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 مقدمه

وکن دم یپی داتعلی فمحیط،تاثیرتحتتدریجاکهاجتماعیاستموجوديبالقوهتولد،آستانهدرانسان

ايدورهیکودک ان.اس تجه انوکشورشهر،محل،مدرسه،کوچه،خانه،ترتیببهشدنشاجتماعیقلمرو

ب امش ورتضمنکودکان.داردمشاورهوراهنماییبهنیازدیگرزمانهرازبیشآموزدانشآندرکهاست

مح یطدربخ شزی انبرخورده ايازوبشناسدبهترراخودچگونهکهبداندبایدکمدستمربیان،واولیا

فرص تن درتبهکهاستمربیانواولیاهايتجربهروایتگر،"یکودکانراهچهار".کندپرهیزمدرسهوخانه

س خنآنب ارهدرروش نیب هکرده،بررسیاند،ساختهدرونیخویشدرهاسالطیکهرافنونییابندمی

اخ تالتتدرغال بک هاس تورفت اريجسمیوسیعتغییراتبروزیکودکاندورهتغییراتجملهاز.بگویند

گوش هکودک ان.اس تآموزاندانشازدربعضیانزواطلبیرفتارهاایناینازیکیشودمیگرجلوهرفتاري

ب افیخی الب هوب ردم یپن اهدرونع المب هبرقرارکندخودمحیطبامناسبیارتباطتواندنمیچونگیر

،نزدی  دوس تیروابطفقدانگاهوبودنمحدود،اجتماعیازفعالیتهايفرار،سکوتوخجالت.پردازدمی

درش دنتس لیم،نک ردناعت را وموج ودوض عب اس از ،دیگ رانازنخواستنکم ،حوصلگیبی

،ک ال ب هعالقگ یب ی،رقاب تازاجتن اب،گ رفتنگ ردنبهراگناهانتقصیر،دیگرانبرابرخواستهاي

اعتم ادبیخود بهنسبتکودک.استگیرافرادگوشهعالئماز،...وخودتواناییهايبهنسبتاعتماديبی

ب هنیازتجربگی،کمواستقاللعیندرکودکیدورهدرفردبنابراین،ترسدمیخود شکستهايازوشده

.بگیرن دعهدهبهراويراهنماییوهدایتبایدمربیانووالدینراستا،ایندروداردمختلفمهارتهايکسب

مش کالتس ويوس متب هرانکودک انشوددرماناگرکهاستشایعنسبتاًهايرفتارازیکیطلبیانزوا

توانمن دياحسا عدم.دادخواهدسوقزودرنجیواضطراب،افسردگی،نفسبهاعتمادعدممثلدیگري

فعالی تازف ردج داییباعثخود،نظریاتوافکاربیان،احساساتبروزدرناتوانینیزونفسعزتکمیو

خ انوادهمحبتازمحرومیت.دارندبعهدهکودکانرفتاراینایجاددرمهمینقشنیزوالدین.استگروهی

شخص یتان زوا.داردبس زاییت اثیراخ تاللاینیافتندرشدتاوبهشدهواگذارمسولیتهايبهتوجهعدمو

واعم ر ات ال بهبرد،میفروتخیلورؤیاعالمبهراآدمی.سازدمیلعلیراهاآنروحوضعیفراافراد
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نف سبهاعتمادافزایشبراياجتماعیهايقابلیتکردنتمرینوآموختن،گریزيبراجتماعغلبه.میدارد

راهتوان دم یاجتم اعیدرگروهه اياودادننقش،حقیقیهايموقعیتدرهاتواناییاینکارگیريبهو

کش اندنجم عب هاص لیه د .باش دآم وزاندان شان زوايحال تدرم اندرمدرس هولینئمسگشاي

.گیراستگوشهآموزاندانش

 مسئله تشخیص و موجود وضعیت توصیف

وش ودم یمحسوبنوجوانانوکودکاندرعمدهمشکالتازیکیعنوانبهانزواطلبییاگیريگوشهرفتار

ف رديعن وانب هگ اهوش دهدیرشناختهکنندنمیمشکلودردسرایجادمدرسهدرکهآنبرايمتأسفانه

افت دمیتأخیربههاآنشناختوتشخیصنتیجهدر.گردندمیمعرفیدیگرانطر ازدردسربیومؤدب

.استشدهحادترشاگردوضعیتوترسختدرمانکارکهگردندمیمشکلمتوجهزمانیو

دح ازب یشوبرن دم یپناهخوددروندنیايبهوبودهکفایتیبیاحسا دارايانننوجواوکودکاناین

اف راداین.ندارندراخودنظراتیامخالفتبیانجرأتباشندمخالفايمسئلهبااگرحتیوهستندمتواضع

مجبوریاباشدهاآننظرمخالفايمسئلهاگرودارندحديازبیشحساسیتخوداطرا مسائلبهنسبت

ش دتهنگ امدرگ اهوزنن دنم یح ر کس یباوکردهکزايگوشهدرباشند،جمعیکاردرشرکتبه

ازدورواس تهم راهتردی دوش  ب اهم وارهکودکانیچنینرفتار.جوندمیراخودهايناخنناراحتی

.دارددنبالبهناگهانیهايرويپسوناشیانههايجهشکهاطمینان

.اس تواک شوکشدرمتضادنیرويدوبینکمروشخصکهکندمیایجادراتصوراینحرکاتاینهمه

نمای اندیگراننظردروتربزرگخود نظردررااوناتوانیکهاستخصوصیاتیدارايکمروییکودکهر

رن  چق درمنکهبینیدمی»بگوید؛خواهدمیخودکمروییباکودککهاستاینمثل.دهدمیجلوهتر

ارتب اطازک هرس دم یجاییبهخودمیزتردیدآرفتارباکودکترتیببدین.«!بگذاریدراحتمپسبرم،می

آنبامناسبیصورتبهنتواندترسدمیزیراکند،میپرهیزاستدشواروآوررن اوبرايکهاجتماعیهاي

.شودروبهروها
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س الس ابقهت  دریس11وداراي.............دبس تانس وموچه ارمابت داییآموزگ ارپای ه................اینجان ب

