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  چكيده

 و آموزشي نظر از اند، غيرفعال كالس در هايشان، كالسي هم با مقايسه در كه آموزاني دانش از بسياري

 ديگران با كار انجام از ، بوده تر آرام آموزان دانش ديگر به نسبت اما برخوردارند، مناسبي رفتار از اجتماعي

 مواجه بودن گير گوشه يا خجالتي مشكل با ، مختلف درجات به آموزان دانش اين از بعضي. زنند مي سرباز

 گروه دو اين واسط حد مقاله اين. كنند پيدا سوق اسكيزوفرني سمت به است ممكن ها آن از كمي عده و اند

 به اعتماد فاقد(كمرو  هاي بچه عنوان به عموماً كه آموزاني دانش است، داده قرار نظر مد را آموزان دانش از

 ارتباط برقراري به تمايلي نيستند، جواب حاضر كه كساني( گير گوشه يا)  جتماعيا نظر از نگران و نفس

 مبهم و جديد اجتماعي انتظارات كه جا هر دانيم مي كه طور همان. شوند مي شناخته) اند خيالباف و ندارند

 كه شود مي مشكل يك به تبديل وقتي بودن خجالتي اما است طبيعي ، كشيدن خجالت از درجاتي باشند،

 در ويژه به. شود زده خجالتي برچسب فرد به كه جايي تا باشد، اختياري بلكه نبوده، موقعيت به وابسته صرفاً

 در بودن خجالتي از جامعي الگوي است ممكن كند، دروني را آن ، پذيرفته را برچسب اين فرد كه موقعيتي

 زدن سرباز و ناراحتي و اجتماعي موقعيت به ورود در نفس به اعتماد عدم:  مثل ديگري عالئم و شود ايجاد او

  در آموزشگاه خودم چند پايه امسال من هم در كالس .گردد ظاهر وي در ، ديگران حضور در شدن ظاهر از

  با نمونه اي از اين دانش آموزان كمرو و خجالتي روبرو شدم.   

  مقدمه

 كه كنند مي برخورد آموزاني دانش با خود آموزشگاهي خدمت طول در مدارس، مسووالن و معلمان اكثر

 را بزرگترها نگراني كه رفتارها اين از يكي. دهند مي نشان خود از همكالسان ساير با متفاوت رفتارهايي
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 با كه گيرد مي جاي وسيعي گستره در كه است آموزان دانش گيري گوشه و كمرويي مشكل انگيزد برمي

 را گيري گوشه و كمرويي شناسان، روان. است همراه زواان و فرورفتگي درخود و غمگيني سكوت، سكون،

 مشكالت با را كودك سازگاري رفتارها اين. است دوام با و مزمن بعضاً كه كنند مي تلقي ناسازگارانه رفتاري

 به مزاحمي عامل هستند، تماس در كودك با نوعي به كه اشخاص ساير زندگي براي و كند مي مواجه زيادي

  .آيد مي حساب

 گوشه و كمرو كودك. است اطراف محيط با ارتباط از خودداري براي كوششي كودك، گيري كناره و روييكم

 ذهني عالئق يافتن تقليل اجتماعي، هاي فعاليت در شركت و افراد با تماس برقرارنمودن از است ممكن گير

 شكست، مانند؛ اييه موقعيت از است ممكن كودكان از دسته اين. باشد همراه خارج محيط به عاطفي و

  . باشند داشته ترس و تحقير يا دستپاچگي نفس، به اعتماد كمبود، انتقاد،

 ها آن به بسيار و بوده دوست تك يا و هستند محروم دوست داشتن از معموالً گير گوشه و كمرو كودكان

 گروه هاي اليتفع به و برند نمي لذت خود هاي سن هم كنار در بودن از كلي طور به و باشند مي وابسته

 آن نيز علت گيرند، نمي قرار موردتوجه معموالً گير كناره و كمرو كودكان متأسفانه. دهند نمي نشان عالقه

 دسته اين اجتماعي روابط. كنند مي جذب خود به را اطرافيان توجه كمتر ديگر، كودكان به نسبت كه است

 از هايي حالت احتماالً و است كاستي و كمبود دچار عملكردهايشان در همساالن با مقايسه در كودكان از

  .گرديد خواهند مواجه خود، آموزشي مشكالت با و كرد خواهند تجربه را ناشادي و افسردگي

  درس كالس در بودن گير گوشه و خجالتي وعلل انواع

 خاص پاسخ با ، بوده آموز دانش يك كلي شخصيت از بخشي است ممكن گيري گوشه يا بودن خجالتي

 چه آنان مورد در ديگران كه بدانند خواهند مي كودكان. باشد مخصوص زاي استرس عامل يك به قعيتيمو

 نظر از ، گرفته قرار ديد معرض در ها آن شود مي موجب كه ، اجتماعي هاي درموقعيت مخصوصاً گويند، مي

 علل يا خاص تجربه يك از است ممكن اجتماعي تطابق عدم از ديگري انواع. باشند دفاع بي شناسي روان

 به يا كنند مي گو و گفت ها آن با ندرت به والدينشان كه اين سبب به كودكان از بعضي. شود ناشي محيطي



 

 4اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و  قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٦ 

 

 با گروهي كردن كار شانس كه اين يا سازند مي آشنا شفاهي طور به موارد گونه اين با را ها آن ندرت

  .اند بهره بي موثر ارتباطي هاي مهارت از اند، نداشته را دوستانشان

 مكرر، هاي شكست به نسبت پيشرفت درحال واكنش يك به است ممكن ، اجتماعي اضطراب و ترس

 تطابق است ممكن آموزان دانش از بعضي. شود منجر نيز كالسي هم يا ترها بزرگ از دوري يا بدرفتاري

 وجود با دهند، انجام خود ممعل با متقابل واكنشي بتوانند و باشند داشته هايشان كالسي هم با خوبي گروهي

