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 به : تقدیم

ه  فههه  اههه یاک شهههکه ب  هههمش مش متهههکه   ههه      هههک     یثهههک معلمهههکه اهههه   یهمهههه   
دل هکشهههکه  ا هههدش  ب عتههه  بهههه فشب هههد ه      یهههک   ب  ق یهههش هعههها    یدگک تهههکهد

 یهه بکشههد    ههکا ب  تههکه     ی ههکم یتههکه ه اههه  ب   یمههشب ب بهه ا   هه      بهه  یهه معصهه ا  
  ههکه   هه    اشتتههکه مملهه   ب  اههش ب    ههک       یمجکهههد  هههک  یمههشب ب بهه ا  مههشش   

 بکد   ی  ه
  

 :تشكر و قدرداني

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی كه اين كه اين كه اين اينك اينك اينك                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين 

ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در 

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 
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 : هچكید

 والدين مشاجرات و اختالف و برد می سر به گسيخته هم از خانواده يك در كه آموزي دانش شك بدون

 خواهد مطالعه و درس به عالقه كاهش و تحصيلی افت ، زند می هم به را او عاطفی سالمت و خاطر امنيت

 اي كننده تعيين نقش ، انآن رفتار وكنترل والدين كردن آگاه در معلمان كه است داده نشان  تجربه. داشت

 در مادر و پدر هاي مشاجره و خانوادگی هاي درگيري . است آموز دانش اسرار حافظ معلّم و  كند می ايفا

 رفتارهاي در و گذارند می صحنه بر ناظر نوجوانان و كودكان بر شديدي روحی تأثيرات فرزندان، حضور

 پدر مرگ نوجوانان و كودكان كلی طور به. گذاشت واهدخ جاي بر مزمن اثر نوجوانان و كودكان پرخاشگرانه

 و شخصيتی عاطفی، پيوندهاي مادر و پدر فوت در هستند، پذيرا آنان طالق از تر راحت را خود مادر و

 كوتاه مالل، و افسردگی و شود می سست كمتر يا شود نمی گسسته روانی ارتباط هاي رشته و احساسی

 مشكالت و است بيشتر دختران و پسران در طالق المدت طويل آثار كه حالی در. است زودگذر و مدت

 . آورد می وجود به را خانواده تشكيل در ناسازگاري

 با  مدّت اين در متأسفانه.   هستم خدمت به مشغول ابتدايی ي مدرسه در كهاينجانب چند سالی است 

 نموده آن كاهش يا رفع در سعی قبل زا بيش تجربه با سال هر و بودم مواجه  بسياري دار مشكل شاگردان

)اسم  مهدينفر بودند دانش آموزي مشكل دار به نام  ....كه  آموزم دانش بين از سال هر مثل هم امسال.  ام

 و اذيّت باعث ناشی حركات انجام با كه بودپرخاشگري  و نظم بی دانش آموزي مهدي وجود داشت. مستعار(

او به درس و مدرسه عالقه اي نداشت و از انجام تكاليفش به بهانه .   بودشده و زور گويی به آنها  ديگران آزار

 از متوجّه ديگران با مصاحبه و مشاهده از پس من و دجار افت تحصيلی شده بود هاي مختلف سر باز می زد.

 و رست و ناامنی رفع پی در ديگران و او مادر با صحبت با و شدم او زندگی محيط و خانواده گسيختگی هم

 درپيش و ديگران و باهمكاران همفكري و  بررسی و مطالعه از پس.  آمدم بر او اخالقی و رفتاري اختالالت

 .   شدم او اخالقی و رفتاري اختالالت كاهش به موفّق مناسب هاي روش گرفتن
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 : مقدمه

 و سبك ، نوشتسر تعيين در مهمّی نقش كه است فكري هاي ارزش و شخصيّت گذار پايه اوّلين خانواده

 جدايی و طالق.  ندارد  گريزي طالق نامطلوب تأثيرات از خانواده در  كس هيچ. دارد فرد ي آينده مشی خط

 شديد هاي درگيري و  كشمكش دوره يك از پس غالباً كه است نامطلوب و ناخوشايند اي پديده والدين

 بر طالق والدين ي فزاينده هاي كشمكش پی در كه روانی فشارهاي بر عالوه.  پيوندد می وقوع به خانوادگی

 گاه كه دارد وجود طالق جانبی هاي پيامد  عنوان به نيز ديگري روانی فشارهاي ، گردد می تحميل كودك

  ، رفتاري هاي ناهنجاري ، روان و اعصاب هاي بيماري مرز به را كودك تواند می فشارها اين مجموع

 ، است والدين براي سال ترين پرتنش طالق هاي سال اولين.  كشاندب نيز عاطفی و اجتماعی هاي ناسازگاري

 ص ، حجازي .  ) اند مواجه خانوادگی و امورمالی به مربوط هاي دشواري و تازه مشكالت از بسياري با زيرا

 ، اضطراب احساس و شود می تزلزل دچار والدين ي پنداره خود شرايطی چنين در اوقات اكثر(   11

 اين.  آيد می وجود به معنا پر روابط برقراري در كفايتی وبی ناتوانی و طردشدگی  ، مخش ، افسردگی

 جديد شرايط بر عالوه كودك و سازد می  متأثر را كودك عاطفی و روانی حريم امواجی همانند احساسات

 ( 11 ص ، حجازي . )بود خواهد نيز طالق جانبی هاي پديده   تحمل به ناچار ، والدين

 و انكار با كودكان اين.  دهند می نشان متفاوتی برداشت و تأثير ، دفاع هاي روش ، ساله 01 تا 7 كودكان

 ( نژاد حسين.)  كنند می آشكار را خود فراوان غم و كشند می درد خيزند برمی پديده اين با مقابله به ، رويا

 صحبتی خانواده در چون و(   01 ص كولمن)  دانند می والدين طالق بانی و باعث را خود كودكان از بعضی

 و نگرانی و ترس اين و رود می فرو آميز وهم درتخيالت روز به روز كودك ، شود نمی    رابطه اين در

.   دهد می نشان... و واهی هاي ترس و ديگران آزار و اذيّت و گفتن دروغ يا اداري شب با را خود نااميدي

 در اگر  بخصوص ، است تحقير احساس ، شود می   كودك فتنگ دروغ باعث كه روانی عوامل از ديگر يكی

. كند می بروز بيشتري شدت با حالت اين ، بگيرد قرار متعدد سرزنش و نكوهش مورد خانواده و مدرسه

 هر  از تا كند می تالش ، است آمده وارد ضربه شخصيتش به و شود واقع اهانت تحقيرو مورد كه كودكی
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 كنند توجّه وي ،به ديگر احيانأكسانی و خانواده اعضاي كه كند ،كاري بدهد نشان ار ،خود تواند می كه راهی

 از ترس اطفال گويی دروغ علل از ديگر يكی.  كنند اعتراف شخصيتش به و بياورند حساب به را او ،

 بيشتري دروغ در كودك اصرار و تر زياد ،ترس باشد تر خشن مجازات قدر هر است بديعی.  مجازاتهاست

 . شد واهدخ

 : مسأله  بیان

 و پدران كه جايی.  است خانواده ،محيت كودكان در راستگويی فطرت پرورش عوامل مهمترين از يكی