درگوش هخ.امیرمحمدبودکهمتوجهشدمیکیازدانشآموزانمبهنام93-94میباشمابتدايسالتحصیلی

ايکزکردهودرخودفرورفته،بهدر توجهینداردبیشتراوقاتسر راگرفته،رنگشپریده،بادوستان

خواس تمب اخ.امیرمحمددموازیکیازروزهاوقتیزنگبیرونزدهشددرکال مان.خودصحبتنمیکند

اومنبماندقبولکرداحوالشراپرسیدمگفتخوبمولیدروغمیگفتزیاده مح الخوش ینداش تاز

شبراخوبنخوابیدهخوابشمیایدگفتمآخربادوستانته مب ازي:پرسیدمگفتدربارهبیحوصلگیا 

ردمجوابیدادولینهمنطقیوعقلپسندفق طدرهرسوالیک.مندوستیندارم:نمیکنیدرجوابگفت

ورفعمسئولیتبودنتوانستمخودمراقانعکنمبرايهمینموض وعراب ام دیرمط رححدی جوابساده

کردماونیزمانندمنحد میزداومنزويوگوشهگیرشدهبودباپیشنهادمدیرمدرس هوعالق هخ ودم

کارمراشروعکردودرنهای تق رارش دنتیج هنه اییرادرقال بی  خ.دامیرمحمبرايرفعاینمشکل

.گزار اقدامپژوهیبهمدیرتحویلدهمبندهنیزشروعبهجمعآورياطالعاتنمودم

 ( ا -شواهد)  اطالعات آوري گرد

آنح لدروکن دتایی درامس ئلهوج ودت انم ودمش واهدآوريجم عبهشروعمسئلهاینرویتازبعد

.نمودماستفادهزیرروشهايازداشتمکهسواتتیجواببهرسیدنبرايونماییمارائهراهکارهایی

 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

ب هبس یار.اس تحرف یک موآرامبسیارآموزدانشاوشدممتوجهکال درخ.امیرمحمدرفتارمشاهدهدر

پ ایینراس ر ک ال دراوق اتبیش تر.کن دمیصحبتهایشکالسیهمسایرومنباکال درندرت

ب رایشک ال درت دریسحیندرسوالیاگر.کندنمینگاهمن،بهمنصحبتیاوتدریسموقعوانداخته

مط رحرااوس والک هخواه دم یدوستشازاوقاتگاهیونکردهمطرحراسوالشخود آیدمیپیش

وکالس یوگروه یه ايبح ثدر.کن دم یص حبتنشیندمیکنار هکنفری باتنهاکال در.کند

گ وییپاسخبرايشودمیخواستهاوازکهزمانیتنهاونیستداوطلبزمانیهیچکال درپاسخوپرسش
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کام لط وربهنیستقادروشودمیحاضرپریدهرنگومضطرببسیارشودحاضرکال جلويدرشفاهی

.دهدپاسخسواتتبه

 مدرسه همکاران سایر و مدیر با مصاحبه-2

کهکردنداشارهموضوعاینبهنیزداشتم،ایشانامیرمحمدبهراجعفجرزرگرمدرسهمدیرباکهصحبتیدر

ورزش یوهن ري–فرهنگیمختلفمسابقاتوپرورشیهايفعالیتازی هیچدرشرکتبرايامیرمحمد

درستانجامبهقادرشودمیواگذاراوبهاجباريصورتبهسئولیتیمکهزمانیحتی.نیستداوطلبمدرسه

درتف ری زنگاوقاتبیشتر.باشدداشتهخوبیوموثرارتباطآموزاندانشسایرباتواندنمیچوننیستآن

دفت رب هخ واهمم یاووازدارمکارياوباکهزمانی.شودمیدیدههایشکالسیهمازیکیبافقطحیاط

همک ارچندباکهصحبتیدر.نداردراداخلبهشدنواردجراتوایستادهدفتردرکند،پشتمراجعهسهمدر

رادانشآموزيآراموگوشهگیرمیشناسندکمتراورامش غولامیرمحمدکردنداشارهنیزآنهاداشتمدیگر

آزم وندروشودنمیداوطلب کالدرفعالیتیهیچانجامبرايعنوانهیچبهورجهوورجهکردندیدهاند

بس یارکالس یه ايگروهدر.کندمیکسبشفاهییابیارز بهنسبتبهتريبسیارامتیازکاغذي_مداد

.کندمیتاییدرادوستانشسایرنظرمعموتودهدمینظروکندمیفعالیتکم

امیرمحمد مادر با مصاحبه-3

مط رحازبعد.باشمداشتهصحبتیويباتاکندمراجعهمدرسهبهخواستمامیرمحمدمادرازتلفنیتما در

ومن زلدرامیرمحم درفتاربهراجعکمیتاخواستممادر ازمدرسهوکال درامیرمحمدمشکلکردن

.کندصحبتفامیلوخانوادهاعضايسایربااوارتباطبرقرارينحوه

ص حبتم ادر وپ درب اک م،خیل یب ودهآراماربس ینی زمنزلدرامیرمحمدمادر هايگفتهطبق

ش رکتاغل بخانوادگیهايمهمانیدر.کندمیمطرحمنزلدرندرتبهرامشکالتشومسائلوکندمی

مهم انحض ورهنگامدر.کندنمیصحبتکسیباوتهسنشساکتوآرامبسیارشرکتصورتدریاونکرده
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قاب لالبته.کندمیخودداريهامهمانجمعدرحضورازوگذراندهخوداتاقدرراوقتبیشترنیزمنزلدر

