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 مقدمه

وکن دم یپی داتعلی فمحیط،تاثیرتحتتدریجاکهاجتماعیاستموجودیبالقوهتولد،آستانهدرانسان

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

ب امش ورتضمنکودکان.داردمشاورهوراهنماییبهنیازدیگرزمانهرازبیشآموزدانشآندرکهاست

مح یطدربخ شزی انبرخورده ایازوبشناسدبهترراخودچگونهکهبداندبایدکمدستمربیان،واولیا

فرص تن درتبهکهاستمربیانواولیاهایتجربهروایتگر،"یکودکانراهچهار".کندپرهیزمدرسهوخانه

س خنآنب ارهدرروش نیب هکرده،بررسیاند،ساختهدرونیخویشدرهاسالطیکهرافنونییابندمی

اخ تالالتدرغال بک هاس تورفت اریجسمیوسیعتغییراتبروزیکودکاندورهتغییراتجملهاز.بگویند

گوش هکودک ان.اس تآموزاندانشازدربعضیانزواطلبیرفتارهاایناینازیکیشودمیگرجلوهرفتاری

ب افیخی الب هوب ردم یاهپن درونع المب هبرقرارکندخودمحیطبامناسبیارتباطتواندنمیچونگیر

،نزدی  دوس تیروابطفقدانگاهوبودنمحدود،اجتماعیازفعالیتهایفرار،سکوتوخجالت.پردازدمی

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

،ک السب هعالقگ یب ی،رقاب تازاجتن اب،نگ رفتگ ردنبهراگناهانتقصیر،دیگرانبرابرخواستهای

اعتم ادبیخودشبهنسبتکودک.استگیرافرادگوشهعالئماز،...وخودتواناییهایبهنسبتاعتمادیبی

ب هنیازتجربگی،کمواستقاللعیندرکودکیدورهدرفردبنابراین،ترسدمیخودششکستهایازوشده

.بگیرن دعهدهبهراویراهنماییوهدایتبایدمربیانووالدینراستا،ایندروارددمختلفمهارتهایکسب

مش کالتس ویوس متب هراکودک اننشوددرماناگرکهاستشایعنسبتاًهایرفتارازیکیطلبیانزوا

وانمن دیتاحساسعدم.دادخواهدسوقزودرنجیواضطراب،افسردگی،نفسبهاعتمادعدممثلدیگری

فعالی تازف ردج داییباعثخود،نظریاتوافکاربیان،احساساتبروزدرناتوانینیزونفسعزتکمیو

خ انوادهمحبتازمحرومیت.دارندبعهدهکودکانرفتاراینایجاددرمهمینقشنیزوالدین.استگروهی

شخص یتان زوا.داردبس زاییت اثیراخ تاللینایافتندرشدتاوبهشدهواگذارمسولیتهایبهتوجهعدمو

واعم رشات الفبهبرد،میفروتخیلورؤیاعالمبهراآدمی.سازدمیلعلیراهاآنروحوضعیفراافراد
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نف سبهاعتمادافزایشبرایاجتماعیهایقابلیتکردنتمرینوآموختن،گریزیبراجتماعغلبه.میدارد

راهتوان دم یاجتم اعیدرگروهه ایاودادننقش،حقیقیهایموقعیتدرهاناییتوااینکارگیریبهو

کش اندنجم عب هاص لیه دف.باش دآم وزاندان شان زوایحال تدرم اندرمدرس هولینئمسگشای

.گیراستگوشهآموزاندانش

 اهمیت موضوع

وش ودم یمحسوبنوجوانانودکانکودرعمدهمشکالتازیکیعنوانبهانزواطلبییاگیریگوشهرفتار

ف ردیعن وانب هگ اهوش دهدیرشناختهکنندنمیمشکلودردسرایجادمدرسهدرکهآنبرایمتأسفانه

افت دمیتأخیربههاآنشناختوتشخیصنتیجهدر.گردندمیمعرفیدیگرانطرفازدردسربیومؤدب

.استشدهحادترشاگردوضعیتوترختسدرمانکارکهگردندمیمشکلمتوجهزمانیو

ح دازب یشوبرن دم یپناهخوددروندنیایبهوبودهکفایتیبیاحساسدارایانننوجواوکودکاناین

اف راداین.ندارندراخودنظراتیامخالفتبیانجرأتباشندمخالفایمسئلهبااگرحتیوهستندمتواضع

مجبوریاباشدهاآننظرمخالفایمسئلهاگرودارندحدیازبیشیتحساسخوداطرافمسائلبهنسبت

ش دتهنگ امدرگ اهوزنن دنم یح رفکس یباوکردهکزایگوشهدرباشند،جمعیکاردرشرکتبه

ازدورواس تهم راهتردی دوش  ب اهم وارهکودکانیچنینرفتار.جوندمیراخودهایناخنناراحتی

.دارددنبالبهناگهانیهایرویپسوناشیانههایهشجکهاطمینان

.اس تواک شوکشدرمتضادنیرویدوبینکمروشخصکهکندمیایجادراتصوراینحرکاتاینهمه

نمای اندیگراننظردروتربزرگخودشنظردررااوناتوانیکهاستخصوصیاتیدارایکمروییکودکهر

رن جچق درمنکهبینیدمی»بگوید؛خواهدمیخودکمروییباکودککهاستنایمثل.دهدمیجلوهتر

ارتب اطازک هرس دم یجاییبهخودتردیدآمیزرفتارباکودکترتیببدین.«!بگذاریدراحتمپسبرم،می

آنبامناسبیصورتبهنتواندترسدمیزیراکند،میپرهیزاستدشواروآوررنجاوبرایکهاجتماعیهای

.شودروبهروها
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 توصیف وضعیت موجود

س   الس   ابقهت   دریس.......ودارای.............دبس   تانابت   داییدومآموزگ   ارپای   ه................اینجان   ب