 و  رود می درستی راه به طبعاً طفل گردد، نمی حقيقت خالف و دروغ پيرامون و هستند راستگو مادران

.  كند طرف بر ، شوند می پيدا راهش سر در فراوانی به كه را موانعی تواند می آسانی به و آيد می بار  راستگو

 با طفل قطعاً ، هستند معتاد ناپسند خوي اين به و گويند می دروغ خود مادران و پدران كه جايی ، برعكس

 (    زاده شفيع .) كند می رشد دروغگويی ناپسند خلق

    زناشويی از رهايی ، نكاح قيد از شدن جدا يعنی طالق*  

 قاعده بی ، ناپسند و زشت ، وناهموار كج يعنی جارناهن**  

 (عميد فرهنگ از برگرفته)   عمل طرز ، حركت طرز ، رفتن ، روش يعنی رفتار***  

 مراجعه مدرسه به ، بود آمده دفتر به فرزندش همكاري ي واسطه به كه ، اوليا از يكی 15 ماه مهر اوائل در

 و رود می ها آن خانه در به موقع بی كه كرد شكايت ، بود ها آن همسايه كه ديگرم آموز دانش از و كرد

 برخورد تفاوت بی مسأله با اوّل زير علل به من...... و است فرزندش با ناسازگار و ها آن استراحت مزاحم

 :كردم

 تك تعلّ به آموزانم دانش  از يك هر كه) ، نفر بودند ....كه تعداد  دانش آموزان ي اندازه از بيش تراكم  -0

 وارد مدرسه محيط به مدرسه از دوري ماه چهار از پس و مختلف هاي فرهنگ با و خانواده در فرزندي دو يا
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 ، اقتصادي ، خانوادگی ، اجتماعی ، روحی ، رفتاري قبيل از مشكالتی داراي ها آن از بعضی و بودند شده

 .( بودند جسمی و فرهنگی

 ها آن تك تك شناخت عدم  -1

  مدرسه مشكالت علّت به رطو همين  -1

 در تعادل عدم مشاهده و آموزان ديگردانش شكايت و اولياء همان دوباره مراجعه با  هفته چند  از پس ولی

 .  نمايم بررسی  او اعمال و رفتار روي تا شدم آن بر  ، او رفتار

 

 : موجود وضع توصیف

 به)اسم مستعار(   مهدي  انش آموز مورد مطالعه من،د هستم ............ دبستان معاون اجرايی ........اينجانب 

 در مكرّر  درگيري باعث ، ها آن  وسايل ريختن و ها بچّه با مكرّر برخورد و رفتاري تعادل نداشتن خاطر

 او از اولياء از بعضی و  ديگرم آموزان دانش اوقات اكثر و است مدرسه محيط از بيرون و مدرسه و كالس

 راه و شود می بلند خود ازجاي اجازه بدون ، درس تدريس موقع مخصوصاً ، درس يطمح در.  هستند شاكی

 می     ديگرم آموزان دانش يادگيري و كالس مخل اساس بی مطالب گفتن خاطر به اوقات واكثر رود می

ر او به درس و مدرسه عالقه اي نشان نمی دهد و بسيا. است آموزانم دانش ديگر و من ناراحتی موجب و شود

 و دچار افت تحصيلی شده بود.بی نظم و پرخاشگر است.

هفته سوم آبان .  نوشتم را رفتارش ي سياهه و كردم مشاهده دقيق طور به را مهدي رفتار هفته دو مدّت به

 تا ديدم خيز و جست و دويدن حال در راهرو وسط را مهدي ، آمدم بيرون آموزشگاه دفتر از كه موقعی ،ماه

 درس آموزان دانش با احوالپرسی و سالم و كالس به ورود از پس ، دويد كالس طرف به دافتا من به چشمش

 در آشغال ريختن يا مداد كردن تراش بهانه به  اجازه بی مهدي بار چندين تدريس موقع.  كردم شروع را
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  زمين روي عمد غير يا عمد به را ها بچّه وسايل پرتی حواس با بار هر و برخاست جايش از زباله سطل

 حرف حال در ،  دستی بغل يا پشتی يا جلويی آموزان دانش با قرار بی مهدي.  در هنگام تدريس.  ريخت

 .شد می  مواجه ها آن اعتراض با كه زد می هادست آن وسايل به اجازه يابدون زدن

 يك وبا ررنگپ و تيره پا تا سر از دست يك را آدم تصوير و  می كرد كثيف و خطی خط همواره دفترش را او

 ودر حوصله بی و ناآرام ، او همواره .   ندارد را كار در دقّت و صبر و حوصله اصالً.  كرد  آميزي رنگ ، رنگ

 يا زدن حرف با مستقيم غير  بلكه نكرد شركت كالس فعّال و گروهی هاي فعاليت در ولی بود جوش و جنب

 انجام بدخط و غلط را آن شد مواجه من اعتراض با یوقت شد ها آن آزار و اذيّت باعث  ديگران وسايل ريختن

 بيش آموزانم دانش ديگر شكايت و تكرار او قراري بی و آزار و اذيّت و نظمی بی ، هم بعدي هاي روز در.  داد

 اوقات بيشتر. خريد خوراكی  ديگر آموزان دانش براي و آورد مدرسه به  زيادي پول روز چند.  شد پيش از

 را ها آن كند، جا جابه را اي وسيله دقّت با تواند نمی كرد، پاره كشيدن با را دوستش كيف. گويد می دروغ

 .زند می ديوار و در به يا اندازد می زمين روي

 كه كردن اظهار شاگردان از تا سه دو  بعدي زنگ  ، بماند كالس سر  دادم اجازه او به كه تفريح زنگ روز يك

 . نيست كيف درون هايشان خوراكی

 و(  بود  كرده شكايت مهدي از بار سه دو ، سال اول  مادرش كه) آموزي دانش ازآن غير آموزي دانش هيچ

 در ) پرت حواس ، نظم بی آموزي دانش كل در.  كند نمی بازي او با داراست ، را او خصوصيات حدودي تا

 هايی سؤال شده گفته طالبم درمورد او از وقتی و شدم او پرتی حواس متوجه ، مختلف دروس تدريس موقع

 حرف  و اعتراضات به  اصالً و باز لج  و حوصله بی ، پرتحرك. (   داد تحويل من به ربط بی هاي جواب كردم

 .هستند يا هستم او با كه انگار نه انگار و  كند نمی توجّه ديگران هاي

 احساس شديداً و كند می گیزند رويا و تخيالت در رفتن با كه است سرخورده و تنها رفته هم روي مهدي

 و تحرك رويه بی و زند می حرف اجازه بدون كه اوقات بيشتر در موضوع اين ، كند می  محبّت و تنهايی
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 نظر از فوق آموز دانش.  است مشهود ، خرد می گوناگون هاي خواكی ها بچّه براي يا دارد جوش و جنب

 .نيست خورد بر مناسب و مطلوب وضع از اقتصادي وضعيت

 

 : علّت شناسایی

 تفسير و تعبير در. دادم انجام جداگانه ديگرم آموز دانش چند و ومدير معلم و همسايه ،مادر با اي مصاحبه 