ويحی ايوحجبدهندهنشانوامیرمحمدرفتارحسنعنوانبهرانکتهاینامیرمحمدمادرکهاستذکر

بس یارخ ود ک هکرداشارهنیزنکتهاینبهامیرمحمدمادر.بودخوشحالبسیارمسئلهاینازوکردمطرح

آرامايخ انوادهک لدرونیس تح دازب یشتوض ی وگوییزیادهاهلوکندمیصحبتمختصروکم

بودبندهازبیشترآنهاتجربهکهمدرسهآموزگارانواولیاءانجمناعضاي،مدیربارامسئلهاینبنده.هستند

داشتمآموزگارانشورايورسهمداولیاانجمناعضاي،مدیرباکهاییجلسهچندازپسوگذاشتممیاندر

:گذاشتیممشورتبهرازیرمسائل

مربوطبهمشکالتخانوادگیاومیباشد؟امیرمحمدمشکلکمروییآیا-1

مربوطبهمشکالتاقتصادياومیباشد؟امیرمحمدآیامشکلکمرویی-2

؟مربوطبهنحوهتدریسمعلماومیباشدامیرمحمدآیامشکلکمروي-3

ازنظرعاطفیمشکلدارد؟امیرمحمدآیا-4

نیازبهمشاورهدارد؟امیرمحمدآیا-1

مربوطبهتحقیرکردناوتوسطخانوادهاست؟امیرمحمدآیادلیلکمرویی-1

مربوطبهتحقیرکردناوتوسطهمکالسیهایشاست؟امیرمحمدآیادلیلکمرویی-1

شود؟واقعمؤثرآموزاندانشکمروییکاهشدرتواندمیمیزانچهتامعلم-1

دارد؟تأثیرگمروییکاهشدرمیزانچهتاکال دردرسیکوچ هايگروهتشکیل-9

مؤثراست؟هاآنکمروییکردنبرطر درمیزانچهتاکمروآموزاندانشبهمسئولیتدادن-11

است؟مؤثرآنهامروییککاهشدراندازهچهتاآموزاندانشمثبتکارهايتشویق-11
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توج هم ورداخی ره ايس الدرک هف رديبینوعاطفیروابطایجاددرموجودمعضالتوازمسائلیکی

مش کلی.اس تکمروی یپدیدهاستگرفتهقرارخانوادهمشاورانوروانشناسان،تربیتومعلیتمتخصصان

ب هکمت رم ردمعام هاس تب ودهمختلفرادافدامنگیرمختلفبسیارجهاتبهکنونتاگذشتهازکهاست

جمل هازکمروی ی(.1311،افروز)گیرندمیاشتباهحیاوشرمباراآنوکنندمییادآنازمشکلعنوان

ازت وجهیقاب لمی زانمعم وتوخ وردم یچش مب هافرادبیندرايجامعههردرکهاستهاییپدیده

کمروی یازحص اريدرراخودش انناخواس ته،خ ویشمی لرغ مبهرابزرگساتنوانکودکان،کودکان

ازب ردنس ودوخ ویشه ايخالقیتواستعدادهاکردنشکوفابهقادردلیلهمینبهوکندمیمحبو 

زی اديمشکالتباجامعهدررافردکمرویی(.1313کامر،)نیستندخویشارزشمندهايقابلیتوظرفیت

ش ودم یوج ودياض طرابس ببآنتب عب هودیگ رانبارابطهایجادتواناییعدمازعماکندمیروبرو

ن امعینشیءبهکهخطريانتظاربایاکنونیآمیزضربهموقعیتی باکهاستآوريرن احسا اضطراب

روش نیبهراآنمنبعفردکهاستتهدیديیاناایمنیمفهوممستلزماضطرابدیگر،عبارتبه.استوابسته

ک هرس دم یمرضیاضطرابحدبهآید،درمیمداومومزمنصورتبهکهوقتیحالتاین.کندنمیدرک

زن دگیامکان اتوآسودگیآرامش،ازمحرومیتوگستردهاستیصالشکست،،نایافتگیساز منبعخود،

ناامی دي،ازگ ودعقی د ب هک هبرن د،م یرن  ازآنن وعیازک ههستندافراديمیان،ایندر.شودمی

جیم ز.گی ردم ین امب هاض طراب«وج ودياضطراب»نشأتمعناییبیوپوچیاحسا خودبیگانگی،

وج ودياض طرابب رايتوانن دم یهاانسانکهاستمعتقدوجودگراپژوهشگرانسایرهمراهبهبوگنتال،

پنه انحال تب هزن دگی،طولدرحتی،هاسالطولدرکههاییآمادگیباشند؛داشتهقبلیهايآمادگی

دری زديرض اغری ب(.1311،گنج ی)کنندمیتجلیاستثناییهاياستر اثربرتنهاوماندمیباقی

تنبیه یهايشیوهازبودندعبارتعواملایندادقرارربررسیموردراکمروییعواملوعلل(1311)سال

مق رراتووال دینروان یوجس میبیم اري،والدینتحصیالتیزانم،فردظاهريعیبونقص،خانواده

توان دمیتحقیقایننشدیافتتحقیقهايفرضیهدرموردتحقیقاتیزمینهپیشمتاسفانه.خانهدرخش 

.آتیتحقیقاتبرايباشدايزمینهپیش
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ت وجهیراکمروی یکه(1314)قایمیعلیو(1313)شارتیهژانهايیافتهباتحقیقازآمدهدستبهنتای 

محیط یعوام لوه مارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهايموقعیتدرخویشتنبهمضطربانهغیرعادي

روحوتحقی ق(1319)پیوندرابامجلهنتای اینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همک ارانکههمانگونههمچنینکردمپیدادسترسییکسانینتای بهکهنمودممقایسه(1311)محمدياله

م یمش اهدهکمت راودرش دتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتنداظهارنیز

ازآم دهدس تب هنت ای گف تت وانم ییساندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهايشود

