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 چکیده

 مي انتظار و ماندند مي مدرسه در پشت صبح، روز هر كه هايي بچه خوردند مي چشم به بسیار ما دوره در

 بچه همچنان، هم امروز. شوند درس كالس راهي نوشت، را اسمشان اينكه از بعد و بیايد ناظم تا كشیدند

 بستگي مختلفي عوامل به مدرسه به آموزان دانش رسیدن دير. رسند مي مدرسه به دير كه هستند هايي

 مهم اما باشیم داشته معضل اين رفع برای راهكارهايي حتي و بشناسیم را ها آن بیش و كم شايد كه دارد

 درمان هك است اين واقعیت . !برسد مدرسه به دير هم باز» خودمان بچه فردا، همین شايد كه است اين

بي  كه چرا باشند، تفاوت بي آن به نسبت نبايد والدين و است اهمیت با بسیار بي میل و كالس گريز كودک

 اختالفات موجب مثال برای. گذارد مي خانواده و كودک بر بدی تاثیرات میلي و در كالس حاضر نشدن

 كم را كودک اجتماعي تعامالت د،كن مي ايجاد تحصیلي مشكالت شود، مي خانواده ريختن هم به و خانوادگي

  .دارد اقتصادی عواقب و شود مي افسردگي و اضطراب بزهكاری، ساز زمینه و كند مي

 بهره. دارد بسزايي اهمیت ورزند مي خودداری كالس  در حضور از مختلف داليل به كودكان كه اين تشخیص

 میلي بي علت تحصیلي مشكالت كه هدد مي نشان متوسط باالی يا متوسط حد در كودكان اين بیشتر هوشي

 از خارج مقررات و ديگران يا معلم از محض اطالعات از مدرسه، از ترس اوقات گاهي. نیست مدرسه به آنها

 تمسخر، دلیل به كودكان برخي. شود مي ناشي شكست از ترس تجربه و ناآشنا كودكان با شدن مقايسه خانه،

 مدرسه از معلم توسط شدن تنبیه يا گرفتن قرار انتقاد مورد و ديگر های بچه زورگويي و تهديد آزار،

 .ترسند مي

 ديدم لیلينام  به آموزان دانش از يكي در را مشكل دير آمدن به كالس   اين من در اوايل سال تحصیلي 

 از من كه بود ها جريان همین بخاطر و بخشم بهبود را مشكلبي  واين كنم كمك او به داشتم دوست وخیلي

 . نمايم انتخاب پژوهي عنوان تحقیق فعالیت برای را مشكل اين مدرسه مشكالت انمی
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 مقدمه :

 به سايه را آنها باشند، شان والدين آغوش در دارند تمايل اغلب بي میل به مدرسه و كالس گريز  كودكان

 تر بزرگ دكانكو در. بخوابند آنها خواب اتاق در پشت درست يا آنها كنار ها شب و كنند دنبال سايه

 كودک شود مي باعث معموال و است متداول مدرسه در عمومي ناراحتي اظهار يا خاص جسماني های شكايت

 ای بهانه و عذر هر به و شوند مي تاب بي خود والدين از جدايي هنگام مبتال كودكان. شود بازگردانده خانه به

 خاطر به كودكان از دسته اين تحصیلي ملكردع. برگردند مادرشان و پدر پیش دوباره تا شوند مي متوسل

 های غیبت و والدين از جدايي به نسبت شان نگراني درس، كالس از شدن خارج برای مكرر های درخواست

 ماهگي 08 تا 1 در جدايي اضطراب كه اين به توجه با گفت توان  مي درواقع. است پايین مدرسه از مكرر

 با را رشدی مرحله اين نتوانسته كودک كه شود مي ايجاد دلیل اين هب جدايي اضطراب اختالل است، بهنجار

 نشان كه دارد وجود شواهدی. است برگشته رشد قبلي مراحل به استرس، اثر بر يا بگذارد سر پشت موفقیت

 باز های مكان از هراس يا زدگي وحشت اختالل برای درآمدی پیش تواند مي جدايي اضطراب اختالل دهند مي

 و اضطرابي اختالل كه است مادراني فرزندان بین جدايي اضطراب اختالل شیوع بودن باال. باشد ساليبزرگ در

 جدايي اضطراب اختالل كه است كودكاني برادرهای و خواهر بین آن شیوع بودن باال و دارند افسردگي

 هراس به ابتال طرخ معرض در بشدت اختالل اين به مبتال كودكان كه اند دريافته محققان همچنین.دارند

 در گرفتن قرار ها، غريبه با معاشرت مثال برای) اجتماعي های وضعیت آن در كه هستند اجتماعي

 كه پسراني كه رسد مي نظر به چنین. شوند مي زا اضطراب ، ...(و كنند مي دستپاچه را انسان كه هايي موقعیت

 به غیرعادی ای گونه به آنها ظاهرا.ديگرانند زا پذيرتر آسیب اختالل اين برابر در هستند مريض مادرانشان

 مستعد كودكان، اين موارد بسیاری در. باشند مي آنها حال نگران اندازه از بیش و هستند متكي مادرانشان

 و ركود حالت كه است متعددی اشكال از يكي تنها مدرسه از هراس و هستند عاطفي های ناراحتي ای پاره

 .كند مي منعكس را شكست

      مضطرب يا افسرده شود مي مدرسه حرف وقتي فرزندتان شديد متوجه اگر متخصص روانشناسان گفته به

 يا بهداشت اتاق از مدام مدرسه در بماند، خانه در و نرود مدرسه تا زند مي مريضي به را خودش ، شود مي

 بايد زند مي باز سر رسهمد اتفاقات از بزرگي بخش درباره كردن صحبت از عمدا يا آورد مي در سر دفتر

