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 آموزشگاهی خدمت طول در مدارس، مسووالن و معلمان اکثر   

 رفتارهایی که کنند می برخورد آموزانی دانش با خود

 از یکی. دهند می نشان خود از همکالسان سایر با متفاوت

 مشکل انگیزد برمی را بزرگترها نگرانی که رفتارها این

 وسیعی گستره در که است آموزان دانش گیری گوشه و کمرویی

 فرورفتگی درخود و غمگینی سکوت، سکون، با که گیرد می جای

 .است همراه انزوا و

یکی  که میکرد مشاهده وقتی  1396 - 1397در سال تحصیلی   

نمي  شرکت داوطلبانه های درفعالیتان مان آموز دانشار 

كمتر سعي  مي كند در  و ا. کم حرف و خجالتی بود،  کند

.  می کردفعالیت هاي كالسي و فعالیت هاي گروهي شركت 

تصمیم گرفتم مشکل کم رویی او را حل نمایم .بعد از تجزیه 

ی پرورش مهارت هاهمچون  و تحلیل اطالعات ، راهکارهایی 

اجتماعی ، پرورش اعتماد به نفس ، دادن مسئولیت اصلی 

 درگروه و صمیمیت با دانش آموز را انتخاب کردم .

بعد از اجرای راه حل ها ، دانش آموز در فعالیت های    

گروهی و داوطلبانه شرکت فعال داشت و مشکل کم رویی او تا 

 حدود زیادی حل شد .

  نکات کليدی 

 راهکارها –طالق  –کم روئی –دانش آموز 
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 مقدمه

 کاه اجتمااعی است موجودی بالقوه تولد، آستانه در انسان 

 قلمارو و کنادمی پیادا تعلیاف محای،، تااثیر تحت تدریجا
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 شاهر، محال، مدرساه، کوچه، خانه، ترتیب به شدنش اجتماعی

 داناش آن در کاه اسات ای دوره یکودکان. است جهان و شورک

 مشااوره و راهنماایی باه نیاز دیگر زمان هر از بیش آموز

 باید کم دست مربیان، و اولیا با مشورت ضمن کودکان. دارد

 زیان برخوردهای از و بشناسد بهتر را خود چگونه که بداند

 راه چهااار." کنااد پرهیااز مدرسااه و خانااه محاای، در بخااش

 باه که است مربیان و اولیا های تجربه روایتگر ،"یودکانک

 خاویش در هاا ساال طای کاه را فنونی یابند می فرصت ندرت

 ساخن آن باره در روشنی به کرده، بررسی اند، ساخته درونی

 تغییارات باروز یکودکاان دوره تغییارات جمله از. بگویند

 گر جلوه رفتاری اختالالت درغالب که است ورفتاری جسمی وسیع

 از دربعضای انزواطلبای رفتارهاا این  این از یکی شود می

 ارتبااط تواندنمی چون گیر گوشه کودکان. است آموزان دانش

 باردمی پناه درون عالم به برقرارکند خود محی، با مناسبی

 فاارار ، سااکوت و خجالاات. پااردازدمی بااافی خیااال بااه و

 وابا،ر فقادان گااه و بودن محدود ، اجتماعی ازفعالیتهای

 سازش ، دیگران از نخواستن کمک ، حوصلگیبی ، نزدیک دوستی

 در شاادن تساالیم ، نکااردن اعتاارا  و موجااود وضااع بااا

 گارفتن گردن به را گناهان تقصیر ، دیگران برابرخواستهای

 نسابت اعتماادیبی ، کالس به عالقگیبی ، رقابت از اجتناب ،

. اسات گیر افرادگوشه عالئم از ،...  و خود تواناییهای به

 مای خودش شکستهای از و شده اعتماد بی خودش به نسبت کودک

 کام و استقالل عین در کودکی دوره در فرد بنابراین،  ترسد

 ایان در و دارد مختلاف مهارتهاای کساب باه نیاز تجربگی،

 به را وی راهنمایی و هدایت باید مربیان و والدین راستا،

 شاایع نسابتا   های ررفتا از یکی طلبی انزوا. بگیرند عهده

 مشاکالت ساوی و سامت به را کودکان نشود درمان اگر که است
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 و اضاطراب ، افساردگی ، نفاس باه اعتمااد عدم مثل دیگری

 عازت کمی و توانمندی احساس عدم.  داد خواهد سوق زودرنجی

 و افکاار بیاان ، احساساات باروز در نااتوانی نیز و نفس

.   اسات گروهای یاتفعال از فارد جدایی باعث خود ، نظریات

 بعهاده کودکان  رفتار این ایجاد در مهمی نقش نیز والدین

 بااه توجااه عاادم و خااانواده محباات از محرومیاات. دارنااد

 اخاتالل ایان یاافتن درشادت او باه شده واگذار مسولیتهای

 آن روح و ضاعیف را افراد شخصیت انزوا.دارد بسزایی تاثیر

 فارو تخیال و ارؤی عالم به را آدمی. سازد می لعلی را ها

 گریازی براجتماع غلبه.  میدارد وا عمرش اتالف به برد، می

 افازایش برای اجتماعی های قابلیت كردن تمرین و آموختن ،

 موقعیات در هاا توانایی این كارگیری به و نفس به اعتماد

 تواناد مای اجتماعی درگروههای او  دادن نقش ، حقیقی های

 داناش انازوای حالات درماان در مدرساه ولینئمس گشای راه

  کشااااندن جماااع باااه اصااالی هااادف. باشاااد آماااوزان

 .گیراست گوشه آموزان دانش

 اهميت موضوع

کی عنوان به انزواطلبی یا گیری گوشه رفتار   مشاکالت از ی

 متأسافانه و شاود مای محساوب نوجوانان و کودکان در عمده

 کنناد نمای مشاکل و دردسار ایجااد مدرساه در که آن برای

 از دردسار بی و مؤدب فردی عنوان به گاه و شده دیرشناخته

 آن شاناخت و تشخیص نتیجه در. گردند می معرفی دیگران طرف

 کاه گردناد مای مشکل متوجه زمانی و افتد می تأخیر به ها

 . است شده حادتر شاگرد وضعیت و تر سخت درمان کار

 به و بوده کفایتی بی احساس دارای انننوجوا و کودکان این

 هساتند متواضع حد از بیش و برند می پناه ودخ درون دنیای
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 یا مخالفت بیان جرأت باشند مخالف ای مسئله با اگر حتی و