.استخورداربرقبولیقابلاعتبارازتحقیق

-(کی اامین یمحم دامین)بب رم؟بینازآموزاندانشدرراخجالتوحرفیکمیاروییکمتوانستمچگونه

نتیج هتق وامدرس هدورود(:ومدرس همنطقه)اقداممحلثانیشهیدمعلمتربیتمرکز11-11:اقدامسال

خواس تهب هداردامکانکهجاییتاکنممیتوصیهااولیبهمن:والدینومعلمانبهشماهايوتوصیهگیري

ب هوک نمجل وگیريش ودم یمش کلیچن ینباعثکهعواملیهرگونهازوکنندتوجههایشانبچههاي

آم وزدان شوج وددروحش توتر باعثکهمخربعواملوتنبیههرگونهازکهکنممیتوصیهمعلمان

.کنندتوجهآموزاندانشفرديتفاوتهايبهوباشندصبوریمعلمشغلدروکنندجلوگیريشودمی

آم اريجامع هپ وران وريفاطم ه:محق قدهم؟کاهشراکال درفاطمهگیريگوشهوروییکمچگونه

وارزش یابیازپ س:نت ای گنب دشهرس تان3دادخ واهآموزش گاهدرابتداییپنجمپایهآموز،دانشفاطمه:

موفقی تاینوبودمثبتوبارپرولیسادهبسیارطرحاینکهرسیدمنتیجهاینهبآمدهدستبهاطالعات

س المعل م-3م دیر-2آم وزاندان ش-1:دانممیزیرعواملهمکاريدلیلبهراآمدهبدستاطالعاتو

اولیاء-1مشاور-4قبل
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 :کمرویی تعریف

اض طرابی ات ر کمروی یزی رادیگ رانب اش دنمواجهزاتر والعادهفوقخودتوجهییعنیکمرویی

کن ارهوکمروی ی.داردگریزاجتماعیارتباطاتوناآشناافرادباشدنمواجهازفردآندرکهاستاجتماعی

.استاطرا محیطباارتباطازخودداريبرايکوششیکودک،گیري

ش عری  درلغ تای نازش دهثب تياس تفادهاول ینک هگوی دم یآکس فوردانگلیسیلغتفرهنگ

ای نمعن یش عرآندر.اس تشدهسرودهمسی میالدازبعدسالهزارحدودکهاستبودهآنگلوساکسون

،ترس وییخ اطرب ه"ک هاستفرديصفتنشانگر"کمروبودن".است"شدهترساندهسهولتبه"لغت

ی ااف رادبامواجههازهشیارانه"کمروفرد".استمشکلاوبهشدننزدی ،اطمینانیبیوکارياحتیاط

اب رازاز،اس تکارمالحظهخودکرداریاگفتاردر".استبیزارآنانهمراهکاريانجامیامشخصچیزهایی

ی اوباش داعتم ادبییاگیرکناره"کمروفرداستممکن.استترسومحسوسیطوربهواستبیزاروجود

عن وانب هراکمرویی"بستر"ولغتفرهنگ".باشدداشتهمشکوکواعتمادبی،انگیزسشپرشخصیتی

.کندمیتعریف"دیگرانحضوردربودنناراحت"

.استارتباطیفقراثردرانسانمشکل«تنهایی»واستارتباطبرقراريدرفردمعلولیتوناتوانیکمرویی

 : علل کم رویی دانش آموزان 

ازاوکودکالگوگیريپدر،یامادرکمرومثلخانوادهدروجودفردکمرو•

ومدرسهخانهدرتحقیرکودک•

اوبهکمروییوتلقینزدنکودکبرکمروییبرچسب•

دیگرانباکودکمقایسه•

داشتنکودکازحدازبیشتوقع•
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مختلفهايدرموقعیتکودکمنفیتجارب•

وادهخانمکررهايمکاننقل•

توالدترتیب•

والدینازیکییامرگطالق•

جامعهویاوالدینگراییآرمان•

  :کمرویی هاي نشانه

برخ ورديه اآنب اتوان دنمیکهمختلفیمسایلبابرخورددرانسانمعموتً:راسخعزموارادهنداشتن 1

خ وبیب هراموق عبهوصحی فادهاسترو درستنیافتنپرور علتبهیاباشدداشتهمنطقیوصحی 

.نداردراسخعزمیکارانجامبرايونیاموخته

رافکراینهستندمحبتومهربیهاآنبهنسبتنزدیکانکنندمیفکرکهافرادي:خودشمردنحقیر 2

ارنظراظه ب رايمواقعیچنیندرگیرندقرارتمسخرموردهاآنطر ازاستممکنکهپرورانندمیسردر

.نشیندمیهاآنپیکربرسرديعرقوافتندمیلرزهبهخودتقاضايیا

نف ردومی انگفتکودرنکنندشوخیدیگرانباکنندمیسعیافرادگونهاین:جمعحضوردرزدنحر  3

.ندارندراگروهیهايبحثوهاسخنرانیجلسات،درشرکتجراتوساکتمعموتً

ب یحال تکنن دزندگیخاطرآرامشبااینکهبرايکمروافراد:زندگیبهنسبتلیتمسئواحسا عدم 4

.گیرندمیپیشدراجتماعیوفرديوظایفبهنسبتمفرطتفاوتی

اف راديچن ینش ودحوص لگیب یدچ ارفردکهشودمیموجبامراین:شخصيارادهبودنضعیف 1

خ ودظ اهريوض عاص الحبهوندارندنیزخوديروزمرهايکارهيدربارهحتیمذاکرهوبحثبهتمایلی

.کنندحلراآنکنندمیسعیفریادودادباهمراهوموقعیتازگریزباآیدپیشمشکلیاگرورسندنمی
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درخ وده ايناتوانیوشخصیتیهايضعفبرگذاشتنسرپو برايافراداین:حدازبیشوجوداظهار 1