 .باشید مراقب

 ممكن مثال. است ساده هم بسیار حل راه اوقات گاهي و كرد حل را مشكل اين توان مي معموال خوشبختانه

 اين به. كند سوال آنها از و باشد داشته توجه نشینند مي كالس جلوی كه شاگرداني به فقط معلم است
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 اند گرفته قرار مهری بي و توجهي بي مورد كنند مي احساس نندنشی مي كالس ته كه آموزاني دانش ترتیب

 و آموز دانش جای كردن عوض با فقط موردی چنین در. بدهد دست از درس به را خود عالقه است ممكن و

 اما شود مي عالقمند مدرسه و درس به دوباره او و شود مي حل مشكل كالس جلوی های رديف به او آوردن

 نیاز بیشتری وقت صرف و تالش به هم آن حل و هاست اين از تر پیچیده و تر ساسيا مشكل اوقات گاهي

 .است شده اشاره مدرسه از دانش آموزان تنفر علل مهمترين از تعدادی به زير در. دارد

 بیان مسئله

د دانش آموز  تنها برای آن به مدرسه نمي رود كه مهارت بیاموزد و معرفت اندوزد بلكه مدرسه در جهت رش

آفرينندگي و راهنمايي او نیز وظیفه ی مهمي دارد. آموزش مهارت ها و رشد خالقیت بدون يك برنامه ی 

راهنمايي میسر نمي باشد. راهنمايي دانش آموزان از آن جهت ضروری است كه الگوهای رفتاری، و ويژگي 

د عالوه بر كار كردن در گروه های شخصیتي آنان از فردی به فرد ديگر متفاوت است. و از اين رو الزم مي آي

به فرد فرد آنان نیز توجه شود. و كمك های متناسب به هر كدام از آنها نیز فراهم آيد. تنها در اين صورت 

 است كه مي توانیم مطمئن شويم كه به كیفیت تعلیم و تربیت توجه الزم مبذول شده است. 

و تقدم كلمه ی مشاور بر راهنمايي نیز از همین رو راهنمايي كردن فرد همواره بايد با مشاور همراه باشد 

است. در كشور ما در ده سال اخیر مدارس با اصطالح مشاوره و راهنمايي آشنا شده اند.و به همین دلیل نیز 

 بسیاری از معلمان و والدين جسته و گريخته اطالعاتي درباره خدمات مشاوره ای كسب كرده اند. 

ش از صد تعريف ارائه شده است كه در اينجا به طور مختصر به ذكر چند تعريف برای راهنمايي و مشاوره بی

 كه مورد توافق است مي پردازيم.

 راهنمايي يا هدايت فرد يعني كمك به فرد برای شناختن خود و محیط خويشتن -0

 راهنمايي وسیله ی كمك به فرد است -2

گاهانه فرصت های تحصیلي ، راهنمايي وسیله ی كمك به فرد است برای درک و به كار بردن آ -1

 حرفه ای و شخصي كه در اختیار دارد يا مي تواند داشته باشد.
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راهنمايي كمك و ياری منظمي است به فرد ، در اينكه استعداد های خود را دريابد رفتار و حاالت  -1

و خويش را منظم و متعادل سازد ،قادر به حل مسائل خود شود تا بتواند به بهترين وجه ممكن رشد 

 كمال يابد.

 زندگي در نتواند فردی اگر. كند نمي تالش آن به رسیدن برای فرد نشود نیاز احساس چیزی به كه زماني تا

 اگر. باشیم داشته او رفاه و زندگي بهبود به زيادی امید نبايد نشناسد، را آنها و دهد تشخیص را مهم چیزهای

 .رسید نخواهد خود های هدف به دهد، نجاما بايد چه و دارد اهمیت برايش چیزی چه نداند فرد

 كننده ايجاد انسان احساسات يعني. انگارند مي او احساسات از متأثر را انسان رفتار روانشناسان از ای عده

 از. رفتارند آورنده وجود به انسان ادراكات و اعتقادات فكرها، طرز احساسات، ديگر عبارت به. است او رفتار

 دارد، دوست را او معلمش كه كند احساس آموزی دانش اگر. دارد اهمیت بسیار عقیده اين نیز تربیتي نظر

 اگر مقابل در. شد خواهد مند عالقه نیز معلم آن درس به و بود خواهد دوستانه معلم آن به نسبت رفتارش

. اشتد نخواهد ای عالقه نیز معلم آن درس به نسبت احتماالً ندارد، دوست را او معلم كه كند احساس

 با كردن كار و نمود شناسايي دارد عالقه آنها به زندگي در آموز دانش كه را چیزهايي تا كوشید بايد بنابراين

 عواملي از يكي آنها تداوم و شوهر و زن خانوادگي كرددعواهای آغاز داشتني دوست چیزهای از را آموز دانش

 در كودكان كه آنجايي از. شود مي آموزان دانش تحصیلي بي عالقگي و روحیه تضعیف سبب بشدت كه است

 مشكالت بار تحصیل با همزمان توانند نمي و دهند مي دست از را خود توان و انرژی زود لحظاتي چنین

 در توان مي را آنها روحي خستگي آثار اولین و شوند مي ناتوان و خسته بكشند دوش به نیز را خانوادگي

 نمرات توقع خود آموز دانش فرزند از شرايطي چنین در نبايد والدين.كرد مشاهده آنها درسي نمرات كیفیت

 فرزندان زيرا است ممكن غیر چیزی چنین. ندارد تو به ربطي دعواها اين بگويند او به و باشند داشته خوب

 خانواده محیط در آنها روی زيادی تاثیرات منفي چه مثبت چه چیزی هر و هستند خانواده محیط از جزيي

 فرورفتگي از مانع تا باشند خود آموز دانش فرزندان روحیه مراقب كه است والدين وظیفه اين. داشت خواهد
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 را فرزندان آينده لحظاتي چنین در كه انحرافي زمینه نوع هر بر را راه ترتیب اين به و شوند آنها شخصیتي