 جدا هم از مادرش و پدر( ساله چند) خانوادگی شديد اختالف علت به پيش سال كه دريافتم ها مصاحبه اين

 گوناگون تربيت نوع دو معرض در مهدي. كند می زندگی پدرو جدا از  مادرش پيش مهدي اكنون. شده و 

 متوسطی هوش  از كه بردم پی پرسيدم مهدي از كه مختلفی هاي سؤال با. كند پيدا را خود راه تواند نمی

 .است برخودار

 و دانستم او عاطفی و اخالقی و فرهنگی گانگی دو و پاشيده هم از خانوادگی نظام در را او مشكل اصلی علّت

 . آمدم بر چاره فتنيا پی در

 

 ( 1 شواهد)  اطالعات گردآوری

در جلسه اي .  كردم نظرخواهی همكاران و معلم ، مدير از و كرده مطرح مدرسه جلسات از دريكی را مسأله

كه در خصوص شناسايی دانش آموزان در معرض افت تحصيلی و تالش در جهت رفع مشكل آنها در مدرسه 

اران در اين زمينه  و تالش براي رفع آنها اختالفات خانوادگی و جدايی برگزار گرديد ضمن صحبت با همك

را در جلسه عنوان نمودم و بيان كردم كه داراي اختالفات خانوادگی شديدي است كه  مهديپدر و مادر 

 مادر با اي مصاحبهباعث پرخاشگر شدن و زورگو شدن اين دانش آموز نسبت به همساالنش شده است.

 به توجه با و داده انجام مصاحبه او هاي كالسی هم از تن چند با.  كردم خانه محيط در او توضعي ي درباره

 با. ام گذاشته ميان در او با را مشكالت كليه مدرسه حياط در و خواسته را او آموزان دانش و اوليا شكايات
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 را مشكل اين  داليل رسهمد در موجود مدارك و واسناد او تربيت و تحصيلی ي پرونده مطالعه و اوصاف اين

 : يافتم چنين

 .مادر و پدر طالق

 خانواده و دوستان از برخی همانند مدرسه از بيرون در نامناسب الگوهاي وجود

 پدر سر پشت بدگويی و مادري ي خانواده و مادر توسط نامناسب و رويه بی محبّت

 خانواده دو يها فرهنگ دوگانگی علّت به او از گانه دو انتظارات و ها درخواست

 ناهنجار رفتارهاي بروز هنگام ، جا به و مناسب تنبيه و تشويق عدم

 او مادري ي خانه و مدرسه در همچنين و خانه در او حد از بيش آزادي

 وجود ابراز و خودنمايی به وي شديد عالقه

 ديگران حقوق و مدرسه مقررات گرفتن ناديده

 

 : گرد آوری راه حل ها

 همين در.  گردد برقرار او با اي صميميانه و نزديك ارتباط كه است نياز فرد هر جان و دل در نفوذ براي

 : ابتدا كه ديدم بهتر راستا

 . كنم گوش هايش حرف به خوب و داشته آموز دانش اين با صميمی ارتباط

 متعادل حد در او به نمودن محبّت

 او به دادن شخصيت و احترام 
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 او در اعتماد ي روحيه تقويت

 مدرسه و خانه در او به دادن ئوليتمس

 ديگرم شاگردان خودم و خانواده جانب از او بيشتر و بهتر درك

 جنسی و گروهی و انفرادي و زبانی صورت به معمول حد در او تشويق 

 ديگران اساسی حقوق حفظ جهت در فداكاري و ايثار ي روحيه تقويت

 .منطقی و درست هاي ل استدال با رفتاري  مناسب هاي الگو ئه ارا 

 

 : حل راه انتخاب

 او  مادر با كردم سعی بيشتر ولی كنم استفاده ها آن ي همه از كردم سعی شده ارائه هاي حل راه بين از

 جلسه چند در پس  ، دانستم می فرد  اين خورد بر ي نحوه به او رفتاري اختالل بيشتر زيرا كنم صحبت

 متوجّه را آنان ، خانواده تأثيرات توضيح با و كردم يادآور آنان به را او درسی يا عاطفی مشكل ، گفتگو و بحث

در جلسه اي كه با مدير و  . دارند عهده بر وظايفی چه خود فرزند بيت تر ي زمينه در كه  كردم وظايفشان

 دعوت مهدي   مادربرگزار شد مقرر گرديد كه اين دانش آموز در مدرسه مورد مشاوره قرار گيرد. ا ز  معلم

را توجيه  مهدي مادربه عمل آمد در جلسات متعدد در مدرسه براي رفع مشكل فرزندش شركت نمود. و 

 كرديم كه توجه بيشتري به فرزندش داشته باشد و با محبت با وي برخورد نمايد.

 .مدرس و خانه در دادن مسئوليت. 0

 او شخصيت به احترام. 1
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 كار مقابل در يعنی)  شود می كالس نماينده شود مؤدب و خوان درس و منظم اگر كه كردم صحبت او با

 ( . دارد العملی عكس  عملی هر دادم آموزش مستقيم غير ، گيرد می   پاداش خوب

 آموزان دانش تمام طريق از  ،..... و خواندن درس  و زدن حرف جا به ، مناسب و خوب كارهاي انجام خاطر به

 .شد می تنبيه غلط و خالف كارهاي مقابل در و قرارگرفت رغيبت و تشويق مورد جوايز دادن با خودم يا

 

 2 شواهد:  حل راه كاربرد چگونگی

 درمقابل و بياورند فرود تعظيم سر او حق به هاي خواسته مقابل در تا كه خانواده با صحبت من قدم اولين

 او رفتارهاي تمام و يندنگو را سوم نفر بدي او پيش در.  باشند زبان يك و سرسخت او نابجاي هاي خواسته

 تا خواستم او از. دهم قرار وترغيب تشويق مورد را او خوب كارهاي تا دهند گزارش من به اي نامه طی را

 .شود می كالس نماينده باشد ام گفته كه طور آن اگر و باشد من براي گلی شاگرد و آنها براي خوبی فرزند

 گروهی، كارهاي در او دادن شركت

 ديگران، و همكاران قابلدرم او تشويق

 او، مثبت نقاط به اشاره

 باشگاه، به رفتن به ترغيب

 . كنند منفی نقاط به اشاره بعد و بگويند را او مثبت نقاط اوّل ، كودك پيش در ديگران از خواستن

از  مهديهمچنين در زمينه درسی تكرار و تمرين و ممارست بيشتري داشته و براي بهبود وضعيت درسی 

آموزشی مدرسه سركار خانم ليال كوليوند جهت استفاده از روش هاي تدريس متفاوت و بهتر كمك  معاون

 گرفته شود.
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او را به عنوان مسئول بهداشت  مهديهمچنين در اين زمينه براي رعايت نظافت و بهداشت بيشتر توسط 

 كالس معرفی و از طرف مدير و معاون و من به او جوايزي اهدا گرديد.

