرصتآنانبهنیزهمساتنجدیدهاىگروهباکردنبازىدارندبیشترىخودابرازگرى

.بکنندجدیدهاىدوستیافتندربیشترىموفقیتوراحتى

اورابهعنوانسرگروهگروهخودشانتخابکردمدر:جدیدهاىموقعیتدرخجالتىکودکدادنرارق_4

هنگاممراسمصبحگاهیازاومیخواستمکهدعایصبحگاهیرابرایدوستانشبخواند.

 بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (ارزیابی 

ومدرسهوکال درامیرمحمد. رفتاردرزیرتغییراتمدرسهوکال درموقتهایحلراهاجرایازبعد

:شدمشاهدهمنزل

پاسددخکالسددیهددایپرسددشبددهداوطلبانددهصددورتبددهنگرانددیواسددتر بدددونتقریبدداامیرمحمددد. -

.کندمیمطرحنگرانیبدونکال درراخودسواتتهمچنین.دهدمی

کردهشرکتگذشتهازترعالفبسیارگروهیهایبحثوتدریسبرایکالسیهایگروهدرامیرمحمد. .-

.کندمینظراظهارو

اجرایدیکارهدایدروداشدتهحضدورمدرسدهوکال دربرنامهفوقهایفعالیتزمینهدرامیرمحمد. -

بدهنسدبتفعدالیمشارکتنمازبهآموزاندانشدعوتوصبحگاهمراسم،اجراینظمبرقراریمانندمدرسه

.داردگذشته

ویافتهحضورمدرسهدفتردرخودپیشنهاداتکردنمطرحبراییاوسوالداشتنصورتدرامیرمحمد. -

.ایستدنمیدفتردرپشتاستر بادیگر

خرسدندبسدیارفرزندشرفتاردرآمدهوجودبهتغییراتازویداشتمامیرمحمد. مادرباکهدرصحبتی-

و،کدردهشدرکتخدانوادگیوفدامیلیهدایمهمدانیدرامیرمحمد. کهکرداشارهامیرمحمد. مادر.بود

وپددربداهمچنیناو.استکردهپیداافزایشگذشتهبهنسبتمنزلازرفتنبیرونبرایاوتمایلهمچنین
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ومشدکالتبدهراجدعوکدردهدلدردمدادرش،باداردخوشایندیبسیاررابطهخانوادهاعضایسایرومادر

.گیردمیکم اوازوکردهتمشوراوباآمدهپیشمسائل

 :آمده بدست نتایج-

راهاجدرایازبعددوقبلمدرسهوکال درآموزدانشرفتارمشاهدهوشدهآوریجمعاطالعاتاسا بر

:آمدبدستزیر،نتایجامیرمحمد. مشکلبرایحل

قابدلموقدعبهشناساییصورتدرورنگکمبسیارآنارثیجنبهودارداکتسابیجنبهبیشترروییکم-

.استشدنبرطرف

.یابدمیکاهشترسریعبسیارشودشناساییمدرسهدرابتداییدوراندرآموزدانشروییکماگر-

.استآشکاروواضحبسیارفرزندشانروییکمافزایشیاکاهشدرآموزدانشیااولینقش-

بسدیارکدال درآمدوزداندشگیریگوشهوروییکمکاهشیاوتقویتدرکال درمعلمبرخوردنحوه-

.استموثر

نسدبتمثبتواکنشومدرسهوکال درگروهیهایفعالیتدرشرکتبهآموزدانشترغیبوتشویق-

کداهشوآموزدانشنفسبهاعتمادبردنباتدرسزاییبهنقشآموزدانشرفتاردرشدهایجادتغییراتبه

.داردکال دراوروییکم

رویدیکدمکداهشدرگداممهمترینهاآننمودنطرفبردرسعیوآموزدانشروییکمعللشناسایی-

.استآموزدانش

بسدیارراکال دراونگرانیواستر آموزدانشبهشدننزدی ودوستانهرابطهی برقراریدرسعی-

افزایشباعثاوازحدازبیشتوقعنداشتنوهاآنتقویتوکودکهایتواناییشناسایی.دهدمیکاهش

.شودمیکال درآموزدانشروییکمعالئمکاهشونفسبه
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 اعتبار وتعیین جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