درگوش هایبه ارهبودکهمتوجهشدمیکیازدانشآموزانمبهن ام31-31تحصیلیمیباشمابتدایسال

رورفته،بهدرستوجهینداردبیشتراوقاتسرشراگرفته،رنگ شپری ده،ب ادوس تانکزکردهودرخودف

خواس تمب ام نبه ارهیکیازروزهاوقتیزنگبیرونزدهشددرکالسمان دمواز.خودصحبتنمیکند

ارهاودرب بماندقبولکرداحوالشراپرسیدمگفتخوبمولیدروغمیگفتزیادهمحالخوشینداش تاز

شبراخوبنخوابیدهخوابشمیایدگفتمآخربادوس تانته مب ازینم ی:پرسیدمگفتبیحوصلگیاش

هرسوالیکردمجوابیدادولینهمنطقیوعقلپسندفق طدرح د.مندوستیندارم:کنیدرجوابگفت

رابامدیرمط رحک ردمورفعمسئولیتبودنتوانستمخودمراقانعکنمبرایهمینموضوعی جوابساده

اونیزمانندمنحدسمیزداومنزویوگوشهگیرشدهبودباپیشنهادمدیرمدرسهوعالق هخ ودمب رای

کارمراشروعکردودرنهایتقرارش دنتیج هنه اییرادرقال بی  گ زارشاق دامبهارهرفعاینمشکل

.یاطالعاتنمودمپژوهیبهمدیرتحویلدهمبندهنیزشروعبهجمعآور

 :اهداف پژوهش 

 :هدف اصلی 

حلمشکلکمروییدانشآموز

 :اهداف جزئی 

بررسیعللکمروییدردانشآموز

ارائهواجرایراهکارهاییجهتحلمشکلکمروئیدانشآموز

 ( ا -شواهد)  اطالعات آوري گرد

آنح لدروکن دتایی درامس ئلهوج ودت انم ودمش واهدآوریجم عبهشروعمسئلهاینرویتازبعد

.نمودماستفادهزیرروشهایازداشتمکهسواالتیجواببهرسیدنبرایونماییمارائهراهکارهایی
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 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

رفتارمشاهدهدر درن درتب هبس یار.استحرفیکموآرامبسیارآموزدانشاوشدممتوجهکالسدربهاره

وانداخت هپ ایینراس رشک السدراوق اتبیشتر.کندمیصحبتهایشکالسیهمسایرومنباکالس

م یپ یشب رایشکالسدرتدریسحیندرسوالیاگر.کندنمینگاهمن،بهمنصحبتیاوتدریسموقع

سک الدر.کندمطرحرااوسوالکهخواهدمیدوستشازاوقاتگاهیونکردهمطرحراسوالشخودشآید

درپاس  وپرس شوکالس یوگروهیهایبحثدر.کندمیصحبتنشیندمیکنارشکهنفری باتنها

جل ویدرش فاهیگوییپاس برایشودمیخواستهاوازکهزمانیتنهاونیستداوطلبزمانیهیچکالس

پاس  س واالتب هکاملطوربهنیستقادروشودمیحاضرپریدهرنگومضطرببسیارشودحاضرکالس

.دهد

 مدرسه همکاران سایر و مدیر با مصاحبه-2

ب رایبه ارهک هکردن داشارهموضوعاینبهنیزداشتم،ایشانبهارهبهراجعمدرسهمدیرباکهصحبتیدر

داوطل بمدرس هورزشیوهنری–فرهنگیمختلفمسابقاتوپرورشیهایفعالیتازی هیچدرشرکت

چ وننیستآندرستانجامبهقادرشودمیواگذاراوبهاجباریصورتبهمسئولیتیکهزمانیحتی.نیست

ب افق طحی اطدرتفریحزنگاوقاتبیشتر.باشدداشتهخوبیوموثرارتباطآموزاندانشسایرباتواندنمی

مراجع همدرس هردفت بهخواهممیاووازدارمکاریاوباکهزمانی.شودمیدیدههایشکالسیهمازیکی

داش تمدیگ رهمک ارچن دباکهصحبتیدر.نداردراداخلبهشدنواردجراتوایستادهدفتردرکند،پشت

رادانشآموزیآراموگوشهگیرمیشناسندکمت راورامش غولورج هوورج هبهارهکردنداشارهنیزآنها

اند کاغذی_مدادآزموندروشودنمیداوطلبکالسدرفعالیتیهیچانجامبرایعنوانهیچبهکردندیده

م یفعالی تکمبسیارکالسیهایگروهدر.کندمیکسبشفاهییابیارزشبهنسبتبهتریبسیارامتیاز

.کندمیتاییدرادوستانشسایرنظرمعموالودهدمینظروکند
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 بهاره  مادر با مصاحبه-3

مادرازتلفنیتماسدر مط رحازبع د.باش مداش تهص حبتیویباتاکندمراجعهمدرسههبخواستمبهاره

مشکلکردن رفت ارب هراجعکمیتاخواستممادرشازمدرسهوکالسدربهاره نح وهومن زلدربه اره

.کندصحبتفامیلوخانوادهاعضایسایربااوارتباطبرقراری

ص حبتم ادرشوپ درب اک م،خیل یب ودهآرامبس یارنی زمن زلدربه ارهم ادرشه ایگفت هطبق

ش رکتاغل بخانوادگیهایمهمانیدر.کندمیمطرحمنزلدرندرتبهرامشکالتشومسائلوکندمی

مهم انحض ورهنگامدر.کندنمیصحبتکسیباوتهسنشساکتوآرامبسیارشرکتصورتدریاونکرده

قاب لالبته.کندمیخودداریهامهمانجمعدرحضورازواندهگذرخوداتاقدرراوقتبیشترنیزمنزلدر

مادرکهاستذکر رفتارحسنعنوانبهرانکتهاینبهاره مط رحویحی ایوحج بدهندهنشانوبهاره

مادر.بودخوشحالبسیارمسئلهاینازوکرد مختصروکمبسیارخودشکهکرداشارهنیزنکتهاینبهبهاره

ای نبن ده.هس تندآرامایخانوادهکلدرونیستحدازبیشتوضیحوگوییزیادهاهلوکندیمصحبت

گذاشتممیاندربودبندهازبیشترآنهاتجربهکهمدرسهآموزگارانواولیاءانجمناعضای،مدیربارامسئله

