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 چكيده

 دهد مي نشان تحقيقات. كند مي كالفه و ناراحت بسيار را والدين كه است كودكان عادات از يكي ناخن جويدن

 و رسد مي خود اوج به سالگي 10 تا عادت اين.جوند مي را هايشان ناخن ساله 4 6 كودكان درصد 38 تقريباً كه

 13و 14 پسران در جويدن ناخن ميزان بيشترين همچنين. يابد مي افزايش كودكان درصد 60 تا رديموا در

 20 تقريباً كه اين جالب. رسد مي خود حد بيشترين به سالگي 11 حدود دختران در جويدن ناخن. است ساله

 جويدن ناخن عادت ليبزرگسا تا نيز عده اين درصد 10 20 و هستند مشكل اين درگير كماكان نوجوانان درصد

باشم. شاكر خداوند مهرباني هستم  مي …سال سابقه تدريس در مقطع …داراي  … اينجانب .كنند مي حفظ را

كنم كه بتوانم راهرو و ادامه دهنده راه انبيا و اولياي  ورزد و افتخار مي اش دريغ نمي وقت از بنده كه لطفش را هيچ

هاي اول سال  آموزان ميهن اسالمي شعله ور نمايم. در هفته ر اين دانشالهي باشم و نور دانش و توانايي را د

آموزي به  دانش عليشدم كه دائماً در حال جويدن ناخن بود.  عليآموزي به نام  متوجه دانش ..ـ ...تحصيلي 

توكل ي اين وضعيت برايم خوشايند نبود. به خدا  ظاهر ساكت، اما دروني طوفاني و متالطم داشت. لذا مشاهده

اش را برطرف نمايم. در اين زمينه در عوامل به وجود  ي معصوم كردم و از او خواستم تا با كمكش مشكل بنده

هاي فرضيه شروع به گردآوري اطالعات كردم  مطرح شد؟ براي پيدا كردن جواب  چند فرضيه عليآورنده مشكل 

رام كردن خود و ابراز آن به ناخن جويدن روي براي آ عليها بود كه  كه علت اصلي اختالف والدين و درگيري آن

ـ مسئوليت دادن و شركت 2ـ جلسه مشاوره با خانواده 1آورده است، براي اصالح رفتار آن اقداماتي از قبيل از 

 عليـ معرفي 4آموزي  ـ جلسه مشاوره با انجمن اولياء و شوراي دانش3هاي گروهي  در كارها و فعاليت عليدادن 

عادت بد ناخن جويدن را كنار  عليانجام گرفت كه نتيجه آن باعث شد كه  نهاوند شهرستان  به مركز مشاوره

تواند باشد بايد با فكر  بگذارد و خودش هم به اين مسأله پي برد كه ناخن جويدن راهي براي حل مشكل نمي

  كردن و تالش و كمك گرفتن از بزرگترها به حل مشكل خود بپردازد.
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  مقدمه

آور، ناپسند و از لحاظ اجتماعي غيرقابل قبول است كه در كودكان شيوع بيشتري  عادتي خجالتجويدن ناخن 

ها، التهاب و عفونت اطراف آن و آسيب به رفتار خود  تواند باعث عوارضي مانند كوتاهي غيرعادي ناخن دارد و مي

د علت عمده آن، ناشي از ترس كند. آنان معتقدن فرد شود. كارشناسان علل مختلفي براي جويدن ناخن مطرح مي

تواند خشم خود را در  ها باشد. هنگامي كه كودك نمي ها و دلخوري و اضطراب است. و روشي براي ابراز دلگيري

كند. كه آثاري نظير افت  ها نشان دهد با جويدن ناخن آرامش موقتي پيدا مي ها و محروميت مقابل ناكامي

ارد و الزم است والدين مربيان مدرسه بيشتر به اين مسأله توجه كنند تحصيلي و كاهش اعتماد به نفس همراه د

شوند براي سالمتي آنان تالش  و به سادگي از كنار آن نگذرند. ما وقتي كه فرزندانمان مريض جسمي مي