 

 ی شواهد دوگرد آور

رعايت نظم و انضباط و مقررات و اخالق و بهداشت  درسی رشد چشمگيري داشت و از نظر از نظر مهدي

 او ظاهر و كفش و پوشيدن لباس طرز ماه ارديبهشت اواسط درنشان داد. زيادينسبت به گذشته پيشرفت 

 زمين روي را ديگران وسايل نرفت راه موقع و نبود سال اوّل نامناسب و شلخته مهدي آن ديگر ، شد عالی

 شاگردان ،حتّی كرد می عذرخواهی شد می مرتكب ناخواسته اگر و نشد او از شكايتی وهيچ ريخت نمی

 او از هم اوقات بعضی البتّه ، كردند می هم تعريف او از همسايه اولياي آن و نامادري طور همين و ديگرم

به درس و . بود او سن اقتضاي ها شيطنت اين  چون نداشت اهميّت زياد كه شد می هم جزيی هاي شكايت

 مدرسه عالقه زيادي نشان می داد و از شدت پرخاشگري اش بسيار كاسته شده بود.

 . نمايند می رضايت احساس اودرمنزل عملكرد از او خانواده

 . كنند می تعريف او رويه تغيير از همكاران ديگر و معلم و مدير

 . بنشينند نيمكت يك پشت و او  كنار در تا ددارن تمايل ديگرم شاگردان

 دوست و شده حساس خود خط به شود می مشاهده او تحصيلی ي پرونده در محسوسی تغيير درسی نظر از

 . بگيرد قرار تشويق مورد تا بنويسد تر خط خوش هم قبل روز از دارد

 مورد در زند می حرفی اگر و دهش كمتر آن تعداد ولی ، زند می حرف اجازه بدون هم باز تدريس موقع در

 . زند نمی حرف ربط بی قبل هاي ماه مثل و است درس خود

 . رود نمی كوچه به ها تر بزرگ اجازه بدون
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 . دهد می انجام موقع به تقريباً را ها آن و داده اهميت درسی تكاليف و درس به

 روزهاي در كه باشد داشته تسلط خود يرفتارها بر زيادي حدود تا تواند می كه داد نشان تالش و سعی با او

 . شد كالس نماينده ماه ارديبهشت آخر

 صميمی و گرم بيشتر چه هر ها خانواده كانون و نگردم رو به رو مسائل گونه اين با ، اين از پس اميدوارم

 .  باشد شاداب و خندان هميشه ، خانواده  زيبا هاي گل لبان تا باشد

 فرزندان روی رب گذار تاثیر مسائل و طالق

  افزايش  به رو  جهان  تمام در  بلكه ما،  مملكت در تنها  نه  آمارش كه پنداشت بحرانی ميتوان را طالق مسئله

 هستند  عواملی  غيره و مجدد  ازدواج اعتياد، ، خانواده  دخالت ، متقابل  درك  عدم فقر،  قبيل از  مشكالتی.  است

. باشد  نداشته وجود  منطقی و  درست  راهنماي  يك  ميان  اين در  كه  است  كافی و برند  می باال را آمار  اين  كه

 .  نباشيم  تلخی  اتفاقات  چنين شاهد  گاه  هيچ  كه  روزي اميد  به

 : كرد بندي طبقه زير ترتيب به توان می را فرزندان در طالق تأثيرات

 : پسران و دختران در وسواس هاي زمينه ايجاد ـ0

 (  است روزمره كارهاي و اعمال افراطی و اراده بدون تكرار سواسو) 

 درك يا لذت احساس فاقد فرد اجتماعی، بيماري نوع اين در: نوجوانان و كودكان در افسردگی بروز ـ1

 وي بدن ارگانيسم در مداوم طور به خستگی و شده چيره او بر اشتهايی بی است، روزمره زندگی از كمتري

 . دشو می مشاهده

 به تشويش و نگرانی ترس، احساس به شبيه حالتی نوجوانان در: اضطراب هاي زمينه آوردن وجود به ـ1

 سستی به توجه با نوجوان. است مشهود نوجوانان رفتار در آينده از بيم عالئم بيماري اين در. آيد می وجود

 . دارد وحشت گروهی و جمعی هدست هاي حركت براي مدون ريزي برنامه مورد در تفكر از خانواده مبانی
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. است پدري محبت و مهر از مداوم هاي محروميت نتيجه: نوجوانان در عصيان و پرخاشگري روحيه ايجاد ـ1

 و يابد نمی را خود مادر و پدر با متقابل و مستقيم و حضوري مذاكره امكان نوجوان چون بيماري نوع اين در

 رفتارهاي. آيد می وجود به او در پرخاشگري و عصيان روحيه د،بين می جواب بی را خود هاي سؤال طرفی از

 . است مشهود كامالً اند شده جدا همديگر از آنان هاي خانواده كه نوجوانانی گفتار و اعمال در پرخاشگرانه

 بوده خود مادر و پدر جدايی شاهد كه هايی خانواده نوجوانان در ضعف و شدت با بيماري اين: قراري بی ـ5

 محرك مقابل در حتی يعنی است پذير تحريك عاملی هرگونه مقابل در فرد كه حالتی. شود می مشاهده اند

 . دهد می نشان شديد العمل عكس ضعيف هاي

 حساسيت اين اند شده جدا هم از آنها والدين كه هايی خانواده نوجوانان در سماجت، و سوءظن حسادت ـ6

 حد از زياده و بيشتر حساسيت خود همساالن و همراهان مقابل در نوجوانان از گروه اين. است شده ديده ها

 . دهند می نشان

 موارد اغلب در ولی. هستند امر اين قبول به ناگزير زوجين و است ضروري مواقع و موارد از بسياري در طالق

 بی نیبدبي و سوءظن همديگر، از زوجين عاطفی و اقتصادي احساسی، بيجاي توقعات نتيجه در ها جدايی

 مرد يا زن تندخويی و پرخاشگري شوهر، و زن حد از بيش حسادت زندگی، در گذشت و صبر نداشتن مورد،

 . گيرد می صورت مورد بی خودخواهی و غرور و

 كه آنها يعنی سرپرست تك هاي خانواده دختران كه است اين آيد برمی طالق امر در ها پژوهش از آنچه

 و خانه از فرار زودرس، ازدواج انحرافات چون نامطلوبی عوارض معرض در برند می سر به مادر يا پدر با فقط

 . كند می صدق نيز طبقاتی و اجتماعی هاي گروه مورد در امر اين. قراردارند تحصيل ترك

 نوجوانان و كودكان زندگی در خاصی پيچيدگی و تحول آيد می ميان به ناپدري و نامادري پاي وقتی البته

 . يدآ می وجود به
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 از اي گستره گرچه نانتی عموهاي و ها دايی برادرها، خواهرها، جديد، بستگان با نوجوان و كودك آشنايی

 و خوشبختی احساس نامادري و ناپدري جوار در فرزندان اغلب ولی آورد می وجود به متفاوت و تازه دنياي

 . باشد خوشبخت كامالً خود جديد همسر با شوهر يا زن است ممكن گرچه. كنند نمی شادمانی

 می تشكيل طالق قربانيان را تربيت و اصالح كانون در ساكن نوجوانان و فراري هاي بچه بيشتر ايران در

 می روانی و عاطفی اختالالت دستخوش اغلب كنند، می زندگی خود مادر يا پدر با فقط كه هايی بچه.  دهند