 كنند شركت فعاليتي در يا يابند حضور جمعي در يا دهند پاسخ سوالي به شود مي خواسته آنان از وقتي اين

  .شوند مي مواجه مشكل با ارتباطي نظر از گيرند، قرار ارزيابي مورد تا

  مسئله بيان

كالس سه مايم و هم اكنون آموزگار سال است كه در آموزش و پرورش خدمت مي ن    مدت     اينجانب 

 به را كالس آموزان دانش اسامي مدرسه مدير وقتي مدارس بازگشايي روزهستم.  چهارم و ششم -پايه اول

 و شور و شادي با آنها تمامي.  نشستند سرجاهايشان قد ترتيب به آموزان دانش آن قرائت با و دادند من

 ها بچه از و شدم كنجكاو ، نفر يك جز به بودند نشسته لب بر لبخندي با و خود جاي در خاصي شعف

 معرفي را خود آرامي به رسيد نظر مورد فرد به نوبت اينكه تا نمايند معرفي را خود يكي يكي كه خواستم

 صورت همين به او رفتار هم باز گذشت روزي چند.  است ناراحت درون از كه فهميدم نشست و...  ليال  كرد

 به و نشست مي گوشه يك اينكه يا و زد مي قدم تنهايي يا زد نمي حرف كسي با هم حتفري زنگ حتي بود

  .شد مي خيره نقطه يك

 پس.  كنيم مي مشاهده آن در بيشتري تنوع شويم نزديك آن به هرچه كه است ناروشن اي مقوله كمرويي

  . باشيم داشته آن مضمون از بيشتري شناخت بايد آن با مقابله و درمان براي
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 ها آن توانايي و كنند مي زنداني كمرويي حصار در را خودشان كه هستند آموزاني دانش كالس در ميشهه

 مي نگراني اظهار وضعيت اطن از آموزان دانش اولياي از بعضي. ماند مي باقي ناشناخته كمرويي علت به

  . دارند كمك و راهنمايي تقاضاي فرزندشان معلم از و كنند

 هاي زمينه در الزم اطالعات كسب با و كمرويي ي مقوله بيشتر شناخت با توانند مي ، دلسوز معلمين

  .باشند داشته آموزان دانش گونه اين به بزرگي كمك مناسب كارهاي راه بردن كار به با و آن مختلف

  تحقيق اهداف

  : است زير شرح به تحقيق اهداف اهم

 كوشش و.  مؤثرند كالس در نظر مورد آموز دانش انزواطلبي و گيري گوشه در كه عواملي و علل شناخت - 1

  دانش آموز اين مشكالت حل جهت در

  .رفتاري اختالل اين بعدي عواقب از جلوگيري و    معلم و والدين جانب از دانش آموز مورد نظر به توجه - 2

 و ها آن لقوهبا هاي توانايي و استعداد كشف و شدن اجتماعي براي تالش و دانش آموز مورد نظر به كمك - 3

  .آنان در اجتماعي تعامل و مشاركت روحيه ايجاد

  تحقيق ضرورت و اهميت

 دارند قرار بلوغ بحراني و حساس سنين در ابتدايي دوره آموزان دانش چون ، كه است اين در موضوع اهميت

 و هويت يافتن سبب ، نگيرد قرار درمان سپس و توجه مورد سني مقطع اين در رفتاري اختالل اين اگر ،

  . شد خواهد باالتر سنين در و جامعه در فرد جايگاه

 دهد ارائه زمينه اين در معلمين به مفيدي هاي رهنمون بتواند كه باشد اي گونه به تحقيق اين نتايج اگر     

  . مدارس در آموزان دانش كمرويي با مبارزه جهت در باشد كمكي شايد
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  تحقيق سؤاالت

  شود؟ واقع مؤثر آموزان دانش كمرويي كاهش در تواند يم ميزان چه تا معلم    - 1

  دارد؟ تأثير مروييك كاهش در ميزان چه تا كالس در درسي كوچك هاي گروه تشكيل    - 2

  مؤثراست؟ ها آن كمرويي كردن برطرف در ميزان چه تا كمرو آموزان دانش به مسئوليت دادن - 3

  است؟ مؤثر آنها كمرويي كاهش در دازهان چه تا آموزان دانش مثبت كارهاي تشويق    - 4

  تحقيق هاي فرضيه

  . كند مي ايفا مهمي نقش و دارد زيادي تأثير آموزان دانش كمرويي كاهش در معلم    - 1

  .است مؤثر بسيار آموزان دانش كمرويي كاهش در درسي كوچك هاي گروه تشكيل    - 2

  .دارد تأثير آنان ردنك اجتماعي در كورو آموزان دانش به مسئوليت دادن    - 3

  .دارد زيادي تأثير ها آن كمرويي دركاهش ، كمرو آموزان دانش مثبت كارهاي تشويق    - 4

  عملياتي تعاريف

 شدن نزديك ، اطمينانش عدم و كاري احتياط  ، ترسويي خاطر به كه است فردي صفت كمرويي:  كمرويي

. كند مي تعريف ديگران حضور در بودن ناراحت عنوان به را كمرويي ، لغت فرهنگ در و است مشكل او به

  )43ص - 13792-پيوند مجله(

 است بيزار آنان همراه كاري انجام يا مشخص چيزهاي يا افراد با مواجهه از هشيارانه كه است كسي كمرو فرد

 ص -1379 – پيوند مجله.( باشد مي ترسو محسوسي طور به و است كار مالحظه خود كردار و گفتار در. 

