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 چكيده

 رفتار از اجتماعی و آموزشی نظر از اند، غيرفعال کالس در هايشان، کالسی هم با مقايسه در که آموزانی دانش از بسياری

 دانش اين از بعضی. زنند می سرباز ديگران با کار انجام از ، بوده تر آرام آموزان دانش ديگر به نسبت اما برخوردارند، مناسبی

 سمت به است ممكن ها آن از کمی عده و اند مواجه بودن گير گوشه يا خجالتی مشكل با ، لفمخت درجات به آموزان

 که آموزانی دانش است، داده قرار نظر مد را آموزان دانش از گروه دو اين واسط حد مقاله اين. کنند پيدا سوق اسكيزوفرنی

 نيستند، جواب حاضر که کسانی) گير گوشه يا(  اجتماعی رنظ از نگران و نفس به اعتماد فاقد)کمرو  های بچه عنوان به عموماً

 جديد اجتماعی انتظارات که جا هر دانيم می که طور همان. شوند می شناخته( اند خيالباف و ندارند ارتباط برقراری به تمايلی

 صرفاً که شود می مشكل يک به تبديل وقتی بودن خجالتی اما است طبيعی ، کشيدن خجالت از درجاتی باشند، مبهم و

 اين فرد که موقعيتی در ويژه به. شود زده خجالتی برچسب فرد به که جايی تا باشد، اختياری بلكه نبوده، موقعيت به وابسته

 عدم:  مثل ديگری عالئم و شود ايجاد او در بودن خجالتی از جامعی الگوی است ممكن کند، درونی را آن ، پذيرفته را برچسب

 ظاهر وی در ، ديگران حضور در شدن ظاهر از زدن سرباز و ناراحتی و اجتماعی موقعيت به رودو در نفس به اعتماد

با نمونه ای از اين دانش آموزان کمرو و خجالتی روبرو شدم.  در آموزشگاه خودم  ………امسال من هم در کالس .گردد

 بنابراين تصميم گرفتم مشكل کم روئی اين دانش اموز را حل نمايم .
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 مقدمه

 با متفاوت ارهايیرفت که کنند می برخورد آموزانی دانش با خود آموزشگاهی خدمت طول در مدارس، مسووالن و معلمان اکثر

 گيری گوشه و کمرويی مشكل انگيزد برمی را بزرگترها نگرانی که رفتارها اين از يكی. دهند می نشان خود از همكالسان ساير

. است همراه زواان و فرورفتگی درخود و غمگينی سكوت، سكون، با که گيرد می جای وسيعی گستره در که است آموزان دانش

 سازگاری رفتارها اين. ستا دوام با و مزمن بعضاً که کنند می تلقی ناسازگارانه رفتاری را گيری گوشه و کمرويی شناسان، روان

 مزاحمی عامل د،هستن تماس در کودک با نوعی به که اشخاص ساير زندگی برای و کند می مواجه ادیزي مشكالت با را کودک

 .آيد می حساب به

 است ممكن گير گوشه و کمرو کودک. است اطراف محيط با ارتباط از خودداری برای کوششی کودک، گيری کناره و کمرويی

 همراه خارج محيط به عاطفی و ذهنی عالئق يافتن تقليل اجتماعی، های فعاليت در شرکت و افراد با تماس برقرارنمودن از
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 و تحقير يا دستپاچگی نفس، به اعتماد کمبود، انتقاد، شكست، مانند؛ هايی موقعيت از است ممكن کودکان از دسته اين. باشد

 . باشند داشته ترس

 و باشند می ابستهو ها آن به بسيار و بوده وستد تک يا و هستند محروم دوست داشتن از معموالً گير گوشه و کمرو کودکان

 کودکان متأسفانه. ندده نمی نشان عالقه گروه های فعاليت به و برند نمی لذت خود های سن هم کنار در بودن از کلی طور به

 به را طرافيانا توجه رکمت ديگر، کودکان به نسبت که است آن نيز علت گيرند، نمی قرار موردتوجه معموالً گير کناره و کمرو

 کاستی و مبودک دچار عملكردهايشان در همساالن با مقايسه در کودکان از دسته اين اجتماعی روابط. کنند می جذب خود

 .گرديد خواهند جهموا خود، آموزشی مشكالت با و کرد خواهند تجربه را ناشادی و افسردگی از هايی حالت احتماالً و است

 درس کالس در بودن رگي گوشه و خجالتی وعلل انواع

 عامل يک هب موقعيتی خاص پاسخ با ، بوده آموز دانش يک کلی شخصيت از بخشی است ممكن گيری گوشه يا بودن خجالتی

 های موقعيتدر مخصوصاً گويند، می چه آنان مورد در ديگران که بدانند خواهند می کودکان. باشد مخصوص زای استرس

 عدم از ديگری اعانو. باشند دفاع بی شناسی روان نظر از ، گرفته قرار ديد معرض در ها آن شود می موجب که ، اجتماعی

 به الدينشانو که اين سبب به کودکان از بعضی. شود ناشی محيطی علل يا خاص تجربه يک از است ممكن اجتماعی تطابق

 کار شانس که اين يا زندسا می آشنا شفاهی طور به موارد گونه اين با را ها آن ندرت به يا کنند می گو و گفت ها آن با ندرت