اوريم و  شوند و ... بر آنان فشار مي كنند و افسرده مي شوند و پرخاشگري مي كنيم اما وقتي عصبي مي مي

ي خوبي با يكديگر  كه كودكي به اين اختالل رفتاري دچار نشود والدين بايد رابطه كنيم. براي اين رشان ميتحقي

داشته باشند و محيطي آرام و بدون دغدغه براي فرزندان خود فراهم كنند. لذا اينجانب به عنوان آموزگار مدرسه 

ز آينده سازان كشور عزيزمان، را اصالح نمايم تا تالش كردم كه تا با اجراي يك طرح اقدام پژوهي، رفتار يكي ا

  هاي مختلف زندگي باشيم. آموزان در عرصه شاهد موفقيت هر چه بيشتر دانش
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  بيان مسأله

 و كودكان در جويدن ناخن موجب روزانه هاي تنش و عصبي فشارهاي كه است اين رايج باورهاي از يكي

 باور اين بر شناسان روان از گروهي شده موجب است درست يزن زيادي حد تا كه باور اين شود، مي نوجوانان

 استرس و تنش از رهايي براي راهكاري تنها بلكه نيست، ناپسند و زشت عادتي »ناخن جويدن« نفس كه باشند

 .است كودك در

 ،فكري هاي تضاد و دلواپسي ها، ناراحتي تسكين براي اضطراب و روحي فشارهاي از ناشي حد از بيش عصبانيت

 از تقليد ترسناك، هاي فيلم تماشاي معلم، به دادن پاسخ امتحانات، والدين، با درگيري خاطر به تكليفي بال

 علل ديگر از ديگران و والدين مقابل در خصومتي العمل عكس و حد از بيش دوستان،هيجان والدين، ديگران،

 .شود مي محسوب ناخن جويدن

 اضطراب دچار بگيرد، قرار امني نا هاي محيط در كودك كه وقتي المعمو است اضطراب آن اصلي علتدر واقع 

 كه هايي خانواده در اختالل اين: افزايد مي گزارش اين. شود مي متوسل عادت اين به آن كاهش براي و شده

 هديد بيشتر كنند مي استفاده بدني تنبيه از كودكان تربيت براي يا و باشد داشته وجود اختالف مادر و پدر بين

 تصحيح آن، به نسبت تفاوتي بي و عادت اين بخاطر كودك نكردن تنبيه و تحقير گزارش، اين اساس بر.شود مي

 ازاي به دادن جايزه و تشويق آور، اضطراب هاي فيلم و ها صحنه مشاهده از جلوگيري و خانوادگي امن نا محيط

 در كودك هاي دست اشتغال و تلخ دامبا روغن به كودك هاي ناخن كردن آغشته كردن، كوتاه ناخن بار هر

 انگشت مكيدن يا و جويدن ناخن درمان هاي راه جمله از سرگرم هاي بازي و كاردستي توسط فراغت اوقات

 .است

  توصيف وضعيت موجود: 

سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت مي باشم و هم اكنون به عنوان آموزگار  ..مدت  …اينجانب   

داشتم..  ..نفر دانش آموز در پايه  …نفر دانش آموز در پايه  …مايم. در سال تحصيلي اخير تدريس مي ن …

باشد.. او در كالس و ساعات تفريح دستش در دهان  مي ..شهرستان  ..ي  مدرسه  ..آموز كالس  دانش علي
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پاسخ كوتاه و  ها باشد و مشغول ناخن جويدن است. در كارهاي گروهي كالس شركت فعال ندارد به پرسش مي

  دهد. اعتماد به نفس كافي را هم ندارد. آرام مي

رنجاند و به همين خاطر نگران و مضطرب است. در روزهاي اخير هم افت تحصيلي داشته  انگار موضوعي او را مي

است. لذا وضعيت موجود برايم خوشايند نبود و با توجه به اهميت موضوع، تصميم گرفتم تا آنجايي كه ممكن 

در اين وضعيت نامطلوب رفتاري تغييراتي ايجاد كنم به عنوان يك امانتدار، براي پيشگيري از ضايع شدن  است

  اين امانت الهي كاري انجام بدهم.