43(  
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  : تحقيق پيشينه

 جدي از ، رفتاري اختالل يك حكم در انزواطلبي و كمرويي ، روان سالمت و بهداشت متخصصان نظر از     

  . است نوجوانان و كودكان مشكالت تريت

 فرد ، آن دنبال به كه است اجتماعي هاي موقعيت در خويشتن به مضطربانه و عادي غير توجهي »كمرويي«

 موجب و گيرد مي قرار تأثير تحت او شناختي و عاطفي شرايط و شود مي عضالتي – انيرو تنش نوعي دچار

  )75ص – 1381- ابتدايي آموزش رشد.  (گردد مي نامناسب هاي واكنش و خام رفتارهاي بروز

  

 تا گيرد مي قرار او اختيار در ديگران از بيشتر كشيدن خجالت هاي فرصت كه است شخصي واقعي كمرويي

 بخواهد اگر حالت اين در او. گذراند مي عارضه اين با را خود روز تمام گفت توان مي آشكارا كه جايي به

 چنان به بگيرد تصميم مثالً نمايديا ايجاد را رابطه و برخورد ترين آسان يا و بزند كارها ترين ساده به دست

 عدم او در موقع آن در چون.  نمايد توصيف را آن تواند نمي او خود جز كس هيچ كه افتد مي اسفناكي وضع

 شارتيه ژان) (غيره و زبان لكنت مثل. ( گردد مي ظاهر او در هيجاني حاالت و شود مي ايجاد نفس به اعتماد

  )78 ص – 1373 ،

 خانواده كمتر حتي كه است بقدري آن دامنه.  دارد عموميت جنبه گفت توان مي كه است امري بيماري اين

 همه يك اساس بر.  نباشد خود سنين از مقطعي در الاقل حالت اين دچار آن از ديفر كه داريم سراغ را اي

 و افسردگي كه گوييم مي صراحت به.  اند داشته را حالت اين مطالعه مورد كودكان درصد 17 پرسي

 امر اين.  است نمايان كمتر ولي شود مي ديده هم عادي  افراد در گذر زود و موقت صورت به انزواجويي

 ها خيز و جست و است مشكل آن در افسردگي تشخيص و هستند رشد حال در اطفال كه است خاطر نبدا

 افراد در آن تداوم احتمال كثرت و وسعت اين همه با.  است امر اين در آگاهي مانع باشند هم اندك اگر حتي

 از بيشتر مراتب به باالتر سنين در و مردان دوبرابر زنان مورد در احتمال اين البته و.  است درصد يك حدود
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 درصد 45 – 25 دارند انزوا به ميل كه افسردگي بيماران آماري اساس بر چنين هم.  است پايين سنين

 است ذكر قابل هم نكته اين را آن كل درصد 10 حدود رواني افسردگي و دهند مي تشكيل را رواني بيماران

 وسيله را آن بودائي مذهب طرفداران و شود مي شمرده مستحسن امري جوامع از برخي در طلبي عزلت كه

 مقصدي به دستيابي براي عزلتي آن ما نظر از كه درحالي ، آورند مي بحساب تكمال و رشد براي اي

  14 ص – 1374 – علمي ، قائمي. . (مرض از ناشي نه باشد آگاهانه و ارادي كه است رشد عامل انديشيده

  1گرد آوري شواهد 

 الزم شواهد آوري گرد براي... و اينترنتي هاي ،سايت ،مجله كتاب از شده آوري جمع اتاطالع به توجه با

  : دادم انجام را زير اقدامات مسئله تشخيص جهت

  كالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

 در ندرت به بسيار.است حرفي كم و آرام بسيار آموز دانش او شدم متوجه كالس در ليال  رفتار مشاهده در

 و انداخته پايين را سرش كالس در اوقات بيشتر.كند مي صحبت هايش كالسي هم ساير و من با كالس

 مي پيش برايش كالس در تدريس حين در سوالي اگر.كند نمي نگاه من ،به من صحبت يا و تدريس موقع

 كالس در.كند مطرح را او سوال كه خواهد مي دوستش از اوقات گاهي و نكرده مطرح را سوالش خودش آيد

 در پاسخ و پرسش و كالسي و گروهي هاي بحث در.كند مي صحبت نشيند مي كنارش كه نفر يك با تنها

 جلوي در شفاهي گويي پاسخ برايز شود مي خواسته او از كه زماني تنها و نيست داوطلب زماني هيچ كالس

 پاسخ سواالت به لكام طور به نيست قادر شودو مي حاضر پريده رنگ و مضطرب بسيار شود حاضر كالس

  .دهد

  مدرسه همكاران ساير و مدير با مصاحبه-2

 براي ليال  كه كردند اشاره موضوع اين به نيز داشتم،ايشان ليال  به راجع مدرسه مدير با كه صحبتي در

 داوطلب مدرسه ورزشي و هنري – فرهنگي مختلف مسابقات و پرورشي هاي فعاليت از يك هيچ در شركت

 چون نيست آن درست انجام به قادر شود مي واگذار او به اجباري صورت به مسئوليتي كه زماني حتي.نيست
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 با فقط حياط در تفريح زنگ اوقات بيشتر.باشد داشته خوبي و موثر ارتباط آموزان دانش ساير با تواند نمي

 مراجعه مدرسه ردفت به خواهم مي او واز دارم كاري او با كه زماني.شود مي ديده هايش كالسي هم از يكي

 داشتم ديگر همكار چند با كه صحبتي در.ندارد را داخل به شدن وارد جرات و ايستاده دفتر در كند،پشت

 در فعاليتي هيچ انجام براي عنوان هيچ به. است ساكت و آرام بسيار كالس در ليال  كردند اشاره نيز آنها

 مي كسب شفاهي يابي ارزش به نسبت بهتري بسيار نمره كتبي يابي ارزش در و شود نمي داوطلب كالس

 تاييد را دوستانش ساير نظر معموال و دهد مي نظر و كند مي فعاليت كم بسيار كالسي هاي گروه در.كند

  .كند مي

  

  ليال  مادر با مصاحبه-3

 مطرح از بعد.باشم داشته صحبتي وي با تا كند مراجعه مدرسه به خواستم ليال  مادر از تلفني تماس در