 پدر، تا هستند نزديك بيشتر خود مادران به هستند اناننوجو و كودكان همان كه طالق قربانيان اكثر. شوند

 مادر آنكه حال فرزند تا كند می رفتار خويشاوند يك مثل بيشتر خود هاي بچه با مادر از شده جدا پدر زيرا

 جامعه يك قول به. گذارد نمی پا زير را مادري احساس و محبت و مهر و گيرد نمی فاصله كودكش از هرگز

 از خاصی شرايط و موارد در را طالق به الزام و اجبار «است خانواده كوچك تمدن مرگ طالق هر» شناس

 ناپذير اجتناب ضرورتی فردي هاي آزادي به احترام اجتماع قوانين براساس. بود پذيرا بايد مشترك زندگی

 آنها امعهج هاي ناهنجاري نگذاريم بينديشيم، زندگی درخت نارس هاي ميوه به جدايی هر از قبل ولی است

 سال اصوالً دوم و اول هاي سال) مشترك زندگی خطر هاي سال در فرزند داشتن در تعجيل. كند مسموم را

 كاري پذيرد می انجام خانواده مبانی تحكيم براي ظاهراً كه( رود می شمار به جوان هاي زوج براي خطر هاي

 دهد روي جدايی زوجين بين شده ياد تلفمخ علل به كه صورتی در زيرا بگيرد صورت تعمق با بايد كه است

 . اند مانده جاي به زوجين تفرقه و نفاق از كه بود خواهند فرزندانی قربانيان، نخستين

 يا پدر نظر زير ناگزيرند كه سرپرست تك نوجوانان و كودكان زندگی وضعيت به ساماندهی براي است بهتر

 در را مادران و پدران حكم صدور از قبل تا شود تشكيل «طالق ويژه مددكاران واحد» كنند زندگی خود مادر

 بايد مادران و پدران به. كنند توجيه باشند داشته خود فرزندان با طالق از بعد بايد كه رفتاري و اعمال

 حكم اجراي از بعد) خود فرزندان پيش يكديگر نقايص و عيوب بازگويی و بدگويی از كه شود داده آموزش

 و الزام يك عنوان به را مادر و پدر جدايی واقعيت بايد فرزند چون نكنند، نمايی مظلوم و هنمود احتراز( طالق

 . كند حفظ را مادر و پدر متقابل حرمت جايگاه و باشد پذيرا زندگی ضرورت
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 مشكالت حل و بررسی براي سرپرست تك فرزندان خانواده با طالق ويژه مددكاران تماس و ارتباط تداوم

 احتمالی هاي نارسايی و معضالت از كه است ديگري ضرورت طالق از بعد هاي سال در اعیاجتم ـ روانی

 مدت كوتاه هاي دوره بايد طالق ويژه مددكاران گروه است بديهی. كند می جلوگيري نوجوانان و كودكان

 و يبزهكار مسائل با و بگذرانند را اجتماعی شناسی روان و خانواده شناسی روان كودك، شناسی روان

 .شوند آشنا نوجوانان و كودكان هاي ناهنجاري

 پیشنهادات 

 جلسه چند جديدش آموز دانش  اولياي با پايه هر معلّم است بهتر ، تحصيلی سال  شروع از قبل مدارس در

 ها آن....  و روانی و عاطفی مشكالت و باشد داشته جديد آموزان دانش روي شناختی پيشاپيش تا كند برگزار

 . بيايند بر آن كاهش و رفع پی در ابتدا همان ،از مطالعه و همكاران و اوليا فكري هم با و يیشناسا را

 با اوليا تماس چقدر هر.  باشد می اوليا و معلّم همزبانی و همدلی آموزان دانش پيشرفت هاي راه از يكی

 و تالش مقدار همان به ، دباشن خود فرزند...  و ورفتاري يادگيري مشكالت رفع پی در و باشد بيشتر مدرسه

 اين كه اين براي پس.  آيد می بار موفّقی و صالح ، ساعی فردي آينده در و بيشتر درس به آموز دانش عالقه

 با مربوطه معلّم ساعت دو يا يك ، هفته دو هر است بهتر ، نكند پيدا تداخل درس ساعات با  ها آمد و رفت

 آن در فعّال و آمادگی و مطالعه با اوليا تا شود تعيين جلسه وضوعم قبالً. )  باشد داشته اي جلسه اوليا

 انگيزه ايجاد باعث مستقيم غير ، باشند داشته جلسات اين در فعّال شركت اوليا دو اگر حتّی ، نمايند شركت

 . (  شوند می اوليا ديگر ترغيب و

 كه زمانی تا دبستانی پيش از ، موزآ دانش...  و خانوادگی ، اخالقی خصوصيات از اي پرونده است بهتر چه

 خود هاي بررسی و مشاهدات طبق بر  ، ساله هر پايه هر معلّمان و تهيّه ،  گيرد می  ديپلم آموز دانش

 .  ندهد انجام اي دوباره تالش آموز دانش آن مشكل رفع براي باالتر پايه معلّمان تا كنند اضافه آن به مطالبی
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 وی دانش آموزانتاثیر مشكالت خانوادگی بر ر

 پديدهمسائل براين مؤثر عوامل از يكی دهد می نشان هستند تحصيلی افت داراي كه آموزانی دانش مطالعه

 روانی اجتماعی، جو عاطفی،انزوا، مشكالت والدين، سوادي كم خانواده، گسيختگی هم از ويژه به خانوادگی

 يا حضور والدين، تفاهم ميزان والدين، شغل دخانواده،درآم ميزان مادر، و پدر با صميمانه ارتباط عدم خانواده،

 دانش جسمی و روحی سالمت در كه باشد می برادران و خواهران تحصيليساير وضعيت والدين، حضور عدم

 عاطفيوالدين حمايت و پشتيبانی و مناسب خانوادگی شرايط از كه آموزي دانش.گذارد فراوانيمی تأثير آموز

 بی دچار خود ارضاياحتياجات درپی شود نمی تأمين اش روانی و روحی يازهاين و نيست برخوردار خود

 .شود می آن ترك يا تحصيل به توجهی

 پديدهمسائل براين مؤثر عوامل از يكی دهد می نشان هستند تحصيلی افت داراي كه آموزانی دانش مطالعه

 روانی اجتماعی، جو عاطفی،انزوا، تمشكال والدين، سوادي كم خانواده، گسيختگی هم از ويژه به خانوادگی

 يا حضور والدين، تفاهم ميزان والدين، شغل درآمدخانواده، ميزان مادر، و پدر با صميمانه ارتباط عدم خانواده،

 دانش جسمی و روحی سالمت در كه باشد می برادران و خواهران تحصيليساير وضعيت والدين، حضور عدم

 عاطفيوالدين حمايت و پشتيبانی و مناسب خانوادگی شرايط از كه آموزي دانش.گذارد فراوانيمی تأثير آموز

 بی دچار خود ارضاياحتياجات درپی شود نمی تأمين اش روانی و روحی نيازهاي و نيست برخوردار خود

 .شود می آن ترك يا تحصيل به توجهی

 بدون والدين از برخی كه درحالی است آموز دانش هر موفقيت الزمه والدين ازسوي نيازها به گفتن پاسخ