ب هرازیرمسائلداشتمموزگارانآشورایومدرسهاولیاانجمناعضای،مدیرباکهاییجلسهچندازپسو

:گذاشتیممشورت

مربوطبهمشکالتخانوادگیاومیباشد؟بهارهمشکلکمروییآیا-6

مربوطبهمشکالتاقتصادیاومیباشد؟بهارهآیامشکلکمرویی-2

مربوطبهنحوهتدریسمعلماومیباشد؟بهارهآیامشکلکمروی-9

نظرعاطفیمشکلدارد؟ازبهارهآیا-4

نیازبهمشاورهدارد؟بهارهآیا-1

مربوطبهتحقیرکردناوتوسطخانوادهاست؟بهارهآیادلیلکمرویی-1
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مربوطبهتحقیرکردناوتوسطهمکالسیهایشاست؟بهارهآیادلیلکمرویی-7

شود؟واقعثرمؤآموزاندانشکمروییکاهشدرتواندمیمیزانچهتامعلم-8

دارد؟تأثیرگمروییکاهشدرمیزانچهتاکالسدردرسیکوچ هایگروهتشکیل-3

مؤثراست؟هاآنکمروییکردنبرطرفدرمیزانچهتاکمروآموزاندانشبهمسئولیتدادن-61

است؟مؤثرآنهاکمروییکاهشدراندازهچهتاآموزاندانشمثبتکارهایتشویق-66

 یات و پیشینه پژوهشادب -4

توج هم ورداخی ره ایس الدرک هف ردیبینوعاطفیروابطایجاددرموجودمعضالتوازمسائلیکی

مش کلی.اس تکمروی یپدیدهاستگرفتهقرارخانوادهمشاورانوروانشناسان،تربیتومعلیتمتخصصان

ب هکمت رم ردمعام هاس تب ودهمختلفدافرادامنگیرمختلفبسیارجهاتبهکنونتاگذشتهازکهاست

جمل هازکمروی ی(.6981،افروز)گیرندمیاشتباهحیاوشرمباراآنوکنندمییادآنازمشکلعنوان

ازت وجهیقاب لمی زانمعم والوخ وردم یچش مب هافرادبیندرایجامعههردرکهاستهاییپدیده

کمروی یازحص اریدرراخودش انناخواس ته،خ ویشمی لرغ مبهرابزرگساالنوانکودکان،کودکان

ازب ردنس ودوخ ویشه ایخالقیتواستعدادهاکردنشکوفابهقادردلیلهمینبهوکندمیمحبوس

زی ادیمشکالتباجامعهدررافردکمرویی(.6989کامر،)نیستندخویشارزشمندهایقابلیتوظرفیت

ش ودم یوج ودیاض طرابس ببآنتب عب هودیگ رانبارابطهایجادتواناییعدمازاعمکندمیروبرو

ن امعینشیءبهکهخطریانتظاربایاکنونیآمیزضربهموقعیتی باکهاستآوریرنجاحساساضطراب

روش نیبهراآنمنبعفردکهاستتهدیدییاناایمنیمفهوممستلزماضطرابدیگر،عبارتبه.استوابسته

ک هرس دم یمرضیاضطرابحدبهآید،درمیمداومومزمنصورتبهکهوقتیحالتاین.کندنمیدرک

زن دگیامکان اتوآسودگیآرامش،ازمحرومیتوگستردهاستیصالشکست،،نایافتگیسازشمنبعخود،

ناامی دی،ازگ ودقی د عب هک هبرن د،م یرن جازآنن وعیازک ههستندافرادیمیان،ایندر.شودمی
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جیم ز.گی ردم ین امب هاض طراب«وج ودیاضطراب»نشأتمعناییبیوپوچیاحساسخودبیگانگی،

وج ودیاض طرابب رایتوانن دم یهاانسانکهاستمعتقدوجودگراپژوهشگرانسایرهمراهبهبوگنتال،

پنه انحال تب هزن دگی،طولدرحتیها،سالطولدرکههاییآمادگیباشند؛داشتهقبلیهایآمادگی

دری زدیرض اغری ب(.6988،گنج ی)کنندمیتجلیاستثناییهایاسترساثربرتنهاوماندمیباقی

تنبیه یهایشیوهازبودندعبارتعواملایندادقرارربررسیموردراکمروییعواملوعلل(6981)سال

مق رراتووال دینروان یوجس میبیم اری،والدینتحصیالتانمیز،فردظاهریعیبونقص،خانواده

توان دمیتحقیقایننشدیافتتحقیقهایفرضیهدرموردتحقیقاتیزمینهپیشمتاسفانه.خانهدرخش 

.آتیتحقیقاتبرایباشدایزمینهپیش

ت وجهیراکمروی یکه(6974)قایمیعلیو(6979)شارتیهژانهاییافتهباتحقیقازآمدهدستبهنتایج

محیط یعوام لوه مارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهایموقعیتدرخویشتنبهمضطربانهغیرعادی

روحوتحقی ق(6973)پیوندرابامجلهنتایجاینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همک ارانکههمانگونههمچنینکردمپیداسترسیدیکسانینتایجبهکهنمودممقایسه(6987)محمدیاله

م یمش اهدهکمت راودرش دتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتنداظهارنیز

ازآم دهدس تب هنت ایجگف تت وانم ییساندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهایشود

.استرداربرخوقبولیقابلاعتبارازتحقیق

-(کی اامین یمحم دامین)بب رم؟بینازآموزاندانشدرراخجالتوحرفیکمیاروییکمتوانستمچگونه

نتیج هتق وامدرس هدورود(:ومدرس همنطقه)اقداممحلثانیشهیدمعلمتربیتمرکز77-78:اقدامسال

خواس تهب هداردامکانکهجاییتاکنممیتوصیهاولیابهمن:والدینومعلمانبهشماهایوتوصیهگیری

ب هوک نمجل وگیریش ودم یمش کلیچن ینباعثکهعواملیهرگونهازوکنندتوجههایشانبچههای

آم وزدان شوج وددروحش توترسباعثکهمخربعواملوتنبیههرگونهازکهکنممیتوصیهمعلمان

.کنندتوجهآموزاندانشفردیتفاوتهایبهوباشندصبورمعلمیشغلدروکنندجلوگیریشودمی
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آم اریجامع هپ وران وریفاطم ه:محق قدهم؟کاهشراکالسدرفاطمهگیریگوشهوروییکمچگونه

وارزش یابیازپ س:نت ایجگنب دشهرس تان9دادخ واهآموزش گاهدرابتداییپنجمپایهآموز،دانشفاطمه:

موفقی تاینوبودمثبتوبارپرولیسادهبسیارطرحاینکهرسیدمنتیجهاینبهآمدهدستبهاطالعات

س المعل م-9م دیر-2آم وزاندان ش-6:دانممیزیرعواملهمکاریدلیلبهراآمدهبدستاطالعاتو

اولیاء-1مشاور-4قبل

 :کمرویی تعریف

اض طرابی ات رسکمروی یزی رادیگ رانب اش دنواجهمازترسوالعادهفوقخودتوجهییعنیکمرویی

کن ارهوکمروی ی.داردگریزاجتماعیارتباطاتوناآشناافرادباشدنمواجهازفردآندرکهاستاجتماعی

.استاطرافمحیطباارتباطازخودداریبرایکوششیکودک،گیری

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

ای نمعن یش عرآندر.اس تشدهسرودهمسیحمیالدازبعدسالهزارحدودکهاستبودهآنگلوساکسون

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

ی ااف رادبامواجههازهشیارانه"کمروفرد".استلمشکاوبهشدننزدی ،اطمینانیبیوکاریاحتیاط

اب رازاز،اس تکارمالحظهخودکرداریاگفتاردر".استبیزارآنانهمراهکاریانجامیامشخصچیزهایی

ی اوباش داعتم ادبییاگیرکناره"کمروفرداستممکن.استترسومحسوسیطوربهواستبیزاروجود

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

.کندمیتعریف"دیگرانحضوردربودنناراحت"

.استارتباطیفقراثردرانسانمشکل«تنهایی»واستارتباطبرقراریدرفردمعلولیتوناتوانیکمرویی

 : علل کم رویی دانش آموزان 

ازاوکودکالگوگیریپدر،یامادرکمرومثلخانوادهدردفردکمرووجو•
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ومدرسهخانهدرتحقیرکودک•

اوبهکمروییوتلقینزدنکودکبرکمروییبرچسب•

دیگرانباکودکمقایسه•

داشتنکودکازحدازبیشتوقع•

مختلفهایدرموقعیتکودکمنفیتجارب•

هخانوادمکررهایمکاننقل•

توالدترتیب•

والدینازیکییامرگطالق•

جامعهویاوالدینگراییآرمان•

  :کمرویی هاي نشانه

برخ وردیه اآنب اتوان دنمیکهمختلفیمسایلبابرخورددرانسانمعموالً:راس عزموارادهنداشتن 6

خ وبیب هراموق عبهوصحیحفادهاستروشدرستنیافتنپرورشعلتبهیاباشدداشتهمنطقیوصحیح

.نداردراس عزمیکارانجامبرایونیاموخته

رافکراینهستندمحبتومهربیهاآنبهنسبتنزدیکانکنندمیفکرکهافرادی:خودشمردنحقیر 2

ارنظراظه ب رایمواقعیچنیندرگیرندقرارتمسخرموردهاآنطرفازاستممکنکهپرورانندمیسردر

.نشیندمیهاآنپیکربرسردیعرقوافتندمیلرزهبهخودتقاضاییا

نف ردومی انگفتکودرنکنندشوخیدیگرانباکنندمیسعیافرادگونهاین:جمعحضوردرزدنحرف 9

.ندارندراگروهیهایبحثوهاسخنرانیجلسات،درشرکتجراتوساکتمعموالً
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ب یحال تکنن دزندگیخاطرآرامشبااینکهبرایکمروافراد:زندگیبهنسبتلیتمسئواحساسعدم 4

.گیرندمیپیشدراجتماعیوفردیوظایفبهنسبتمفرطتفاوتی

اف رادیچن ینش ودحوص لگیب یدچ ارفردکهشودمیموجبامراین:شخصیارادهبودنضعیف 1

خ ودظ اهریوض عاص الحبهوندارندنیزخودیروزمرهایکارهیدربارهحتیمذاکرهوبحثبهتمایلی

.کنندحلراآنکنندمیسعیفریادودادباهمراهوموقعیتازگریزباآیدپیشمشکلیاگرورسندنمی

درخ وده ایناتوانیوشخصیتیهایضعفبرگذاشتنسرپوشبرایافراداین:حدازبیشوجوداظهار 1

وآمی زاغ راقه ایش یوهب هگف تنسخنمانند.زنندمیخاصیهایفعالیتبهدستیاجتماعارتباطات

راهازف ردکهمواقعیدریاخودبرتریاثباتوشخصیتتحمیلجهتدرکالمنفوذوبیانقدرتازاستفاده

مص نوعیش کلیب هراخ ودکندمیسعیدیگرانکردنکوچ وهاآنتمسخریادیگرانانداختندست

.نمایدمطرح

:کنندمیکمروییایجادکههاییموقعیت

گرفتنقرارزیادیجمعتوجهمورد 6

بودنبزرگگروهعضو 2

داشتنتریپایینجایگاهحاضرافرادبهنسبت 9

کلیطوربهاجتماعیهایموقعیتدرشدنواقع 4

جدیدموقعیتدرگرفتنقرار 1

 :کمرویی اثرات

روانیاثرات 2جسمانیاثرات 6

:شاملجسمانیاثرات 6



 