 .ببندند كند مي تهديد

 توصیف وضع موجود:

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و  ..... .....آموزشگاه  پايه دومآموزگار  ....اينجانب 

برخورد  لیليبه نام با دانش آموزی  هم اكنون در اين آموزشگاه در حال خدمت هستم در اين آموزشگاه 

 اول پايه گذشته سال لیلی همیشه دير به كالس مي آمد .كردم كه عالقه زيادی به درس و مدرسه نداشت و 

 ازمعلم بعد نشده هنوز... و ومحبت دادن روحیه با است دوم امسال شد مي واردكالس  معلم از بعد اكثرا بود

 شوند، مي وارد كالس به تحصیلي سال شروع در كه زماني معلمین از تعدادی متاسفانه  شود كالس وارد

 تحقیر و دشنام و طعنه با بعدی مشكالت از جلوگیری برای و كرده شناسايي را شلوغ و گستاخ آموزان دانش

 به آموزان، دانش از شماری انگشت تعداد مورد در ممكن عمل اين. نمايند مي او كردن سركوب در سعي

 كند مي كه كاری حداقل و كند مي ور شعله او وجود در را لجاجت آتش اما باشد همراه موفقیت با ظاهر

 های درگیری باعث نیز آموزان دانش از عدادیت مورد در و باشد مي درس از سردشدن دل و نكردن توجه

 .گردد مي بدني غیر و بدني های تنبیه زمینه و لفظي

 كار بهترين اين بلكه و بپردازد آموزان دانش شناسايي به بايد تحصیلي سال شروع در معلم كه است درست 

 كالس يك آموزان دانش. باشد او رفتاری و جسمي مشكالت يابي ريشه برای بايد شناسايي اين اما باشد مي

 ها، توانمندی استعدادها، هوشي، بهره مثل موارد بقیه در و هستند يكي هم با تحصیلي پايه نظر از فقط

 دانش شايد. متفاوتند هم با خانواده قبول مورد های ارزش و فرهنگ سواد، سطح خانواده، درآمد سطح

. است بوده مادر و پدر درگیری و نزاع ينبدتر شاهد گذشته شب است، نشسته سركالس اينك كه آموزی

 پذيرش آمادگي جسماني نظر از و نیست برخوردار درستي تغذيه از خانواده، مالي مشكل دلیل به ديگری

 را سركشي و لجاجت ها آن جواب در و دارد قرار خانواده سرزنش و تحقیر مورد مرتب ديگری. ندارد را درس
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 به توجه به نیازی مادر و پدر حمايت و توجه فرط از كه است كسي ها آن كنار در. است گرفته پیش در

 به كه اين جای به چرا. باشیم داشته يكسان انتظارات همه از توانیم مي چگونه حال. بیند نمي معلم و درس

 حل كه است درست. نكنیم پیدا را مشكل ريشه بزنیم، تنبل و تربیت بي پررو، گستاخ، چسب بر آموز دانش

 به توجه و مشكل شناخت اما نیست، معلم توان در ها آن از بعضي حتي يا و آموزان دانش تمام كلمش كردن

 .باشد مي گشا راه و ممكن آن

 :1گرد آوري شواهد

يل وازاو زد سربازميماندن در كالس  از مختلف های بهانه به گاهي سال ازابتدای لیلينام  آموزبه دانش    

 صورت به مدرسه به رفتناينكه به مادرش بسیار وابسته بود .  خصوص شد،بهبیشتر ها بهانه اين ماه آبان

او در سر  .گشت مي بر خانه وبه رارهاكرده ،كالس هم رفتن ودرصورت بود خانواده واهل او برای كابوسي

كالس به درس گوش نمي داد و عالقه ای به درس و مدرسه از خود نشان نمي داد. همیشه موقع درس 

 درپي مدرسه عوامل ی وهمه او وخانواده منسش پرت بود و با اطرافیانش صحبت مي كرد.خواندن حوا

 . شود حل مشكل اين كه بوديم راهكاری

 الزم شواهد آوری گرد برای... و اينترنتي های ،سايت ،مجله كتاب از شده آوری جمع اطالعات به توجه با

 : دادم انجام را زير اقدامات مسئله تشخیص جهت

 كالس در آموز دانش رفتار هدهمشا-0

 حرفي كم و آرام بسیار آموز دانش او شدم متوجه كالس در لیلي رفتار مشاهده در11/18/11در تاريخ 

 سرش كالس در اوقات بیشتر.كند مي صحبت هايش كالسي هم ساير و من با كالس در ندرت به بسیار.است

و  نیست داوطلب زماني هیچ كالس در پاسخ و شپرس و كالسي و گروهي های بحث در و انداخته پايین را
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در بعضي اوقات هم در حال گريه كردن است. همیشه با مادرش به مدرسه مي آيد و در هنگام آمدن به 

 كالس و رفتن مادرش همیشه نگران است.