  شود؟ چند فرضيه مطرح مي عليدر اين زمينه در عوامل به وجود آورنده مشكل 

  دهد؟ اين كار را انجام مي عليـ چرا 1

  تار را دارد؟ـ آيا در خانه هم اين رف2

  باشند؟ ـ علت نگراني او چه چيزهايي مي3

  باشد؟ چگونه مي عليـ وضعيت اقتصادي خانواده 4

  شده باشد. عليكنم كه ريشه در عوامل خانوادگي سبب بروز اين مشكل براي  با توجه به عوامل احتمالي فكر مي

  گرد آوري شواهد يك

رند و در مراسم صبحگاهي هنگام بررسي وضع بهداشتي آگاهي دا عليبيشتر دانش آموزان از ناخن جويدن 

ـ ابتدا در جلسه شوراي آموزگاران 1خورد.  هايش را مي ناخن عليگويد كه  مي عليآموزان، رضا همكالسي  دانش

آموزان خواستم كه با كمك هم  مدرسه و دانش مديرآموزي اين موضوع را مطرح كردم و از  و شوراي دانش

ها هم با خوشحالي، اظهار آمادگي كردند. و قرار شد كه رفتار او را مورد مشاهده  كنيم بچهرا برطرف  عليمشكل 

  قرار دهند و نتيجه را به من گزارش دهند. من هم در زنگ تفريح رفتار او را مورد مشاهده قرار دادم.

 عليـ با خود 3آوردم. ـ موضوع را با انجمن اولياء و مربيان مدرسه در ميان گذاشتم اطالعات مفيدي به دست 2

كند باالخره بعد از  مسائلي بود كه پنهان مي صحبت كردم و علت كار را از او پرسيدم. ابتدا چيزي نگفت و انگار
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خورم.  شوم ناخن مي چند سؤال و اظهار محبت به او لب به سخن گشود. اين طور گفت هر وقت عصباني مي

بخورم. از اولياي او دعوت كردم تا به مدرسه بيايند. بعد از چند شود كه من ناخن  دعواي پدر و مادرم باعث مي

به مدرسه آمد و موضوع را به او اطالع دادم و از او خواستم كه با همكاري يكديگر، مشكل او را  عليروز، مادر 

ت كه برطرف كنيم تا جلوي خطر ابتال به امراض مختلف را بگيريم. مادرش، ناخن جويدن او را تائيد كرد و گف

  در منزل شدت آن بيشتر است.

  ها: تجزيه و تفسير داده

آموزان در زنگ  او كاهش پيدا كرده است نگراني و اضطراب او بيشتر شد. با دانش سطح درسيدر مدت فوق، 

زند. ترس و نگراني در وجودش نمايان است. در  آموزان مي هاي زشت هم به دانش شود. حرف تفريح درگير مي

رود و دوباره به پشت سرش  ه، تمايل چنداني به رفتن خانه ندارد. در هنگام رفتن چند قدمي ميهنگام زنگ خان

ها، به  باشد. با بررسي اطالعات و تجزيه و تحليل آن آموزي از يك خانواده پرجمعيت مي دانش عليكند.  نگاه مي

ط نامطلوب و تنش زا در خانه مهري والدين و ايجاد يك محي ي خانوادگي و بي اين نتيجه رسيدم كه مشاجره

  خواهد آرامش پيدا كند. ، باعث اضطراب و نگراني او شده كه با جويدن ناخن ميعليبراي 

  انتخاب راه جديد.