 اطاراف مساائل باه نسبت افراد این. ندارند را خود نظرات

 نظار مخالف ای مسئله اگر و دارند حدی از بیش حساسیت خود

 در باشاند، جمعای کاار در شارکت به مجبور یا باشد ها آن

 هنگاام در گاه و زنند نمی حرف کسی با و کرده کز ای گوشه

 چناین رفتاار. جوناد مای را خاود هاای ناخن ناراحتی شدت

 از دور و اسات هماراه تردیاد و شاک باا هماواره کودکانی

 باه ناگهاانی هاای روی پس و ناشیانه های جهش که اطمینان

 .دارد دنبال

 کمارو شاخص که کند می ایجاد را تصور این حرکات این همه 

 کمرویای کودک هر. است واکش و کش در متضاد نیروی دو بین

 بازر  خودش نظر در را او ناتوانی که است خصوصیاتی دارای

 است این مثل. دهد می جلوه تر نمایان دیگران نظر در و تر

 من که بینید می» بگوید؛ خواهد می خود کمرویی با کودک که

 کاودک ترتیب بدین«. !بگذارید راحتم پس برم، می رنج چقدر

 ارتبااط از کاه رساد می جایی به خود تردیدآمیز رفتار با

 مای پرهیاز است دشوار و آور رنج او برای که اجتماعی های

 رو هاا آن با مناسبی صورت به نتواند ترسد می زیرا کند،

 .شود رو به

 بيان وضع موجود

 ابتادایی دوم آموزگاار پایاه  ................اینجانب 

 سال سااابقه تادریس  .......ودارای  .............دبستان 

بود که متوجه شادم یکای  96-97تحصیلی  می باشم ابتدای سال

در گوشه ای کز کارده و در بهاره از دانش آموزانم به نام 

خود فرورفته، به درس توجهی ندارد بیشتر اوقاات سارش  را 

گرفته، رنگش پریده، با دوستان خود صحبت نمی کند. یکی از 
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بهااره ا وقتی زنگ بیرون زده شد در کالس مانادم و از روزه

خواستم با من بماند قبول کرد احوالش را پرسیدم گفت خوبم 

او دربااره ولی دروغ می گفت زیاد هم حال خوشی نداشات از 

پرسیدم گفت: شاب را خاوب نخوابیاده خاوابش  بی حوصلگی اش

میاید گفتم آخر با دوستانت هم باازی نمای کنای در جاواب 

فت: من دوستی ندارم. هر سوالی کردم جوابی داد ولای ناه گ

و رفع مسئولیت منطقی و عقل پسند فق، در حد یک جواب ساده 

بود نتوانستم خودم را قانع کنم برای همین موضاوع را باا 

مدیر مطرح کردم او نیز مانند من حدس مای زد او منازوی و 

خاودم گوشه گیر شده بود با پیشنهاد مدیر مدرساه و عالقاه 

کارم را شروع کارد و در نهایات بهاره برای رفع این مشکل 

قرار شد نتیجه نهایی را در قالب یک گزارش به مدیر تحویل 

 دهم بنده نیز شروع به جمع آوری اطالعات نمودم.

 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

 حل مشکل کم رویی دانش آموز

 اهداف جزئی :

 بررسی علل کم رویی در دانش آموز

و اجرای راهکارهایی جهت حل مشاکل کام روئای داناش  ارائه

 آموز

 مقایسه با وضع مطلوب :

در مقایسه با وضع مطلوب بایستی کم رویی دانش آماوزم کام 

 شود و در همه فعالیتها اجتماعی شرکت داشته باشد .
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 جمع آوری اطالعات

 تا نمودم شواهد آوری جمع به شروع مسئله این رویت از بعد

 ارائاه راهکارهاایی آن حل در و کند تایید را مسئله وجود

 روشهای از داشتم که سواالتی جواب به رسیدن برای و نماییم

 .نمودم استفاده زیر

 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

 آماوز داناش او شدم متوجه کالس دربهاره  رفتار مشاهده در

 و من با کالس در ندرت به بسیار.است حرفی کم و آرام بسیار

 سارش کالس در اوقات بیشتر.کند می صحبت هایش کالسی هم یرسا

 مان ،باه مان صاحبت یا و تدریس موقع و انداخته پایین را

 پایش برایش کالس در تدریس حین در سوالی اگر.کند نمی نگاه

 دوستش از اوقات گاهی و نکرده مطرح را سوالش خودش آید می

 نفر یک با تنها کالس در.کند مطرح را او سوال که خواهد می

 کالسی و گروهی های بحث در.کند می صحبت نشیند می کنارش که

مانی هیچ کالس در پاسخ و پرسش و  تنهاا و نیسات داوطلاب ز

 در شافاهی گویی پاسخ برای شود می خواسته او از که زمانی

 شود می حاضر پریده رنگ و مضطرب بسیار شود حاضر کالس جلوی

 .دهد پاسخ تسواال به کامل طور به نیست قادر و

 مدرسه همکاران سایر و مدیر با مصاحبه-2

 داشتم،ایشاانبهاره   به راجع مدرسه مدیر با که صحبتی در

 در شارکت بارای بهاره  که کردند اشاره موضوع این به نیز

 – فرهنگای مختلف مسابقات و پرورشی های فعالیت از یک هیچ

 لیتیمسائو که زمانی حتی.نیست داوطلب مدرسه ورزشی و هنری

 درست انجام به قادر شود می واگذار او به اجباری صورت به

 موثر ارتباط آموزان دانش سایر با تواند نمی چون نیست آن

 فقا، حیااط در تفریح زنگ اوقات بیشتر.باشد داشته خوبی و
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 او باا کاه زمانی.شاود مای دیده هایش کالسی هم از یکی با

 مراجعااه مدرسااه دفتاار بااه خااواهم ماای او واز دارم کاااری

 را داخال باه شادن وارد جرات و ایستاده دفتر در کند،پشت

 نیاز آنهاا داشاتم دیگر همکار چند با که صحبتی در.ندارد

را دانش آموزی آرام و گوشه گیار مای  بهاره  کردند اشاره

 باهشناسند کمتر او را مشغول ورجه وورجه کردن دیده اناد 

 نمای وطلابدا کاالس در فعالیتی هیچ انجام برای عنوان هیچ

 باه نسبت بهتری بسیار امتیاز کاغذی_مداد آزمون در و شود

 کم بسیار کالسی های گروه در. کند می کسب شفاهی یابی ارزش

 دوساتانش ساایر نظر معموال و دهد می نظر و کند می فعالیت

 .کند می تایید را

 بهاره  مادر با مصاحبه-3

 مراجعاه مدرساه به خواستم بهاره  مادر از تلفنی تماس در

 مشاکل کاردن مطرح از بعد.باشم داشته صحبتی وی با تا کند

 باه راجع کمی تا خواستم مادرش از مدرسه و کالس در بهاره 

 سایر با او ارتباط برقراری نحوه و منزل در بهاره  رفتار

 .کند صحبت فامیل و خانواده اعضای

 آرام بسایار  نیاز منازل در بهااره  مادرش های گفته طبق

  صاااحبت ماااادرش و پااادر باااا کااام یلااای،خ باااوده

 مای مطارح منازل در ندرت به را مشکالتش و مسائل و کند می

 در یاا و نکارده شرکت اغلب خانوادگی های مهمانی در .کند

 نمای صاحبت کسی با و تهسنش ساکت و آرام بسیار شرکت صورت

 در را وقات بیشاتر نیز منزل در مهمان حضور هنگام در.کند

 می خودداری ها مهمان جمع در حضور زا و گذرانده خود اتاق

 به را نکته این بهاره  مادر که است ذکر قابل البته. کند

 وی حیاای و حجاب دهناده نشاان و بهاره  رفتار حسن عنوان
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 بهااره  ماادر.بود خوشحال بسیار مسئله این از و کرد مطرح