وآمی زاغ راقه ايش یوهب هگف تنسخنمانند.زنندمیخاصیهايفعالیتبهدستاجتماعیارتباطات

راهازف ردکهمواقعیدریاخودبرترياثباتوشخصیتتحمیلجهتدرکالمنفوذوبیانقدرتازاستفاده

مص نوعیش کلیب هراخ ودکندمیسعیدیگرانکردنکوچ وهاآنتمسخریادیگرانانداختندست

.نمایدمطرح

:کنندمیکمروییایجادکههاییموقعیت

گرفتنقرارزیاديجمعتوجهمورد 1

بودنبزرگگروهعضو 2

داشتنتريپایینجایگاهحاضرافرادبهنسبت 3

کلیطوربهاجتماعیهايموقعیتدرشدنواقع 4

جدیدموقعیتدرگرفتنقرار 1

 :کمرویی اثرات

روانیاثرات 2مانیجساثرات 1

:شاملجسمانیاثرات 1

ص حبتش مردهنیس تندقادروکندمیتغییرکمیصداقلبضربانشدنتنددلیلبه:بیاندراشکال:الف

.کنندمیصحبتلکنتبااوقاتبعضیوکنند

.شودمیمکتحرکشانعضالنیانقباضهايدلی لبهولرزدمیدستانشان:عضالنیانقباضهاي:ب

نباشدکشیدنخجالتبرايمورديدیگرکهشودمیشروعخستگیزمانی:خستگی:ج



 

12 



فک رترسندمیکهموضوعیبهفقطگی رندمیقرارکهخاصیهايموقع یتدرکمروافراد:شدنکسل:د

.کننددرکرامسایلراحتیبهتوانندنمیویافتهکاهشهاآنهوشیاريوکنندمی

:روانیتاثرا 2

ول یباشندايارزندهانسانهايه اآنکههرچنددارندتر ونگرانیاحسا جمعدرهمی  شهکمروافراد

.دهندنشانراخودهستندکهطورآنبودنخواهندقادروجوداظهارعدمدلیلبه

 :کمرویی در مدرسه نقش

کن ارهوگی ريگوشهموجبکهکنندمیهمفراشرایطیمعلمانمواقعبعضیناخودآگاهیاخودآگاهطوربه

بلک هکنن دنم یایج ادش اديب اهمراهبانشاطوآزادفضايکهصورتشودبدینمیآموزاندانشگیري

وکودک انمدرس هدرک هشدهدیدهوآیندمیوجودبهزدگیدلباهمراهآورتر وکنندهخستهفضاي

مثب ته ايکنن دهتقویتباومطرحسایرینبرايالگونوانعبهکال ومدرسهمحیطدرکمروانکودکان

ب هراانض باطنم رهبهت رینپ ادا عن وانب ههمچن یناس تگرفت هق رارتش ویقموردهاآنکمرویی

.دهندمیاختصاصکمروآموزاندانش

 (1) شواهد هاي داده و تفسیر تحلیل ،تجزیه

وک ال درامیرمحم درفت ارمش اهدهوروی یک معل لب ارابط هدرشدهآوريجمعاطالعاتبهباتوجه

امیرمحمدگیريگوشهوروییکمدتیلترینمهمازشدممتوجهداشتمامیرمحمدمادرباکهايمصاحبه

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیکال در

خود صحبتبهتوجهباامیرمحمدمادربودنحر کموآرام-

وحج بدهن دهنش انوک ردهتلق یحس نی پسربرايرابودنساکتوآرامکهوالدینتربیتنحوه-

.دانندمیويحیاي
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ه مازبس یاريازکندمیگمانامیرمحمدوهستندضعیفمالینظرازریباتقکهخانوادهاقتصاديوضع-

.باشدداشتهمرتبوآراستهظاهريوپوشیدهلبا آنهامانندتوتندنمیوبودهترپایینهایشکالسی

.آنانروزمرهمشکالتومسایلازنبودنآگاهومنزلدرفرزندانباپدردوستانهوصمیمیارتباطعدم-

.سایرینمقابلدرخودگرفتنکمدستوامیرمحمدپاییننفسبهاعتماد-

آشنایانودوستانوفامیلباامیرمحمدخانوادهکمآمدورفتومعاشرت

ب اک هص حبتیدرک هص ورتیب ه.بودمشهودنیزهمکارانسایربرايمدرسهدرامیرمحمداعمالورفتار

وه ابح ثدراوشرکتعدمووکال درامیرمحمدبودنآراموساکتبههمهداشتمهمکارانازتعدادي

نی زهمک ارانایرسآموزشگاهدفتردربندهتوسطمسئلهاینشدنمطرحازبعد.کردنداشارهگروهیکارهاي

ارائ هرانظ رموردهايراهکارنیزایشانبهراهکارداشتنصورتدرتاخواستندمنازوشدندمسئلهدرگیر

درنشس تنس اکتبهتوانمیکال درامیرمحمدروییکمعالئمترینمهماز.کننداجراکال درتادهم

هنگ امص دات نوچهرهرنگ،تغییرداشتنصمیمیدوستی فقطکال ،درسوالنکردنمطرحکال ،

ش رکتمدرس ه،وک ال درک اريه یچانج امب راينشدنداوطلبکال ،درمعلمسوالبهدادنپاسخ

س ایروص بحگاهمراس ماج رايدرش رکتمدرسه،عدممختلفمسابقاتوپرورشیهايفعالیتدرنکردن

نم یکن دمیاحسا ويشدممتوجهداشتمیرمحمدامباکهدوستانهصحبتکرددراشارهمدرسهمراسم

اگ رونیس تبلدراکردنصحبتخوبکندمی،فکردهدانجامدرستراکارهادوستانشسایرمانندتواند

هم ینب ه.شودمیدوستانشتوسطگرفتنقرارتمسخرموردومعلمناراحتیباعثاستممکنبزندحرفی

دروکن دم یصحبتکموآرامبسیارکال دروکندشرکتجانبیوگروهیهايفعالیتدرکمتردلیل

..کندنمیشرکتگروهیهايفعالیت
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 موقت صورت به جدید راه انتخاب