 .اند بهره بی موثر ارتباطی های مهارت از اند، نداشته را دوستانشان با گروهی کردن

 از ورید يا بدرفتاری مكرر، های شكست به نسبت پيشرفت درحال واکنش يک به است ممكن ، اجتماعی اضطراب و ترس

 داشته هايشان یکالس هم با خوبی گروهی تطابق است ممكن آموزان دانش از ضیبع. شود منجر نيز کالسی هم يا ترها بزرگ

 يا دهند پاسخ سوالی به شود می خواسته آنان از وقتی اين وجود با دهند، انجام خود معلم با متقابل واکنشی بتوانند و باشند

 .شوند می مواجه لمشك با ارتباطی نظر زا گيرند، قرار ارزيابی مورد تا کنند شرکت فعاليتی در يا يابند حضور جمعی در

 مسئله بيان

کالس سال است که در آموزش و پرورش خدمت می نمايم و هم اکنون آموزگار  .......................مدت  ........................... اينجانب 

 آن قرائت با و دادند من به را کالس آموزان دانش اسامی مدرسه مدير وقتی مدارس بازگشايی . روزهستم .............................
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 لب بر لبخندی با و خود جای در خاصی شعف و شور و شادی با آنها تمامی.  نشستند سرجاهايشان قد ترتيب به آموزان دانش

 مورد فرد به نوبت اينكه تا نمايند معرفی را خود يكی يكی که خواستم ها بچه از و شدم کنجكاو ، نفر يک جز به بودند نشسته

 او رفتار هم باز گذشت روزی چند.  است ناراحت درون از که فهميدم نشست و...  ليال  کرد معرفی را خود آرامی به رسيد نظر

 به و نشست می گوشه يک اينكه يا و زد می قدم تنهايی يا زد نمی حرف کسی با هم تفريح زنگ حتی بود صورت همين به

 .شد می خيره نقطه يک

 و درمان ایبر پس.  کنيم می مشاهده آن در بيشتری تنوع شويم نزديک آن به هرچه که است ناروشن ای مقوله کمرويی

 . باشيم داشته آن مضمون از بيشتری شناخت بايد آن با مقابله

 ويیکمر علت هب ها آن توانايی و کنند می زندانی کمرويی حصار در را خودشان که هستند آموزانی دانش کالس در هميشه

 تقاضای فرزندشان ممعل از و کنند می نگرانی اظهار وضعيت اطن از آموزان دانش اوليای از بعضی. ماند می باقی ناشناخته

 . دارند کمک و راهنمايی

 کار به با و آن تلفمخ های زمينه در الزم اطالعات کسب با و کمرويی ی مقوله بيشتر شناخت با توانند می ، دلسوز معلمين

 .باشند داشته آموزان دانش گونه اين به بزرگی کمک مناسب کارهای راه بردن

 گزارش اهداف

 هدف اصلی :

 حل مشكل کم رويی دانش اموز

 اهداف جزئی :

 حل جهت در کوشش و.  مؤثرند کالس در نظر مورد آموز دانش انزواطلبی و گيری گوشه در که عواملی و علل شناخت -1

 دانش آموز اين مشكالت

 .تاریرف اختالل اين بعدی عواقب از جلوگيری و   معلم  و والدين جانب از دانش آموز مورد نظر هب توجه -2

 روحيه ايجاد و ها آن بالقوه های توانايی و استعداد کشف و شدن اجتماعی برای تالش و دانش آموز مورد نظر به کمک -3

 .آنان در اجتماعی تعامل و مشارکت
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 تحقيق ضرورت و اهميت

 اگر ، دارند قرار بلوغ بحرانی و حساس سنين در و متوسطه ابتدايی دوره آموزان دانش چون ، که است اين در وضوعم اهميت

 در و جامعه در فرد جايگاه و هويت يافتن سبب ، نگيرد قرار درمان سپس و توجه مورد سنی مقطع اين در رفتاری اختالل اين

 . شد خواهد باالتر سنين

 باشد کمكی شايد دهد رائها زمينه اين در معلمين به مفيدی های رهنمون بتواند که باشد ای گونه به تحقيق اين نتايج اگر     

 . مدارس در آموزان دانش کمرويی با مبارزه جهت در

 تحقيق سؤاالت

 شود؟ واقع مؤثر آموزان دانش کمرويی کاهش در تواند می ميزان چه تا معلم    -1

 دارد؟ تأثير مرويیک کاهش در ميزان چه تا کالس در درسی کوچک های گروه تشكيل    -2

 مؤثراست؟ ها آن کمرويی کردن برطرف در ميزان چه تا کمرو آموزان دانش به مسئوليت دادن -3

 است؟ مؤثر آنها کمرويی کاهش در اندازه چه تا آموزان دانش مثبت کارهای تشويق    -4

 تحقيق های فرضيه

 . کند می ايفا مهمی نقش و دارد زيادی تأثير آموزان دانش یکمروي کاهش در معلم    -1

 .است مؤثر بسيار آموزان دانش کمرويی کاهش در درسی کوچک های گروه تشكيل    -2

 .دارد تأثير آنان کردن اجتماعی در کورو آموزان دانش به مسئوليت دادن    -3

 .دارد زيادی تأثير ها آن يیکمرو درکاهش ، کمرو آموزان دانش مثبت کارهای تشويق    -4

 عملياتی تعاريف

 است مشكل او به شدن نزديک ، اطمينانش عدم و کاری احتياط  ، ترسويی خاطر به که است فردی صفت کمرويی:  کمرويی