 مختصار و کام بسایار خودش که کرد اشاره نیز نکته این به

 و نیست حد از بیش توضیح و گویی زیاده اهل و کند می صحبت

 باا را مسائله ایان بناده. هستند آرام ای خانواده کل در

 تجرباه که مدرسه آموزگاران و اولیاء انجمن اعضای ، مدیر

 چناد از پاس و گذاشاتم میاان در بود بنده از بیشتر آنها

 شورای و مدرسه اولیا انجمن اعضای ، مدیر با که ایی جلسه

 :  گذاشتیم مشورت به را زیر مسائل داشتم آموزگاران

مربوط به مشکالت خانوادگی او  بهاره مشکل کم رویی  آیا -1

 می باشد؟

مربوط به مشکالت اقتصاادی او  بهاره آیا مشکل کم رویی  -2

 می باشد؟

مربوط به نحوه تادریس معلام  بهاره آیا مشکل کم روی   -3

 او می باشد؟

 ی مشکل دارد؟از نظر عاطف بهاره آیا  -4

 نیاز به مشاوره دارد؟ بهاره آیا  -5

مرباوط باه تحقیار کاردن او  بهاره آیا دلیل کم رویی  -6

 توس، خانواده است؟

مربوط باه تحقیار کاردن او  بهاره آیا دلیل کم رویی  - 7

 توس، همکالسی هایش است؟

 داناش کمرویای کااهش در تواناد مای میزان چه تا معلم -8

 شود؟ واقع مؤثر آموزان
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 در میازان چاه تاا کاالس در درسی کوچک های گروه تشکیل -9

 دارد؟ تأثیر گمرویی کاهش

 در میازان چاه تاا کمرو آموزان دانش به مسئولیت دادن -10

 مؤثراست؟ ها آن کمرویی کردن برطرف

 کاهش در اندازه چه تا آموزان دانش مثبت کارهای تشویق -11

 است؟ مؤثر آنها کمرویی

 شينه پژوهشادبيات و پي -4

 باین و عاطفی رواب، ایجاد در موجود معضالت و ازمسائل یکی

 و معلایت متخصصاان توجاه ماورد اخیر هاي سال در که فردي

 اسات گرفتاه قرار خانواده مشاوران و روانشناسان ، تربیت

 باه کناون تا گذشته از که است مشکلی.  است کمرویی پدیده

 عاماه اسات باوده مختلف افراد دامنگیر مختلف بسیار جهات

 باا را آن و کنند می یاد آن از مشکل عنوان به کمتر مردم

 از کمرویای( .  1380 ، افروز) گیرند می اشتباه حیا و شرم

 به افراد بین در اي جامعه هر در که است هایی پدیده جمله

 ، کودکاان از تاوجهی قابال میازان معماوال و خورد می چشم

 ناخواساته ، خاویش میال رغام به را بزرگساالن و انکودکان

 هماین باه و کند می محبوس کمرویی از حصاري در را خودشان

 و خاویش هاي خالقیت و استعدادها کردن شکوفا به قادر دلیل

 نیساتند خویش ارزشامند هاي قابلیت و ظرفیت از بردن سود

 زیاادي مشکالت با جامعه در را فرد کمرویی( .  1383 کامر،)

 دیگران با رابطه ایجاد توانایی عدم از اعم کند می روبرو

 رناج احساس اضطراب شود می وجودي اضطراب سبب آن تبع به و

 انتظار با یا کنونی آمیز ضربه موقعیت یک با که است آوري

 دیگار، عباارت باه. اسات وابساته نامعین شیء به که خطري
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 منبع فرد که است تهدیدي یا ناایمنی مفهوم مستلزم اضطراب

 صاورت باه که وقتی حالت این.کند نمی ركد روشنی به را آن

 کاه رساد مای مرضی اضطراب حد به آید، درمی مداوم و مزمن

 و گساترده استیصاال شکسات، ، نایاافتگی ساازش منبع خود،

 در. شاود مای زندگی امکانات و آسودگی آرامش، از محرومیت

 برناد، می رنجاز آن  نوعی از که هستند افرادي میان، این

 و پاوچی احساس خودبیگانگی، ناامیدي، از گود عقیدة به که

 مای ناام باه اضاطراب«  وجاودي اضطراب»  نشأت معنایی بی

 وجاودگرا پژوهشاگران سایر همراه به بوگنتال، جیمز. گیرد

ضطراب باراي توانناد می ها انسان که است معتقد  وجاودي ا

 طاول در کاه هاایی آمادگی باشند؛ داشته قبلی هاي آمادگی

 ماناد می باقی پنهان حالت به زندگی، ولط در حتی ها، سال

 ، گنجی)کنناد می تجلی استثنایی هاي استرس اثر بر تنها و

 عوامال و علال(  1380)  ساال در یازدي رضا غریب( .  1388

 بودناد عبارت عوامل این داد قرارر بررسی مورد را کمرویی

 ، فارد ظاهري عیاب و نقص ، خانواده تنبیهی هاي شیوه از

نی و جسامی بیماري ، والدین تتحصیال میزان  و والادین روا

 تحقیقااتی زمینااه پایش متاسافانه.  خاناه در خشک مقررات

 تواناد مای تحقیاق این نشد یافت تحقیق هاي فرضیه درمورد

 . آتی تحقیقات براي باشد اي زمینه پیش

 شاارتیه ژان هاای یافتاه با تحقیق از آمده دست به نتایج

 غیرعاادی تاوجهی را کمرویای کاه(1374) قایمی علی و(1373)

 وهم دانند می اجتماعی های موقعیت در خویشتن به مضطربانه

 مای ماوثر کمرویای رادر محیطای عوامال وهام ارثای عوامل

 رابامجلاه نتاایج ایان وهمچنبن است راستا وهم دانندهمسو

 که نمودم مقایسه(1387) محمدی اله روح وتحقیق(1379) پیوند
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 کاه همانگوناه همچنین کردم داپی دسترسی یکسانی نتایج به