 مدرسه همكاران ساير و مدير با مصاحبه-2

 كردند اشاره موضوع اين به نیز داشتم،ايشان ليلی به راجع مدرسه مدير با كه صحبتي در17/18/11در تاريخ 

 حیاط در تفريح زنگ اوقات بیشتر.باشد داشته خوبي و موثر ارتباط آموزان دانش ساير با تواند نمي لیلي كه

 مدرسه دفتر به خواهم مي او واز دارم كاری او با كه زماني.شود مي ديده هايش كالسي هم از يكي با فقط

 ديگر همكار چند با كه صحبتي در.ندارد را داخل به شدن وارد جرات و ايستاده فترد در كند،پشت مراجعه

 و همیشه به مادرش وابسته است.. است ساكت و آرام بسیار لیلي كردند اشاره نیز آنها داشتم

 لیلي مادر با مصاحبه-1

 داشته صحبتي وی با تا كند مراجعه مدرسه به خواستم لیلي مادر از 01/18/11در مورخه  تلفني تماس در

 در لیلي رفتار به راجع كمي تا خواستم مادرش از مدرسه و كالس در لیلي مشكل كردن مطرح از بعد.باشم

 .كند صحبت فامیل و خانواده اعضای ساير با او ارتباط برقراری نحوه و منزل

ف  وجود داشت ولي آنها در خانه مشكل خانوادگي دارند و بین پدر و مادرش اختال  مادرش های گفته طبق

 مسائل و كند مي صحبت مادرش و پدر با كم ،خیلي بوده آرام بسیار دختری نیز منزل در لیليبا اين وجود 

 در يا و نكرده شركت اغلب خانوادگي های مهماني در.كند مي مطرح منزل در ندرت به را مشكالتش و

 نیز منزل در مهمان حضور هنگام در.كند نمي صحبت كسي با و نشسته ساكت و آرام بسیار شركت صورت

 است ذكر قابل البته. كند مي خودداری ها مهمان جمع در حضور از و گذرانده خود اتاق در را وقت بیشتر

 اين از و كرد مطرح وی حیای و حجب دهنده نشان و لیلي رفتار حسن عنوان به را نكته اين لیلي مادر كه

 مي صحبت مختصر و كم بسیار خودش كه كرد اشاره نیز نكته اين به لیلي مادر.بود خوشحال بسیار مسئله
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 را خود وقت بیشتر خانواده معاش امرار برای لیلي پدر و نیست حد از بیش توضیح و گويي زياده اهل و كند

 فرزندانش با كم بسیار و كرده استراحت بیشتر كار از فراغت ساعات در و كرده سپری منزل از خارج در

 .كند مي برقرار ارتباط آنها با و كرده صحبت

  اطالعات گردآوريو   وتحلیل تجزیه

 در لیلي رفتار مشاهده و عدم عالقه به درس و كالس  علل با رابطه در شده آوری جمع اطالعات به باتوجه

و  لیليبي عالقگي به درس در  داليل ترين مهم از شدم متوجه داشتم  لیلي مادر با كه ای مصاحبه و كالس

 :كرد اشاره زير موارد به توان مي كالس م عالقه به ماندن درعد

 حسن يك دختر برای ماندن همیشگي و جدانشدن حتي چند ساعت از والدين را كه والدين تربیت نحوه -

 .دانند مي وی حیای و حجب دهنده نشان و كرده تلقي

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

 با همكالسي هايش لیليعدم ارتباط -

 به كالس درس و مدرسه لیليعدم انگیزه در  -

 راهکارموقتی ارائه

 درحضوردانش( مقداركم ولوبه) تحصیلي پیشرفت درقبال ،جوايزی كالس در ماندن اوبرای تشويق برای   -0

 .شود اوداده به آموزان

 .شود ازمدرسه آموزان سايردانش رفتن مانع تاخودش بدهیم(دربان) اومسولیت به ريحتف های درزنگ   -2

القه ای كه به امر مشاوره داشتم تصمیم كه بنده به دلیل تجربه و ع مشاور به ارجاع لزوم درصورت   -1

 گرفتم با او در اين امر مشورت و راهنمايي كنم.
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 او آموزونصیحت وددانشخ مشاوره و راهنمايي   -1

 بااو وسايرمعلمانان  آموزگار ودوستانه صمیمي ارتباط   -1

 دالیل انتخاب راه حل

 بیزاری حتي و مدرسه از ترس ، قراری بي ناراحتي، چون هم مشكالتي دچار كودكان از برخينیز مانند  لیلي

 مدرسه از اعامتن معني به مدرسه از لیلي منطقي غیر ترس.شده است كالس و بي عالقگي به درس از تنفر و

 به كه است شرايطي يا و مادر بخصوص و خانواده خانه، والدين، از جدايي اضطراب های نشانه از يكي و رفتن

 .است شده وابسته آن

  به درس و کالس و ماندن در مدرسه لیلیبی عالقگی  دالیل

 مضطرب، فراطي،ا شخصیتي هستند، جدايي اضطراب دچار كه هايي بچه مادران معموال: جدايي اضطراب-0

 عمل و منفي افكار بیان با را خود اضطراب كه هستند عاطفي و حساس مردد، كننده، حمايت حد از بیش

 كنند مي منتقل ها بچه به خود

 يادگیری از ناشي باشد داشته عاطفي و شخصیتي علت كه آن از بیش مدرسه از امتناع ويا ترس: يادگیری-2

 و ها توبیخ و تنبیه مدرسه، از منفي های نكته ويا مفاهیم خود كودكان با ارتباط در كه پدری يا مادر است

 رفتارهايشان مواظب  كه خواهند مي ها آن از و كنند مي بیان تحصیل دوران از را خود ناخوشايند تجارب

 .شوند مي مدرسه از كودكشان ترس باعث ناخواه خواه باشند

 پناهگاه و گاه تكیه هر يا و خانه،خانواده محیط مادر به وابستگي دلیل به گاهي كودک اضطراب: وابستگي-1

 به نسبت او عاطفي های واكنش به و دارند خود به كودک كردن وابسته در سعي مادران معموال.است ديگر

 نیز و آن كردن برطرف يا و مشكالت اين آمدن وجود به از پیشگیری برایبنا بر اين  .دهند مي ،پاسخ ترک



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir.  کنيد

15 
 

مي  قرار نظر مد را زير موارد دبستان محیط با او شدن مانوس و جديد شرايط پذيرش برای لیلي دنكر آماده

 داديم.