 (43ص - 13792-پيوند مجله. )کند می تعريف ديگران حضور در بودن ناراحت عنوان به را کمرويی ، لغت فرهنگ در و
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 و گفتار در.  است ربيزا آنان همراه کاری انجام يا مشخص چيزهای يا افراد با مواجهه از هشيارانه که است کسی کمرو فرد

 (43 ص -1379 – پيوند مجله.) باشد می ترسو محسوسی طور به و است کار مالحظه خود کردار

 مقايسه با شاخص )وضع مطلوب (

 م روئی خارج و در کالس درس مشارکت داشته باشد .در مقايسه با شاخص ، دانش آموز بايد از حالت ک

 جمع آوری اطالعات

 تشخيص جهت زمال شواهد آوری گرد برای... و اينترنتی های ،سايت ،مجله کتاب از شده آوری جمع اطالعات به توجه با

 : دادم انجام را زير اقدامات مسئله

 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

 ساير و من با کالس رد ندرت به بسيار.است حرفی کم و آرام بسيار آموز دانش او شدم متوجه کالس در ليال  رفتار مشاهده در

 نگاه من ،به من صحبت يا و تدريس موقع و انداخته پايين را سرش کالس در اوقات بيشتر.کند می صحبت هايش کالسی هم

 دوستش از تاوقا گاهی و نكرده مطرح را سوالش شخود آيد می پيش برايش کالس در تدريس حين در سوالی اگر.کند نمی

 و گروهی ایه بحث در.کند می صحبت نشيند می کنارش که نفر يک با تنها کالس در.کند مطرح را او سوال که خواهد می

 شفاهی گويی اسخپ برايز شود می خواسته او از که زمانی تنها و نيست داوطلب زمانی هيچ کالس در پاسخ و پرسش و کالسی

 .دهد اسخپ سواالت به کامل طور به نيست قادر شودو می حاضر پريده رنگ و مضطرب بسيار شود حاضر کالس جلوی در

 مدرسه همكاران ساير و مدير با مصاحبه-2

 از يک هيچ در شرکت برای ليال  که کردند اشاره موضوع اين به نيز داشتم،ايشان ليال  به راجع مدرسه مدير با که صحبتی در

 به مسئوليتی که زمانی حتی.نيست داوطلب مدرسه ورزشی و هنری – فرهنگی مختلف مسابقات و پرورشی های يتفعال

 خوبی و موثر ارتباط آموزان دانش ساير با تواند نمی چون نيست آن درست انجام به قادر شود می واگذار او به اجباری صورت

 او واز دارم کاری او با که زمانی.شود می ديده هايش کالسی هم از كیي با فقط حياط در تفريح زنگ اوقات بيشتر.باشد داشته

 چند با که صحبتی در.ندارد را داخل به شدن وارد جرات و ايستاده دفتر در کند،پشت مراجعه مدرسه دفتر به خواهم می

 در فعاليتی هيچ انجام برای نعنوا هيچ به. است ساکت و آرام بسيار کالس در ليال  کردند اشاره نيز آنها داشتم ديگر همكار
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 های گروه در.کند می کسب شفاهی يابی ارزش به نسبت بهتری بسيار نمره کتبی يابی ارزش در و شود نمی داوطلب کالس

 .کند می تاييد را دوستانش ساير نظر معموال و دهد می نظر و کند می فعاليت کم بسيار کالسی

 ليال  مادر با مصاحبه-3

 در ليال  مشكل کردن مطرح از بعد.باشم داشته صحبتی وی با تا کند مراجعه مدرسه به خواستم ليال  مادر از تلفنی تماس در

 و خانواده اعضای ايرس با او ارتباط برقراری نحوه و منزل در ليال  رفتار به راجع کمی تا خواستم مادرش از مدرسه و کالس

 .کند صحبت فاميل

 و مسائل و ندک می صحبت مادرش و پدر با کم ،خيلی بوده آرام بسيار دختری نيز لمنز در ليال  مادرش های گفته طبق

 آرام بسيار رکتش صورت در يا و نكرده شرکت اغلب خانوادگی های مهمانی در.کند می مطرح منزل در ندرت به را مشكالتش

 از و ذراندهگ خود اتاق در را توق بيشتر نيز منزل در مهمان حضور هنگام در.کند نمی صحبت کسی با و تهسنش ساکت و

 نشان و ليال  رفتار سنح عنوان به را نكته اين ليال  مادر که است ذکر قابل البته. کند می خودداری ها مهمان جمع در حضور

 بسيار خودش که کرد هاشار نيز نكته اين به ليال  مادر.بود خوشحال بسيار مسئله اين از و کرد مطرح وی حيای و حجب دهنده

 ليال  گفت وی. هستند آرام ای خانواده کل در و نيست حد از بيش توضيح و گويی زياده اهل و کند می صحبت مختصر و کم

 در را خود وقت بيشتر ادهخانو معاش امرار برای و بوده کارگر ليال  پدر.دارد برادر يک و خواهر يک و است خانواده اول فرزند