ه ايح لراهازبعض یاج رايازاس تفادهب اک ردمس عیامیرمحمدروییکماصلیعلتشناساییازبعد

.دهمکاهشراآنوبردهبینازرامدرسهوکال درويکمروییهايعلتکال درپیشنهادي

ت ال ويب ادوس تانهرابط هی ایجادوخودمبهنسبتامیرمحمداعتمادجلببرايکردمسعیابتدا-1

م یاوکن اردررادق ایقیکال در.شومنزدی امیرمحمدبهعاطفینظرازکردمسعیمنظوراینبه.کنم

ب هنسبت.کردممیخواهینظراوازوکردهصحبتويباکال درشدهمطرحمسائلبارابطهدرونشستم

اعض ايم ورددر.دادممیقرارتحسینوتشویقموردرااوبسیارودادهنشانواکنشکال دراونظراظهار

ترتی بای نب ه.کن دمعرفیمنبهراا خانوادهاعضايخواستمويازوکردمصحبتاوباخودخانواده

درش رکتمحاس نواجتماعیروابطاهمیتبارابطهدراوبا.کنمجلبخودمبهنسبترااواعتمادنستمتوا

کالس یه مودوستانمانندهمشماگفتماوبهو.کردمصحبتانسانیهرزندگیدرآنزیادتاثیروجمع

فعالی تدروک ردهکم  یگ راندبهکارهاازبسیاريانجامدرتوانیمیوداريزیاديهايتواناییهایت

ک مدستراهاآنوشناختهراخودهايتوانایی،کردهارادهکهاستکافیفقط.کنیشرکتگروهیهاي

.ببريرااستفادهحداکثرهایتتواناییازکنیسعیونگیري

ازع الیتیفه رانج امونک نمص حبتکال درخ.امیرمحمدروییکممورددرزمانیهیچکردمسعی-2

آناضطرابونگرانیبدونوباشدداشتهراتزمآمادگیتاکردههماهنگويباقبلازراکال دراوسوي

راس واتتای نپاسخخواستماوازودادمخ.امیرمحمدبهدرسیسوالتعداديمثالعنوانبه.دهدانجامرا

ای نب ه.کن دکس براتزمآم ادگیآین دهجلس هدرسواتتاینبهشفاهیگوییپاسخبرايوکردهپیدا

جل ويدرنگران یه یچب دوناوشفاهیپرسشبرايخ.امیرمحمدنامزدنصدامحضبهبعدجلسهترتیب

ترتی بای نب ه.گرفتقراردوستانشومنتحسینوتشویقموردبسیارودادپاسخسواتتتمامبهکال 

م یاف زایشبس یاراونف سب هاعتمادوهراسدنمیکال دراهیشفپاسخوپرسشازدیگرخ.امیرمحمد

.یابد
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ه ايفعالی تدرش رکتب رايکالس یکوچ هايگروهبااوشدنهمراهوخ.امیرمحمدکردنگیردر-3

هايرفتارتقویتووينظراتبهتوجهوگروهدرنظراظهاروکردنصحبتبراياوتشویقوکال گروهی

ازس والط رحب رايک هترتیباینبه.کال درهاگروهیهمسایربرابردراوتشویقبا کالاودرمثبت

رانظ رموردمتنتاخواستمآنهاازوکردمتقسیمنفرهچهارهايگروهبهراآموزاندانشدرسیکتابمتن

کن دپی داوالس س هتع دادخودنظرموردقسمتازآموزدانشهروکردهتقسیممساويقسمتچهاربه

ک هش دمش اهده.ش ودطر برسواتتاشکاتتوگیردقرارتحلیلوتجزیهموردگروهدرسواتتسپس

وه اگروهیهمتشویقموردگروهدروکردمطرحخودقسمتازخوبیوجالببسیارسواتتخ.امیرمحمد

.گردیدکال دروينفسبهماداعتافزایشوخ.امیرمحمدخوشحالیموجبواینگرفتقرارخودمعلم

اس امی،نوش تنکال درآموزاندانشتکالیفبررسیمانندمدرسهوکال درمختلفیهايمسئولیت-4

اوق اتدرپرورش یمرب یوم دیرب همدرسه،کم دفتربهپیامکال ،انتقالدربرگهتوزیعمدرسهغائبین

ب هتاگردیدواگذار...وصفسرآموزاندانشکردنرتب،ممدرسهآغازینمراسمبرگزاريدر،کم بیکاري

تمایلمدرسهمسئولینومعلمسويازتشویقوموفقیتکسبوکارهااینانجامباخ.امیرمحمدترتیباین

ک ردمس عیالبت هالبته.کندپیدامدرسهوکال دربرنامهفوقوجانبیهايفعالیتدرشرکتبهبیشتري

عن وانب ه.باش منداشتهاوازحدازبیشتوقعوبودهخ.امیرمحمدتواناییحددرشدهذارواگهايمسئولیت

ام وردرويتوان اییای نازم دیرهم اهنگیباکردمسعیخ.امیرمحمدزیبايوخوبخطبهتوجهبامثال

.کنماستفادهمدرسههنريوفرهنگی

ردی فک هراک ال درخ.امیرمحمدنشستنحلماگرکردماحسا ،منکال درفردمکانجاییبهجا

متوس طق دب هتوج هب ا)بنشیندکال جلويهايردیفدرتاکنمخواستدراوازوکنمعو بودآخر

درمعل مب هطورهمینوهایشکالسیهمودوستانسایربهکهکندمیکم اوبهامراین(خ.امیرمحمد

.کندنظراظهارکال درشدهمطرحمختلفمسائلمورددربتواندترراحتوشدهترنزدی کال 
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وش دهنزدی  خ.امیرمحم دب هکن دسعیمنزلدرخواستمويازخ.امیرمحمدمادرباتلفنیتما در-

دهن دگستر رافامیلودوستانباخودروابطوهاآمدورفتکنندسعیوکندبرقراراوبادوستانهرابطه

وکندصحبتخ.امیرمحمدپدرباهمپنینو.نمایندتشویقهامهمانیایندرشرکتبهنیزارخ.امیرمحمدو

خ.امیرمحم دوی ژهب هفرزن دان،ب اارتب اطق راريبروصحبتبهمنزلدررابیشترياوقاتبخواهدوياز