 نحوه و منزل در ليال  رفتار به راجع كمي تا خواستم مادرش از مدرسه و كالس در ليال  مشكل ردنك

  .كند صحبت فاميل و خانواده اعضاي ساير با او ارتباط برقراري

 مي صحبت مادرش و پدر با كم ،خيلي بوده آرام بسيار دختري نيز منزل در ليال  مادرش هاي گفته طبق

 نكرده شركت اغلب خانوادگي هاي مهماني در.كند مي مطرح منزل در ندرت به را تشمشكال و مسائل و كند

 در مهمان حضور هنگام در.كند نمي صحبت كسي با و تهسنش ساكت و آرام بسيار شركت صورت در يا و

 قابل البته. كند مي خودداري ها مهمان جمع در حضور از و گذرانده خود اتاق در را وقت بيشتر نيز منزل

 كرد مطرح وي حياي و حجب دهنده نشان و ليال  رفتار حسن عنوان به را نكته اين ليال  مادر كه است ذكر

 مختصر و كم بسيار خودش كه كرد اشاره نيز نكته اين به ليال  مادر.بود خوشحال بسيار مسئله اين از و

 گفت وي. هستند آرام اي خانواده كل در و نيست حد از بيش توضيح و گويي زياده اهل و كند مي صحبت

 خانواده معاش امرار براي و بوده كارگر ليال  پدر.دارد برادر يك و خواهر يك و است خانواده اول فرزند ليال 
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 بسيار و كرده استراحت بيشتر كار از فراغت ساعات در و كرده سپري منزل از خارج در را خود وقت بيشتر

  .كند مي برقرار تباطار آنها با و كرده صحبت فرزندانش با كم

  شده آوري جمع واطالعات ها داده تحليل و تجزيه

 اي مصاحبه و كالس در ليال  رفتار مشاهده و رويي كم علل با رابطه در شده آوري جمع اطالعات به باتوجه

 به توان مي كالس در ليال  گيري گوشه و رويي كم داليل ترين مهم از شدم متوجه داشتم  ليال  مادر با كه

  :كرد اشاره زير موارد

  خودش صحبت به توجه با ليال  مادر بودن حرف كم و آرام-

 و حجب دهنده نشان و كرده تلقي حسن يك دختر براي را بودن ساكت و آرام كه والدين تربيت نحوه -

  .دانند مي وي حياي

 كالسي هم از بسياري از كند مي گمان ليال  و هستند ضعيف مالي نظر از ريباقت كه خانواده اقتصادي وضع -

  .باشد داشته مرتب و آراسته ظاهري و پوشيده لباس آنها مانند نداتو نمي و بوده تر پايين هايش

  .آنان روزمره مشكالت و مسايل از نبودن آگاه و منزل در فرزندان با پدر دوستانه و صميمي ارتباط عدم-

  .سايرين ابلمق در خود گرفتن كم دست و ليال  پايين نفس به اعتماد-

  آشنايان و دوستان و فاميل  با ليال  خانواده كم آمد و رفت و معاشرت

 از تعدادي با كه صحبتي در كه صورتي به. بود مشهود نيز همكاران ساير براي كالس در ليال  اعمال و رفتار

 گروهي ارهايك و ها بحث در او شركت عدم و و كالس در ليال  بودن آرام و ساكت به همه داشتم همكاران

 مسئله گير در نيز همكاران ساير آموزشگاه دفتر در بنده توسط مسئله اين شدن مطرح از بعد.كردند اشاره

 در تا دهم ارائه را نظر مورد هاي راهكار نيز ايشان به راهكار داشتن صورت در تا خواستند من از و شدند

  .كنند اجرا كالس
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 در سوال نكردن ،مطرح كالس در نشستن ساكت به توان مي السك در ليال  رويي كم عالئم ترين مهم از

 در معلم سوال به دادن پاسخ هنگام صدا تن و چهره رنگ ،تغيير داشتن صميمي دوست يك ،فقط كالس

 و پرورشي هاي فعاليت در نكردن مدرسه،شركت و كالس در كاري هيچ انجام براي نشدن كالس،داوطلب

  كرد اشاره مدرسه مراسم ساير و صبحگاه مراسم اجراي در شركت مدرسه،عدم مختلف مسابقات

 دوستانش  ساير مانند تواند نمي كند مي احساس وي شدم متوجه داشتم ليال  با كه دوستانه صحبت در

 است ممكن بزند حرفي اگر و نيست بلد را كردن صحبت خوب كند مي ،فكر دهد انجام درست را كارها

 فعاليت در كمتر دليل همين به. .شود مي دوستانش توسط گرفتن قرار تمسخر مورد و معلم ناراحتي باعث

 گروهي هاي فعاليت در و كند مي صحبت كم و آرام بسيار كالس در و كند شركت جانبي و گروهي هاي

  ..كند نمي شركت

  پيشنهادي هاي حل راه

 تا نمايم استفاده مشاوره فنون يا گويي قصه ناتمام، جمالت نقش، ايفاي نمايش، روزانه، هاي يادداشت از) 1

  .كنند مي بيان واضح ها فعاليت از اينگونه در را خود احساسات اغلب كودكان.مبشناس بهتر را ليال 

  .مكن تالش خوب ارتباط يك ايجاد و ليال  اعتماد جلب براي) 2

 باعث كه را جالب نكته و توانايي هر. كند كمك معلم يك نقش در ديگر، آموز دانش به كه مبخواه ليال  از) 3

  .مده قرار اصل را شد مي كودك روابط بهبود

 آنها با كه ديگري كودكان هاي فعاليت در يا كوچك گروهي هاي فعاليت در را گير گوشه و كمرو ليال ) 4