 آنها با و کرده تصحب فرزندانش با کم بسيار و کرده استراحت بيشتر کار از فراغت ساعات در و کرده سپری منزل از خارج

 .کند می برقرار ارتباط

 : تحقيق پيشينه

 مشكالت تريت یجد از ، رفتاری اختالل يک حكم در انزواطلبی و کمرويی ، روان سالمت و بهداشت متخصصان نظر از     

 . است نوجوانان و کودکان

 تنش نوعی دچار فرد ، آن دنبال به که است اجتماعی های موقعيت در خويشتن به مضطربانه و عادی غير یتوجه «کمرويی»

 های واکنش و خام رفتارهای بروز موجب و گيرد می قرار تأثير تحت او شناختی و عاطفی شرايط و شود می عضالتی – روانی

 (75ص – 1381- ابتدايی آموزش رشد.  )گردد می نامناسب
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 آشكارا که جايی هب تا گيرد می قرار او اختيار در ديگران از بيشتر کشيدن خجالت های فرصت که است شخصی واقعی یکمروي

 آسان يا و بزند کارها ينتر ساده به دست بخواهد اگر حالت اين در او. گذراند می عارضه اين با را خود روز تمام گفت توان می

 تواند نمی او خود جز کس هيچ که افتد می اسفناکی وضع چنان به بگيرد تصميم مثالً نمايديا ايجاد را رابطه و برخورد ترين

 مثل. ) گردد می ظاهر او در هيجانی حاالت و شود می ايجاد نفس به اعتماد عدم او در موقع آن در چون.  نمايد توصيف را آن

 (78 ص – 1373 ، شارتيه ژان( )غيره و زبان لكنت

 داريم سراغ را ای خانواده کمتر حتی که است بقدری آن دامنه.  دارد عموميت جنبه گفت توان می هک است امری بيماری اين

 مورد ودکانک درصد 17 پرسی همه يک اساس بر.  نباشد خود سنين از مقطعی در الاقل حالت اين دچار آن از فردی که

 هم عادی  افراد در ذرگ زود و موقت صورت به زواجويیان و افسردگی که گوييم می صراحت به.  اند داشته را حالت اين مطالعه

 آن در سردگیاف تشخيص و هستند رشد حال در اطفال که است خاطر بدان امر اين.  است نمايان کمتر ولی شود می ديده

 احتمال ثرتک و وسعت اين همه با.  است امر اين در آگاهی مانع باشند هم اندک اگر حتی ها خيز و جست و است مشكل

 زا بيشتر مراتب به باالتر سنين در و مردان دوبرابر زنان مورد در احتمال اين البته و.  است درصد يک حدود افراد در آن تداوم

 را روانی مارانبي درصد 45 – 25 دارند انزوا به ميل که افسردگی بيماران آماری اساس بر چنين هم.  است پايين سنين

 جوامع از برخی در طلبی عزلت که است ذکر قابل هم نكته اين را آن کل درصد 10 حدود روانی افسردگی و دهند می تشكيل

 که درحالی ، ندآور می بحساب تكمال و رشد برای ای وسيله را آن بودائی مذهب طرفداران و شود می شمرده مستحسن امری

 ، قائمی. . )مرض از شینا نه باشد آگاهانه و ارادی که است رشد عامل انديشيده مقصدی به دستيابی برای عزلتی آن ما نظر از

 14 ص – 1374 – علمی

  گير گوشه و کمرو کودکان رفتاری های مشخصه

 آن برای متأسفانه و شود می محسوب نوجوانان و کودکان در عمده مشكالت از يكی عنوان به انزواطلبی يا گيری گوشه رفتار

 ديگران طرف از دردسر بی و مؤدب فردی عنوان به گاه و شده ناختهديرش کنند نمی مشكل و دردسر ايجاد مدرسه در که

 درمان کار که گردند می مشكل متوجه زمانی و افتد می تأخير به ها آن شناخت و تشخيص نتيجه در. گردند می معرفی

 . است شده حادتر شاگرد وضعيت و تر سخت
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 و هستند متواضع دح از بيش و برند می پناه خود درون دنيای به و بوده کفايتی بی احساس دارای نوجوانان و کودکان اين

 خود اطراف سائلم به نسبت افراد اين. ندارند را خود نظرات يا مخالفت بيان جرأت باشند مخالف ای مسئله با اگر حتی

 ای گوشه در ،ندباش جمعی کار در شرکت به مجبور يا باشد ها آن نظر مخالف ای مسئله اگر و دارند حدی از بيش حساسيت

 با همواره کودکانی چنين رفتار. جوند می را خود های ناخن ناراحتی شدت هنگام در گاه و زنند نمی حرف کسی با و کرده کز

  .دارد دنبال به ناگهانی های روی پس و ناشيانه های جهش که اطمينان از دور و است همراه ترديد و شک

 کمرويی ودکک هر. است واکش و کش در متضاد نيروی دو بين کمرو شخص که کند می ايجاد را تصور اين حرکات اين همه

 که است اين مثل. دده می جلوه تر نمايان ديگران نظر در و تر بزرگ خودش نظر در را او ناتوانی که است خصوصياتی دارای

 با کودک ترتيب بدين«. !ريدبگذا راحتم پس برم، می رنج چقدر من که بينيد می» بگويد؛ خواهد می خود کمرويی با کودک

