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 : دهچكي

 والدین مشاجرات و اختالف و برد می سر به گسيخته هم از خانواده یك در که آموزی دانش شك بدون

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

 ای کننده تعيين نقش ، نانآ رفتار وکنترل والدین کردن آگاه در معلمان که است داده نشان  تجربه. داشت

 در مادر و پدر های مشاجره و خانوادگی های درگيری . است آموز دانش اسرار حافظ معلّم و  کند می ایفا

 رفتارهای در و گذارند می صحنه بر ناظر نوجوانان و کودکان بر شدیدی روحی تأثيرات فرزندان، حضور

 پدر مرگ نوجوانان و کودکان کلی طور به. گذاشت خواهد جای بر مزمن اثر نوجوانان و کودکان پرخاشگرانه

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

 کوتاه مالل، و افسردگی و شود می سست کمتر یا شود نمی گسسته روانی ارتباط های رشته و احساسی

 مشكالت و است بيشتر دختران و پسران در طالق المدت طویل آثار هک حالی در. است زودگذر و مدت

 . آورد می وجود به را خانواده تشكيل در ناسازگاری

 با  مدّت این در متأسفانه.   هستم خدمت به مشغول آموزش و پرورش در کهاینجانب چند سالی است 

 نموده آن کاهش یا رفع در سعی قبل از بيش تجربه با سال هر و بودم مواجه  بسياری دار مشكل شاگردان

دانش آموزی مشكل دار وجود تعدادی نفر بودند  ....که  آموزم دانش بين از سال هر مثل هم امسال.  ام
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 انجام با که ندبودپرخاشگری  و نظم بی یاندانش آموز آنها به علت مشكالت خانوادگی مصل طالق داشت.

به درس و مدرسه عالقه ای آنها .   بودزور گویی به آنها شده و  دیگران آزار و اذیّت باعث ناشی حرکات

 من  ندار افت تحصيلی شده بودچو د.ندبه بهانه های مختلف سر باز می زد انو از انجام تكاليفش ندنداشت

 صحبت با و شدم آنها زندگی محيط و خانواده گسيختگی هم از متوجّه دیگران با مصاحبه و مشاهده از پس

 و مطالعه از پس.  آمدم بر آنان اخالقی و رفتاری اختالالت و ترس و ناامنی رفع پی در دیگران و اآنه مادر با

 اختالالت کاهش به موفّق مناسب های روش گرفتن درپيش و دیگران و باهمكاران همفكری و  بررسی

 .   شدم آنها  اخالق و رفتاری

 رفتاریمشكالت  –طالق  –دانش آموزان  کليدی :نكات 

 : مقدمه

 و سبك ، سرنوشت تعيين در مهمّی نقش که است فكری یها ارزش و شخصيّت گذار پایه اوّلين خانواده

 جدایی و طالق.  ندارد  گریزی طالق نامطلوب تأثيرات از خانواده در  کس هيچ. دارد فرد ی آینده مشی خط

 شدید های درگيری و  کشمكش دوره یك از پس غالباً که است نامطلوب و ناخوشایند ای پدیده والدین

 بر طالق والدین ی فزاینده های کشمكش پی در که روانی فشارهای بر عالوه.  نددپيو می وقوع به خانوادگی

 گاه که دارد وجود طالق جانبی های پيامد  عنوان به نيز دیگری روانی فشارهای ، گردد می تحميل کودك

  ، رفتاری های ناهنجاری ، روان و اعصاب های بيماری مرز به را کودك تواند می فشارها این مجموع

 ، است والدین برای سال ترین پرتنش طالق های سال اولين.  بكشاند نيز عاطفی و اجتماعی های ناسازگاری

 ص ، حجازی .  ) اند مواجه خانوادگی و امورمالی به مربوط های دشواری و تازه مشكالت از بسياری با زیرا

 ، اضطراب احساس و شود یم تزلزل دچار والدین ی پنداره خود شرایطی چنين در اوقات اکثر(   33

 این.  آید می وجود به معنا پر روابط برقراری در کفایتی وبی ناتوانی و طردشدگی  ، خشم ، افسردگی
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 جدید شرایط بر عالوه کودك و سازد می  متأثر را کودك عاطفی و روانی حریم امواجی همانند احساسات