69 



ص حبتش مردهنیس تندقادروکندمیتغییرکمیصداقلبضربانشدنتنددلیلبه:بیاندراشکال:الف

.کنندمیصحبتلکنتبااوقاتبعضیوکنند

.ودشمیکمتحرکشانعضالنیانقباضهایدلی لبهولرزدمیدستانشان:عضالنیانقباضهای:ب

نباشدکشیدنخجالتبرایموردیدیگرکهشودمیشروعخستگیزمانی:خستگی:ج

فک رترسندمیکهموضوعیبهفقطگی رندمیقرارکهخاصیهایموقع یتدرکمروافراد:شدنکسل:د

.کننددرکرامسایلراحتیبهتوانندنمیویافتهکاهشهاآنهوشیاریوکنندمی

:یرواناثرات 2

ول یباشندایارزندهانسانهایه اآنکههرچنددارندترسونگرانیاحساسجمعدرهمی  شهکمروافراد

.دهندنشانراخودهستندکهطورآنبودنخواهندقادروجوداظهارعدمدلیلبه

 :کمرویی در مدرسه نقش

کن ارهوگی ریگوشهموجبکهکنندمیفراهمشرایطیمعلمانمواقعبعضیناخودآگاهیاخودآگاهطوربه

بلک هکنن دنم یایج ادش ادیب اهمراهبانشاطوآزادفضایکهصورتشودبدینمیآموزاندانشگیری

وکودک انمدرس هدرک هشدهدیدهوآیندمیوجودبهزدگیدلباهمراهآورترسوکنندهخستهفضای

مثب ته ایکنن دهتقویتباومطرحسایرینبرایلگواعنوانبهکالسومدرسهمحیطدرکمروانکودکان

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

.دهندمیاختصاصکمروآموزاندانش

 (1) شواهد هاي داده و تفسیر تحلیل ،تجزیه

رفتارمشاهدهوروییمکعللبارابطهدرشدهآوریجمعاطالعاتبهباتوجه ایمص احبهوکالسدربهاره

ب هتوانمیکالسدربهارهگیریگوشهوروییکمدالیلترینمهمازشدممتوجهداشتمبهارهمادرباکه

:کرداشارهزیرموارد
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ومادرشخودشصحبتبهتوجهبابهارهبودنحرفکموآرام-

وحج بدهن دهنش انوک ردهتلق یحسنی دختربرایرابودنکتساوآرامکهوالدینتربیتنحوه-

.دانندمیویحیای

وهس تندضعیفمالینظرازریباتقکهخانوادهاقتصادیوضع- ه مازبس یاریازکن دم یگم انبه اره

.شدباداشتهمرتبوآراستهظاهریوپوشیدهلباسآنهامانندتوتندنمیوبودهترپایینهایشکالسی

.آنانروزمرهمشکالتومسایلازنبودنآگاهومنزلدرفرزندانباپدردوستانهوصمیمیارتباطعدم-

.سایرینمقابلدرخودگرفتنکمدستوبهارهپاییننفسبهاعتماد-

آشنایانودوستانوفامیلبابهارهخانوادهکمآمدورفتومعاشرت

اعمالورفتار تع دادیب اکهصحبتیدرکهصورتیبه.بودمشهودنیزهمکارانسایربرایسهمدردربهاره

کاره ایوه ابح ثدراوش رکتع دمووک السدربه ارهبودنآراموساکتبههمهداشتمهمکاراناز

درگی رنی زهمک ارانسایرآموزشگاهدفتردربندهتوسطمسئلهاینشدنمطرحازبعد.کردنداشارهگروهی

ت ادهمارائهرانظرموردهایراهکارنیزایشانبهراهکارداشتنصورتدرتاخواستندمنازوشدندئلهمس

ک الس،درنشس تنس اکتب هت وانم یکالسدربهارهروییکمعالئمترینمهماز.کننداجراکالسدر

پاس  هنگ امص دانت وچهرهرنگ،تغییرداشتنصمیمیدوستی فقطکالس،درسوالنکردنمطرح

درنک ردنش رکتمدرس ه،وکالسدرکاریهیچانجامبراینشدنداوطلبکالس،درمعلمسوالبهدادن

مدرسهمراسمسایروصبحگاهمراسماجرایدرشرکتمدرسه،عدممختلفمسابقاتوپرورشیهایفعالیت

باکهدوستانهصحبتکرددراشاره س ایرمانن دتوان دنم یکن دمیساساحویشدممتوجهداشتمبهاره

ممک نبزندحرفیاگرونیستبلدراکردنصحبتخوبکندمی،فکردهدانجامدرستراکارهادوستانش

درکمت ردلی لهم ینب ه.ش ودمیدوستانشتوسطگرفتنقرارتمسخرموردومعلمناراحتیباعثاست
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ه ایفعالی تدروکن دم یصحبتکموآرامبسیارکالسدروکندشرکتجانبیوگروهیهایفعالیت