 

 : لیلي وابستگي كردن كم* 

 مدت به اقوام خانه در لیلي گذاشتن مثل)  مناسب های روش از استفاده با سعي مي كرد   لیليبايد مادر 

 سال و همسن كودكان با او كردن همراه و پارک به او دنبر يا پراكنده صورت به روز در ساعت دو يكي

  كند. كم خود به را لیلي وابستگي تدريج به( خودش

 :  لیلي در ذهني آمادگي ايجاد* 

 با كه طوری به.مكن آماده معلم مدرسه، به نسبت را لیلي ذهن تحصیلي سال شروع با  مبايد سعي مي كرد

 ايجاد دركودک را رفتن مدرسه اشتیاق و شور معلمان و مدرسه از یتبرواقع منطبق و واقعي تمجید و تعريف

 .كرد خواهد حمايت را او و است مهربان معلمش دهد اطمینان او به بايد سعي مي كرد مادرش نیز  منماي

 : انگیزه ایجاد

 خواهد سهمدر در او كه آنچه باره در زياد اشتیاق و عالقه با داشتم لیليدر مشاوره ای كه با  چند روزی

مادرش نیز بنا بر  ·. زدم حرف كردن ورزش نقاشي، شمردن، كردن، حساب نوشتن، خواندن، مثل آموخت

 يادگیری به را او عالقه او به داستان كتاب دادن هديه و لیلي برای خواندن كتاب باتوصیه من مي بايست 

 مي داد. افزايش شدن سواد با و خواندن

 راهکارها اجراي

 دانش بودبه شده اولیاتهیه وحتي مدرسه توسط كه مختلفي اوجوايز تشويق برای 11/11/11ريخ در تا       

 ؛بهانه كردم مشاوره او با خودمن وهمچنین اوسپرديم رابه درباني مسوولیت تفريح های درزنگ.آموزاهداشد
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 راعوض جايم خواهم مي.»«آيد نمي خوشم ازمعلم من:» گفت مي آورد،گاهي مي مختلفي های

. كرد اثرنمي تهديدهم حتي.رفت مي طفره دادن شدوازجواب نمي هاراضي ازاين كدام هیچ به درعمل.«كنم

 .برسد هايش بازی تواندبه نمي وهمچنین.كردند مي اوعنوان راخستگي آن اودلیل

 ههمبا اينكه .گرفتیم  توجهي قابل ای نتیجه.شد انجام كهو مادرش  آموز دانش اين با مشاوره دوجلسه طي 

 جلسه چندين طي.كرد نمي راضي را او ها حل ازراه كدام وهیچ.بود بلد قبل از آموز دانش خود را راهكارها ی

 سن دراين دختران كه جايي ازآن)ها آن خانه به مراجعه وهمچنین مدرسه آموزبه دانش اولیای دعوت

 كرد.كمك قابل مالحظه ای در حل اين مشكل  (مادردارند به زيادی عاطفي وابستگي

 خوبي دوستي رابطه"قبال كه من مسأله، اين حل برای يكي ديگر از راهكار هايي كه به كار بردم اين بود كه 

 آموزبه دانش ازمادر بادعوت1دريافتم   آموز بادانش مصاحبه راازطريق علت بودم برقراركرده آموز دانش با

 هدر مدرسه است ب لیليساعاتي كه  بدون فرزندش در ديگر كه ازاودرحضورفرزندش گرفتن وقول مدرسه

 تفريح های زنگ لیلي. شود راحت فرزندش تاخیال نشست دردفترمدرسه هم جلسه2 ايشان نرودحتي جايي

 .يانه هستیم من تاببیندكه زد دفترسرمي اوبه

 دفترسربزندكه اوبه به وقراربودكه بودم دردفترمدرسه هم ومن داديم درباني مسوولیت لیلي به جلسه آن  

 مادرش به خصوص به اولیا به  البته.شد مي حاضر درس اوديگردركالس بعدبودكه وازروزبه رفت يادش

 از حرف حاضرباشدودرخانه درخانه مدرسه تعطیلي وقت به مانده ساعت نیم االمكان حتي كه كرديم توصیه

 .نزننددر مدرسه بوده  لیليدر زماني كه  بازديد و وديد خريد های برنامه

 2شواهدي گرد آور

 منظم حضوردركالسش پیشنهادی، راهكارهای اجرای از21/01/11حدودا در تاريخ  بعد ماه دو درطول لیلي

معلم . آمد مي مدرسه به دوستانش با ويا تنهايي حتي.گرفت مي بهانه ديگركمتر پدرومادرش گفته به.بود
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 دانش با دربرخورد منطقي و درست حل راه .داشت رضايت ومدرسه اودركالس ازرفتاروآرامش هم لیلي

 و محبت جلب عوامل ترين بزرگ از يكي احترام. بگذاريم احترام و كنیم توجه او به كه است اين آموزان

 .است مخالفت و دشمني برانگیختن وسايل ترين مهم از يكي مردم شخصیت به توهین و است اطاعت

 .گويد جواب احترام با شما با نیز وا تا گويید سخن پسنديده خويش مخاطب با: فرمود( ع)علي حضرت

 تصور اصوال. ماند مي آدمي با عمر پايان تا و است فطری تمايالت از تشويق و تحسین به آدمي نیاز همچنین

 شايد. برد مي لذت آن از انسان و بخشد مي قدرت انسان به شود واقع ديگران قبول مورد انسان عمل كه اين

 طور اين كه صورتي در. ندارد تشويق برای موردی تنبل و گستاخ موزآ دانش يك كه باشند معتقد بعضي

 و بگیرد نديده را آموز دانش نادرست رفتارهای دهد، مي خرج به كه ای حوصله و صبر با بايد معلم و نیست