، فكر كردم از مشاور كمك و عليهايي براي برطرف كردن مشكل  حل  با توجه به مشكالت و موانع موجود ، به راه

  ها عبارتند از:  حل سي و مجالت در اين زمينه مطالعه كردم. كه اين راههاي روانشنا راهنمايي گرفتم. كتاب

  .عليـ محبت و مورد لطف قرار دادن 1

  ـ شركت در كارهاي گروهي و دادن مسئوليت به او.2

  به او. عاطفيـ كمك ويژه از نظر 3

  ـ عدم تحقير و سرزنش او در هنگام جويدن ناخن.4

  ون تنش و درگيري.ـ ايجاد محيط خانوادگي آرام و بد5
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  ـ پي بردن مشكل او و حل آن.6

  تعريف و تبيين كليد واژه ها:

  :  اضطراب 

براي تشريخ سختي يا محنت كار  17كلمه اي مشتق از لغت التيني به معني سختي كشيدن است و در قرن 

  ( علي قائمي ـ ترس و اضطراب در كودكان)  شد.  برده مي

بيني حوادث نامطبوع وجود  آن عامل مبهمي از ترس، ترس ناشي از پيشاضطراب يك حالت عاطفي است كه در 

بيني در مورد يك تهديد و يا يك ناخوشي در آينده  دارد و فيزيكي ناراحتي دردناك ذهني، ناشي از يك پيش

هاي جسمي حاكي از بيش فعالي دستگاه  است اضطراب احساس ناخوشايند و ناراحت كننده است كه با نشانه

  ود مختار همراه باشد.عصبي خ

  ( شهال فرقاني رئيسي، شناخت مشكالت رفتاري در كودكان و نوجوانان)

كند. غالب اوقات مشكالت  ها را به خود جلب مي اختالل رفتار: غالباً غيرعادي، عجيب يا آزار دهنده است و توجه

چه را كه از اعتدال منحرف شده است ي اول آن كند. بدين ترتيب نابهنجار در مرحله رفتاري را نابهنجار تلقي مي

رساند، هر چند كه استفاده عادي اين واژه بر اين فرض است كه جهت انحراف منفي، يا حاكي از  به ذهن مي

 بيماري است.

  هاي رفتاري كودكان) ( محمد تقي منشي طوسي، اختالل

يت بخش به سطح نامطلوب آموز از سطح رضا افت تحصيلي: عبارتست از كاهش عملكرد تحصيلي و درس دانش

آموز هنگام تحصيل بعد از يك دوره موفقيت تحصيلي يا متوسط، به تدريج ظرفيت يادگيري او  يعني دانش

 كاهش يافته باشد.

  ( ابوالفضل جمشيدي، بررسي افت تحصيلي)

 اجراي راه جديد: براي تغيير رفتار او اقدمات زير را بعمل آوردم.
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  جلسه مشاوره با خانواده:

به خانه اش رفتم از انجام اين كار خيلي  عليام. چون براي حل مشكل  رفته علياطالع قبلي به منزل  با

، درباره وظايف والدين نسبت عليزد. در اين جلسه با والدين  خوشحال شد.اين خوشحالي در چهره اش موج مي

ي باشد صحبت كردم . وجود به فرزندان و ايجاد يك محيط سالم و آرام در خانه كه جزء وظايف والدين م

درگيري و اختالف در خانواده، باعث از بين رفتن اعتماد به نفس در فرزند مي شود و نگراني و اضطراب را در او 

  كند تا به نظر خودش به آرامش الزم دسترسي پيدا كند. افزايش مي دهد. كه مبادرت به ناخن جويدن مي

  مسابقات متعدد ورزشي و فرهنگي. مسئوليت دادن و شركت دادن او در كارها و

براي اينكه ذهن او را نسبت به وقايع و اتفاقات بد منزل دور كنم مسئوليت كار كتابخانه را به او دادم. و در انجام 

يشتر از او استفاده مي كردم.به او بيشتر محبت مي كردم. مثل يك دوست با او رفتار بعضي از كارهاي كالسي ب

  كردم خيلي خوشحال شده بود كمتر دستش به دهانش مي رفت. ميكردم.در مسابقات از او استفاده 

  جلسه مشاوره با شوراي اسالمي و انجمن اوليا و مربيان مدرسه:

را به اين موضوع اختصاص دادم. و از آنها خواستم كه به كمك يكديگر  يكي از جلسه هاي انجمن اوليا و مربيان

  را درمان كنيم. عليبتوانيم مشكل 

  اي شود. . قرار شد در موقعيت هاي مناسب مدرسه به او كمك ويژه1  

دن محبت كنند به او احترام بگذارند و با دوست شوند و تا او به سراغ ناخن جوي علياز دانش آموزان خواستم به 

  نرود.