 را او. كند صحبت كوچك هاي گروه در دارد دوست بيشتر خجالتي كودك يك. مساز درگير است دوست

  .كنيد همرا ديگر كودكان با خاص هايكار انجام براي
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 به كمك مدرسه، مسووالن به كمك ها، پيام انتقال مانند. مكن واگذار مختلفي هاي مسووليت م ليال  به) 5

 اجرايي كارهاي همچنين و ليال  به سخت كارهاي واگذاري از...  و آزمايشگاه وسايل تدارك مدرسه، دفتردار

  .مكن خودداري كند مي دستپاچه را او كه كالس قابلم در كردن صحبت مانند نمايشي و

 صحبت دوستان، گروه در كردن شركت قبيل از است آن انجام به قادر و دارد دوست ليال  كه كارهايي از) 6

 اين از يكي تا مده فرصت ليال  به و مكن تهيه فهرستي گروه، يك در بازي يا و معروف شخصيت با كردن

 استفاده تمريني رفتارهاي از. دهد نشان را خود شايستگي هدف به رسيدن براي و كند انتخاب را كارها

  .كنيد

 در دارد دوست كه را هايي موقعيت مبخواه ليال  از. مكن استفاده »وجود ابراز« روش از ليال  آموزش براي- 7

   تعيين اي امهبرن طبق سپس كند، بررسي را موقعيتي هر با برخورد براي تماس هاي راه و باشد موثر آنها

  .مكن كار ليال  با شده

 كند مي انتخاب نشستن رابراي كالس انتهاي معموال ليال  اينكه به باتوجه: كالس در ليال  مكان جابجايي- 8

 گيرد صورت مكاني جابجايي چنانچه باشند پنهان ديد از كه كند مي انتخاب كالس در را مكانهايي اينكه ويا

  موثراست كمرويي دركاهش

  خانواده محيط از خارج در ليال  هاي وتماس برخوردها دادن گسترش- 9

 ولحظه شود مي وخجالت شرم گرفتار افراد ديگر با ارتباط در خود پدرومادر سواي ليال  كه اين به باتوجه

 يابند گسترش خارج در برخوردها نتيجه در نمايد مي مشكل بسيارايش بر وتحصيلي اجتماعي زندگي ورودبه

  .شود مي كمتر ليال  كمرويي

   :ليال  مثبت رفتارهاي تقويت-10

 رضايت جلب براي كند مي سعي شود تشويق ميدهد انجام درست كه اعمالي و كارها در ليال  چنانچه 

  .دهد انجام را درست كار اين دوباره اطرافيان
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  آن اجراي و موقت هاي حل راه

 پيشنهادي هاي حل راه از بعضي اجراي از استفاده اب كردم سعي ليال  رويي كم اصلي علت شناسايي از بعد

  .دهم كاهش را آن و برده بين از را مدرسه و كالس در وي كمرويي هاي علت كالس در

 تالش وي با دوستانه رابطه يك ايجاد و خودم به نسبت ليال  اعتماد جلب براي كردم سعي ابتدا      - 1

 نشستم مي او كنار در را دقايقي كالس در. شوم نزديك ليال  هب عاطفي نظر از كردم سعي منظور اين به.كنم

 اظهار به نسبت.كردم مي خواهي نظر او از و كرده صحبت وي با كالس در شده مطرح مسائل با رابطه در و

 اعضاي مورد در.دادم مي قرار تحسين و تشويق مورد را او بسيار و داده نشان واكنش كالس در او نظر

 ترتيب اين به.  كند معرفي من به را اش خانواده اعضاي خواستم وي از و كردم صحبت او با خود خانواده

 در شركت محاسن و اجتماعي روابط اهميت با رابطه در او با.كنم جلب خودم به نسبت را او اعتماد توانستم

 كالسي هم و اندوست مانند هم شما گفتم او به و.  كردم صحبت انساني هر زندگي در آن زياد تاثير و جمع

 فعاليت در و كرده كمك ديگران به كارها از بسياري انجام در تواني مي و داري زيادي هاي توانايي هايت

 كم دست را ها آن و شناخته را خود هاي توانايي ، كرده اراده كه است كافي فقط.كني شركت گروهي هاي

  .ببري را استفاده حداكثر هايت توانايي از كني سعي و نگيري

 او سوي از فعاليتي هر انجام و نكنم صحبت كالس در ليال  رويي كم مورد در زماني هيچ كردم سعي      - 2

 انجام را آن اضطراب و نگراني بدون و باشد داشته را الزم آمادگي تا كرده هماهنگ وي با قبل از را كالس در

 براي و كرده پيدا را سواالت اين پاسخ واستمخ او از و دادم ليال  به درسي سوال تعدادي مثال عنوان به. دهد

 به بعد جلسه ترتيب اين به. كند كسب را الزم آمادگي آينده جلسه در سواالت اين به شفاهي گويي پاسخ

 پاسخ سواالت تمام به كالس جلوي در نگراني هيچ بدون او شفاهي پرسش براي ليال  نام زدن صدا محض

 پاسخ و پرسش از ديگر ليال  ترتيب اين به.  گرفت قرار دوستانش و من تحسين و تشويق مورد بسيار و داد

  .يابد مي افزايش بسيار او نفس به اعتماد و هراسد نمي كالس در شفاهي
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١٦ 

 

 گروهي هاي فعاليت در شركت براي كالسي كوچك هاي گروه با او شدن همراه و ليال  كردن گير در      - 3

 مثبت هاي رفتار تقويت و وي نظرات به توجه و گروه در نظر اظهار و كردن صحبت براي او تشويق و كالس

 متن از سوال طرح براي كه ترتيب اين به.كالس در ها گروهي هم ساير برابر در او تشويق با كالس اودر

 به را نظر مورد متن تا خواستم آنها از و كردم تقسيم نفره چهار هاي گروه به را آموزان دانش درسي كتاب