توجهیراکمروییکه(1114)قایمیعلیو(1111)شارتیهژانهایبایافتهراتحقیقازآمدهدستبهنتایج

محیطدیعوامدلوهمارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهایموقعیتدرنخویشتبهمضطربانهغیرعادی

روحوتحقیق(1111)پیوندرابامجلهنتایجاینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همکارانکههمانگونههمچنینکردمپیدادسترسییکسانینتایجبهکهنمودممقایسه(1111)محمدیاله

مدیمشداهدهکمتدراودرشدتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتندهاراظنیز

ازآمددهدسدتبدهنتدایجگفدتتدوانمیسپاندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهایشود

راآنهداتوانممیمنوخوشحالندبسیارپیشامداینازهمکاران.استبرخوردارقبولیقابلاعتبارازتحقیق

مدی.اسدتپژوهنددهمعلمدانتربیتوپرورشآموزشاهدافازیکیچونبنمایم؛پژوهشانجامبهتشویق

بدرایعلمدیراهنمدایتدادهمقراراممنطقهوپرورشوآموزشهمکارانسایراختیاردرراتجربهاینتوانم

هدایپدژوهشاجدرای،جهدتکردمپیدادستیپژوهشایتجربهبهراهایندراینکهضمن.باشدهمکاران

.امآوردهبدستمضاعفایانگیزهبعدی

 ضعف :نقاط 

لدیندانشاموزوبرخیازدانشآموزانکمواهمکاری

 گیرینتیجه 

آموزدانشرویبرخوبیتاثیرواستگرفتهانجامخوبیبهبندهطرحتاباشممطمئنکهاینبرای داشتهم

روییبارابطهدرداشتمآنانهایخانوادهباکهجلساتیدراست کدهکدردممیسوالآنهاازفرزندشانکم

درخانهنسبتبهمسائلاظهارنظرکنددرکهکنندمیسعیخانهدرفرزندانشانکهداشتندمیاظهارآنها

اذعانداشتکهامیرمحمد. همچنینمادرومهمانیهایشرکتمیکندبابچههایفامیلبازیمیکند

تیصحبتمیکردولیبعدازاجراباخواهروبرادرخدودتاقبلازاجرایاینطرححتیدرمنزلهمبهسخ

بهراحتیهمبازیوهمصحبتشدهاستوضعیتدرسیاشنسبتبهقبلبسیاربهترشدهاست.
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بدهنسدبتمدرسدهفعالیتهدایگروهدیدرآموزاندانشحضوردربارهمدرسهمعاونومدیرازهمچنین