 .باشد تشويق برای مورد ترين اهمیت كم و ترين كوچك دنبال به عوض در

 بارآناعت وتعیین جدید تأثیراقدام ارزشیابی

 وظايف ازبزرگترين خانوادگي،يكي ازمحیط درخارج زندگي برای دانش آموز ساختن آماده              

 برجامي اندانش آموز رواني برتحول وپايداری خانوادگي،تأثیرعمیق روابط وكیفیت پدرومادراست اجتماعيِ

 وباموفقیت مطلوب نحوی رابه مادريشپدرو تاوظايف برخورداراست الزم وامكانات ازتوان كه ای خانواده.گذارد

 هدف داشتن احساس كند؛همچنین ايجادمي ورفاقت ايمني،وابستگي احساس ازاعضايش دهد،درهريك انجام

 آورد وجودمي به رادرآنان فردی وارزش جهت،پیشرفت

 ،صافيسپر گسترده،درحكم ودنیای او بین برخورداراست؛زيراخانواده خاصي ازاهمیت دانش آموز امربرای اين

 ايفامي فردباجامعه سازگاری اساس ريزی درپي فردی منحصربه نقش بنابراين،خانواده.كند مي عمل وپل

 (.0181پرينگل،)گیرد مي نشأت خانوادگي اززندگي پیوستگي،همكاری،خالقیت های قابلیت.كند
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                        وابسته مادرش ازحد،خودرابه بیش كه است شده تربیت صورتي به خانواده درمحیط یدانش آموز چنین

 (.0168جو، گنج)سپارد مي مادرش خودبه نیازهای رفع رابرای عملي كوچكترين كه نحوی داند،به مي

 راترک كالس اجازه بدون)رفتارها اين بامشاهده.است خانوادگي ازمشكالت ناشي ها ازرفتاربچه بزرگي بخش  

 شودكه مي گرفتار جديدش آنقدردرنقش دهیم مي ولیتاومسو به وقتي.پرداخت جويي چاره بايدبه(كردن

 اورا قوت نفس،نقاط اعتمادبه تخريب جای بايدبه رساندوهمچنین نمي انجام راديگربه گذشته رفتارهای

 (.0187كريمي)نمايد وآرامش امنیت تااحساس كنیم وصمیمیت،كاری دادوباايجادنزديكي ترجلوه بزرگ

 داشتن وتعلق محبت نیازبه مرحله وايمني،به فیزيولوژيك بعدازنیازهای (0171)مازلو مثلث نیازهای درسلسله

 نداردوخانواده خانواده به ،تعلق نشده واقع موردمحبت كردكه مي احساس(ش-ا)آموز دانش اين كه رسیم مي

 .بود شده(گريزی مدرسه) مشكل اين باعث دهدكه نمي اورامشاركت ها وگذارها،خريدهاومهماني درگشت

 شود مي گفته مكاني يا موقعیتي يا چیزی به نسبت شديد و نامعقول ترس به مدرسه از هراس ريفتع نظر از

 اختالل ، مدرسه از ترس عامیانه زبان به يا هراس لذا هستند نزديك بهم اضطراب و هراس كه آنجايي از.

 زندگي و تفعالی اختالل موجب كه است حدی به ترس و اضطراب شدت.شود مي گفته نیز مدرسه اضطراب

 .شود مي خاص زمینه آن در فرد

 براي والدین جهت عالقه مند شدن دانش آموزان به درس و ماندن در کالس پیشنهادات

 یادگیري به آموز دانش عالقه به کمک

 بعد و كند، مي لمس را بدنش دهد؛ مي نشان را يادگیری به میل آموزی، دانش اوان همان از آموز دانش

 اين دارند زمینه اين در والدين كه نقشي اولین. گیرد مي دستانش در را دارند وجود فشاطرا در كه اشیايي

. شود مي آغاز پايین بسیار سنین از زود خیلي كمك اين. كنند كمك طبیعي كنجكاوی اين به كه است

 نامد، مي «اشیاء معرفي» را آن كه بازی يك از انگلیسي درمانگر روان و اطفال متخصص وينیكوت، دونالد
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 زبان بر لبخند با همراه را آنها نام حال عین در و دهید مي نشان آموز دانش به را اشیاء: كند مي صحبت

 طي مثال شد بزرگتر آموز دانش وقتي ها بعد. بگیرد دستانش در را آن دهید مي اجازه او به سپس آوريد، مي

 مادر و پدر و بماند نقش ايفاگر بايد آموز دانش... كنید مي مند عالقه فرهنگ به را او ها موزه از بازديد يا سفر

 .كنند حمايت او از پیشرفتش و تكامل در

 نکنید ایفا برایش را معلم نقش

 آموز دانش برای: ندارد وجود تفاوتي تقريبا معلم و والدين نقش بین ابتدايي، دوران و آموز دانش مهد در

 با همگام است الزم اما... بكشد نقاشي كنند مي تشويق را او و دهند مي ياد او به را شمردن خوانند، مي كتاب

 آموزش از را خود كه نیست معنا بدان اين. شود مشخص يكديگر از معلمان و والدين نقش آموز، دانش رشد

 بیش فرزندتان از شما خواسته چنانچه. كنیم خودداری معلم نقش ايفاكردن از بلكه كنیم منع آموز دانش به

 هر به نسبت را او كه دارد وجود خطر اين قطعا باشد، داشته آموزشي و تربیتي حالت چیز همه و باشد حد از

 بسیارزيادی اهمیت از عاطفي رابطه فرزندی، -مادر و پدر رابطه در آن، بر عالوه. كنید دلزده يادگیری گونه

 مورد در را خودشان حصیليت دوران روند يا خود آرزوهای و آمال خواهند مي مادر يا پدر. است برخوردار

 كند مي سعي بماند،«وفادار» معلمش و مادر و پدر به نسبت آنكه برای فرزند. كنند پیاده شاندختر يا دختر