 ( 34 ص ، حجازی . )بود خواهد نيز طالق جانبی های پدیده   تحمل به ناچار ، والدین

 و انكار با کودکان این.  دهند می نشان متفاوتی برداشت و تأثير ، دفاع های روش ، ساله 01 تا 1 کودکان

 ( نژاد حسين.)  کنند می آشكار را خود فراوان غم و کشند می درد خيزند برمی پدیده این با مقابله به ، رویا

 صحبتی خانواده در چون و(   03 ص کولمن)  دانند می والدین طالق انیب و باعث را خود کودکان از بعضی

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

.   دهد می نشان... و واهی های ترس و دیگران آزار و اذیّت و گفتن دروغ یا اداری شب با را خود نااميدی

 در اگر  بخصوص ، است تحقير احساس ، شود می   کودك گفتن دروغ باعث که روانی عوامل از دیگر یكی

. کند می بروز بيشتری شدت با حالت این ، بگيرد قرار متعدد سرزنش و نكوهش مورد خانواده و مدرسه

 هر  از تا دکن می تالش ، است آمده وارد ضربه شخصيتش به و شود واقع اهانت تحقيرو مورد که کودکی

 کنند توجّه وی ،به دیگر احيانأکسانی و خانواده اعضای که کند ،کاری بدهد نشان را ،خود تواند می که راهی

 از ترس اطفال گویی دروغ علل از دیگر یكی.  کنند اعتراف شخصيتش به و بياورند حساب به را او ،

 بيشتری دروغ در کودك اصرار و تر ادزی ،ترس باشد تر خشن مجازات قدر هر است بدیعی.  مجازاتهاست

 . شد خواهد

 : مسأله  بيان

 و پدران که جایی.  است خانواده ،محيت کودکان در راستگویی فطرت پرورش عوامل مهمترین از یكی

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

.  کند طرف بر ، شوند می پيدا راهش سر در فراوانی به که را موانعی تواند می آسانی به و آید می بار  راستگو
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 با طفل قطعاً ، هستند معتاد ناپسند خوی این به و گویند می دروغ خود مادران و پدران که جایی ، برعكس

 (    زاده شفيع .) کند می رشد دروغگویی ناپسند خلق

    زناشویی از رهایی ، نكاح قيد از شدن جدا یعنی طالق*  

 قاعده بی ، ناپسند و زشت ، وناهموار کج یعنی ناهنجار**  

 (عميد فرهنگ از برگرفته)   عمل طرز ، حرکت طرز ، رفتن ، روش یعنی رفتار***  

 عهمراج مدرسه به ، بود آمده دفتر به انفرزندش همكاری ی واسطه به که ، اوليا از تعدادی ماه مهر اوائل در

 با اوّل زیر علل به من...... و هستند انفرزندش با ناسازگار که ندکرد شكایت ، دیگرمان  آموز دانش از و کرد

 :کردم برخورد تفاوت بی مسأله

 تك علّت به آموزانم دانش  از یك هر که) ، نفر بودند ....که تعداد  دانش آموزان ی اندازه از بيش تراکم  -0

 وارد مدرسه محيط به مدرسه از دوری ماه چهار از پس و مختلف های فرهنگ با و دهخانوا در فرزندی دو یا

 ، اقتصادی ، خانوادگی ، اجتماعی ، روحی ، رفتاری قبيل از مشكالتی دارای ها آن از بعضی و بودند شده

 .( بودند جسمی و فرهنگی

 ها آن تك تك شناخت عدم  -1

  مدرسه مشكالت علّت به طور همين  -3

 وضع موجودبيان 

دانش آموزان مورد مطالعه من همگی دانش آموزانی بودند که مشكل از هم گسيختگی خانوادگی و طالق 

  درگيری باعث ، ها آن  وسایل ریختن و ها بچّه با مكرّر برخورد و رفتاری تعادل نداشتن خاطر بهداشتند 
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 از بعضی و  دیگرم آموزان دانش اوقات راکث و هستند مدرسه محيط از بيرون و مدرسه و کالس در مكرّر