 سپس كند پيدا سوال سه تعداد خود نظر مورد قسمت از آموز دانش هر و كرده تقسيم مساوي سمتق چهار

 ليال  كه شد مشاهده. شود طرف بر سواالت اشكاالت و گيرد قرار تحليل و تجزيه مورد گروه در سواالت

 خود  معلم و ها گروهي هم تشويق مورد گروه در و كرد مطرح خود قسمت از خوبي و جالب بسيار سواالت

  .گرديد كالس در وي نفس به اعتماد افزايش و ليال  خوشحالي موجب واين گرفت قرار

 ،نوشتن كالس در آموزان دانش تكاليف بررسي مانند مدرسه و كالس در مختلفي هاي مسئوليت      - 4

 در پرورشي يمرب و مدير به مدرسه،كمك دفتر به پيام كالس،انتقال در برگه توزيع مدرسه غائبين اسامي

 واگذار...  و صف سر آموزان دانش كردن ،مرتب مدرسه آغازين مراسم برگزاري در ،كمك بيكاري اوقات

 مدرسه مسئولين و معلم سوي از تشويق و موفقيت كسب و كارها اين انجام با ليال  ترتيب اين به تا گرديد

 سعي البته البته.كند پيدا مدرسه و السك در برنامه فوق و جانبي هاي فعاليت در شركت به بيشتري تمايل

 عنوان به.باشم نداشته او از حد از بيش توقع و بوده ليال  توانايي حد در شده واگذار هاي مسئوليت كردم

 و فرهنگي امور در وي توانايي اين از مدير هماهنگي با كردم سعي ليال  زيباي و خوب خط به توجه با مثال

  .كنم استفاده مدرسه هنري

 بود آخر رديف كه را كالس در ليال  نشستن محل اگر كردم احساس من:   كالس در فرد مكان جايي به اج

 اين) ليال  متوسط قد به توجه با( بنشيند كالس جلوي هاي رديف در تا كنم خواست در او از و كنم عوض

 تر نزديك كالس در ممعل به طور همين و هايش كالسي هم و دوستان ساير به كه كند مي كمك او به امر

  .كند نظر اظهار كالس در شده مطرح مختلف مسائل مورد در بتواند تر راحت و شده



 

 4اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و  قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١٧ 

 

 او با دوستانه رابطه و شده نزديك ليال  به كند سعي منزل در خواستم وي از ليال  مادر با تلفني تماس در

 به نيز را ليال  و دهند گسترش ار فاميل و دوستان با خود روابط و ها آمد و رفت كنند سعي و كند برقرار

 را بيشتري اوقات بخواهد وي از و كند صحبت ليال  پدر با همپنين و.نمايند تشويق ها مهماني اين در شركت

  .دهند اختصاص ليال  ويژه ،به فرزندان با ارتباط قراري بر و صحبت به منزل در

  )2 شواهد( اطالعات آوري گرد

 منزل و مدرسه و كالس در ليال  رفتار در زير تغييرات مدرسه و كالس در موقت هاي حل راه اجراي از بعد

  :شد مشاهده

 همچنين.دهد مي پاسخ كالسي هاي پرسش به داوطلبانه صورت به نگراني و استرس بدون تقريبا ليال 

  .كند مي مطرح نگراني بدون كالس در را خود سواالت

 و كرده شركت گذشته از تر فعال بسيار گروهي هاي بحث و تدريس براي كالسي هاي گروه در ليال   -

  .كند مي نظر اظهار

 مانند مدرسه اجرايي كارهاي در و داشته حضور مدرسه و كالس در برنامه فوق هاي فعاليت زمينه در ليال _

  .دارد گذشته به نسبت فعالي مشاركت نماز به آموزان دانش دعوت و صبحگاه مراسم ،اجراي نظم برقراري

 ديگر و يافته حضور مدرسه دفتر در خود پيشنهادات كردن مطرح براي يا و سوال داشتن صورت در ليال    -

  .ايستد نمي دفتر در پشت استرس با

 گروه در وي فعال حضور و كالس در ليال  رفتار تغيير از نيز آنها داشتم همكاران ساير با كه صحبتي در  -

 اين از و كردند ابراز خوشحالي كالسي شفاهي هاي پرسش در وي نمرات سطح رفتن باال و كالسي هاي

  .بودند خوشحال بسيار مسئله
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 مادر. بود خرسند بسيار ليال  رفتار در آمده وجود به تغييرات از وي داشتم ليال  مادر با كه درصحبتي   -

 بيرون براي او تمايل همچنين و ، كرده شركت خانوادگي و فاميلي هاي مهماني در ليال  كه كرد اشاره ليال 

 خانواده اعضاي ساير و مادر و پدر با همچنين او. است كرده پيدا افزايش گذشته به نسبت منزل از رفتن

 مشورت او با آمده پيش مسائل و مشكالت به راجع و كرده دل درد مادرش ،با دارد خوشايندي بسيار رابطه

  .گيرد مي كمك او از و كرده

   گير گوشه و كمرو نكودكا رفتاري هاي مشخصه

 و شود مي محسوب نوجوانان و كودكان در عمده مشكالت از يكي عنوان به انزواطلبي يا گيري گوشه رفتار

 فردي عنوان به گاه و شده ديرشناخته كنند نمي مشكل و دردسر ايجاد مدرسه در كه آن براي متأسفانه

 افتد مي تأخير به ها آن شناخت و تشخيص هنتيج در. گردند مي معرفي ديگران طرف از دردسر بي و مؤدب

  . است شده حادتر شاگرد وضعيت و تر سخت درمان كار كه گردند مي مشكل متوجه زماني و

 حد از بيش و برند مي پناه خود درون دنياي به و بوده كفايتي بي احساس داراي نوجوانان و كودكان اين