 .دارند موفقيت انتظار او از فقط آموز دانش قبال در خود ازوظيفه آگاهی

 آموزدارد، دانش تحصيلی كيفيت در فراوانی تأثير والدين تحصيالت ميزان كه دهد می تحقيقنشان يك نتايج

 می و بود خواهند ياورآنها بهترين فرزندان درسی مشكالت حل در پدران ويژه به كرده تحصيل والدين زيرا

 .باشند وتربيت ممهديت از زيبايی بسيار الگوهاي خويش فرزندان براي توانند
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 خانوادگی مشكالت

 افت و روحيه تضعيف سبب بشدت كه است عواملی از يكی آنها تداوم و شوهر و زن خانوادگی دعواهاي

 دست از را خود توان و انرژي زود ظاتیلح چنين در كودكان كه آنجايی از. شود می آموزان دانش تحصيلی

 می ناتوان و خسته بكشند دوش به نيز را خانوادگی مشكالت بار تحصيل با همزمان توانند نمی و دهند می

 .كرد مشاهده آنها درسی نمرات كيفيت در توان می را آنها روحی خستگی آثار اولين و شوند

 اين بگويند او به و باشند داشته خوب نمرات توقع خود وزآم دانش فرزند از شرايطی چنين در نبايد والدين

 وهر هستند خانواده محيط از جزيی فرزندان زيرا است ممكن غير چيزي چنين. توندارد به ربطی دعواها

 است والدين وظيفه اين. داشت خواهد خانواده محيط در آنها روي زيادي تاثيرات منفی چه مثبت چه چيزي

 راه ترتيب اين به و شوند آنها شخصيتی فرورفتگی از تامانع باشند خود آموز دانش دانفرزن روحيه مراقب كه

 .ببندند كند می تهديد را فرزندان آينده لحظاتی چنين در كه انحرافی زمينه نوع هر بر را

 خانواده به مربوط آموزان دانش تحصيلی افت عوامل

 غيره و پدري نا يا مادري نا  وجود ، والدين روانی يا فيزيكی طالق ، آشفته خانواده و خانوادگی اختالف  ·

 خانواده جو به اعتراض و والدين با لجبازي مانند خانواده با فرزندان اختالف  ·

 ابتدايی دوران از منزل تكاليف و درسی امور در والدين به فرزندان نمودن متكی و وابسته  ·

 و نفس به اعتماد آوردن پايين نتيجه در و موفق همساالن با فرزندان نادرست مقايسه و سرزنش ، تحقير  ·

 آنان پنداري خود

 غيره و اعتياد و اقتصادي و سياسی ورشكستگی مانند خانواده در منفی تغييرات  ·
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 غافلگير و باختگی خود از و خانواده اجتماعی يا اقتصادي سطح مترقبه غير و سريع ارتقاي جهت در تغيير  ·

 انحرافات واعان و فرزندان شدن

 آموزان تحصیلی دانش افت بر آن نقش و خانواده

 فرهنگی محروميت - 0

 محروميتاقتصادي و فقر - 1

 خانواده ورفتاري عاطفی عوامل - 1

 فقدانوالدين - 1

 سواديوالدين بی - 5

 اعضايخانواده تعداد - 6

 : كنيم می بررسی را والدين جدايی منفی پيامدهاي و ها آسيب از بخشی ادامه در

 با و داده دست از خانواده محيط در را خود حمايت طالق، شرايط در كودكان ؛ نفس به اعتماد شدن كم. 0

 نمی آينده در آنها. دهند می دست از نيز را نفس به اعتماد و درونی حمايت بيرونی، حمايت دادن دست از

 را خالقيّت و كردن ريسك جسارت گز هر و باشند اجتماع و ديگران روي گذاري تأثير با افرادي توانند

 .داشت نخواهند

 كه را عاطفی توجه عمالً دهند، می دست از را خانواده گرم كانون كه كودكانی ؛ خود حال به شدن رها. 1

 .دهد می آزار را آنها روح مسئله اين و داشت نخواهند را داشته قبالً

 براي بيشتري زمينه طالق هاي خانواده در دكانكو كه هد د می نشان تحقيقات ؛ بزهكاري احتمال رشد. 1

 .داشت خواهند آينده در بزهكاري و جرم
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 توانند می زحمت به و هستند خود مشكالت حل سرگرم والدين كه زمانی در درست ؛ والدين نظارت عدم. 1

 بدور ها هخانواد اين در شده رها نوجوانان و كودكان كنند، حل را طالق از پس خود آشفته زندگی مشكالت

 .زنند می رغم خود براي را تاريك اي آينده ناباب، افراد با رابطه با يا و نادرست رفتار با مادر يا پدر چشم از

 والدين جدايی دليل و عامل آنها كه كنند احساس است ممكن كودكان ؛ گناه احساس و حقارت احساس. 5

 .شوند می كودك در روانی مشكالت بروز باعث احساس اين. اند بوده

 می دختر سازي همانند منبع مادر و پسر سازي همانند منبع پدر نقش؛ با متناسب رفتارهاي آموزش عدم. 6

 در معموالً پرورشگاهی كودكان. گيرند می ياد والدين از را خود جنس با متناسب رفتارهاي كودكان. باشد

 بلد صحيح نحو به را آينده در همسر به تمحب ابراز نحوه و داشته مشكل مرد يا زن عنوان به برخورد نحوه

 رابطه گستره داشتن بنابراين. كنند انتخاب خود براي الگو عنوان به را فردي بايد نيز طالق فرزندان. نيستند

 روي بر نفوذ ذي و سالم فردي با مستمر و مفيد عاطفی رابطه داشتن و طالق هاي خانواده در خويشاوندي

 .باشد می ضروري هست، نيز وا همجنس كه نوجوان و كودك

 كودك، كه زمانی. باشند می كودكان براي محبّت منبع ترين اصلی و اولين مادر و پدر:  عاطفی خألهاي. 7

 بنابراين. است داده دست از را خود محبت منبع كند می احساس دهد، می ازدست را آنها از يكی يا والدين

 .باشد می ضروري انكودك عاطفی تغذيه براي جايگزين منبع تعيين

 . بترسند عشق بر مبتنی رابطه يك ايجاد از نوجوانان اكثر شود می باعث خانواده در طالق وقوع. 8

 هاي ناراحتی و صدمات از احساسی لحاظ به ديگران از خودشان داشتن نگه دور با كنند می فكر آنها. 1

 . هستند امان در بعدي

 ناتوانی احساس امور، اصالح برابر در و دهند می كاهش را خود يندهآ زندگی از حتی ديگران از توقعات. 01

 . كنند می
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 . گيرد می قرار تاثير تحت آنها اجتماعی هاي توانايی. 00

  است شده احساس واضح شكلی به نوجوانی اواخر و اواسط در پسران براي خصوص به پدر داشتن به نياز. 01

 از حاصل تغییرات با كودک آمدن كنار برای كودک سرپرستان برای راهكارهایی ارائه

 : مادر و پدر جدایی

 از و كنند آگاه فرزندشان آينده هاي آسيب به نسبت را آنها و كنند صحبت كودك مادر و پدر با بشود اگر. 0