 بلند خود ازجای اجازه بدون ، درس تدریس موقع مخصوصاً ، درس محيط در.  هستند شاکی آنها از اولياء

 آموزان دانش یادگيری و کالس مخل اساس بی مطالب گفتن خاطر به اوقات واکثر دنرو می راه و دنشو می

به درس و مدرسه عالقه ای نشان نمی  آنها. آموزان هستند دانش دیگر ناراحتی موجب و دنشو می  دیگر

 .ندو دچار افت تحصيلی شده بود.هستندد و بسيار بی نظم و پرخاشگر نده

 و کردم مشاهده دقيق طور بهدانش آموزان و بخصوص یكی از آنها را به نام مریم  رفتار هفته دو مدّت به

 وسط را مریم ، آمدم بيرون آموزشگاه دفتر از که موقعی ،ان ماههفته سوم آب.  نوشتم را انرفتارش ی سياهه

 به ورود از پس ، دوید کالس طرف به افتاد من به چشمش تا دیدم خيز و جست و دویدن حال در راهرو

  اجازه بی مریم بار چندین تدریس موقع.  کردم شروع را درس آموزان دانش با احوالپرسی و سالم و کالس

 وسایل پرتی حواس با بار هر و برخاست جایش از زباله سطل در آشغال ریختن یا مداد کردن تراش بهانه به

 یا جلویی آموزان دانش با قرار بی مریم.  در هنگام تدریس.  ریخت  زمين روی عمد غير یا عمد به را ها بچّه

 ها آن اعتراض با که زد می هادست آن وسایل به اجازه یابدون زدن حرف حال در ،  دستی بغل یا پشتی

 .شد می  مواجه

 یك وبا پررنگ و تيره پا تا سر از دست یك را آدم تصویر و  می کرد کثيف و خطی خط همواره دفترش را او

 ودر حوصله بی و ناآرام ، او همواره .   ندارد را کار در دقّت و صبر و حوصله اصالً.  کرد  آميزی رنگ ، رنگ

 یا زدن حرف با مستقيم غير  بلكه نكرد شرکت کالس فعّال و گروهی ایه فعاليت در ولی بود جوش و جنب

 انجام بدخط و غلط را آن شد مواجه من اعتراض با وقتی شد ها آن آزار و اذیّت باعث  دیگران وسایل ریختن

 بيش آموزانم دانش دیگر شكایت و تكرار او قراری بی و آزار و اذیّت و نظمی بی ، هم بعدی های روز در.  داد

 اوقات بيشتر. خرید خوراکی  دیگر آموزان دانش برای و آورد مدرسه به  زیادی پول روز چند.  شد پيش از
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 را ها آن کند، جا جابه را ای وسيله دقّت با تواند نمی کرد، پاره کشيدن با را دوستش کيف. گوید می دروغ

 .زند می دیوار و در به یا اندازد می زمين روی

 که کردن اظهار شاگردان از تا سه دو  بعدی زنگ  ، بماند کالس سر  دادم اجازه او به که حتفری زنگ روز یك

 . نيست کيف درون هایشان خوراکی

 تا و(  بود  کرده شكایت مریم از بار سه دو ، سال اول  مادرش که) آموزی دانش ازآن غير آموزی دانش هيچ

 موقع در ) پرت حواس ، نظم بی آموزی دانش کل در.  ندک نمی بازی او با داراست ، را او خصوصيات حدودی

 هایی سؤال شده گفته مطالب درمورد او از وقتی و شدم او پرتی حواس متوجه ، مختلف دروس تدریس

 حرف  و اعتراضات به  اصالً و باز لج  و حوصله بی ، پرتحرك. (   داد تحویل من به ربط بی های جواب کردم

 .هستند یا هستم او با که انگار نه انگار و  کند نمی توجّه دیگران های

 احساس شدیداً و کند می زندگی رویا و تخيالت در رفتن با که است سرخورده و تنها رفته هم روی مریم

 و تحرك رویه بی و زند می حرف اجازه بدون که اوقات بيشتر در موضوع این ، کند می  محبّت و تنهایی

 نظر از فوق آموز دانش.  است مشهود ، خرد می گوناگون های خواکی ها هبچّ برای یا دارد جوش و جنب

 .نيست خورد بر مناسب و مطلوب وضع از اقتصادی وضعيت

 گزارش تخصصی :اهداف 

 مشكالت رفتاری دانش آموزان طالقحل 

 جزئی :اهداف 

 علل مشكالت دانش آموزان طالقبررسی 

 روش های مناسب جهت حل مشكالت رفتاری دانش آموزان طالقبكارگيری 
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 با وضع مطلوب :مقایسه 

آنها رفتار  مقایسه با وضع مطلوب بایستی دانش آموزان طالق بعد از آموزش به خانواده های انها و خوددر 

 مناسب تری از خود بروز دهند .