  دوگردآوري شواهد شماره 

ماهي مي گذرد.اولين چيزي كه شنيدن آن خيلي خوشحالم كرد دانش آموزان  نداز زمان شروع اقدام پژوهي چ

هاي قبل دائماً در حال ناخن  آموزي كه ماه خورد، دانش ديگر ناخن هايش را نمي علياجازه،  خانماظهار داشتند 

  كنند. پيدا كرده است والدين او هم اين را تائيد مي جويدن بود. االن رفتارش تغيير
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اضطراب علي روز به روز كاهش يافت و ديگر به ناخن خوردن روي نمي آورد . به درس و مدرسه عالقه دو 

  چنداني پيدا كرده بود . و همواره در آرامش به سر مي برد.

 افراد.كند مي بروز بزرگساالن در گاهي و كودكان در اغلب كه است عادتي اختالل يك جويدن، ناخن

 و ناخن جويدن به مبتال، افراد از بعضي.نيستند خود عمل متوجه ناخن جويدن هنگام اختالل به مبتال

 .دهند مي انجام را عمل دو هر نيز اي عده و پردازند مي ناخن اطراف جويدن به ديگر بعضي

 شروع زمان ▪

 اكثر و رسد مي خود شدت به سالگي 15 تا 10 در و شروع سالگي 5 يا 4 از احتماال اختالل اين

 .دهند مي تشكيل ساله 11 تا 9 كودكان را اختالل اين به مبتاليان

 شيوع ميزان ▪

 كه ذهني مانده عقب بيماران درميان.است پسرها از بيشتر دخترها بين در اختالل اين شيوع ميزان

 عقب از بعضي در آن شديد موارد اما شود مي ديده كم بسيار برخوردارند پايين هوشي ضريب از

 بعضي كه طوري به.است شده ديده زياد هستند باال به 68 هوشي ضريب داراي كه ذهني هاي مانده

 البته. شود مي جاري خون آن از و رسيده گوشت به كه جوند مي را خود هاي ناخن قدر آن آنها از

 عبارت به دارد وجود جويدن ناخن و وحير فشارهاي بين مستقيمي رابطه معتقدند روانپزشكان اكثر

 .شود مي تشديد نيز اختالل اين روحي فشارهاي افزايش با ديگر

 عوارض ▪

 از بسياري دادن انجام قدرت آنها،، شكل تغيير و ناخن صفحه به زدن صدمه بر عالوه ناخن جويدن

 .كند مي سلب انسان از را ظريف كارهاي
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 مكان آن از ناشي رطوبت و داشته آن اطراف بافتهاي و خننا بر مخربي نقش دهان بزاق همچنين

 .آورد مي فراهم قارچها و باكتريها رشد براي را مناسبي

 جويدن ناخن علل ▪

 .باشد اضطراب و روحي فشار از ناشي كه حد از بيش عصبانيت) 1

 آور، ترس حساس، هاي موقعيت در كودك كه زماني مخصوصاً فكري تضادهاي و دلواپسي) 2

 .گيرد مي قرار ديگر هيجاني حاالت و التكليفيب

 .باشد درآمده عادت صورت به كه ديگران از تقليد) 3

 .فرد ناخودآگاه تمايالت و هيجانات تخليه براي واكنش) 4

 :دهند انجام بايد كارهايي چه كودك به كمك براي والدين ▪

 با اساسي درمان ديگر بارتع به كرده توجه او خود به بايد شخص عمل به پرداختن جاي به) 1

  .است پذير امكان آن علل شناخت

 عمل از را فرد خوشايند هاي روش با است اضطراب فشار براثر و ناخودآگاه جويدن ناخن چون) 2

 .سازيد آگاه خود

 .دهيد كاهش او زندگي در رواني بهداشت ايجاد با را فرد پذيري هيجان) 3

 .كنيد پيدا را ناراحتي ريشه كنيد سعي بزرگسال افراد در) 4

 .كنيد پر او عالقه مورد هاي فعاليت با را مبتال فرد فراغت اوقات) 5

 به را او خوشحالي و رضايت ابراز با آورد، مي دست به موفقيتي عادتش ترك در فرد كه بار هر) 6