 براي كار اين دارند؛ دوست را او كه بفهمانند او به و بزنند سر فرزندشان به گاهی از هر كه بخواهند آنها

 .است مفيد بسيار او وحيهر

 كودك نيازهاي رفع جهت در و شد، خواهد برآورده او نيازهاي كه بگويند كودك به دارد امكان واقعاً اگر. 1

 .كنند تالش

 .كنند خودداري بدنی تنبيه از جداً. 1

 . باشد تماس در او با دارد قبولش كودك كه فردي يا نزديك بستگان از يكی است بهتر. 1

 . نكنند دور مدرسه و دوستان و آشنا محيط از را كودك است ممكن كه ايیج تا. 1

 . كنند توجه است مهم فرزندان، براي كه مسائلی همه به. 1

 . باشند آماده باشند می تكراري و شود می پرسيده شما از دفعات به كه زيادي سواالت براي. 7

 :  از عبارتند كه داشت توان می نيز معلم و دوستان با تعامل در و مدرسه محيط در نيز هايی توصيه

 او تا باشد كودكان ساير مثل كودك اين با شما رفتار و كرده پرهيز آميز ترحّم رفتارهاي از كنيد سعی. 0

 .است گرفته قرار ترحّم مورد و دارد فرق ديگران با كه نكند احساس
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 با را او همدالنه روابط و همكاري و بخشيده دبهبو را كودكان ديگر با او روابط تا كنيد تالش است بهتر. 1

 .دهيد افزايش كودكان ديگر

 .دهد كاهش را او مشكل حدودي تا تواند می گروهی هاي بازي به او تشويق. 1

 براي خانه از بيرون در را محبّت و توجه تواند می كودكان دوستانه ارتباطی شبكه درون در حمايت. 1

 .نمايد ارضا كودك

 البته. ندهند آزار را او و نباشد كودكان ديگر تمسخر مورد مدرسه محيط در كودك كه داشت جهتو بايد. 5

 بايد بلكه. نيست آزارگر كودكان تنبيه و مستقيم برخورد آن حل راه باشد داشته وجود مطلبی چنين اگر

 .دآور بوجود كودكان براي را گروهی درون حمايت و كرده تقويت ها بچه بين در را همكاري

 را خود نيازهاي و دهد قرار مادر يا پدر جايگزين را فردي اش زندگی محيط در كودك كه است مهم اين. 6

 توجه بايد. باشد داشته كودك تربيت براي را كافی صالحيت و وقت بايد فرد اين ولی كند دريافت او از

 .دهد قرار خود والدين جايگزين را خود معلم كودك است ممكن كه داشت

 صیه به والدینتو 

 باشیم؟ داشته مثبت نقش چگونه

 كه بدانند آنها بگذاريد. دارند اتكا والدين به مدرسه، به نسبت خويش احساس دادن نشان مورد در كودكان

 به نياز شما كودكان. است كار يك خود مدرسه به رفتن. است بخش لذت و برانگيزاننده شما نظر از مدرسه

 مطمئن شما توجه و عالقه از بايد دهند، انجام صورت بهترين به را خويش كار آنها اينكه براي. دارند تشويق

 بهبود در اي، برنامه چنين. كنيد ريزي برنامه خانوادگی گفتگوهاي و تكاليف انجام وقت تنظيم براي. شوند

 را خود فرزندان. است مفيد كودكان به مسايل تحليل و تجزيه آموزش و صحيح فكري نظام ايجاد و تحصيل

 انگيزه باشند، خانوادگی هاي برنامه براي عضوي آنها وقتی دهيد، شركت خانوادگی گفتگوهاي و ها بحث در

 مناسب فضاي ايجاد كه باشيد داشته خاطر به. آورد خواهند دست به يادگيري و كردن فكر براي را الزم
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 دارايی و ثروت به نه دارد خانواده اعضاي رفتار و فكر طرز به بستگی خانواده در آموزش و يادگيري جهت

 .آنها

 بشمارید محترم را خود فرزندان

 كنيد كمك. نماييد اتخاذ مثبتی روش انسان يك عنوان به او گرفتن نظر در با. باشد خودش كودك بگذاريد

 از باشد پيچيده بسيار مشكل وقتی. نمايد كسب احترام و حرمت خود براي شما تصويب و تاييد طريق از تا

 دست در كارهاي براي تا كنيد كمك ابتدايی هاي كالس آموزان دانش به. بخواهيد كمك متخصص افراد

 .باشند داشته حواس تمركز خود اجراي

 خانواده از گریز

 و درسی مشكالت خطر معرض در را آنان و شود می خانواده از فرزندان گريز موجب خانوادگی اختالفات

 و پدر  ناهماهنگی. دهد می فراري خانواده محيط از را فرزندان خانوادگی لوبنامط جو. دهد می قرار رفتاري

 ترديد دچار تحصيل و درس جمله از خود آينده مورد در آنان و كند می سردرگمی دچار را فرزندان مادر

 تغيب يا فقدان. ندارد وجود مطالعه و درس براي مناسبی زمينه گاه هيچ كه كنند می احساس يا و شوند می

 نزديك ارتباط( خانواده ارشد پسر خصوص به و پسر فرزندان ويژه به) فرزندان تحصيلی افت با تواند می پدر

 .باشد داشته

 درس بر تاثیر و خانه های بیماری

 معيوب و ناهماهنگ نظارت نامطلوب، خانوادگی جو مادر، و پدر روانی و جسمی  بيماري خانواده، درون در

 صورت در ومادر پدر روانی و جسمی بيماري. باشد داشته ارتباط فرزندان تحصيلی افت اب تواند می والدين

 فراهم آنها تحصيلی افت براي را زمينه و شود فرزندان رفتار و درس بر صحيح نظارت مانع تواند می تداوم

 نوجوان و نداشت خود فرزند آمد و رفت بر نظارتی بود، ماژور افسردگی دچار كه مادري نمونه عنوان به كند،



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

 . کنيد مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با
www.asemankafinet.ir 

26 
 

 براي را زمينه امر همين و كرده آمد و رفت ديگري هاي مكان به برود مدرسه به آنكه جاي به

 .نمايد می آماده او از جسمی و جنسی هاي سوءاستفاده

 دارد اندازه و حد نصیحت و پند

 دچار كه آموزانی دانش .دارد ارتباط والدين معيوب نظارت با خانواده در والدين نظارت فقدان يا تحصيلی افت

 نيز والدين متاسفانه و شوند می خسته خود والدين اندرزهاي و پند و ها نصحيت از شوند، می تحصيلی افت

 راه هيچ( هستند همراه نيز توهين و تحقير با معموال كه) كننده خسته و تكراري هاي نصيحت جز گويا

 پسرم مشق و درس به همسرم كه هنگامی گفت می يپدر.اند نكرده آزمايش يا دانند نمی را ديگري مناسب

 هاي كتك برابر در لحظه هر كه است مراقب چپ دست با و نويسد می راست دست با پسرم كند، می رسيدگی

 نتيجه در و مدرسه و درس به عالقگی بی به تواند می نهايت در وضعيتی چنين ادامه. كند دفاع خود از مادر