 : علّت شناسایی

 تفسير و تعبير در. دادم انجام جداگانه دیگرم آموز دانش چند و ومدیر معلم و همسایه ،مادر با ای مصاحبه 

 جدا هم از مادرش و پدر( ساله چند) خانوادگی شدید اختالف علت به پيش سال که دریافتم ها مصاحبه این

 نمی گوناگون تربيت نوع دو معرض در مریم. کند می زندگی پدرو جدا از  مادرش پيش مریم اکنون. شده و 

 ربرخودا متوسطی هوش  از که بردم پی پرسيدم مریم از که مختلفی های سؤال با. کند پيدا را خود راه تواند

 .است

 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 یافتن پی در

 آوری اطالعاتجمع 

در جلسه ای که در خصوص .  کردم نظرخواهی همكاران از و کرده مطرح مدرسه جلسات از دریكی را مسأله

یی دانش آموزان در معرض افت تحصيلی و تالش در جهت رفع مشكل آنها در مدرسه برگزار گردید شناسا

 مریمضمن صحبت با همكاران در این زمينه  و تالش برای رفع آنها اختالفات خانوادگی و جدایی پدر و مادر 

باعث پرخاشگر شدن را در جلسه عنوان نمودم و بيان کردم که دارای اختالفات خانوادگی شدیدی است که 

 در او وضعيت ی درباره مادر با ای مصاحبهو زورگو شدن این دانش آموز نسبت به همساالنش شده است.

 دانش و اوليا شكایات به توجه با و داده انجام مصاحبه او های کالسی هم از تن چند با.  کردم خانه محيط
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 مطالعه و اوصاف این با. ام گذاشته ميان در او اب را مشكالت کليه مدرسه حياط در و خواسته را او آموزان

 : یافتم چنين را مشكل این  دالیل مدرسه در موجود مدارك و واسناد او تربيت و تحصيلی ی پرونده

 .مادر و پدر طالق

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

 پدر سر پشت بدگویی و مادری ی خانواده و مادر توسط نامناسب و رویه بی محبّت

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

 ناهنجار رفتارهای بروز هنگام ، جا به و مناسب تنبيه و تشویق عدم

 او مادری ی خانه و مدرسه در همچنين و خانه در او حد از بيش آزادی

 وجود ابراز و دنماییخو به وی شدید عالقه

 دیگران حقوق و مدرسه مقررات گرفتن نادیده

 : گرد آوری راه حل ها

 همين در.  گردد برقرار او با ای صميميانه و نزدیك ارتباط که است نياز فرد هر جان و دل در نفوذ برای

 : ابتدا که دیدم بهتر راستا

 . کنم گوش هایش حرف به خوب و داشته ل دارو دیگر دانش آموزان مشك آموز دانش این با صميمی ارتباط

 برگزاری جلسه مشاوره خانواده

 متعادل حد در او به نمودن محبّت
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 او به دادن شخصيت و احترام 

 او در اعتماد ی روحيه تقویت

 مدرسه و خانه در او به دادن مسئوليت

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

 جنسی و گروهی و انفرادی و زبانی صورت به معمول حد رد او تشویق 

 دیگران اساسی حقوق حفظ جهت در فداکاری و ایثار ی روحيه تقویت

 .منطقی و درست های ل استدال با رفتاری  مناسب های الگو ئه ارا 

 : حل راه انتخاب

 او  مادر با کردم سعی شتربي ولی کنم استفاده ها آن ی همه از کردم سعی شده ارائه های حل راه بين از