 .كنيد تشويق اش اراده خاطر
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 :دهند انجام نبايد را كارهايي چه والدين ▪

 تشديد را عادت اين بلكه داشت نخواهد درماني اثر هيچ كودك تحقير و تنبيه د،تهدي سرزنش،) 1

 .كند مي

 ايجاد با بلكه نبوده موثر جويدن ناخن ترك براي... و رنگ فلفل، بدمزه و تلخ داروهاي ماليدن) 2

 .بپردازد عمل اين به بيشتر شود مي سبب فرد در اضطراب و گناهكاري احساس

 ديگري اختالالت همچنين و جويدن ناخن تشديد باعث عمل اين زيرا نكنند رست ايجاد كودك در) 3

  .شود مي

 كودكان در جويدن ناخن تنوع و انواع

 ناخن زمان منظر از كودكان كه معني اين به است متنوعي هاي شكل در جويدن ناخن كودكان در 

 نگاه از همچنين و مزمن و دحا به شدت و ميزان نظر از و شود مي تقسيم موقتي و دائمي به جويدن

 از تعدادي ولي كنند مي انتخاب جويدن براي را ناخن يك فقط كودكان از بعضي هم ناخن تعداد

 اطراف پوست كه هستند كودكاني و دهند مي قرار استفاده مورد را خود انگشتان ناخن تمامي كودكان

 .جوند مي را ناخن

 كودكان در جويدن ناخن شيوع ميزان و زمان 

 12 تا 8 سنين در ولي شود، مي شروع سالگي 5 و 4 از معموالً كودكان در جويدن ناخن اختالل 

 در و شروع سالگي 5 از جويدن ناخن شده انجام هاي پژوهش اساس بر. شود مي ديده بيشتر سالگي

 در و است پسرها از بيشتر دخترها بين در اختالل اين. رسد مي خود شدت حداكثر به سالگي 15 تا 10

 .است برخوردار باالتري شيوع ميزان از كنند مي تجربه بيشتر استرس و اضطراب كه كودكاني

 كودكان جويدن ناخن نشانه و عالئم 
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 است ناموزون ناخن رشد -1 

 اطرافيان بين در خود دست كردن مخفي - 2 

 دارند گيري گوشه و زودرنجي حالت - 3 

 دارد گرايي درون حالت كودك -4 

 مورد بي عصبانيت و خشم -5 

 شديد پذيري هيجان -6 

 پي در پي هاي شكست و تحصيلي افت -7 

 غيرمنطقي ترس -8 

  بيني كم خود و حقارت احساس - 9 

 ارتباطي هاي مهارت فاقد -10 

 دروني تضادهاي و دلواپسي -11 

 دارند حسادت هاي زمينه نوعي به -12 

 جويدن ناخن عوامل و علل 

. بشناسيم خوبي به را آن هاي زمينه و علل بايد كنيم كنترل و مديريت را رفتار بتوانيم اينكه براي 

 اشاره ذيل موارد به توان مي تر مهم همه از كه است شده ذكر متفاوتي هاي علت جويدن ناخن براي

 :كرد
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 اين به. شود مي ايجاد اجتماع و مدرسه خانواده، در آن اصلي زمينه كه -اضطراب و روحي فشار -1 

 و زن بين عاطفي سرد فضاي منزل در و. ندارد وجود هماهنگي والدين بين خانواده، در كه صورت

 آن جويدن ناخن با كودك و يابد مي انتقال كودكان به خود به خود ناراحتي اين شود مي حاكم شوهر

 .كنند مي جابجا را

 تمايالت و هيجانات تخليه براي واكنش را جويدن ناخن اي عده - حد از بيش پذيري هيجان - 2 

 گناهي احساس خاطر به عمل اين دارند اعتقاد و دانند مي آزاري خود براي كودك يا فرد ناخودآگاه