 .شود تعارض دچار دارد احتمال صورت اين در و كند عملي را آنان خواسته

 آموز دانش تحصیل به مندي عالقه

 تحصیلي زندگي اما.است او خود به داشتن عالقه معنای به او تحصیل به داشتن عالقه آموز، دانش يك برای

 مورد در تا دهد مي او به را فرصت اين مدرسه مورد در صحبت. شود نمي خالصه دفترش و كتاب در او

 او با... و دارد سر در اش  آينده شغل مورد در كه روياهايي مشكالتش، هايش، فعالیت معلمان، دوستانش،

 .كنید وگو گفت
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 بشناسید را او وصیاتخص

 به. ببرند پي فرزندشان قوت و ضعف نقاط عالئق، به شوند مي موفق مادر و پدر وگوها، گفت اين طريق از

. باشد خواهند مي يا هست كنند مي تصور كه آنگونه نه بشناسند، هست كه همانگونه را خود فرزند عبارتي،

 .كنیم مي خودداری او به خود ليتحصی روند و شخصي های خواسته تحمیل از ترتیب بدين

 کنید تعیین او با را مشخصی اهداف

 مبنای بر و شود مي گذاشته والدينش و او بین كه است «قراردادی» شامل آموز دانش تحصیلي موفقیت

 اينكه از قبل» ،«باشي داده انجام را كارهايت بايد ساعت اين در» مثال است؛ دسترس قابل و مشخص اهدافي

 درس اين در ماه،1 پايان از قبل» ،«باشي نوشته را هايت نوشتني و بريزی ای برنامه بايد بزنم، سر تبه دوباره

 تا كند مي كمك كنند رعايت را آن بايد طرفین از هريك كه مقرری موعد... و «باشي كرده پیشرفت بايد

 .كند نبالد انگیزه با و سازنده طور به را كارش و بگیرد ياد را زمان كنترل آموز دانش

 معنادارکنید برایش را خواندن درس

 كه كند درک بايد كند مسئولیت احساس و باشد داشته انگیزه خواندن درس برای آموز دانش آنكه برای

 دست شخصي هدفي به تا دهد مي انجام خودش برای را كار اين بلكه خواند نمي درس مادرش و پدر برای

 فردی عنوان به اش  آينده زندگي و آموز دانش عنوان به اش  كنوني زندگي بین باشد قادر بايد او همچنین. يابد

 خواهي مي.»بپروراند ذهن در را اش  آينده شغل رؤيای يا برنامه آموزی دانش از و كند ايجاد ارتباط بزرگسال

 خارجي های زبان يادگیری بزرگ؟ خبرنگار يك» ،«است مهم برايت خیلي علوم درس بشوی؟ دامپزشك يك

 كنید غیرعیني و نیافتني دست ای برنامه دربند را او كه نیست معنا بدان اين البته... «كند مي كمك تو به

 .ببخشد معنا خواهد، مي او از مدرسه كه هايي تالش به تا كنید كمك او به بلكه
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 کند اداره را زمان دهید یاد او به

 خیلي بايد رو ازاين. شوند مي عاجز دهند، انجام منظمنا طور به را تكالیفشان كنند مي عادت وقتي ها بچه اغلب

 احساس بیشتر زماني چه گردد، برمي خانه به مدرسه از آموز دانش وقتي. داد كاری منظم ريتم آنها به زود

 ساعت يك خانواده، های محدوديت و او عالئق گرفتن درنظر با دهد؟ انجام را تكالیفش تا كند مي راحتي

 خوردن از بعد روز هر اول كالس همان از كه آموزی دانش ترتیب بدين. كنید ینتعی برايش را مشخص

 تكالیف انجام به منظم طور  به را بیشتری وقت تواند مي تر راحت نیز ها بعد كند، عادت خواندن به عصرانه

 .دهد اختصاص اش  مدرسه

 کنید فراهم برایش مناسبی محیط تکالیف انجام براي

 و دور خانواده افراد همه كه مكاني يا اتاقش داخل آشپزخانه، داخل دارد؛ آموز دانش دخو انتخاب به بستگي

 حمايت احساس والدينشان حضور با تا دارند نیاز ديگر های بچه از بیشتر ها بچه از بعضي... . هستند او بر

 بنابراين. نیازدارد ييتنها به بیشتر تكالیفش انجام برای شود، تر بزرگ آموز دانش چه هر كل، در اما. كنند

 او داده انجام را تكالیفش شويد مطمئن آنكه برای: كنیم حمايت استقالل اين از كه است آن درست، روش

 سؤاالتش به پاسخگويي برای كه دهید نشان حال عین در داريد؛ اعتماد او به كه دهید نشان بلكه «نپايید»را

 .دهستی اش  تحصیلي روند ادامه مراقب و دسترس در

 کنید نظارت او بر کردن قضاوت جاي به

 «او جای به» را تكالیفش چنانچه. دهد انجام تنهايي به خودش را تكالیفش بايد آموز دانش حالتي، هر در

 در و بدهد دست از را دارد كردن پیشرفت برای هايش قابلیت به كه اعتمادی همه شود مي باعث دهید، انجام

 به بنا مادر و پدر. آوريد بارمي مسئولیت بي را او كند، تجربه را اشتباهاتش دهایپیام دهید نمي اجازه كه حالي

 نظارت اين. كنند مداخله بايد است رسانده اتمام به را تكالیفش ببینند آنكه برای و آموز دانش درخواست

 او زحمات و ها تالش شاهد كه دهند نشان ويژه به و كنند مشخص را آموز دانش ضعف نقاط تا است فرصتي



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir.  کنيد

22 
 

 را دست اين از افكاری همچنین. كند مي كفايت اش  كالسي نمرات نكنید، او مورد در قضاوتي هیچ. هستند