بندهطرحاجرایازبعدکهگفتندمیوبودندراضیامراینبهبتنسبسیارآنهاکهکردمسوالقبلسالهای

شدرکتمدرسدهمراسماتصبحگاهیوزندگورزشوزندگتفدریخدربیشتریاشتیاقباامیرمحمد. هم

مشدکلکدمخدودمطرحهایاجرایباتوانستمکهبودکنندهخشنودبسیاربندهبرایامراینکهکنندمی

.شهگیریدانشآموزمراحلنمایمروییوکمحرفیوگو

 پیشنهادات

پسکند،میتنهاییاحسا کهکندقبولآموزدانشبایدابتدادرآن،وبیانتنهاییاحسا تشخیص-1

کدهبخدواهیماوازبایدداسدتدشدواربدرایشاحسا اینکردنکردنقبولگاهیدهد،خاتمهآنبهباید

بدهخیدالینامدهنوشتنیاخاطرات،دردفترمطالبینوشتنکند،بیانلفمختهایروشبهراانزوااحسا 

بتوانددکدهکداریهدرانجدامبلندصدایباآوازخواندنچیزی،تصویرکشیدنیاکردننقاشیدوست،ی 

بدهچیزهداازبعضدیدریابددتداکنددمدیکمد آموزدانشبهاحساساتبیان.کندابرازراخوداحساسات

کهباشدداشتهرااینتواناییداردامکاندرماندگی،وعصبانیتغم،مثلشودمیمربوطماانزوایاحسا 

ایدنارزیدابیکدهزمانیشودمیمربوطمازندگیبهچگونه.آیندمیکجاازاحساساتاینکهکندبررسی

.شودمیترتوانمندنیزاحساساتشدرتغییرایجادبرایکندشروعراموارد

دستازراکسیچنانچه.استشدنترفعالورکودحالتبردنبینازتغییرترینبزرگترشدن،فعال-2

شدهردراگدروببینددراآنهاتواندمی...(پدر،مادر،)خانوادهمثلهستکسیدادندستازحالدریاداده

ازدلیدلبدهاگرکندحبتصمابابخواهیمآموزدانشازبزند،تلفنبنویسد،نامهبرایشاستبستریدوری

بیدانویدادندستازبخاطرراخودماتمتواندمیاستشدهتنهااست،کردهفوتکهفردیدادندست

یدا.بودخواهنداوباهمیشهخاطراتاینکهباشدمطمئنوآوردیادبهرابودناوباخویشخاطراتوکند

فاصدلهتنهداییاحسا ازکنیمکم آموزدانشبهانیمتومیترتیببدینو.بگیریمکم ازمشاوراینکه

.شودایجادتغییراتیحاتتشدروبگیرد
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ازذهدنش،داردشدرکتلدذتبخشفعالیدتید درکدهزمانی:نمایشیگروهی،هایدرفعالیتشرکت-1

دیگدرزانآمدوداندشباودهدتغییرراحالتشمستقیماًطریقبدینهمچنینشودمیدورتنهاییاحسا 

طدوریبایدداندزواحالدتازجلوگیریمنظوربه.شودآشنادارندمشابهیعالئقکهآموزانیدانشمخصوصاً

گروههای،درسی)داردوجودمدرسهدرکهمختلفیگروههایبهگیرگوشهآموزدانشکهکنیمریزیبرنامه

بدهفقطدهدگسترشخوددررادیجدیعالقهیاشودملحق(،اجتماعی،پرورشی،نمایشی،هنریورزشی

آنازقدبالًکهاستکاریدرشرکتبهترروش.کندمیترجذابوبهتررااوکاراینکندفکراینکهخاطر

.استجالبکندمیفکریابردهمیلذّت

 منابع فهرست

.1111،مترجم:ناشر،«آندرمانهایراهوکمرویی»،ژان،شارتیه-1

.1114،امیریانتشارات،«روانیهاینابسامانیوخانواده»،علی،یقائم-2

.1112،تهرانانتشارات،«کودکمشاورهوراهنمایی»،عبداهلل،آبادیشفیع-1

.1112نور،پیامانتشارات«بازیروانشناسی»،علیمحمد،ونداحمد-4

.1111تهران،هنرسپندراتانتشا«کودکانبامشاوره»،محمد،نژادحسین-5

.1112تبریز،آشناانتشارات«کودکروانشناسی»،پرویز،خاکیه-6

.1111نورپیامانتشارات«اجتماعیهایبافعالیتآشنایی»،سیام ،مهجور،علیمحمد،ونداحمد-1

.1111،آموزشیکم انتشارات،41شماره«ابتداییآموزشرشدنامهماه»-1

.1111آموزشیکم دفترانتشارات،121شماره«تکنولوژیرشددرآموزشیرشدنامهماه»-1

.1111تهراندانشگاهانتشارات،255شماره«پیوندماهانهنشریه»-11