..کندنمیشرکتگروهی

 موقت صورت به جدید راه انتخاب

روییکماصلیعلتشناساییازبعد پیش نهادیهایحلراهازبعضیاجرایازاستفادهباکردمسعیبهاره

.دهماهشکراآنوبردهبینازرامدرسهوکالسدرویکمروییهایعلتکالسدر

اعتمادجلببرایکردمسعیابتدا-6 ب ه.کنمتالشویبادوستانهرابطهی ایجادوخودمبهنسبتبهاره

بهعاطفینظرازکردمسعیمنظوراین درونشس تمم یاوکناردررادقایقیکالسدر.شومنزدی بهاره

اونظ راظهاربهنسبت.کردممیخواهینظرواازوکردهصحبتویباکالسدرشدهمطرحمسائلبارابطه

خ ودخ انوادهاعضایمورددر.دادممیقرارتحسینوتشویقموردرااوبسیارودادهنشانواکنشکالسدر

اعتم ادتوانس تمترتیباینبه.کندمعرفیمنبهرااشخانوادهاعضایخواستمویازوکردمصحبتاوبا

ت اثیروجم عدرش رکتمحاس نواجتم اعیروابطاهمیتبارابطهدراوبا.کنمجلبخودمبهنسبترااو

توان اییهایتکالسیهمودوستانمانندهمشماگفتماوبهو.کردمصحبتانسانیهرزندگیدرآنزیاد

ه یگروه ایفعالی تدروک ردهکم  دیگرانبهکارهاازبسیاریانجامدرتوانیمیوداریزیادیهای

ونگی ریک مدس تراه اآنوش ناختهراخودهایتوانایی،کردهارادهکهاستکافیفقط.کنیشرکت

.ببریرااستفادهحداکثرهایتتواناییازکنیسعی

روییکممورددرزمانیهیچکردمسعی-2 دراوس ویازفعالیتیهرانجامونکنمصحبتکالسدربهاره

انج امراآناض طرابونگران یب دونوباشدداشتهراالزمآمادگیتاکردههماهنگیوباقبلازراکالس

بهدرسیسوالتعدادیمثالعنوانبه.دهد برایوکردهپیداراسواالتاینپاس خواستماوازودادمبهاره

ب هبع دجلس هتی بتراینبه.کندکسبراالزمآمادگیآیندهجلسهدرسواالتاینبهشفاهیگوییپاس 

نامزدنصدامحض پاس  س واالتتم امبهکالسجلویدرنگرانیهیچبدوناوشفاهیپرسشبرایبهاره
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پاس  وپرس شازدیگ ربهارهترتیباینبه.گرفتقراردوستانشومنتحسینوتشویقموردبسیاروداد

.یابدمیافزایشبسیاراونفسبهاعتمادوهراسدنمیکالسدرشفاهی

گروه یه ایفعالی تدرش رکتب رایکالسیکوچ هایگروهبااوشدنهمراهوبهارهکردنگیردر-9

مثب تهایرفتارتقویتووینظراتبهتوجهوگروهدرنظراظهاروکردنصحبتبرایاوتشویقوکالس

م تنازس والط رحب رایک هی بترتاینبه.کالسدرهاگروهیهمسایربرابردراوتشویقباکالساودر

ب هرانظ رم وردمتنتاخواستمآنهاازوکردمتقسیمنفرهچهارهایگروهبهراآموزاندانشدرسیکتاب

س سسکندپیداسوالسهتعدادخودنظرموردقسمتازآموزدانشهروکردهتقسیممساویقسمتچهار

به ارهک هش دمش اهده.ش ودط رفبرسواالتاشکاالتودگیرقرارتحلیلوتجزیهموردگروهدرسواالت

خ ودمعل موهاگروهیهمتشویقموردگروهدروکردمطرحخودقسمتازخوبیوجالببسیارسواالت

.گردیدکالسدروینفسبهاعتمادافزایشوبهارهخوشحالیموجبواینگرفتقرار

اس امی،نوش تنکالسدرآموزاندانشتکالیفبررسینندمامدرسهوکالسدرمختلفیهایمسئولیت-4

اوق اتدرپرورش یمرب یوم دیرب همدرسه،کم دفتربهپیامکالس،انتقالدربرگهتوزیعمدرسهغائبین

ب هتاگردیدواگذار...وصفسرآموزاندانشکردن،مرتبمدرسهآغازینمراسمبرگزاریدر،کم بیکاری

تمای لمدرس همس ئولینومعل مس ویازتش ویقوموفقی تکس بوکارهااینانجاماببهارهترتیباین

ک ردمس عیالبت هالبته.کندپیدامدرسهوکالسدربرنامهفوقوجانبیهایفعالیتدرشرکتبهبیشتری

ب امث الانعن وبه.باشمنداشتهاوازحدازبیشتوقعوبودهبهارهتواناییحددرشدهواگذارهایمسئولیت

زیبایوخوبخطبهتوجه هن ریوفرهنگ یاموردرویتواناییاینازمدیرهماهنگیباکردمسعیبهاره

.کنماستفادهمدرسه

نشستنمحلاگرکردماحساس،منکالسدرفردمکانجاییبهجا ب ودآخ رردیفکهراکالسدربهاره

متوسطقدبهتوجهبا)بنشیندکالسجلویایهردیفدرتاکنمخواستدراوازوکنمعو  این(خ.بهاره
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ت رنزدی  ک السدرمعلمبهطورهمینوهایشکالسیهمودوستانسایربهکهکندمیکم اوبهامر

.کندنظراظهارکالسدرشدهمطرحمختلفمسائلمورددربتواندترراحتوشده

مادرباتلفنیتماسدر- اوب ادوستانهرابطهوشدهنزدی بهارهبهکندسعیمنزلدراستمخوویازبهاره

ودهن دگسترشرافامیلودوستانباخودروابطوهاآمدورفتکنندسعیوکندبرقرار ب هنی زرابه اره

پدرباهمسنینو.نمایندتشویقهامهمانیایندرشرکت بیش تریاوق اتبخواهدویازوکندصحبتبهاره

.دهنداختصاصبهارهویژهبهفرزندان،باارتباطقراریبروصحبتبهمنزلدررا

 آن بر نظارت و جدید طرح اجراي

.روشهایزیررااتخاذکردمبهارهاینمشکلبهکم منظوربه

دوس  تش  ومب  ااودردودلبه  ارهس  عیک  ردمب  ا:به  ارهنس  بتب  هکام  لپ  ذیرشودرک_6