 جلسه چند در پس  ، دانستم می فرد  این خورد بر ی نحوه به او رفتاری اختالل بيشتر زیرا کنم صحبت

 متوجّه را آنان ، خانواده تأثيرات توضيح با و کردم یادآور آنان به را او درسی یا عاطفی مشكل ، گفتگو و بحث

در جلسه ای که با مدیر و  . دارند عهده بر وظایفی چه خود فرزند بيت تر ی زمينه در که  کردم وظایفشان

دعوت به  مریم   مادربرگزار شد مقرر گردید که این دانش آموز در مدرسه مورد مشاوره قرار گيرد. ا ز  معلم

را توجيه کردیم  مریم مادرعمل آمد در جلسات متعدد در مدرسه برای رفع مشكل فرزندش شرکت نمود. و 

 ه بيشتری به فرزندش داشته باشد و با محبت با وی برخورد نماید.که توج

 .مدرس و خانه در دادن مسئوليت. 0

 او شخصيت به احترام. 1
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 برگزاری جلسات مشاوره خانواده -3

 کار مقابل در یعنی)  شود می کالس نماینده شود مؤدب و خوان درس و منظم اگر که کردم صحبت او با

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

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

 .شد می تنبيه غلط و خالف کارهای مقابل در و قرارگرفت ترغيب و تشویق مورد جوایز دادن با خودم یا

 :  حل راه کاربرد چگونگی

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

 او رفتارهای تمام و نگویند را سوم نفر بدی او پيش در.  باشند زبان یك و سرسخت او نابجای های خواسته

 تا خواستم او از. دهم قرار وترغيب تشویق ردمو را او خوب کارهای تا دهند گزارش من به ای نامه طی را

 .شود می کالس نماینده باشد ام گفته که طور آن اگر و باشد من برای گلی شاگرد و آنها برای خوبی فرزند

 گروهی، کارهای در او دادن شرکت

 دیگران، و همكاران درمقابل او تشویق

 او، مثبت نقاط به اشاره

 باشگاه، به رفتن به ترغيب

 . کنند منفی نقاط به اشاره بعد و بگویند را او مثبت نقاط اوّل ، کودك پيش در دیگران از نخواست

از  مریمهمچنين در زمينه درسی تكرار و تمرین و ممارست بيشتری داشته و برای بهبود وضعيت درسی 

 معاون آموزشی مدرسه جهت استفاده از روش های تدریس متفاوت و بهتر کمك گرفته شود.
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او را به عنوان مسئول بهداشت  مریمين در این زمينه برای رعایت نظافت و بهداشت بيشتر توسط همچن

 کالس معرفی و از طرف مدیر و معاون و من به او جوایزی اهدا گردید.

 )نقاط قوت ( بعد از اجرای طرحارزیابی 

 و از نظر نددرسی رشد چشمگيری داشت از نظر دانش آموزان دارای مشكل خانوادگی و مخصوصا مریم

ند مشكالت نشان داد. زیادییت نظم و انضباط و مقررات و اخالق و بهداشت نسبت به گذشته پيشرفت رعا

 از هم اوقات بعضی البتّهخانوادگی آنها تا حد زیادی برطرف شد و والدین به مضرات طالق و جدایی پی بردند

به . بود آنها سن تضایاق ها شيطنت این  چون نداشت اهميّت زیاد که شد می هم جزیی های شكایت آنها

 بسيار کاسته شده بود. شانو از شدت پرخاشگری  نددرس و مدرسه عالقه زیادی نشان می داد

 ضعف :نقاط 

 نكردن برخی اولياءهمكاری 

 مبسوط :گزارش 

 فرزندان روی بر گذار تاثیر مسائل و طالق

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

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

. باشد  نداشته وجود  منطقی و  درست  راهنمای  یك  ميان  این در  که  است  کافی و برند  می باال را آمار  این  که

 .  نباشيم  لخیت  اتفاقات  چنين شاهد  گاه  هيچ  که  روزی اميد  به

 : کرد بندی طبقه زیر ترتيب به توان می را فرزندان در طالق تأثيرات

 : پسران و دختران در وسواس های زمينه ایجاد ـ0



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل این 

ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irسمان مراجعه کنید .و پژوهشی آ