.دهنداختصاص

 آن بر نظارت و جدید طرح اجراي

.و هايزیررااتخاذکردمرخ.امیرمحمداینمشکلبهکم منظوربه

دوس تش ومب ااودردودلخ.امیرمحم دسعیکردمب ا:خ.امیرمحمدنسبتبهکاملپذیر ودرک_1

میکردمازاومیخواستمکهحرفهايدلشرابهمنبگویدهرگاهمشکلیبرایشپیشمیایدبهمنبگوی د

.تاباهمحلکنیم

استمکهبرايخود دوستانجدیديپیداکنددربازيه ايگروه یازاومیخو:نفسعزتپرور _2

هرگاهبهسوالیدرستجوابمیداداوراموردتشویققرارم یدادمشرکتکندباگروهخودهمکاريکند

.هرگاهرفتاريزیباوشایستهايانجاممیداداورابهعنوانالگوبههمکالسیهایشمعرفیمیکردم

جم التخ.امیرمحم دب ه.ردمک تقوی تراک ودکاجتم اعىرفتارهاى:اجتماعىهاىمهارتپرور _3

آموختمتاهرزمانخواستچیزيراازکسیبخواهدباجملهاي«؟کنمبازىشماباتوانممى»مودبانهمثل

ب اراخ.میرمحمداآمد،میپیشفرصتىاگرهمچنین.کوتاهومودبانهتقاضاکندتاخواستها برآوردهشود

کردمبازىهمخود ازترکوچ کودکان احس ا تره اکوچ بابازىهنگامخجالتىکودکانزیرا،می

احسا کهدهدمىفرصتآنانبهنیزهمساتنجدیدهاىگروهباکردنبازىدارندبیشترىخودابرازگرى

.بکنندجدیدهاىدوستیافتندربیشترىموفقیتوراحتى
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اورابهعنوانسرگروهگروهخود انتخابک ردمدر:جدیدهاىموقعیتدرخجالتىکودکدادنرارق_4

.هنگاممراسمصبحگاهیازاومیخواستمکهدعايصبحگاهیرابرايدوستانشبخواند

 (2 شواهد) اطالعات آوري گرد

ومدرس هوکال درخ.امیرمحمدرفتاردرزیرتغییراتمدرسهوکال درموقتهايحلراهاجرايازبعد

:شدمشاهدهمنزل

پاس  خکالس  یه  ايپرس  شب  هداوطلبان  هص  ورتب  هنگران  یواس  تر ب  دونتقریب  اخ.امیرمحم  د-

.کندمیمطرحنگرانیبدونکال درراخودسواتتهمچنین.دهدمی

کردهشرکتگذشتهازترعالفبسیارگروهیهايبحثوتدریسبرايکالسیهايگروهدرخ.امیرمحمد.-

.کندمینظراظهارو

اجرای یکاره ايدروداش تهحض ورمدرس هوک ال دربرنامهفوقهايفعالیتزمینهدرخ.امیرمحمد-

ب هنس بتفع الیمش ارکتنمازبهآموزاندانشدعوتوصبحگاهمراسم،اجراينظمبرقراريمانندمدرسه

.داردگذشته

ویافتهحضورمدرسهدفتردرخودپیشنهاداتکردنمطرحبرايیاوسوالداشتنصورتدرخ.امیرمحمد-

.ایستدنمیدفتردرپشتاستر بادیگر

رفتاردرآمدهوجودبهتغییراتازويداشتمخ.امیرمحمدمادرباکهدرصحبتی- خرس ندبس یارفرزن د 

و،ک ردهش رکتخ انوادگیوف امیلیه ايمهم انیدرخ.امیرمحم دکهکرداشارهخ.امیرمحمدمادر.بود

وپ درب اهمچنیناو.استکردهپیداافزایشگذشتهبهنسبتمنزلازرفتنبیرونبراياوتمایلهمچنین

ومش کالتب هراج عوک ردهدلدردم ادر ،ب اداردخوشاینديبسیاررابطهخانوادهاعضايسایرومادر

.گیردمیکم اوازوکردهتمشوراوباآمدهپیشمسائل

:آمدهبدستنتای -
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راهاج رايازبع دوقب لمدرسهوکال درآموزدانشرفتارمشاهدهوشدهآوريجمعاطالعاتاسا بر

:آمدبدستزیر،نتای خ.امیرمحمدمشکلبرايحل

قاب لموق عب هشناس اییصورتدرورنگکمبسیارآنارثیجنبهودارداکتسابیجنبهبیشترروییکم-

.استشدنبرطر 

.یابدمیکاهشترسریعبسیارشودشناساییمدرسهدرابتداییدوراندرآموزدانشروییکماگر-

.استآشکاروواض بسیارفرزندشانروییکمافزایشیاکاهشدرآموزدانشيااولینقش-

بس یارک ال درآم وزدان شگی ريگوشهوروییکمکاهشیاوتقویتدرکال درمعلمبرخوردنحوه-

.استموثر

نس بتمثب تواکنشومدرسهوکال درگروهیهايفعالیتدرشرکتبهآموزدانشترغیبوتشویق-

ک اهشوآم وزدانشنفسبهاعتمادبردنباتدرسزاییبهنقشآموزدانشرفتاردرشدهایجادتغییراتبه

.داردکال دراوروییکم

روی یک مک اهشدرگ اممهمت رینهاآننمودنطر بردرسعیوآموزدانشروییکمعللشناسایی-

.استآموزدانش

بس یارراک ال دراونگرانیواستر آموزدانشبهشدننزدی ودوستانهرابطهی برقراريدرسعی-

اف زایشباعثاوازحدازبیشتوقعنداشتنوهاآنتقویتوکودکهايتواناییشناسایی.دهدمیکاهش

.شودمیکال درآموزدانشروییکمعالئمکاهشونفسبه

 اعتبار وتعیین جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

تحقیقازآمدهدستبهنتای  توجهیراکمروییکه(1314)قایمیعلیو(1313)شارتیهژانهايبایافتهرا

محیط یعوام لوه مارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهايموقعیتدرنخویشتبهمضطربانهغیرعادي
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روحوتحقی ق(1319)پیوندرابامجلهنتای اینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همک ارانکههمانگونههمچنینکردمپیدادسترسییکسانینتای بهکهنمودممقایسه(1311)محمدياله