میخواستمکهحرفهایدلشرابهمنبگویدهرگاهمشکلیبرایشپیشمیایدبهمنبگوی دمیکردمازاو

.تاباهمحلکنیم

ازاومیخواستمکهبرایخودشدوستانجدیدیپیداکنددربازیه ایگروه ی:نفسعزتپرورش_2

ردتشویققرارم یدادمهرگاهبهسوالیدرستجوابمیداداوراموشرکتکندباگروهخودهمکاریکند

.هرگاهرفتاریزیباوشایستهایانجاممیداداورابهعنوانالگوبههمکالسیهایشمعرفیمیکردم

جمالتمودبان همث لبهارهبه.ردمکتقویتراکودکاجتماعىرفتارهاى:اجتماعىهاىمهارتپرورش_9

خواستچیزیراازکس یبخواه دب اجمل هایکوت اهوآموختمتاهرزمان«؟کنمبازىشماباتوانممى»

کودک انب ارابه ارهآم د،م یپ یشفرص تىاگرهمچنین.مودبانهتقاضاکندتاخواستهاشبرآوردهشود

ک ردمبازىهمخودشازترکوچ  احس استره اکوچ  ب اب ازىهنگ امخج التىکودک انزی را،می

احساسکهدهدمىفرصتآنانبهنیزهمساالنجدیدهاىگروهباکردنبازىدارندبیشترىخودابرازگرى

.بکنندجدیدهاىدوستیافتندربیشترىموفقیتوراحتى
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اورابهعنوانسرگروهگروهخودشانتخابک ردمدر:جدیدهاىموقعیتدرخجالتىکودکدادنقرار_4

.رابرایدوستانشبخواندهنگاممراسمصبحگاهیازاومیخواستمکهدعایصبحگاهی

 (2 شواهد) اطالعات آوري گرد

رفتاردرزیرتغییراتمدرسهوکالسدرموقتهایحلراهاجرایازبعد من زلومدرس هوکالسدربهاره

:شدمشاهده

پاس   کالس  یه  ایپرس  شب  هداوطلبان  هص  ورتب  هنگران  یواس  ترسب  دونتقریب  ابه  اره-

.کندمیمطرحنگرانیبدونکالسدرراخودسواالتهمچنین.دهدمی

وک ردهش رکتگذش تهازت رفع البس یارگروهیهایبحثوتدریسبرایکالسیهایگروهدربهاره.-

.کندمینظراظهار

- مانندمدرسهاجراییکارهایدروداشتهحضورمدرسهوکالسدربرنامهفوقهایفعالیتزمینهدربهاره

.داردگذشتهبهنسبتفعالیمشارکتنمازبهآموزاندانشدعوتوصبحگاهمراسم،اجراینظمبرقراری

- دیگ رویافت هحضورمدرسهدفتردرخودپیشنهاداتکردنمطرحبراییاوسوالداشتنصورتدربهاره

.ایستدنمیدفتردرپشتاسترسبا

مادرباکهدرصحبتی- م ادر.بودخرسندبسیارفرزندشرفتاردرآمدهوجودبهتغییراتازویداشتمبهاره

بی رونبرایاوتمایلهمچنینو،کردهشرکتخانوادگیوفامیلیهایمهمانیدربهارهکهکرداشارهبهاره

خ انوادهاعض ایس ایروم ادروپ درباهمچنیناو.استکردهپیداافزایشگذشتهبهنسبتمنزلازرفتن

مش ورتاوب اآمدهپیشمسائلومشکالتبهراجعوکردهدلدردمادرش،باداردیندیخوشابسیاررابطه

.گیردمیکم اوازوکرده
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 :آمده بدست نتایج-

راهاج رایازبع دوقب لمدرسهوکالسدرآموزدانشرفتارمشاهدهوشدهآوریجمعاطالعاتاساسبر

:آمدبدستزیر،نتایجبهارهمشکلبرایحل

قاب لموق عب هشناس اییصورتدرورنگکمبسیارآنارثیجنبهودارداکتسابیجنبهبیشترروییکم-

.استشدنبرطرف

.یابدمیکاهشترسریعبسیارشودشناساییمدرسهدرابتداییدوراندرآموزدانشروییکماگر-

.استآشکاروواضحبسیارفرزندشانروییکمافزایشیاکاهشدرآموزدانشیااولینقش-

بس یارک السدرآم وزدان شگی ریگوشهوروییکمکاهشیاوتقویتدرکالسدرمعلمبرخوردنحوه-

.استموثر

نس بتمثب تواکنشومدرسهوکالسدرگروهیهایفعالیتدرشرکتبهآموزدانشترغیبوتشویق-

ک اهشوآم وزدانشنفسبهاعتمادبردنباالدرسزاییبهنقشآموزدانشرفتاردرشدهایجادتغییراتبه

.داردکالسدراوروییکم

روی یک مک اهشدرگ اممهمت رینهاآننمودنطرفبردرسعیوآموزدانشروییکمعللشناسایی-

.استآموزدانش

بس یارراک السدراونگرانیواسترسآموزدانشبهشدننزدی ودوستانهرابطهی برقراریدرسعی-

اف زایشباعثاوازحدازبیشتوقعنداشتنوهاآنتقویتوکودکهایتواناییشناسایی.دهدمیکاهش

.شودمیکالسدرآموزدانشروییکمعالئمکاهشونفسبه
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 اعتبار وتعیین جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