14 
 

 (  است روزمره کارهای و اعمال افراطی و اراده بدون تكرار وسواس) 

 درك یا لذت احساس فاقد فرد اجتماعی، بيماری نوع این در: نوجوانان و کودکان در افسردگی بروز ـ1

 وی بدن ارگانيسم در مداوم طور به خستگی و شده چيره او بر اشتهایی بی است، روزمره زندگی از کمتری

 . شود می مشاهده

 به تشویش و نگرانی ترس، احساس به شبيه حالتی نوجوانان در: اضطراب های زمينه آوردن وجود به ـ3

 سستی به توجه با نوجوان. است مشهود نوجوانان رفتار در آینده از مبي عالئم بيماری این در. آید می وجود

 . دارد وحشت گروهی و جمعی دسته های حرکت برای مدون ریزی برنامه مورد در تفكر از خانواده مبانی

. است پدری محبت و مهر از مداوم های محروميت نتيجه: نوجوانان در عصيان و پرخاشگری روحيه ایجاد ـ4

 و یابد نمی را خود مادر و پدر با متقابل و مستقيم و حضوری مذاکره امكان نوجوان چون بيماری عنو این در

 رفتارهای. آید می وجود به او در پرخاشگری و عصيان روحيه بيند، می جواب بی را خود های سؤال طرفی از

 . است مشهود کامالً اند شده جدا همدیگر از آنان های خانواده که نوجوانانی گفتار و اعمال در پرخاشگرانه

 بوده خود مادر و پدر جدایی شاهد که هایی خانواده نوجوانان در ضعف و شدت با بيماری این: قراری بی ـ5

 محرك مقابل در حتی یعنی است پذیر تحریك عاملی هرگونه مقابل در فرد که حالتی. شود می مشاهده اند

 . دهد می نشان شدید العمل عكس ضعيف های

 حساسيت این اند شده جدا هم از آنها والدین که هایی خانواده نوجوانان در سماجت، و سوءظن حسادت ـ6

 حد از زیاده و بيشتر حساسيت خود همساالن و همراهان مقابل در نوجوانان از گروه این. است شده دیده ها

 . دهند می نشان
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 موارد اغلب در ولی. هستند امر این قبول به رناگزی زوجين و است ضروری مواقع و موارد از بسياری در طالق

 بی بدبينی و سوءظن همدیگر، از زوجين عاطفی و اقتصادی احساسی، بيجای توقعات نتيجه در ها جدایی

 مرد یا زن تندخویی و پرخاشگری شوهر، و زن حد از بيش حسادت زندگی، در گذشت و صبر نداشتن مورد،

 . گيرد می صورت مورد بی خودخواهی و غرور و

 که آنها یعنی سرپرست تك های خانواده دختران که است این آید 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 یا پدر با فقط

 . کند می صدق نيز اتیطبق و اجتماعی های گروه مورد در امر این. قراردارند تحصيل ترك

 نوجوانان و کودکان زندگی در خاصی پيچيدگی و تحول آید می ميان به ناپدری و نامادری پای وقتی البته

 . آید می وجود به

 از ای گستره گرچه نانتی عموهای و ها دایی برادرها، خواهرها، جدید، بستگان با نوجوان و کودك آشنایی

 و خوشبختی احساس نامادری و ناپدری جوار در فرزندان اغلب ولی آورد یم وجود به متفاوت و تازه دنيای

 . باشد خوشبخت کامالً خود جدید همسر با شوهر یا زن است ممكن گرچه. کنند نمی شادمانی

 می تشكيل طالق قربانيان را تربيت و اصالح کانون در ساکن نوجوانان و فراری های بچه بيشتر ایران در

 می روانی و عاطفی اختالالت دستخوش اغلب کنند، می زندگی خود مادر یا پدر با فقط که هایی بچه.  دهند

 پدر، تا هستند نزدیك بيشتر خود مادران به هستند نوجوانان و کودکان همان که طالق قربانيان اکثر. شوند

 مادر آنكه حال زندفر تا کند می رفتار خویشاوند یك مثل بيشتر خود های بچه با مادر از شده جدا پدر زیرا

 جامعه یك قول به. گذارد نمی پا زیر را مادری احساس و محبت و مهر و گيرد نمی فاصله کودکش از هرگز