 می زيرا کند، می رهيزپ است دشوار و آور رنج او برای که اجتماعی های ارتباط از که رسد می جايی به خود ترديدآميز رفتار

 . شود رو به رو ها آن با مناسبی صورت به نتواند ترسد

  ديگر های نشانه

 به که ار کسی دست کند نمی جرأت است آمده ستوه به ودخ کمرويی از که کودکی. است غمناک کمرو کودک های دست 

 از بعضی رایب ديگر دشواری. بشود هايش دست بودن غمناک متوجه او که ترسد می زيرا بفشارد، است شده دراز او سوی

 معلم و دبگيرن جازها معلم از دستشويی به رفتن برای ترسند می زيرا است، دستشويی به رفتن نياز احساس انزواطلب کودکان

 را خود منظور انندنتو که اين ترس از. شوند می هايی دشواری دچار زدن حرف موقع گاهی کودکان از دسته اين ندهد، اجازه

 . شوند می دچار زبان لكنت به دهند، شرح

 مورد که کسی با زدن حرف. است بيمناک ايشان قضاوت از کودک که شود می مطرح کسانی مقابل در بيشتر نقص اين

 قرار پرسش مورد که کمرويی کودک که اند ديده گاهی معلمان از بعضی. است آسان برايش دارد محبت او به و اوست اطمينان

 گروه از گيری کناره با کمرو کودک. است نشنيده را سؤال خود ادعای به که است کرده گم را خود پای و دست چنان گرفته،

 باز اجتماعی زندگی اصول آموختن از را او رفتار اين و کند می خودداری دارد نياز یگروه فعاليت به که هايی بازی از کودکان،

 توانايی به او برد، می رنج حقارت احساس نوعی از کمرو کودک. شود می او در بودن اجتماعی احساس رشد مانع و دارد می
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 که پندارد می چنين و بيند می نامجهز و ضعيف زندگی برای را خود. شمارد می ناچيز را ها آن و ندارد اعتماد دارد که هايی

 . نيست آماده مشكالت مقابل در دفاع برای

  مشكل شناسی سبب

 نقص يک موارد غلبا در کمرويی. ندارد کامل صحت گفته اين اما. است خانوادگی بيماری نوعی کمرويی که شود می گفته گاه

 از کودک که است ناسبینام رفتار بلكه( است همراه اسكيزوفرنی بيماری از هايی نشانه با که مواردی در جز به) نيست موروثی

 از محروميت گی،خانواد دار ريشه اختالفات و مشكالت. اند برشمرده را عللی آن برای شناسان سبب که کند می کسب محيط

 در تعددم های تشكس جسمانی، ديگر های بيماری يا عضو نقص مادر، و پدر حد از بيش اجتماعی های فعاليت محبت،

 برای نوجوان و کودک که خاصی معيارهای نداشتن ديگران، حضور در تمسخر و انتقاد جمع، مقابل در کودک تحقير زندگی،

 تولد مانند آيد یم پيش خانواده در که تغييراتی کودک، از داشتن حد از بيش توقع بگيرد، نظر در خود برای شدن، محبوب

 . شد خواهد کودک در کمرويی و گيری گوشه به منجر که است عواملی جمله از تر کوچک برادر يا خواهر

 

 شده آوری جمع واطالعات ها داده تحليل و تجزيه

  ليال  مادر با که ای مصاحبه و کالس در ليال  رفتار مشاهده و رويی کم علل با رابطه در شده آوری جمع اطالعات به باتوجه

 :کرد رهاشا زير موارد به توان می کالس در ليال  گيری گوشه و رويی کم لدالي ترين مهم از شدم متوجه داشتم

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

 .دانند می وی یحيا و حجب دهنده نشان و کرده تلقی حسن يک دختر برای را بودن ساکت و آرام که والدين تربيت نحوه -

 تر پايين هايش السیک هم از بسياری از کند می گمان ليال  و هستند ضعيف مالی نظر از باريقت که خانواده اقتصادی وضع -

 .باشد داشته مرتب و آراسته ظاهری و پوشيده لباس آنها مانند نداتو نمی و بوده

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

 .سايرين مقابل در خود گرفتن کم دست و ليال  پايين نفس به اداعتم-
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 آشنايان و دوستان و فاميل  با ليال  خانواده کم آمد و رفت و معاشرت

 داشتم همكاران از دیتعدا با که صحبتی در که صورتی به. بود مشهود نيز همكاران ساير برای کالس در ليال  اعمال و رفتار

 اين شدن مطرح از عدب.کردند اشاره گروهی کارهای و ها بحث در او شرکت عدم و و کالس در ليال  دنبو آرام و ساکت به همه

 به راهكار داشتن رتصو در تا خواستند من از و شدند مسئله گير در نيز همكاران ساير آموزشگاه دفتر در بنده توسط مسئله

 .کنند جراا کالس در تا دهم ارائه را نظر مورد های راهكار نيز ايشان

 يک ،فقط سکال در سوال نكردن ،مطرح کالس در نشستن ساکت به توان می کالس در ليال  رويی کم عالئم ترين مهم از

 هيچ انجام رایب نشدن کالس،داوطلب در معلم سوال به دادن پاسخ هنگام صدا تن و چهره رنگ ،تغيير داشتن صميمی دوست