 در قابال کاه کمرویای عالیام نظرداشتند اظهار نیز همکاران

 شود می مشاهده کمتر او در شدتقریبا می مشاهده آموز دانش

 می یس اند شده واقع وموثر سودمند گرفته صورت وراهکارهای

 قابال اعتباار از تحقیاق از آمده دست به نتایج گفت توان

 . است برخوردار قبولی

 داناش در را خجالات و حرفی کم یا رویی کم توانستم چگونه

 ساال        -(کیاا امینی محمدامین)ببرم؟ بین از آموزان

)  اقادام محال ثاانی شاهید معلم تربیت مرکز 77-78: اقدام

 هاي وتوصیه گیري نتیجه تقوا مدرسه دورود(: ومدرسه منطقه

 تاا کانم می توصیه اولیا به من: والدین و معلمان به شما

 کنند توجه هایشان بچه های خواسته به دارد امکان که جایی

 جلاوگیری شود می مشکلی چنین باعث که عواملی هرگونه از و

 و تنبیاه هرگوناه از کاه کانم می توصیه معلمان به و کنم

نش وجود در وحشت و ترس باعث که مخرب عوامل  مای آماوز دا

 باه و ندباشا صابور معلمای شاغل در و کنناد جلوگیری شود

 .کنند توجه آموزان دانش فردی تفاوتهای

 دهام؟ کااهش را کالس در فاطمه گیری گوشه و رویی کم چگونه

 آماوز ،داناش فاطماه: آماری جامعه پور انوری فاطمه:محقق

 گنباد شهرستان 3 دادخواه آموزشگاه در ابتدایی پنجم پایه

مده دسات باه اطالعات و ارزشیابی از پس:نتایج  ایان باه آ

 مثبات و بار پر ولی  ساده بسیار طرح این که رسیدم هنتیج

 همکاری دلیل به را آمده بدست اطالعات و موفقیت این و بود

 ساال معلم-3 مدیر -2   آموزان دانش-1: دانم می زیر عوامل

 اولیاء -5         مشاور-4     قبل
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 :کمرویی تعریف

 با شدن مواجه از ترس و العاده فوق خودتوجهی یعنی کمرویی

 آن در که است اجتماعی اضطراب یا ترس کمرویی زیرا دیگران

طات و ناآشنا افراد با شدن مواجه از فرد  اجتمااعی ارتبا

 بارای کوششای کاودک، گیاری کنااره و کمرویای .دارد گریز

 .است اطراف محی، با ارتباط از خودداری

 ی اساتفاده اولین كه گوید می آكسفورد انگلیسی لغت فرهنگ

 كاه است بوده آنگلوساكسون شعر یك در لغت این از شده ثبت

 آن در.  اسات شده سروده مسیح میالد از بعد سال هزار حدود

. " اسات"  شاده ترساانده ساهولت باه"  لغت این معنی شعر

 ، ترساویی خاطر به"  كه است فردی صفت نشانگر"  كمروبودن

 اسات مشكل او به شدن نزدیك ، اطمینانی بی و كاری احتیاط

 چیزهاایی یا افراد با مواجهه از هشیارانه" كمرو فرد" . 

 گفتاار در. " اسات بیزار آنان همراه كاری انجام یا مشخص

 اسات بیزار وجود ابراز از ، است كار مالحظه خود كردار یا

مرو فرد است ممكن. است ترسو محسوسی طور به و  كنااره"  ك

 بای ، انگیاز پرساش شخصایتی یا و باشد اعتماد بی یا گیر

"   بساتر"  و لغات فرهناگ." باشاد داشاته مشكوك و اعتماد

"  دیگاران حضاور در باودن ناراحات"  عنوان به را كمرویی

 .كند می تعریف

 اسات ارتباط برقراری در فرد  معلولیت  و ناتوانی کمرویی

 .است ارتباطی فقر اثر در انسان مشکل «تنهایی» و

 : علل کم رویی دانش آموزان 

 الگاوگیری پادر،یامادرکمرو مثل خانواده در وجودفردکمرو •

  ازاو کودک
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  ومدرسه خانه در تحقیرکودک •

  او به کمرویی وتلقین زدن کودک بر کمرویی برچسب •

  دیگران با کودک مقایسه •

  داشتن کودک از حد از بیش توقع •

  مختلف های درموقعیت کودک منفی تجارب •

  خانواده مکرر های مکان نقل •

  توالد یبترت •

  والدین از یکی یامر  طالق •

 جامعه ویا والدین گرایی آرمان •

  :کمرویی های نشانه

 باا برخورد در انسان معموال  : راسخ عزم و اراده نداشتن ا1

 و صاحیح برخاوردی هاا آن باا تواند نمی که مختلفی مسایل

 روش درسات نیاافتن پارورش علات باه یا باشد داشته منطقی

 بارای و نیاموختاه خاوبی باه را موقع به و صحیح استفاده

 .ندارد راسخ عزمی کار انجام

 نسبت نزدیکان کنند می فکر که افرادی: خود شمردن حقیر ا2

 مای سار در را فکار ایان هساتند محبت و مهر بی ها آن به

 قارار تمساخر ماورد هاا آن طرف از است ممکن که پرورانند

 باه خاود اضایتق یا اظهارنظر برای مواقعی چنین در گیرند

 .نشیند می ها آن پیکر بر سردی عرق و افتند می لرزه
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 با کنند می سعی افراد گونه این: جمع حضور در زدن حرف ا3

 و سااکت معماوال   نفر دو میان گفتکو در نکنند شوخی دیگران

 را گروهای هاای بحاث و هاا سخنرانی جلسات، در شرکت جرات

 . ندارند

 بارای کمارو افراد: زندگی به نسبت مسئولیت احساس عدم ا4

 مفارط تفااوتی بای حالت کنند زندگی خاطر آرامش با اینکه

 .گیرند می پیش در اجتماعی و فردی وظایف به نسبت

 فارد که شود می موجب امر این: شخص ی اراده بودن ضعیف ا5

 مذاکره و بحث به تمایلی افرادی چنین شود حوصلگی بی دچار

 اصالح به و ندارند نیز خود ی روزمره کارهای ی درباره حتی

 از گریز با آید پیش مشکلی اگر و رسند نمی خود ظاهری وضع

 حال را آن کننااد مای سعی فریاد و داد با همراه و موقعیت

 .کنند

 گذاشاتن سرپوش برای افراد این: حد از بیش وجود اظهار ا6

 ارتباطاات در خاود هاای نااتوانی و شخصایتی هاای ضعف بر

 ساخن مانناد. زنناد مای خاصی های الیتفع به دست اجتماعی

 و بیاان قدرت از استفاده و آمیز اغراق های شیوه به گفتن

 در یاا خاود برتری اثبات و شخصیت تحمیل جهت در کالم نفوذ

 آن تمساخر یاا دیگران انداختن دست راه از فرد که مواقعی

 شاکلی باه را خاود کناد مای ساعی دیگران کردن کوچک و ها

 .نماید مطرح مصنوعی

 :کنند می کمرویی ایجاد که هایی موقعیت

 گرفتن قرار زیادی جمع توجه مورد ا1

 بودن بزر  گروه عضو ا2
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 داشتن تری پایین جایگاه حاضر افراد به نسبت ا3