 ترجیحا «تو» گفتن جای به... . و «كني كار اينها از بهتر تونستي تومي» ،«نفهمیدی هیچي تو: »بگذاريد كنار

 تو: »بگويید آنكه جای به مثال، كنند؛ مي تشويق دخو اصالح برای را او كه بريد كار به منظور بدون عباراتي

 او به موفقیت هر ازای به كه نكنید فراموش خصوص به و «دارد وجود اشتباه 1: »بگويید «ای كرده اشتباه بار1

 .بگويید تبريك

 بازشناسید را قوتش نقاط

 تمركز او بد نمرات روی ،بشناسند را فرزندشان قوت نقاط كنند مي فراموش كه حالي در مادرها و پدر اغلب

 همچنین. شود شمرده ارزش بي نبايد درسي هیچ ،...و ورزش جغرافي، تجسمي، هنرهای زبان،. كنند مي

 سوق دارد مشكل آنها در كه دروسي سمت به را او دارد، تسلط آنها بر فرزندتان كه دروسي طريق از توان مي

 باعث ورزش به او عالقه. كنید مند عالقه تاريخ به را او تا است فرصتي تجسمي هنرهای به او عالقه دهید؛

 .دهید نشان او به را رياضي اهمیت و كنید صحبت او با فاصله و زمان نیرو، مورد در تا شود مي

 باشید الگو برایش

 وقتي مادرش و پدر كه درحالي دهد انجام را تكالیفش بايد گردد برمي خانه به مدرسه از وقتي آموز دانش چرا

 مدرسه و درس برای بخواهد بايد آموز دانش چرا كنند؟ مي تماشا تلويزيون گردند بازمي خانه به كار سر از

 كه وقتي چرا زنند؟ نمي كارشان مورد در خوبي های حرف مادرش و پدر كه شنود مي كه درحالي كند تالش

 از كه توقعي و خواسته بین است الزم بخواند؟ كتاب بايد آموز دانش كنند، نمي مطالعه مادرش و پدر

 درستي به را فرزندتان آنكه برای. باشد داشته وجود انسجام دهیم مي انجام خود كه عملي و داريم فرزندمان

 .باشید الگو يك برايش روزانه زندگي در خودتان بايد ابتدا كنید، همراهي اش  تحصیلي دوران طي

 كنید درک شويد نگران اينكه جای به
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 باشد بنا اگر نكند؟ تكرار را اشتباهات اين دوباره تا كنیم كار چه نفهمیده؟ را چیزی چه داشته؟ مشكل كجا

 دانش با فورا و روشني به آن های علت مورد در كه است خوب نشويم، نگران بد نمره يك فقط ديدن با كه

 كه دارد احتمال كنیم، رها خود حال به را مشكالت اگر زيرا. كنیم صحبت معلمش با لزوم درصورت و آموز

 كاری هیچ. »كنیم رها خودش حال به را او حد از بیش يا شويم «سختگیر» خیلي آموز دانش به نسبت يا

 درس برای آموز دانش انگیزه برخورد دو اين ؛«شه نمي سرش رياضي از هیچي بكني، كار هر» ،«كرد شه نمي

 .برد مي بین از شدت به را خواندن

 :نهایی وگزارش گیري نتیجه

 واستقبال حضوردرخانه برای گرفتیم ازمادرش كه وباقولي شد يابي ريشه مشكل ماوقتي موردبحث درمشكل

 دانش قوت نقاط كردن آموزوبرجسته دانش به مسولیت ،ودادن ازمدرسه برگشتن هنگام ازفرزندش

 كه كرداين بايداشاره كه ای نكته.شد حاضرمي درسركالس بیشتری باآرامش شدوبعدازآن اوحل آموز،مشكل

 اين علل جمله از .نمود وشتاب ونبايدعجله نیازمنداست تری طوالني زماني ی پروسه فردبه تغییردررفتاريك

 تضاد از جلوگیری برای معلم صدر سعه و ها عیب پوشي چشم آموز، دانش شخصیت به احترام رفتار تغییر

 تر مهم و ارزش بي ظاهری به رفتار ينا كردن برجسته و مثبت رفتارهای ترين كوچك تشويق آموز، دانش با

 در متفاوت استعدادهای وجود كه است درست. باشد مي آموز دانش و معلم بین دوستانه رابطه ايجاد همه از

. بگذارند تفاوت نبايد بودن صمیمي در ولي باشند داشته متفاوتي برخوردهای تا كند مي وادار را معلم افراد،

 رابطه همین و داشت خواهند دوست را او متقابال نیز آموزان دانش باشد، يصمیم آموز دانش با معلم اگر

 را او سخنان بدارد، دوست را خود معلم اگر آموز دانش. شود مي آموز دانش در معلم نفوذ باعث دوستانه،

 .بیند مي او از پیروی به موظف را خود و كند مي قبول
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 ها درخانواده مشابه مشکل حل براي راهکارهایی

 زندگي امكانات ی همه كه یدانش آموز.بارآورند به خودرامستقل اندانش آموزكنند پدرومادرهابايدسعي-0

 هركس سازگاركندكه خودرابامحیطي شود،نخواهدتوانست مي گذاشته دراختیارش وساده سهل صورتي به

 .برد مي سهم مساوی ازحقوقي

 باآنها جديدوسازش های محیط پذيرش آمادگي دانش آموز باشدكه نحوی ورفتارپدرومادربايدبه اعمال-2

 .باشد راداشته

 بالقوه خودراعاملي دانش آموزبگیردو انجام غیرمستقیم نحوی ،بايدبهدانش آموز به والدين ومساعدت ياری-1

 .ببیند دربرابرسدمشكالت وبالفعل

 گنج)خواهدبود منصفانهو عادالنه مابااوهمیشه روابط كه بقبوالنیم دانش آموز به ومشخص صحیح بابرخورد-1

 (.0168جو،
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