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

 ناپذیر اجتناب ضرورتی فردی های آزادی به ماحترا اجتماع قوانين براساس. بود پذیرا باید مشترك زندگی



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل این 

ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irسمان مراجعه کنید .و پژوهشی آ

16 
 

 آنها جامعه های ناهنجاری نگذاریم بيندیشيم، زندگی درخت نارس های ميوه به جدایی هر از قبل ولی است

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

 کاری پذیرد می انجام خانواده مبانی تحكيم برای ظاهراً که( رود می شمار به جوان های زوج برای خطر های

 دهد روی جدایی زوجين بين شده یاد مختلف علل به که صورتی در زیرا بگيرد صورت تعمق با باید که است

 . اند مانده جای به زوجين تفرقه و نفاق از که بود خواهند فرزندانی قربانيان، نخستين

 یا پدر نظر زیر ناگزیرند که سرپرست تك نوجوانان و کودکان زندگی وضعيت به ساماندهی برای است بهتر

 در را مادران و پدران حكم صدور از قبل تا شود تشكيل «طالق ویژه مددکاران واحد» کنند زندگی خود مادر

 باید مادران و نپدرا به. کنند توجيه باشند داشته خود فرزندان با طالق از بعد باید که رفتاری و اعمال

 حكم اجرای از بعد) خود فرزندان پيش یكدیگر نقایص و عيوب بازگویی و بدگویی از که شود داده آموزش

 و الزام یك عنوان به را مادر و پدر جدایی واقعيت باید فرزند چون نكنند، نمایی مظلوم و نموده احتراز( طالق

 . کند حفظ را مادر و رپد متقابل حرمت جایگاه و باشد پذیرا زندگی ضرورت

 مشكالت حل و بررسی برای سرپرست تك فرزندان خانواده با طالق ویژه مددکاران تماس و ارتباط تداوم

 احتمالی های نارسایی و معضالت از که است دیگری ضرورت طالق از بعد های سال در اجتماعی ـ روانی

 مدت کوتاه های دوره باید طالق ویژه ارانمددک گروه است بدیهی. کند می جلوگيری نوجوانان و کودکان

 و بزهكاری مسائل با و بگذرانند را اجتماعی شناسی روان و خانواده شناسی روان کودك، شناسی روان

 .شوند آشنا نوجوانان و کودکان های ناهنجاری
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 پيشنهادات 

 جلسه چند جدیدش آموز دانش  اوليای با پایه هر معلّم است بهتر ، تحصيلی سال  شروع از قبل مدارس در

 ها آن....  و روانی و عاطفی مشكالت و باشد داشته جدید آموزان دانش روی شناختی پيشاپيش تا کند برگزار

 . بيایند بر آن کاهش و رفع پی در ابتدا همان ،از مطالعه و همكاران و اوليا فكری هم با و شناسایی را

 با اوليا تماس چقدر هر.  باشد می اوليا و معلّم مزبانیه و همدلی آموزان دانش پيشرفت های راه از یكی

 و تالش مقدار همان به ، باشند خود فرزند...  و ورفتاری یادگيری مشكالت رفع پی در و باشد بيشتر مدرسه

 این که این برای پس.  آید می بار موفّقی و صالح ، ساعی فردی آینده در و بيشتر درس به آموز دانش عالقه

 با مربوطه معلّم ساعت دو یا یك ، هفته دو هر است بهتر ، نكند پيدا تداخل درس ساعات با  ها دآم و رفت

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

 انگيزه ایجاد باعث مستقيم غير ، باشند داشته جلسات این در فعّال شرکت اوليا دو اگر حتّی ، نمایند شرکت

 . (  شوند می اوليا دیگر ترغيب و

 که زمانی تا دبستانی پيش از ، آموز دانش...  و خانوادگی ، اخالقی خصوصيات از ای پرونده است بهتر چه

 خود های بررسی و مشاهدات طبق بر  ، ساله هر پایه هر معلّمان و تهيّه ،  گيرد می  دیپلم آموز دانش

 .  ندهد انجام ای دوباره تالش آموز دانش آن مشكل رفع برای باالتر پایه معلّمان تا کنند اضافه آن به بیمطال