 کلی طور به اجتماعی های موقعیت در شدن واقع ا4

 جدید موقعیت در گرفتن قرار ا5

 :کمرویی اثرات

 روانی راتاث ا2        جسمانی اثرات ا1

 :شامل جسمانی اثرات ا1

 کمی صدا قلب ضربان شدن تند دلیل به: بیان در اشکال: الف

 بعضای و کنناد صاحبت شامرده نیستند قادر و کند می تغییر

 .کنند می صحبت لکنت با اوقات

 دلیاال باه و لارزد مای دستانشااان: عضاالنی انقباضهای: ب

 .شود می کم تحرکشان عضالنی انقباضهای

 بارای موردی دیگر که شود می شروع خستگی زمانی: یخستگ: ج

 نباشد کشیدن خجالت

 قارار کاه خاصی های موقعایت در کمرو افراد: شدن کسل: د 

 و کنناد مای فکار ترساند می که موضوعی به فق، گیارند می

 مساایل راحتی به توانند نمی و یافته کاهش ها آن هوشیاری

 .کنند درک را

 :روانی اثرات ا2

 دارناد تارس و نگرانای احساس جمع در همیااشه روکم افراد

 دلیال به ولی باشند ای ارزنده انسانهای هاا آن که هرچند

 خاود هساتند که طور آن بود نخواهند قادر وجود اظهار عدم

 .دهند نشان را



  این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

.فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت  
 

17 

 

 :کمرویی در مدرسه نقش

 شارایطی معلمان مواقع بعضی ناخودآگاه یا خودآگاه طور به

 داناش گیاری کنااره و گیاری گوشه بموج که کنند می فراهم

 با همراه بانشاط و آزاد فضای که صورت شودبدین می آموزان

 آور تارس و کنناده خساته فضای بلکه کنند نمی ایجاد شادی

 در کاه شاده دیاده و آیناد می وجود به زدگی دل با همراه

 باه کاالس و مدرسه محی، در کمرو انکودکان و کودکان مدرسه

 مثبت های کننده تقویت با و مطرح یرینسا برای الگو عنوان

 باه همچناین اسات گرفتاه قارار تشویق مورد ها آن کمرویی

  باااه را انضاااباط نماااره بهتااارین پااااداش عناااوان

 . دهند می اختصاص کمرو آموزان دانش

  و تفسير تحليل ،تجزیه

 رویی کم علل با رابطه در شده آوری جمع اطالعات به باتوجه

 ماادر باا که ای مصاحبه و کالس در بهاره  رفتار مشاهده و

 گوشه و رویی کم دالیل ترین مهم از شدم متوجه داشتمبهاره 

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می کالس در بهاره  گیری

و  خاودش صااحبت باه توجاه با بهاره  بودن حرف کم و آرام-

  مادرش

 دختار برای را بودن ساکت و آرام که والدین تربیت نحوه -

 .دانند می وی حیای و حجب دهنده نشان و کرده لقیت حسن یک

 ضاعیف ماالی نظار از ریبااتق کاه خانواده اقتصادی وضع -

 هاایش کالسای هم از بسیاری از کند می گمانبهاره  و هستند

 و پوشایده لبااس آنهاا مانند توتند نمی و بوده تر پایین

 .باشد داشته مرتب و آراسته ظاهری
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 و منازل در فرزندان با پدر نهدوستا و صمیمی ارتباط عدم-

 .آنان روزمره مشکالت و مسایل از نبودن آگاه

 در خاود گارفتن کام دسات و بهاره  پایین نفس به اعتماد-

 .سایرین مقابل

 و فامیال  بااا بهااره  خاانواده کام آمد و رفت و معاشرت

 آشنایان و دوستان

 نیاز همکااران سایر برای مدرسه در بهاره  اعمال و رفتار

 از تعادادی باا کاه صاحبتی در کاه صاورتی به .بود دمشهو

 و کاالس در بهاره بودن آرام و ساکت به همه داشتم همکاران

 اشاااره گروهاای کارهااای و هااا بحااث در او شاارکت عاادم و

 دفتار در بناده توسا، مسائله این شدن مطرح از بعد.کردند

 مان از و شادند مسائله درگیر نیز همکاران سایر آموزشگاه

 راهکاار نیاز ایشان به راهکار داشتن صورت رد تا خواستند

 مهام از.کنند اجرا کالس در تا دهم ارائه را نظر مورد های

 نشستن ساکت به توان می کالس در بهاره  رویی کم عالئم ترین

 صامیمی دوسات یاک فقا، کالس، در سوال نکردن مطرح کالس، در

 باه دادن پاساخ هنگاام صادا تن و چهره رنگ ،تغییر داشتن

 در کااری هیچ انجام برای نشدن داوطلب کالس، در معلم سوال

 و پرورشاای هااای فعالیاات در نکااردن شاارکت مدرسااه، و کااالس

 و صابحگاه مراسم اجرای در شرکت مدرسه،عدم مختلف مسابقات

 بهاره  با که دوستانه صحبت کرددر اشاره مدرسه مراسم سایر

  یرساا مانند تواند نمی کند می احساس وی شدم متوجه داشتم

 صاحبت خوب کند می ،فکر دهد انجام درست را کارها دوستانش

 باعاث اسات ممکان بزناد حرفای اگار و نیسات بلد را کردن

 مای دوستانش توس، گرفتن قرار تمسخر مورد و معلم ناراحتی

 جاانبی و گروهای هاای فعالیت در کمتر دلیل همین به. شود
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 در و کناد مای صاحبت کم و آرام بسیار کالس در و کند شرکت