 .شود منجر تحصيلی افت

 مادر، و پدر روانی و جسمی بيماري: از عبارتند هستند خانواده به مربوط كه تحصيلی افت عوامل راينبناب

 معيوب هاي شيوه و والدين ثبات بدون يا ضعيف و ناهماهنگ نظارت يا نظارت فقدان خانوادگی، اختالفات

 .تربيتی

 براي را آنها فردي انگيزه مورد بی هاي حساسيت ابراز و فرزندانمان تحصيلی امور در حد از بيش دخالت با ما

 شود نمی معلوم كه كنيم می وابسته خود به تحصيلی امور در را آنها حدي تا گاه. بريم می بين از پيشرفت

 شدت حدي به تحصيلی مسايل بر نظارت نيز گاه ما؟ وظيفه يا او وظيفه كيست؟ وظيفه تحصيل و درس

 اين اقتضاي كه نشاطی و شور و شود می خالصه مدرسه و درس در نوجوان زندگی تمام عمال كه يابد می

 .بازد می رنگ است، سنی هاي دوره

 بين از را فردي مسووليت احساس و عمل استقالل نبايد نظارتی و دخالت نوع هيچ كه باشيم داشته ياد به

 خود خاطر به نه و خواند می درس شما فشار با يا و شما از ترس يا و شما خاطر به فرزندتان ديديد اگر. ببرد
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 با شايد زود يا دير و رفت خواهد در دستتان از امور رشته سر جايی باشيد مطمئن خود اراده و ميل و

 اين حدي تا بايد شما اينجا تا ولی شد طوالنی اندكی مطلب چه اگر شويد، مواجه اي شده بينی پيش وضعيت

 خود از دور به و منصفانه را فرزندان تحصيلی ضعف للع يا علت بتوانيد كه باشيد نموده كسب را توانايی

 عوامل از نيز آموزش كيفيت يادشده موارد كنار در كه است ذكر به الزم. نماييد توجه داوري پيش و محوري

 ورود از لذا هستند والدين حاضر بحث در ما عمده مخاطب چون اما شود می محسوب تحصيلی پيشرفت موثر

 .كنيم می ناباجت شده ياد موضوع به

 

 بخوانند والدین

 .كنيد فكر رفتارتان و خودتان به بينديشيد، اش تحصيلی امور در فرزندان رفتار دادن تغيير به آنكه از قبل 0

 اخالقی و اجتماعی عاطفی، ذهنی، جسمانی، هاي ويژگی و خصوصيات با اقدامی هر از قبل است بهتر 1

 .شويد آشنا فرزندتان

 براي حدي تا اضطراب وجود كه باشيد داشته ياد به. كنيد رفتار آرام و منطقی مكانا حد تا كنيد سعی 1

 يعنی داشت خواهد معكوس نتيجه باشد بيشتر آن ميزان چه هر و است موثر يادگيري عملكرد افزايش

 . داد خواهد كاهش را يادگيري عملكرد شديد اضطراب

 .چيست فرزندتان ضعف علل يا لتع ببينيد كنيد، حمله فرزندتان به اينكه جاي به 1

 كردن برطرف راه در خاصی اقدامات بايد داديد، تشخيص ذهنی عمدتا را فرزندتان تحصيلی ضعف علت اگر

 .شود انجام مشكل اين
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 نقش موثر، ذهنی عوامل بر عالوه ببينيد دهيد، می تشخيص عاطفی را فرزندتان تحصيلی ضعف علت اگر 5

. كنيد پيدا توانيد می كجا در را او انگيزه عدم ريشه و تحصيلی انگيزش در مكرر هاي شكست يا و نيازها پيش

 مدرسه؟ يا خانه در

 .شود فرزندتان نصيب تحصيلی پيشرفت و خواندن درس لذت بيشترين بدهيد اجازه 6

 دانيدب است بهتر اما كنيد می استفاده پاداش و جايزه از فرزندتان تحصيلی پيشرفت تشويق براي حتما شما 7

 بيرون از انگيزش ايجاد نوعی: بيرونی پاداش. كنند می تقسيم درونی و بيرونی انواع به را پاداش شناسان روان

 انجام خود كه است كاري از فردي لذت كسب: درونی پاداش. است كالمی و غيركالمی هاي تشويق همان

 .دهد می

 .بپرهيزيد شديدا... و كالسی هم و ادربر و خواهر از اعم ديگران با فرزندتان كردن مقايسه از 8

 سعی است، عرضه بی و ضعيف و ناتوان كه كنيد ثابت فرزندتان به خود گفتار و اعمال با اينكه جاي به 1

 .است ناكافی او كوشش يا و ها شكست كه نماييد ثابت كنيد

 آورد، می وجود به خانواده و خانه در را حادتري مسايل فرزندتان تحصيلی مشكالت كه مواردي در 01

 افراد از گرفتن كمك امكان است بهتر. افزايد می اوضاع وخامت بر بلكه كند نمی كمكی تنها نه شما دخالت

 .دهيد قرار مدنظر را متخصص

 و ريزي برنامه هاي شيوه با هم را فرزندتان بلكه باشيد داشته اي برنامه با و منظم زندگی تنها نه است الزم 00

 .است آموز دانش ضروري نيازهاي از مطالعه هاي روش از آگاهی و سازيد آشنا زمان از مناسب استفاده

 :منابع فهرست

 .نشرارسباران: تهران. وكاربردها ها،مفاهيم نظريه: اجتماعی روانشناسی(.  0111) كريمی،يوسف –
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: تهران(.دهمياز چاپ)وكاربردها ها،مفاهيم نظريه: اجتماعی روانشناسی(.  0111) كريمی،يوسف –

 .نشرارسباران

 .نشرارسباران: تهران(.يازدهم چاپ)وكاربردها ها،مفاهيم نظريه: اجتماعی روانشناسی(.  0181. ) كريمی،ي –

 علوم پژوهشگاه انتشارات: قم(.  0111) شهاب محمدهادي: ترجمه. ودل عقل(. بيتا)وينرايت،ويليام –

 .اسالمی ومعارف

 پارسائيان مهدي: ترجمه. كيفی تحقيق روش(.  1101. ) وراسمن،گرچنب مارشال،كاترين –

 . (فرهنگی دفترپژوهشهاي انتشارات: تهران(.1106)وسيدمحمداعرابی

 وسيدمحمداعرابی پارسائيان مهدي: ترجمه. كيفی تحقيق روش(.  1105. ) ب. وراسمن،گ. مارشال،ك –.

 .فرهنگی پژوهشهاي دفتر انتشارات: تهران(. 0177

 .آگه انتشارات: تهران. رفتاري درعلوم تحقيق روشهاي(  0111. ) وحجازي،الهه بازرگان،عباسسرمد،زهره؛ –

 .آگه انتشارات: تهران. رفتاري درعلوم تحقيق روشهاي(  0110. ) وحجازي،الهه سرمد،زهره،بازرگان،عباس –

 آگه انتشارات: تهران. رفتاري درعلوم تحقيق روشهاي(.  0181. ) وحجازي،ا. ،بازرگان،ع.سرمد،ز –

 

 

  

 