 .شود مي او خودآزاري و خودتنبيهي به منجر و آمده بوجود فرد در كه است

 در درستي آگاهي والدين اكثر -كودك جويدن ناخن تجربه مقابل در والدين واكنش شيوه - 3 

 با و مورد بي هاي ،سرزنش تند و افراطي شكل به و ندارند جود مي ناخن كه كودكي با رفتار چگونگي

 .هستند رفتار اين كردن كم يا درمان صدد در كودك در وحشت ايجاد

 يكي است ممكن كه ديگران در رفتار اين مشاهده با كودكان اوقات از بعضي -الگوگيري و تقليد -4 

 .بپردازند رفتار اين تقليد به باشد كودك همساالن و دوستان يا و خانواده اعضاي از

 كوتاه و نظافت در والدين از كمي تعداد -كودك جسماني بهداشت مسائل در والدين توجهي بي -5 

 .شود مي كودك در رفتار بروز زمينه خود اين و ندارند را الزم دقت كودك ناخن كردن

 شخصي خالقيت يا منزل كارهاي قالب در مدرسه يا خانواده در كودك از غيرمنطقي انتظارات -6 

 . …و باال نمره مثل كودك

 كودكان جويدن  ناخن در درماني و پيشگيرانه راهبردهاي 

 .كنيم توصيف و تحليل خوبي به را جويدن ناخن رفتار -1 
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 علت كه معنا ينا به دهيم قرار بررسي مورد را آن پيرامون مسائل ساير با جويدن ناخن ارتباط - 2 

 .كنيم بررسي را تشديدكننده و آشكاركننده، و مستقركننده

 .را كودك شخصيت نه دهيم قرار توجه مورد را جويدن ناخن رفتار - 3 

 .كنيم تقويت كودك در را نفس عزت پرورشي هاي زمينه -4 

 .باشيم داشته توجه كودك فراغت اوقات به -5 

 .نكينم خانوادگي مشكالت و مسائل وارد را كودك -6 

 .كنيم پرهيز جداً ترساندن و تهديدكردن و سرزنش از -7 

 .كنيم اجتناب رابطه اين در خرافي درمان از -8 

 جويدن ناخن رفتار درمان و كنترل براي درماني راهبرد روانشناس و مشاور با مشورت طريق از - 9 

 .كنيم كسب

 رفتارهاي تقويت ناهمساز، رفتارهاي تقويت مثل رفتار تغيير راهبردهاي از استفاده با -10 

 رفتار اين رفتن بين از و كاهش جهت در …و كودك براي مشغوليت ايجاد اشباع، يا ديگرسيري

 .كنيم كمك

 .كنيم كنترل را جويدن ناخن قبال در خود غيرمنطقي هاي واكنش -11 

 .كنيم توجه كودك جسماني نظافت و كودك بهداشتي مسائل به -12 

 .كنيم تقويت كودك در را موفقيت هاي زمينه -13 

 .دهيم قرار درمان و توجه مورد را خانوادگي مشكالت و مسائل -14 

 .كنيم منطقي كودك از را خود انتظارات و باشيم داشته باور را كودك فردي هاي تفاوت اصل -15 
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  .كنيم طراحي كودك براي را زندگي هاي مهارت آموزش - 16 

  :گيري نتيجه

  يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن: ارزش

چنين شد كه او توانست عادت بد ناخن جويدن را كنار  علينتيجه كليه اقدامات و كارهاي انجام شده در مورد 

هايش  بگذارد و خودش هم اين مسأله كه را اذعان دارد كه ديگر تصميم گرفت اين كار را انجام ندهد و در درس

هاي اول سال تحصيلي نيست كه مرتباً انگشتش در دهانش  آموز هفته ت و ديگر آن دانشهم پيشرفت كرده اس

ها تا زماني كه والدين محيط امن را براي فرزندان در خانه فراهم آورند از اعتبار بااليي برخوردار  باشد. اين راه حل

پاك و معصوم را درمان كنم هاي  است. شاكر خداي بزرگي هستم كه به من كمك كرده است مشكل يكي از بنده

هم مشكل يكي از بندگان خدا را برطرف كند و شادي و نشاط و اعتماد  علياهللا روزي فرا خواهد رسيد كه  شاء ان

  به نفس را به او بازگرداند.