 مراسم اجرای در شرکت مدرسه،عدم مختلف مسابقات و پرورشی های اليتفع در نكردن مدرسه،شرکت و کالس در کاری

 کرد اشاره مدرسه مراسم ساير و صبحگاه

 انجام درست را رهاکا دوستانش  ساير مانند تواند نمی کند می احساس وی شدم متوجه داشتم ليال  با که دوستانه صحبت در

 قرار مسخرت مورد و معلم ناراحتی باعث است ممكن بزند حرفی اگر و نيست بلد را کردن صحبت خوب کند می ،فكر دهد

 و آرام بسيار کالس در و کند شرکت جانبی و گروهی های فعاليت در کمتر دليل همين به. .شود می دوستانش توسط گرفتن

 ..کند نمی شرکت گروهی های فعاليت در و کند می صحبت کم

 پيشنهادی های حل راه

 بهتر را ليال  تا ايمنم استفاده مشاوره فنون يا گويی قصه ناتمام، جمالت نقش، ايفای نمايش، ه،روزان های يادداشت از( ۱

 .کنند می بيان واضح ها فعاليت از اينگونه در را خود احساسات اغلب کودکان.مبشناس

 .مکن تالش خوب ارتباط يک ايجاد و ليال  اعتماد جلب برای( ۲

 روابط بهبود باعث هک را جالب نكته و توانايی هر. کند کمک معلم يک نقش در ديگر، وزآم دانش به که مبخواه ليال  از( ۳

 .مده قرار اصل را شد می کودک
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 درگير است دوست اآنه با که ديگری کودکان های فعاليت در يا کوچک گروهی های فعاليت در را گير گوشه و کمرو ليال ( ۴

 کودکان اب خاص کارهای انجام برای را او. کند صحبت کوچک های گروه در دارد دوست بيشتر خجالتی کودک يک. مساز

 .کنيد همرا ديگر

 مدرسه، دفتردار به کمک مدرسه، مسووالن به کمک ها، پيام انتقال مانند. مکن واگذار مختلفی های مسووليت م ليال  به( ۵

 در کردن صحبت انندم نمايشی و اجرايی کارهای همچنين و ليال  به سخت کارهای واگذاری از...  و آزمايشگاه وسايل تدارک

 .مکن خودداری کند می دستپاچه را او که کالس مقابل

 شخصيت با کردن بتصح دوستان، گروه در کردن شرکت قبيل از است آن انجام به قادر و دارد دوست ليال  که کارهايی از( ۶

 به رسيدن برای و کند بانتخا را کارها اين از يكی تا مده رصتف ليال  به و مکن تهيه فهرستی گروه، يک در بازی يا و معروف

 .کنيد استفاده تمرينی رفتارهای از. دهد نشان را خود شايستگی هدف

 و باشد موثر آنها در اردد دوست که را هايی موقعيت مبخواه ليال  از. مکن استفاده «وجود ابراز» روش از ليال  آموزش برای-7

 .مکن ارک ليال  با شده   تعيين ای برنامه طبق سپس کند، بررسی را موقعيتی هر با خوردبر برای تماس های راه

 اينكه ويا کند یم انتخاب نشستن رابرای کالس انتهای معموال ليال  اينكه به باتوجه: کالس در ليال  مكان جابجايی-8

 کمرويی شدرکاه گيرد صورت مكانی ايیجابج چنانچه باشند پنهان ديد از که کند می انتخاب کالس در را مكانهايی

 موثراست

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

 زندگی ورودبه حظهول شود می وخجالت شرم گرفتار افراد ديگر با ارتباط در خود پدرومادر سوای ليال  که اين به باتوجه

 .شود می مترک ليال  کمرويی يابند گسترش خارج در برخوردها نتيجه رد نمايد می مشكل بسيارايش بر وتحصيلی اجتماعی

  :ليال  مثبت رفتارهای تقويت-10

 کار اين دوباره اطرافيان رضايت جلب برای کند می سعی شود تشويق ميدهد انجام درست که اعمالی و کارها در ليال  چنانچه 

 .دهد انجام را درست
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 آن اجرای و موقت های حل راه

 علت کالس در دیپيشنها های حل راه از بعضی اجرای از استفاده با کردم سعی ليال  رويی کم اصلی علت شناسايی از بعد

 .دهم کاهش را آن و برده بين از را مدرسه و کالس در وی کمرويی های

 منظور اين به.کنم شالت وی با دوستانه رابطه يک ايجاد و خودم به نسبت ليال  اعتماد جلب برای کردم سعی ابتدا      -1

 در شده مطرح مسائل اب رابطه در و نشستم می او کنار در را دقايقی کالس در. شوم نزديک ليال  به عاطفی نظر از کردم سعی

 مورد را او بسيار و داده نشان واکنش کالس در او نظر اظهار به نسبت.کردم می خواهی نظر او از و کرده صحبت وی با کالس

 من به را اش نوادهخا اعضای خواستم وی از و کردم صحبت او با خود خانواده اعضای مورد در.دادم می قرار نتحسي و تشويق

 محاسن و اجتماعی وابطر اهميت با رابطه در او با.کنم جلب خودم به نسبت را او اعتماد توانستم ترتيب اين به.  کند معرفی