 افراد اين. ندارند را خود نظرات يا مخالفت بيان جرأت دباشن مخالف اي مسئله با اگر حتي و هستند متواضع

 مجبور يا باشد ها آن نظر مخالف اي مسئله اگر و دارند حدي از بيش حساسيت خود اطراف مسائل به نسبت

 شدت هنگام در گاه و زنند نمي حرف كسي با و كرده كز اي گوشه در باشند، جمعي كار در شركت به

 از دور و است همراه ترديد و شك با همواره كودكاني چنين رفتار. جوند مي را خود هاي ناخن ناراحتي

  . دارد دنبال به ناگهاني هاي روي پس و ناشيانه هاي جهش كه اطمينان

. است واكش و كش در متضاد نيروي دو بين كمرو شخص كه كند مي ايجاد را تصور اين حركات اين همه

 نمايان ديگران نظر در و تر بزرگ خودش نظر در را او ناتواني هك است خصوصياتي داراي كمرويي كودك هر

 رنج چقدر من كه بينيد مي« بگويد؛ خواهد مي خود كمرويي با كودك كه است اين مثل. دهد مي جلوه تر

 ارتباط از كه رسد مي جايي به خود ترديدآميز رفتار با كودك ترتيب بدين!». بگذاريد راحتم پس برم، مي
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 آن با مناسبي صورت به نتواند ترسد مي زيرا كند، مي پرهيز است دشوار و آور رنج او براي كه اجتماعي هاي

  . شود رو به رو ها

   ديگر هاي نشانه

 كند نمي جرأت است آمده ستوه به خود كمرويي از كه كودكي. است غمناك كمرو كودك هاي دست 

 هايش دست بودن غمناك متوجه او كه ترسد مي زيرا بفشارد، است شده دراز او سوي به كه را كسي دست

 ترسند مي زيرا است، دستشويي به رفتن نياز احساس انزواطلب كودكان از بعضي براي ديگر دشواري. بشود

 حرف موقع گاهي كودكان از دسته اين ندهد، اجازه معلم و بگيرند اجازه معلم از دستشويي به رفتن براي

 دچار زبان لكنت به دهند، شرح را خود منظور نتوانند كه اين ترس زا. شوند مي هايي دشواري دچار زدن

  . شوند مي

 با زدن حرف. است بيمناك ايشان قضاوت از كودك كه شود مي مطرح كساني مقابل در بيشتر نقص اين

 كه اند ديده گاهي معلمان از بعضي. است آسان برايش دارد محبت او به و اوست اطمينان مورد كه كسي

 خود ادعاي به كه است كرده گم را خود پاي و دست چنان گرفته، قرار پرسش مورد كه مروييك كودك

 نياز گروهي فعاليت به كه هايي بازي از كودكان، گروه از گيري كناره با كمرو كودك. است نشنيده را سؤال

 احساس رشد مانع و دارد مي باز اجتماعي زندگي اصول آموختن از را او رفتار اين و كند مي خودداري دارد

 دارد كه هايي توانايي به او برد، مي رنج حقارت احساس نوعي از كمرو كودك. شود مي او در بودن اجتماعي

 پندارد مي چنين و بيند مي نامجهز و ضعيف زندگي براي را خود. شمارد مي ناچيز را ها آن و ندارد اعتماد

  . نيست آماده مشكالت مقابل در دفاع براي كه

   مشكل شناسي سبب

 در كمرويي. ندارد كامل صحت گفته اين اما. است خانوادگي بيماري نوعي كمرويي كه شود مي گفته گاه

) است همراه اسكيزوفرني بيماري از هايي نشانه با كه مواردي در جز به( نيست موروثي نقص يك موارد اغلب

 برشمرده را عللي آن براي شناسان بسب كه كند مي كسب محيط از كودك كه است نامناسبي رفتار بلكه
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 و پدر حد از بيش اجتماعي هاي فعاليت محبت، از محروميت خانوادگي، دار ريشه اختالفات و مشكالت. اند

 مقابل در كودك تحقير زندگي، در متعدد هاي شكست جسماني، ديگر هاي بيماري يا عضو نقص مادر،

 شدن، محبوب براي نوجوان و كودك كه خاصي معيارهاي نداشتن ديگران، حضور در تمسخر و انتقاد جمع،

 تولد مانند آيد مي پيش خانواده در كه تغييراتي كودك، از داشتن حد از بيش توقع بگيرد، نظر در خود براي

  . شد خواهد كودك در كمرويي و گيري گوشه به منجر كه است عواملي جمله از تر كوچك برادر يا خواهر

   انمعلم براي راهكارهايي

 ايفاي نمايش، روزانه، هاي يادداشت از. كنيد پيدا را كودك گيري كناره و كمرويي اصلي علت كنيد سعي) 1

 اغلب كودكان. بشناسيد بهتر را كودك تا كنيد استفاده مشاوره فنون يا گويي قصه ناتمام، جمالت نقش،

  . كنند مي بيان واضح ها فعاليت از اينگونه در را خود احساسات

  . كنيد تالش خوب ارتباط يك ايجاد و كودك اعتماد جلب براي) 2 

 نكته و توانايي هر. كند كمك معلم يك نقش در ديگر، آموز دانش به كه بخواهيد خجالتي كودك از) 3

  . دهيد قرار اصل را شد مي كودك روابط بهبود باعث كه را جالب

 آن با كه ديگري كودكان هاي فعاليت در اي كوچك گروهي هاي فعاليت در را گير گوشه و كمرو كودك) 4

 را او. كند صحبت كوچك هاي گروه در دارد دوست بيشتر خجالتي كودك يك. سازيد درگير است دوست ها

  . كنيد همرا ديگر كودكان با خاص كارهاي انجام براي

 مسووالن به كمك ها، پيام انتقال مانند. كنيد واگذار مختلفي هاي مسئوليت گير گوشه و كمرو كودك به) 5