 ..کند نمی شرکت گروهی های فعالیت

 موقت صورت به جدید راه انتخاب

 باا کاردم ساعی بهاره  رویی کم اصلی علت شناسایی از بعد

 کاالس در پیشانهادی های حل راه از بعضی اجرای از استفاده

 آن و بارده بین از را مدرسه و کالس در وی کمرویی های علت

 .دهم کاهش را

 خودم به نسبت بهاره  اعتماد جلب ایبر کردم سعی ابتدا -1

 منظاور ایان به.کنم تالش وی با دوستانه رابطه یک ایجاد و

هاره  به عاطفی نظر از کردم سعی  کاالس در. شوم نزدیاک ب

ستم می او کنار در را دقایقی  مساائل باا رابطاه در و نش

 مای خواهی نظر او از و کرده صحبت وی با کالس در شده مطرح

 و داده نشاان واکانش کاالس در او نظر ظهارا به نسبت.کردم

 ماورد در.دادم مای قرار تحسین و تشویق مورد را او بسیار

 خواساتم وی از و کاردم صاحبت او باا خاود خانواده اعضای

 ترتیاب ایان باه.  کند معرفی من به را اش خانواده اعضای

 در او باا.کنم جلاب خاودم به نسبت را او اعتماد توانستم

 و جماع در شارکت محاسان و اجتماعی رواب، اهمیت با رابطه

 او باه و.  کردم صحبت انسانی هر زندگی در آن زیاد تاثیر

 هاای تواناایی هایت کالسی هم و دوستان مانند هم شما گفتم

 باه کارهاا از بسایاری انجاام در توانی می و داری زیادی

 فقا، .کنای شرکت گروهی های فعالیت در و کرده کمک دیگران

 و شاناخته را خود های توانایی ، کرده اراده که است کافی

 هایات تواناایی از کنای ساعی و نگیاری کام دست را ها آن

 .ببری را استفاده حداکثر
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 کاالس دربهااره  رویی کم مورد در زمانی هیچ کردم سعی  -2

 از را کاالس در او ساوی از فعالیتی هر انجام و نکنم صحبت

 و باشاد داشاته را الزم آمادگی تا کرده هماهنگ وی با قبل

 مثاال عناوان به. دهد انجام را آن اضطراب و نگرانی بدون

 پاساخ خواساتم او از و دادمبهااره  به درسی سوال تعدادی

 ایان به شفاهی گویی پاسخ برای و کرده پیدا را سواالت این

 ایان باه. کناد کساب را الزم آمادگی آینده جلسه در سواالت

 پرساش بارایبهااره  امنا زدن صدا محض به بعد جلسه ترتیب

 ساواالت تماام باه کالس جلوی در نگرانی هیچ بدون او شفاهی

 قرار دوستانش و من تحسین و تشویق مورد بسیار و داد پاسخ

 در شفاهی پاسخ و پرسش از دیگربهاره  ترتیب این به. گرفت

 مای افازایش بسایار او نفاس باه اعتماد و هراسد نمی کالس

 .یابد

 کوچاک هاای گروه با او شدن همراه وبهاره  کردن گیر در-3

 او تشاویق و کاالس گروهای هاای فعالیت در شرکت برای کالسی

 وی نظرات به توجه و گروه در نظر اظهار و کردن صحبت برای

 برابار در او تشویق با کالس اودر مثبت های رفتار تقویت و

 سوال طرح برای که ترتیب این به.کالس در ها گروهی هم سایر

 نفره چهار های گروه به را آموزان دانش درسی ابکت متن از

 باه را نظار ماورد ماتن تا خواستم آنها از و کردم تقسیم

 قسامت از آماوز داناش هار و کرده تقسیم مساوی قسمت چهار

 گروه در سواالت سپس کند پیدا سوال سه تعداد خود نظر مورد

 طارف بار ساواالت اشکاالت و گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد

 از خاوبی و جالاب بسایار سواالتبهاره  که شد مشاهده. شود

 و هاا گروهی هم تشویق مورد گروه در و کرد مطرح خود قسمت
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 افازایش وبهاره  خوشحالی موجب واین گرفت قرار خود  معلم

 .گردید کالس در وی نفس به اعتماد

 بررسای مانناد مدرساه و کاالس در مختلفای های مسئولیت -4

 مدرساه غاائبین اسامی ،نوشتن کالس در آموزان دانش تکالیف

 باه مدرساه،کمک دفتار به پیام کالس،انتقال در برگه توزیع

 برگازاری در ،کماک بیکااری اوقات در پرورشی مربی و مدیر

...  و صف سر آموزان دانش کردن ،مرتب مدرسه آغازین مراسم

 کارها این انجام بابهاره  ترتیب این به تا گردید واگذار

 مدرساه مسائولین و معلام ساوی از تشاویق و تموفقی کسب و

 برنامه فوق و جانبی های فعالیت در شرکت به بیشتری تمایل

 مسائولیت کردم سعی البته البته.کند پیدا مدرسه و کالس در

 از بیش توقع و بودهبهاره  توانایی حد در شده واگذار های

 خاوب خ، به توجه با مثال عنوان به.باشم نداشته او از حد

 توانایی این از مدیر هماهنگی با کردم سعیبهاره  یبایز و

 .کنم استفاده مدرسه هنری و فرهنگی امور در وی

 محال اگار کاردم احسااس ،من کالس در فرد مکان جایی به جا

 از و کانم عاو  بود آخر ردیف که را کالس دربهاره   نشستن

 باا) بنشایند کاالس جلوی های ردیف در تا کنم خواست در او

 که کند می کمک او به امر این(.خبهاره  متوس، قد به توجه

 در معلام باه طور همین و هایش کالسی هم و دوستان سایر به

 مختلف مسائل مورد در بتواند تر راحت و شده تر نزدیک کالس

 .کند نظر اظهار کالس در شده مطرح

ستم وی ازبهااره  مادر با تلفنی تماس در -  منازل در خوا

 او باا دوساتانه رابطاه و شاده نزدیاک بهاره به کند سعی

 باا خاود روابا، و هاا آمد و رفت کنند سعی و کند برقرار

 شارکت باه نیز رابهاره  و دهند گسترش را فامیل و دوستان
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بهااره  پادر با همپنین و.نمایند تشویق ها مهمانی این در

 باه منازل در را بیشاتری اوقات بخواهد وی از و کند صحبت

بهااره  ویاژه باه فرزنادان، باا تباطار قراری بر و صحبت

 . دهند اختصاص

 آن بر نظارت و جدید طرح اجرای

روش های زیر را اتخاذ بهاره این مشکل  به كمك منظور به

  کردم.

ساعی کاردم باا :  بهااره نسبت بااه كامل پذیرش و درك_  ۱

 دوسااااااات شاااااااوم باااااااا او درد و دل بهااااااااره 

من بگویاد  می کردم از او می خواستم که حرفهای دلش را به

هرگاه مشکلی برایش پیش میاید به من بگوید تاا بااهم حال 

 کنیم.