 هايت کالسی هم و دوستان مانند هم شما گفتم او به و.  کردم صحبت یانسان هر زندگی در آن زياد تاثير و جمع در شرکت

 شرکت گروهی یها فعاليت در و کرده کمک ديگران به کارها از بسياری انجام در توانی می و داری زيادی های توانايی

 هايت توانايی از کنی سعی و نگيری کم دست را ها آن و شناخته را خود های توانايی ، کرده اراده که است کافی فقط.کنی

 .ببری را استفاده حداکثر

 از را کالس در او سوی از فعاليتی هر انجام و نكنم صحبت کالس در ليال  رويی کم مورد در زمانی هيچ کردم سعی      -2

 تعدادی ثالم عنوان هب. دهد انجام را آن اضطراب و نگرانی بدون و باشد داشته را الزم آمادگی تا کرده هماهنگ وی با قبل

 جلسه در سواالت اين هب شفاهی گويی پاسخ برای و کرده پيدا را سواالت اين پاسخ خواستم او از و دادم ليال  به درسی سوال

 هيچ بدون او شفاهی پرسش برای ليال  نام زدن صدا محض به بعد جلسه ترتيب اين به. کند کسب را الزم آمادگی آينده

 ترتيب اين به.  تگرف قرار دوستانش و من تحسين و تشويق مورد بسيار و داد پاسخ سواالت تمام به کالس جلوی در نگرانی

 .يابد می افزايش بسيار او نفس به اعتماد و هراسد نمی کالس در شفاهی پاسخ و پرسش از ديگر ليال 

 تشويق و کالس گروهی های فعاليت در شرکت برای کالسی کوچک های گروه با او شدن همراه و ليال  کردن گير در      -3

 برابر در او تشويق با کالس اودر مثبت های رفتار تقويت و وی نظرات به توجه و گروه در نظر اظهار و کردن صحبت برای او

 نفره چهار های گروه به را آموزان دانش درسی کتاب متن از سوال طرح برای که ترتيب اين به.کالس در ها گروهی هم ساير
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 نظر مورد قسمت از آموز دانش هر و کرده تقسيم مساوی قسمت چهار به را نظر مورد متن تا خواستم آنها از و کردم تقسيم

 شود طرف بر سواالت اشكاالت و گيرد قرار تحليل و تجزيه مورد گروه در سواالت سپس کند پيدا سوال سه تعداد خود

  معلم و ها گروهی هم تشويق مورد گروه در و کرد مطرح خود قسمت از خوبی و جالب بسيار سواالت ليال  که شد مشاهده.

 .گرديد کالس در وی نفس به اعتماد افزايش و ليال  خوشحالی موجب واين گرفت قرار خود

 مدرسه غائبين میاسا ،نوشتن کالس در آموزان دانش تكاليف بررسی مانند مدرسه و کالس در مختلفی های مسئوليت      -4

 مراسم برگزاری رد ،کمک بيكاری اوقات در پرورشی مربی و مدير به مدرسه،کمک دفتر به پيام ،انتقالکالس در برگه توزيع

 موفقيت کسب و کارها ينا انجام با ليال  ترتيب اين به تا گرديد واگذار...  و صف سر آموزان دانش کردن ،مرتب مدرسه آغازين

 مدرسه و کالس در برنامه فوق و جانبی های فعاليت در شرکت هب بيشتری تمايل مدرسه مسئولين و معلم سوی از تشويق و

 به.باشم نداشته او از دح از بيش توقع و بوده ليال  توانايی حد در شده واگذار های مسئوليت کردم سعی البته البته.کند پيدا

 هنری و فرهنگی رامو در یو توانايی اين از مدير هماهنگی با کردم سعی ليال  زيبای و خوب خط به توجه با مثال عنوان

 .کنم استفاده مدرسه

 او از و کنم وضع بود آخر رديف که را کالس در ليال  نشستن محل اگر کردم احساس من:   کالس در فرد مكان جايی به جا

 ايرس به که کند یم کمک او به امر اين( ليال  متوسط قد به توجه با) بنشيند کالس جلوی های رديف در تا کنم خواست در

 مطرح مختلف لمسائ مورد در بتواند تر راحت و شده تر نزديک کالس در معلم به طور همين و هايش کالسی هم و دوستان

 .کند نظر اظهار کالس در شده

 سعی و کند برقرار او اب دوستانه رابطه و شده نزديک ليال  به کند سعی منزل در خواستم وی از ليال  مادر با تلفنی تماس در

 تشويق ها همانیم اين در شرکت به نيز را ليال  و دهند گسترش را فاميل و دوستان با خود روابط و ها آمد و رفت کنند

 فرزندان با ارتباط اریقر بر و صحبت به منزل در را بيشتری اوقات بخواهد وی از و کند صحبت ليال  پدر با همپنين و.نمايند

 .دهند اختصاص ليال  ويژه ،به

 از اجرای طرح ارزيابی بعد

 :شد مشاهده منزل و مدرسه و کالس در ليال  رفتار در زير تغييرات مدرسه و کالس در موقت های حل راه اجرای از بعد
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 در را خود تسواال همچنين.دهد می پاسخ کالسی های پرسش به داوطلبانه صورت به نگرانی و استرس بدون تقريبا ليال 