تحقیقازآمدهدستبهنتایج توجهیراکمروییکه(6974)قایمیعلیو(6979)تیهشارژانهایبایافتهرا

محیط یعوام لوه مارثیعواملوهمدانندمیاجتماعیهایموقعیتدرخویشتنبهمضطربانهغیرعادی

روحوتحقی ق(6973)پیوندرابامجلهنتایجاینوهمچنبناستراستاوهمدانندهمسومیموثرکمروییرادر

همک ارانکههمانگونههمچنینکردمپیدادسترسییکسانینتایجبهکهدمنمومقایسه(6987)محمدیاله

م یمش اهدهکمت راودرش دتقریبامیمشاهدهآموزدانشدرقبالکهکمروییعالیمنظرداشتنداظهارنیز

ازآم دهدس تب هنت ایجگف تت وانم یسپاندشدهواقعوموثرسودمندگرفتهصورتوراهکارهایشود

راآنه ات وانممیمنوخوشحالندبسیارپیشامداینازهمکاران.استبرخوردارقبولیقابلاعتبارازتحقیق

م ی.اس تپژوهن دهمعلم انتربی توپرورشآموزشاهدافازیکیچونبنمایم؛پژوهشانجامبهتشویق

ب رایعلم یراهنم ایات ده مقراراممنطقهوپرورشوآموزشهمکارانسایراختیاردرراتجربهاینتوانم

ه ایپ ژوهشاج رای،جه تکردمپیدادستپژوهشیایتجربهبهراهایندراینکهضمن.باشدهمکاران

.امآوردهبدستمضاعفایانگیزهبعدی

 : بخشی اعتبار

داش تهمآم وزدانشرویبرخوبیتاثیرواستگرفتهانجامخوبیبهبندهطرحتاباشممطمئنکهاینبرای

ک هک ردمم یس والآنهاازفرزندشانکمروییبارابطهدرداشتمآنانهایخانوادهباکهجلساتیدراست

درخانهنسبتبهمسائلاظهارنظرکن ددرکهکنندمیسعیخانهدرفرزندانشانکهداشتندمیاظهارآنها

اذعانداشتکهتاقب لبهارهدرهمچنینماومهمانیهایشرکتمیکندبابچههایفامیلبازیمیکند

ب هازاجرایاینطرححتیدرمنزلهمبهسختیصحبتمیکردولیبعدازاج راب اخ واهروب رادرخ ود

.راحتیهمبازیوهمصحبتشدهاستوضعیتدرسیاشنسبتبهقبلبسیاربهترشدهاست

ب هنس بتمدرس هالی ته ایگروه یفعدرآموزاندانشحضوردربارهمدرسهمعاونومدیرازهمچنین

بندهطرحاجرایازبعدکهگفتندمیوبودندراضیامراینبهنسبتبسیارآنهاکهکردمسوالقبلسالهای
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ش  رکتمدرس  همراس  ماتص  بحگاهیوزن  گورزشوزن  گتف  ری دربیش  تریاش  تیاقب  ابه  ارهه  م

مش کلک مخ ودمطرحه ایاجرایباتوانستمکهودبکنندهخشنودبسیاربندهبرایامراینکهکنندمی

.روییوکمحرفیوگوشهگیریدانشآموزمراحلنمایم

 راهکار ارائه

پ سکند،میتنهاییاحساسکهکندقبولآموزدانشبایدابتدادرآن،وبیانتنهاییاحساستشخیص-6

ک هبخ واهیماوازبای داس تدش وارب رایشاحس اساینکردنکردنقبولگاهیدهد،خاتمهآنبهباید

ب هخی الینام هنوش تنیاخاطرات،دردفترمطالبینوشتنکند،بیانمختلفهایروشبهراانزوااحساس

بتوان دک هک اریه رانج امبلن دصدایباآوازخواندنچیزی،تصویرکشیدنیاکردننقاشیدوست،ی 

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

ک هباشدداشتهرااینتواناییداردامکاندرماندگی،وعصبانیتغم،مثلشودمیمربوطماانزوایاحساس

ای نارزی ابیک هزم انیشودمیمربوطمازندگیبهچگونه.آیندمیکجاازاحساساتاینکهکندبررسی

.شودمیترتوانمندنیزاحساساتشدرتغییرایجادبرایدکنشروعراموارد

دس تازراکس یچنانچه.استشدنترفعالورکودحالتبردنبینازتغییرترینبزرگترشدن،فعال-2

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

ازدلی لب هاگ رکندصحبتمابابخواهیمآموزدانشازبزند،تلفنبنویسد،نامهبرایشاستبستریدوری

بی انویدادندس تازبخاطرراخودماتمتواندمیاستشدهتنهااست،کردهفوتکهفردیدادندست

ی ا.ب ودخواهنداوباهمیشهخاطراتاینکهباشدمطمئنوآوردیادبهرابودناوباخویشخاطراتوکند

فاص لهتنه اییاحس اسازکنیمکم آموزدانشبهتوانیممیترتیببدینو.بگیریمکم ازمشاوراینکه

.شودایجادتغییراتیحاالتشدروبگیرد

ازذه نش،داردش رکتل ذتبخشفعالی تی  درک هزم انی:نمایشیگروهی،هایدرفعالیتشرکت-9

دیگ رآم وزاندان شباودهدتغییرراحالتشمستقیماًطریقبدینهمچنینشودمیدورتنهاییاحساس
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ط وریبای دان زواحال تازجل وگیریمنظوربه.شودآشنادارندمشابهیعالئقکهآموزانیدانشمخصوصاً

یگروههای،درس)داردوجودمدرسهدرکهمختلفیگروههایبهگیرگوشهآموزدانشکهکنیمریزیبرنامه

ب هفق طدهدگسترشخوددرراجدیدیعالقهیاشودملحق(،اجتماعی،پرورشی،نمایشی،هنریورزشی

آنازق بالًک هاستکاریدرشرکتبهترروش.کندمیترجذابوبهتررااوکاراینکندفکراینکهخاطر

.استجالبکندمیفکریابردهمیلذّت
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