می خواساتم کاه بارای خاودش  :نفاس عزت پرورش_  ۲ از او 

دوستان جدیدی پیدا کند در بازی های گروهی شرکت کناد باا 

هرگاه به سوالی درست جاواب مای داد گروه خود همکاری کند 

فتااری زیباا و او را مورد تشویق قرار مای دادم هرگااه ر

شایسته ای انجام می داد او را به عنوان الگو به همکالسای 

 . هایش معرفی می کردم

 را كودك اجتماعى رفتارهاى: اجتماعى هاى مهارت پرورش_  ۳

 باا تاوانم ماى»جمالت مودبانه مثل بهاره به . ردمك تقویت

آموختم تا هرزمان خواست چیزی را از کسی  «؟ كنم بازى شما

ا جمله ای کوتاه و مودبانه تقاضا کند تا خواسته بخواهد ب

 رابهاره  آمد،می  پیش فرصتى اگر همچنین اش برآورده شود.

 زیارا ،مای کاردم باازى هام خاودش از تر كوچك كودكان با

 احساااس ترهااا كوچااك بااا بااازى هنگااام خجااالتى كودكااان
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 جدیاد هااى گروه با كردن بازى دارند بیشترى خودابرازگرى

 و راحتاى احسااس كاه دهاد ماى فرصات آنان به نیز همساالن

 . بكنند جدید هاى دوست یافتن در بیشترى موفقیت

او را  :جدیاد هااى موقعیت در خجالتى كودك دادن قرار_  ۴

به عنوان سرگروه گروه خودش انتخاب کردم در هنگام مراسام 

که دعاای صابحگاهی را بارای  صبحگاهی از او مای خواساتم 

 دوستانش بخواند.

 بی بعد از اجرا )نقاط قوت (ارزیا

 تغییارات مدرساه و کالس در موقت های حل راه اجرای از بعد

 :شد مشاهده منزل و مدرسه و کالس دربهاره  رفتار در زیر

 داوطلباناه صورت به نگرانی و استرس بدون تقریبابهاره  -

  پاساااااااخ کالسااااااای هاااااااای پرساااااااش باااااااه

 مطارح ناینگرا بدون کالس در را خود سواالت همچنین .دهد می

 .کند می

 گروهای های بحث و تدریس برای کالسی های گروه دربهاره  .-

 .کند می نظر اظهار و کرده شرکت گذشته از تر فعال بسیار

 مدرسه و کالس در برنامه فوق های فعالیت زمینه دربهاره  -

 نظم برقراری مانند مدرسه اجرایی کارهای در و داشته حضور

 مشارکت نماز به آموزان دانش وتدع و صبحگاه مراسم ،اجرای

 .دارد گذشته به نسبت فعالی

 کاردن مطارح بارای یاا و ساوال داشاتن صاورت دربهاره  -

 باا دیگار و یافتاه حضاور مدرساه دفتر در خود پیشنهادات

 .ایستد نمی دفتر در پشت استرس
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 باه تغییارات از وی داشاتمبهاره  مادر با که درصحبتی  -

بهاره  مادر. بود خرسند بسیارش فرزند رفتار در آمده وجود

 خاانوادگی و فاامیلی هاای مهمانی دربهاره  که کرد اشاره

 منزل از رفتن بیرون برای او تمایل همچنین و ، کرده شرکت

 پادر با همچنین او. است کرده پیدا افزایش گذشته به نسبت

 دارد خوشایندی بسیار رابطه خانواده اعضای سایر و مادر و

 پایش مساائل و مشاکالت باه راجع و کرده دل درد مادرش ،با

 .گیرد می کمک او از و کرده مشورت او با آمده

 :آمده بدست نتایج-

 آماوز دانش رفتار مشاهده و شده آوری جمع اطالعات اساس بر

 مشاکل بارای حال راه اجرای از بعد و قبل مدرسه و کالس در

 :آمد بدست زیر ،نتایجبهاره 

 آن ارثای جنباه و دارد ابیاکتسا جنباه بیشاتر رویی کم -

 شدن برطرف قابل موقع به شناسایی صورت در و رنگ کم بسیار

 .است

 مدرساه در ابتادایی دوران در آماوز دانش رویی کم اگر  -

 .یابد می کاهش تر سریع بسیار شود شناسایی

 رویای کام افازایش یاا کااهش در آموز دانش یااولی نقش -

 .است آشکار و واضح بسیار فرزندشان

 و رویی کم کاهش یا و تقویت در کالس در معلم برخورد نحوه-

 .است موثر بسیار کالس در آموز دانش گیری گوشه

 گروهی های فعالیت در شرکت به آموز دانش ترغیب و تشویق -

 شده ایجاد تغییرات به نسبت مثبت واکنش و مدرسه و کالس در
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 به ماداعت بردن باال در سزایی به نقش آموز دانش رفتار در

 .دارد کالس در او رویی کم کاهش و آموز دانش نفس

 نماودن طرف بر در سعی و آموز دانش رویی کم علل شناسایی-

 .است آموز دانش رویی کم کاهش در گام مهمترین ها آن

 دانش به شدن نزدیک و دوستانه رابطه یک برقراری در سعی -

. دهاد یم کاهش بسیار  را کالس در او نگرانی و استرس آموز

 توقاع نداشتن و ها آن تقویت و کودک های توانایی شناسایی

 کام عالئام کااهش و نفاس به افزایش باعث او از حد از بیش

 .شود می کالس در آموز دانش رویی

 نقاط ضعف:

 همکاری کم والدین دانش آموز

 اعتبار وتعيين جدید اقدام تاثير ارزشيابي

 شاارتیه ژان های بایافتهرا  تحقیق از آمده دست به نتایج

 غیرعاادی تاوجهی را کمرویای کاه(1374) قایمی علی و(1373)

 وهم دانند می اجتماعی های موقعیت در خویشتن به مضطربانه

 مای ماوثر کمرویای رادر محیطای عوامال وهام ارثای عوامل

 رابامجلاه نتاایج ایان وهمچنبن است راستا وهم دانندهمسو

 که نمودم مقایسه(1387) محمدی اله روح وتحقیق(1379) پیوند

 کاه همانگوناه همچنین کردم پیدا دسترسی یکسانی نتایج به

 در قابال کاه کمرویای عالیام نظرداشتند اظهار نیز همکاران

 شود می مشاهده کمتر او در شدتقریبا می مشاهده آموز دانش

 می سپ اند شده واقع وموثر سودمند گرفته صورت وراهکارهای

 قابال اعتباار از تحقیاق از آمده دست به نتایج گفت توان

 بسایار پیشاامد ایان از همکااران .اسات برخاوردار قبولی

 پاژوهش انجاام به تشویق را آنها توانم می من و خوشحالند
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 معلماان تربیات وپارورش آموزش اهداف از یکی چون بنمایم؛