م یمش اهدهکمت راودرش دتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتندهاراظنیز

ازآم دهدس تب هنت ای گف تت وانم یسپاندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهايشود

راآنه ات وانممیمنوخوشحالندبسیارپیشامداینازهمکاران.استبرخوردارقبولیقابلاعتبارازتحقیق

م ی.اس تپژوهن دهمعلم انتربی توپرور آموز اهدا ازیکیچونبنمایم؛پژوهشانجامبهتشویق

ب رايعلم یراهنم ايت اده مقراراممنطقهوپرور وآموز همکارانسایراختیاردرراتجربهاینتوانم

ه ايپ ژوهشاج راي،جه تکردمپیدادستیپژوهشايتجربهبهراهایندراینکهضمن.باشدهمکاران

.امآوردهبدستمضاعفايانگیزهبعدي

 : بخشی اعتبار

داش تهمآم وزدانشرويبرخوبیتاثیرواستگرفتهانجامخوبیبهبندهطرحتاباشممطمئنکهاینبراي

ک هک ردمم یس والآنهاازفرزندشانکمروییبارابطهدرداشتمآنانهايخانوادهباکهجلساتیدراست

درخانهنسبتبهمسائلاظهارنظرکن ددرکهکنندمیسعیخانهدرفرزندانشانکهداشتندمیاظهارآنها

اذعانداشتک هخ.امیرمحمدهمچنینمادرومهمانیهايشرکتمیکندبابچههايفامیلبازيمیکند

تیصحبتمیکردولیبعدازاجراباخواهروب رادرخ ودتاقبلازاجراياینطرححتیدرمنزلهمبهسخ

.بهراحتیهمبازيوهمصحبتشدهاستوضعیتدرسیا نسبتبهقبلبسیاربهترشدهاست

ب هنس بتمدرس هفعالی ته ايگروه یدرآموزاندانشحضوردربارهمدرسهمعاونومدیرازهمچنین

بندهطرحاجرايازبعدکهگفتندمیوبودندراضیامراینبهبتنسبسیارآنهاکهکردمسوالقبلسالهاي

ش رکتمدرس همراسماتص بحگاهیوزن گورز وزن گتف ریخدربیشترياشتیاقباخ.امیرمحمدهم

مش کلک مخ ودمطرحه اياجرايباتوانستمکهبودکنندهخشنودبسیاربندهبرايامراینکهکنندمی

.شهگیريدانشآموزمراحلنمایمروییوکمحرفیوگو
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 راهکار ارائه

پ سکند،میتنهاییاحسا کهکندقبولآموزدانشبایدابتدادرآن،وبیانتنهاییاحسا تشخیص-1

ک هبخ واهیماوازبای داس تدش وارب رایشاحس ا اینکردنکردنقبولگاهیدهد،خاتمهآنبهباید

ب هخی الینام هنوش تنیاخاطرات،دردفترمطالبینوشتنکند،بیانلفمختهايرو بهراانزوااحسا 

بتوان دک هک اريه رانج امبلن دصدايباآوازخواندنچیزي،تصویرکشیدنیاکردننقاشیدوست،ی 

ب هچیزه اازبعض یدریاب دت اکن دم یکم  آم وزدانشبهاحساساتبیان.کندابرازراخوداحساسات

ک هباشدداشتهرااینتواناییداردامکاندرماندگی،وعصبانیتغم،مثلشودمیمربوطماانزواياحسا 

ای نارزی ابیک هزم انیشودمیمربوطمازندگیبهچگونه.آیندمیکجاازاحساساتاینکهکندبررسی

.شودمیترتوانمندنیزاحساساتشدرتغییرایجادبرايکندشروعراموارد

دس تازراکس یچنانچه.استشدنترفعالورکودحالتبردنبینازتغییرترینبزرگترشدن،فعال-2

ش هردراگ روببین دراآنه اتواندمی...(پدر،مادر،)خانوادهمثلهستکسیدادندستازحالدریاداده

ازدلی لب هاگ رکندحبتصمابابخواهیمآموزدانشازبزند،تلفنبنویسد،نامهبرایشاستبستريدوري

بی انويدادندس تازبخاطرراخودماتمتواندمیاستشدهتنهااست،کردهفوتکهفرديدادندست

ی ا.ب ودخواهنداوباهمیشهخاطراتاینکهباشدمطمئنوآوردیادبهرابودناوباخویشخاطراتوکند

فاص لهتنه اییاحس ا ازکنیمکم آموزدانشبهانیمتومیترتیببدینو.بگیریمکم ازمشاوراینکه

.شودایجادتغییراتیحاتتشدروبگیرد

ازذه نش،داردش رکتل ذتبخشفعالی تی  درک هزم انی:نمایشیگروهی،هايدرفعالیتشرکت-3

دیگ رزانآم ودان شباودهدتغییرراحالتشمستقیماًطریقبدینهمچنینشودمیدورتنهاییاحسا 

ط وريبای دان زواحال تازجل وگیريمنظوربه.شودآشنادارندمشابهیعالئقکهآموزانیدانشمخصوصاً

گروههاي،درسی)داردوجودمدرسهدرکهمختلفیگروههايبهگیرگوشهآموزدانشکهکنیمریزيبرنامه

ب هفق طدهدگستر خوددرراديجدیعالقهیاشودملحق(،اجتماعی،پرورشی،نمایشی،هنريورزشی
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