    

  ها محدوديت

  ها ـ كمبود وقت به علت چند پايه بودن كالس1

  ـ نداشتن مشاور د رمدرسه2

  عليانواده ـ داشتن مشكل اقتصادي خ3

  عليـ اختالف بين پدر و مادر 4

  توجهي او در برخورد با مشكالت فرزند خويش. و بي عليـ مسن بودن پدر 5

  .عليـ عدم همكاري الزم از سوي والدين 6
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  پيشگيري

  باشند: در زمينه پيشگيري اقدامات متعددي را بايد انجام داد كه اهم آن اقدامات مربوط به شرح زير مي

  امنيت زيستي، رواني، عاطفي و اجتماعي به كودك.ـ دادن 

  اي باشد كه فرزند بر خود و اعضايش مسلط شود و مدير خود باشد. ي تربيت ما بايد به گونه ـ شيوه

  ـ پذيرش كودك، احترام و محبت به او در حد متعادل.

نه براي احساس ناامني و نگراني او ها در محيط زندگي بپرهيزيم تا زمي ها، تبعيض ها، درگيري ـ از تهديدها، تنبيه

  فراهم نشود.

  ـ سطح توقع خود را از كودك كم كنيم.

هاي  ـ مشغول كردن كودك به خواندن، نوشتن، بازي كردن و باالخره سرگرم كردن اعضايش از طريق فعاليت

  اي، ورزشي، فني و ...  مدرسه

ن گام براي از بين بردن اختالل ناخن جويدن تواند بزرگتري ـ پي بردن به مشكل كودك و توجه به حل آن مي

  باشد.

  پيشنهادات

اي براي پيشرفت بايد در آموزش و پرورش تحول و  اله خامنه ـ طبق فرمايشات مقام معظم رهبري حضرت آيت1

  هاي تحول و نوآوري پژوهش و تحقيق است. ترين راه نوآوري صورت گيرد. يكي از مهم
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آيد. مدرسه همه جزئي  ، ناخودآگاه مشكالت رفتاري در جامعه به وجود ميـ با پيشرفت جمعيت و شهرنشيني2

  از جامعه است اين مشكالت توسط مربيان بايد برطرف شود تا بستر براي ياددهي و يادگيري فراهم گردد.

ـ هر معلم هر سال آموزشي يك پژوهش در محيط كار خود داشته باشد تا يك عزم ملي در اين زمينه در 3

  ه وجود آيد.كشور ب

  نويسان آموزش و پرورش قرار گيرد. ـ نتايج پژوهش در اختيار برنامه4

آموزان  كنم كه همين االن قلم دست بگيرند و شروع به كار كنند و مشكل يكي از دانش ـ از معلمان تقاضا مي5

يز ديگر عوض معصوم را برطرف نمايند كه در پايان كار، شادي و رضايت مندي انجام آن كار را با هيچ چ

  كنند. نمي

آموزان تقويت كنيم خودمان  هاي الزم براي طرح سؤال و پژوهش را در دانش كه نظم فكري و مهارت ـ براي آن6

  آيد. بايد اهل تحقيق و پژوهش باشيم در غير اين صورت موفقيت چنداني به دست نمي

  ـ چرا بايد آمار تحقيق و پژوهش در بين معلمان ما پايين باشد؟!7

هاي بيشتري در زمينه آموزش خانواده خدمات  رود برنامه هاي جمعي خصوصاً صدا و سيما انتظار مي ـ از رسانه8

  اي و اجتماعي توليد و پخش كنند. مشاوره

ها دارند در انجام آن كوتاهي نكنند در غير اين صورت اولين  ـ والدين بايد حقوقي كه كودك بر گردن آن9

  باشند. خود والدين مي بينند كساني كه آسيب مي

  ي كودك و خانواده به تعداد فراوان در شهرها و روستاهاي بزرگتر ـ ايجاد مراكز مشاوره10
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