 ساایر اختیاار در را تجرباه این توانم می.  است پژوهنده

 راهنماای تاا دهام قرار ما منطقه وپرورش وآموزش همکاران

 تجربه به راه این در اینکه ضمن. باشد همکاران برای علمی

 بعادی هاای پاژوهش اجارای ،جهت کردم پیدا دست پژوهشی ای

 . ام آورده بدست مضاعف ای انگیزه

 نتيجه گيری

 انجاام خاوبی باه بناده طارح تا باشم مطمئن که این برای

 در است داشتهم زآمو دانش روی بر خوبی تاثیر و است گرفته

کام  باا رابطاه در داشتم آنان های خانواده با که جلساتی

 مای اظهاار آنها که کردم می سوال آنها از فرزندشان رویی

در خاناه  کاه کنند می سعی خانه در فرزندانشان که داشتند

نسبت به مسائل اظهار نظر کند در مهمانی های شرکت می کند 

بهااره همچناین ماادر  و با بچه های فامیل بازی مای کناد

اذعان داشت که تا قبل از اجرای این طرح حتی در منزل هام 

به سختی صحبت میکرد ولی بعد از اجرا با خاواهر و بارادر 

به راحتی همبازی و هم صحبت شده است وضاعیت درسای اش خود 

 نسبت به قبل بسیار بهتر شده است.

 زانآماو دانش حضور درباره مدرسه معاون و مدیر از همچنین

 ساوال قبال ساالهای به نسبت مدرسه فعالیت های گروهی  در

 مای و بودناد راضای امر این به نسبت بسیار آنها که کردم

 اشاتیاق باابهااره  هام بنده طرح اجرای از بعد که گفتند

 مراسامات صابحگاهی و زناگ ورزش و زناگ تفاریخ در بیشتری

 شاااااااااااااااااااااارکت مدرسااااااااااااااااااااااه

 باود کنناده دخشنو بسیار بنده برای امر این که کنند می 
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مشاکل کام رویای و کام  خودم طرحهای اجرای با توانستم که

 .حرفی و گوشه گیری دانش آموزم را حل نمایم

 راهکار ارائه

 داناش بایاد ابتادا در آن، وبیان تنهایی احساس تشخیص -1

 آن باه بایاد پس کند، می تنهایی احساس که کند قبول آموز

 دشاوار برایش ساساح این کردن کردن قبول گاهی دهد، خاتمه

 هاای روش باه را انزوا احساس که بخواهیم او از باید است

 نوشاتن یا خاطرات، دردفتر مطالبی نوشتن کند، بیان مختلف

شی دوست، یک به خیالی نامه  تصاویر کشایدن یاا کاردن نقا

 کاه کااری هر انجاام بلناد صادای با آواز خواندن چیزی،

 دانش به احساسات بیان. کند ابراز را خود احساسات بتواند

 احسااس باه چیزهاا از بعضای دریاباد تا کند می کمک آموز

 درمانادگی، و عصابانیت غام، مثل شود می مربوط ما انزوای

 کاه کند بررسی که باشد داشته را این توانایی دارد امکان

 مرباوط ماا زندگی به چگونه. آیند می کجا از احساسات این

 بارای کناد شاروع ار موارد این ارزیابی که زمانی شود می

 .شود می تر توانمند نیز احساساتش در تغییر ایجاد

 رکاود حالت بردن بین از تغییر ترین بزر  ترشدن، فعال -2

 در یاا داده دسات از را کسای چنانچه. است شدن تر فعال و

 می...( پدر،مادر،) خانواده مثل هست کسی دادن دست از حال

 برایش است بستری ریدو شهر در اگر و ببیند را آنها تواند

 ماا باا بخاواهیم آموز دانش از بزند، تلفن بنویسد، نامه

 کارده فاوت کاه فاردی دادن دست از دلیل به اگر کند صحبت

خاطر را خود ماتم تواند می است شده تنها است،  دسات از ب

 یااد باه را بودن او با خویش خاطرات و کند بیان وی دادن

 خواهناد او باا همیشاه خاطرات این که باشد مطمئن و آورد
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 مای ترتیاب بادین و. بگیاریم کمک ازمشاور اینکه یا. بود

 فاصاله تنهاایی احساس از  کنیم کمک آموز دانش به توانیم

 .شود ایجاد تغییراتی حاالتش در و بگیرد

 یاک در کاه زماانی: نمایشی گروهی، های درفعالیت شرکت -3

 مای دور یتنهای احساس از ذهنش ،دارد شرکت لذتبخش فعالیت

 باا و دهد تغییر را حالتش مستقیما   طریق بدین همچنین شود

 مشاابهی عالئاق که آموزانی دانش مخصوصا   دیگر آموزان دانش

 بایاد انازوا حالت از جلوگیری منظور به. شود آشنا دارند

 باه گیار گوشاه آماوز داناش کاه کنایم ریزی برنامه طوری

 وههای،درسایگر) دارد وجاود مدرساه در که مختلفی گروههای

 یاا شاود ملحاق(  ،اجتماعی ،پرورشی ،نمایشی ،هنری ورزشی

 فکار اینکه خاطر به فق، دهد گسترش خود در را جدیدی عالقه

 بهتار روش. کناد مای تار جذاب و بهتر را او کار این کند

 مای فکار یا برده می لّذت آن از قبال   که است کاری در شرکت

 . است جالب کند

 منابع فهرست

 ،«  آن درمان های راه و کمرویي» ، ژان ، یهشارت  -1

 . 1373 ، مترجم:  ناشر

 ، «روانی های نابسامانی و خانواده» ،علی ، قائمی -2

 . 1374 ، امیری انتشارات

 ، «کودک مشاوره و راهنمایي» ، عبدهللا ، آبادی شفیع -3

 . 1372 ، تهران انتشارات

 انتشارات «بازی روانشناسی»  ،علیمحمد ، وند احمد -4

 . 1372نور، پیام
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 انتشارات «کودکان با مشاوره» ، محمد ، نژاد حسین -5

 . 1379 تهران ، هنر سپند

 ، آشنا انتشارات «کودک روانشناسی» ، پرویز ، خاکیه-6

 . 1372 تبریز

 آشنایي» ، سیامک ، مهجور ،علیمحمد ، وند احمد-7

 . 1380 نور پیام انتشارات «اجتماعی های بافعالیت

 کمک انتشارات ، 41 شماره «ابتدایي آموزش رشد نامه ماه»-8

 . 1380 ، آموزشی

 ، 127 شماره «تکنولوژی رشد در آموزشی رشد نامه ماه»   -9

 . 1379 آموزشی کمک دفتر انتشارات

 دانشگاه انتشارات ، 255 شماره «پیوند ماهانه نشریه»  -10

 . 1379 تهران