 .کند می مطرح نگرانی بدون کالس

 .کند می نظر اراظه و کرده شرکت گذشته از تر فعال بسيار گروهی های بحث و تدريس برای کالسی های گروه در ليال   -

 نظم برقراری ندمان مدرسه اجرايی کارهای در و داشته حضور مدرسه و کالس در برنامه فوق های فعاليت زمينه در ليال _

 .دارد گذشته به نسبت فعالی مشارکت نماز به آموزان دانش دعوت و صبحگاه مراسم ،اجرای

 پشت استرس با گردي و يافته حضور مدرسه دفتر در خود پيشنهادات کردن مطرح برای يا و سوال داشتن صورت در ليال    -

 .ايستد نمی دفتر در

 باال و کالسی های گروه رد وی فعال حضور و کالس در ليال  رفتار تغيير از نيز آنها داشتم همكاران ساير با که صحبتی در  -

 .دندبو خوشحال بسيار مسئله اين از و کردند ابراز خوشحالی کالسی شفاهی های پرسش در وی نمرات سطح رفتن

 که کرد اشاره ليال  مادر. بود خرسند بسيار ليال  رفتار در آمده وجود به تغييرات از وی داشتم ليال  مادر با که درصحبتی   -

 گذشته به سبتن منزل از رفتن بيرون برای او تمايل همچنين و ، کرده شرکت خانوادگی و فاميلی ایه مهمانی در ليال 

 هکرد دل درد مادرش ،با دارد خوشايندی بسيار رابطه خانواده اعضای ساير و مادر و پدر با همچنين او. است کرده پيدا افزايش

 .گيرد می کمک او از و کرده مشورت او با آمده پيش مسائل و مشكالت به راجع و

 نقاط مثبت اجرای طرح

 مشكل برای حل راه اجرای از بعد و قبل مدرسه و کالس در آموز دانش رفتار مشاهده و شده آوری جمع اطالعات اساس بر

 :آمد بدست زير ،نتايج ليال 

 .است شدن برطرف لقاب موقع به شناسايی صورت در و رنگ کم بسيار آن ارثی جنبه و دارد اکتسابی جنبه بيشتر رويی کم  -

 .است آشكار و واضح بسيار فرزندشان رويی کم افزايش يا کاهش در آموز دانش هاولي نقش -

 .است موثر بسيار کالس در آموز دانش گيری گوشه و رويی کم کاهش يا و تقويت در کالس در معلم برخورد نحوه  -
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 ايجاد غييراتت به نسبت مثبت واکنش و مدرسه و کالس در گروهی های فعاليت در شرکت به آموز دانش ترغيب و تشويق  -

 .دارد کالس رد او رويی کم کاهش و آموز دانش نفس به اعتماد بردن باال در سزايی به نقش آموز دانش رفتار در شده

 آموز دانش ويیر کم کاهش در گام مهمترين ها آن نمودن طرف بر در سعی و آموز دانش رويی کم علل شناسايی          -

 .است

 می کاهش بسيار  را سکال در او نگرانی و استرس آموز دانش به شدن نزديک و دوستانه رابطه يک برقراری در سعی          -

 کم عالئم کاهش و نفس به افزايش باعث او از حد از بيش توقع نداشتن و ها آن تقويت و کودک های توانايی شناسايی. دهد

 .شود می کالس رد آموز دانش رويی

 نقاط ضعف اجرای طرح

 همكاری کم پدر و مادر دانش اموز

 نتيجه گيری

 را پيشنهادی های حل راه از مورد چند توانستم تنها من ها حل راه اجرای برای پژوهش اين در بنده کم فرصت به توجه با

 قرار اجرا و بررسی دمور را ها حل راه ساير شود می پيشنهاد بعدی محققين به بنابراين.دهم قرار بررسی مورد و کرده اجرا

 .دهند قرار استفاده مورد کالس در را حاصله نتايج و دهند

 کاربردی پيشنهادات        -

 تاثير توان می  السک در ها آن از استفاده و گروهی های بازی و ها فعاليت در شرکت روبه کم کودکان تشويق با          -

 .داشت آموز دانش اجتماعی مهارت تقويت و اضطراب کاهش در زيادی

 را او نفس به عتمادا کنيم سعی رو کم آموز دانش مثبت های ويژگی تقويت و آوری ياد و کودکان های توانايی القای با   -

 .دهيم افزايش

 خصوصا کودک از حد از بيش توقع زيرا. باشيم انتظارداشته وی از توانش حد در کودک های توانايی شناسايی از بعد   _

 .دهد می کاهش شدت به را جمعی دسته های فعاليت در شرکت به وی تمايل و نفس به اعتماد رو کم کودک
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 محيط محيط آموزان دانش با صميمی و دوستانه رابطه برقراری و کالس در  دوستانه فضای ايجاد با همواره کنيم سعی     -

 .کنيم اهمفر گير گوشه و رو کم آموزان دانش ويژه به آموزان نشدا نگرانی و استرس بدون  شرکت برای را مناسبی

 در امر اين زيرا. باشند داشته ويژه توجه اجتماعی های مهارت تقويت و اجتماعی تربيت مبانی به مدرسه مربيان و اولياء     -

 .است موثر بسيار رويی کم درمان و پيشگيری
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