 و كودك به سخت كارهاي واگذاري از...  و آزمايشگاه وسايل تدارك مدرسه، دفتردار به كمك مدرسه،

 كند مي دستپاچه را او كه كالس مقابل در كردن صحبت مانند نمايشي و اجرايي كارهاي همچنين

  . كنيد خودداري
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 گروه در كردن شركت قبيل از است آن امانج به قادر و دارد دوست خجالتي كودك كه كارهايي از) 6

 فرصت كودك به و كنيد تهيه فهرستي گروه، يك در بازي يا و معروف شخصيت با كردن صحبت دوستان،

 رفتارهاي از. دهد نشان را خود شايستگي هدف به رسيدن براي و كند انتخاب را كارها اين از يكي تا دهيد

  . كنيد استفاده تمريني

 و صداكردن از همچنين. نكنيد ناراحت را ها آن كودكان گيري گوشه و كمرويي مورد در كردن صحبت با) 7

 روش يك. كنيد اجتناب قبلي هماهنگي بدون ديگران مقابل در خاص هاي فعاليت اجراي براي ها آن دعوت

 روش اين در. است كودك با پاسخ و پرسش و تمرين طرح كالس در شركت كودك تشويق براي مناسب

 مي فرا تخته پاي را كودك معلم كه زماني سپس اند كرده تمرين را جواب و سوال قبالً معلم و كودك

 پيدا نفس به اعتماد و است آسان و راحت) پاسخ و پرسش( فعاليت اين كه كند مي احساس كودك خواند،

  . كند مي

  . نماييد تقويت كودك در را مثبت پنداره خود) 8

 كه را هايي موقعيت بخواهيد كودك از. كنيد استفاده »وجود ابراز« روش از كمرو كودك آموزش براي) 9

 طبق سپس كند، بررسي را موقعيتي هر با برخورد براي تماس هاي راه و باشد مؤثر ها آن در دارد دوست

  .كنيد كار كودك با شده تعيين اي برنامه

 فهم خود، درك كند؛ مي پيشنهاد گير گوشه كودك رفتار تغيير براي را مرحله پنج) 1977( زيمباردو) 10

 بر غلبه براي( كمرو افراد ديگر به كمك و اجتماعي هاي فعاليت گسترش نفس، عزت گيري، گوشه داليل

  ).ديگران و خود كمرويي

  :آمده بدست نتايج   -

 اهر اجراي از بعد و قبل مدرسه و كالس در آموز دانش رفتار مشاهده و شده آوري جمع اطالعات اساس بر

  :آمد بدست زير ،نتايج ليال  مشكل براي حل
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 قابل موقع به شناسايي صورت در و رنگ كم بسيار آن ارثي جنبه و دارد اكتسابي جنبه بيشتر رويي كم  -

  .است شدن برطرف

  .است آشكار و واضح بسيار فرزندشان رويي كم افزايش يا كاهش در آموز دانش هاولي نقش -

 بسيار كالس در آموز دانش گيري گوشه و رويي كم كاهش يا و تقويت در كالس در معلم برخورد نحوه  -

  .است موثر

 نسبت مثبت واكنش و مدرسه و كالس در گروهي هاي فعاليت در شركت به آموز دانش ترغيب و تشويق  -

 كاهش و آموز دانش نفس به اعتماد بردن باال در سزايي به نقش آموز دانش رفتار در شده ايجاد تغييرات به

  .دارد كالس در او رويي كم

 كم كاهش در گام مهمترين ها آن نمودن طرف بر در سعي و آموز دانش رويي كم علل شناسايي          -

  .است آموز دانش رويي

  را كالس در او نگراني و استرس آموز دانش به شدن نزديك و دوستانه رابطه يك برقراري در سعي          -

 باعث او از حد از بيش توقع نداشتن و ها آن تقويت و كودك هاي توانايي شناسايي. دهد مي كاهش بسيار

  .شود مي كالس در آموز دانش رويي كم عالئم كاهش و نفس به افزايش

  كاربردي پيشنهادات        -

  كالس در ها آن از استفاده و گروهي هاي بازي و ها فعاليت در شركت روبه كم كودكان تشويق با          -

  .داشت آموز دانش اجتماعي مهارت تقويت و اضطراب كاهش در زيادي تاثير توان مي

 اعتماد كنيم سعي رو كم آموز دانش مثبت هاي ويژگي تقويت و آوري ياد و كودكان هاي توانايي القاي با   -

  .دهيم افزايش را او نفس به
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 از حد از بيش توقع زيرا. باشيم انتظارداشته وي زا توانش حد در كودك هاي توانايي شناسايي از بعد   _

 به را جمعي دسته هاي فعاليت در شركت به وي تمايل و نفس به اعتماد رو كم كودك خصوصا كودك

  .دهد مي كاهش شدت

 دانش با صميمي و دوستانه رابطه برقراري و كالس در  دوستانه فضاي ايجاد با همواره كنيم سعي     -

 كم آموزان دانش ويژه به آموزان دانش نگراني و استرس بدون  شركت براي را مناسبي يطمح محيط آموزان

  .كنيم فراهم گير گوشه و رو

 باشند داشته ويژه توجه اجتماعي هاي مهارت تقويت و اجتماعي تربيت مباني به مدرسه مربيان و اولياء     -

  .است موثر بسيار رويي كم درمان و پيشگيري در امر اين زيرا.

  بعدي محققين به پيشنهاد

 هاي حل راه از مورد چند توانستم تنها من ها حل راه اجراي براي پژوهش اين در بنده كم فرصت به توجه با

 ها حل راه ساير شود مي پيشنهاد بعدي محققين به بنابراين.دهم قرار بررسي مورد و كرده اجرا را پيشنهادي

 .دهند قرار استفاده مورد كالس در را حاصله نتايج و دهند قرار اجرا و بررسي مورد را
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