 تاثير مشكالت خانوادگی بر روی دانش آموزان

 پدیدهمسائل براین مؤثر عوامل از یكی دهد می نشان هستند تحصيلی افت دارای که آموزانی دانش مطالعه

 روانی اجتماعی، جو عاطفی،انزوا، مشكالت والدین، سوادی کم خانواده، گسيختگی هم از ویژه به خانوادگی

 یا حضور والدین، تفاهم ميزان والدین، شغل درآمدخانواده، ميزان مادر، و پدر با صميمانه ارتباط عدم خانواده،

 دانش میجس و روحی سالمت در که باشد می برادران و خواهران تحصيليسایر وضعيت والدین، حضور عدم
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 عاطفيوالدین حمایت و پشتيبانی و مناسب خانوادگی شرایط از که آموزی دانش.گذارد فراوانيمی تأثير آموز

 بی دچار خود ارضایاحتياجات درپی شود نمی تأمين اش روانی و روحی نيازهای و نيست برخوردار خود

 .شود می آن ترك یا تحصيل به توجهی

 پدیدهمسائل براین مؤثر عوامل از یكی دهد می نشان هستند تحصيلی فتا دارای که آموزانی دانش مطالعه

 روانی اجتماعی، جو عاطفی،انزوا، مشكالت والدین، سوادی کم خانواده، گسيختگی هم از ویژه به خانوادگی

 یا رحضو والدین، تفاهم ميزان والدین، شغل درآمدخانواده، ميزان مادر، و پدر با صميمانه ارتباط عدم خانواده،

 دانش جسمی و روحی سالمت در که باشد می برادران و خواهران تحصيليسایر وضعيت والدین، حضور عدم

 عاطفيوالدین حمایت و پشتيبانی و مناسب خانوادگی شرایط از که آموزی دانش.گذارد فراوانيمی تأثير آموز

 بی دچار خود ایاحتياجاتارض درپی شود نمی تأمين اش روانی و روحی نيازهای و نيست برخوردار خود

 .شود می آن ترك یا تحصيل به توجهی

 بدون والدین از برخی که درحالی است آموز دانش هر موفقيت الزمه والدین ازسوی نيازها به گفتن پاسخ

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

 آموزدارد، دانش تحصيلی کيفيت در فراوانی تأثير والدین تتحصيال ميزان که دهد می تحقيقنشان یك نتایج

 می و بود خواهند یاورآنها بهترین فرزندان درسی مشكالت حل در پدران ویژه به کرده تحصيل والدین زیرا

 .باشند وتربيت ممریمت از زیبایی بسيار الگوهای خویش فرزندان برای توانند

 خانوادگی مشكالت

 افت و روحيه تضعيف سبب بشدت که است عواملی از یكی آنها تداوم و شوهر و زن خانوادگی دعواهای

 دست از را خود توان و انرژی زود لحظاتی چنين در کودکان که آنجایی از. شود می آموزان دانش تحصيلی
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 می ناتوان و خسته بكشند دوش به نيز را خانوادگی مشكالت بار تحصيل با همزمان توانند نمی و دهند می

 .کرد مشاهده آنها درسی نمرات کيفيت در توان می را آنها روحی خستگی آثار اولين و وندش

 این بگویند او به و باشند داشته خوب نمرات توقع خود آموز دانش فرزند از شرایطی چنين در نباید والدین

 وهر هستند دهخانوا محيط از جزیی فرزندان زیرا است ممكن غير چيزی چنين. توندارد به ربطی دعواها

 است والدین وظيفه این. داشت خواهد خانواده محيط در آنها روی زیادی تاثيرات منفی چه مثبت چه چيزی

 راه ترتيب این به و شوند آنها شخصيتی فرورفتگی از تامانع باشند خود آموز دانش فرزندان روحيه مراقب که

 .ببندند کند می تهدید را رزندانف آینده لحظاتی چنين در که انحرافی زمينه نوع هر بر را

 خانواده به مربوط آموزان دانش تحصيلی افت عوامل

 غيره و پدری نا یا مادری نا  وجود ، والدین روانی یا فيزیكی طالق ، آشفته خانواده و خانوادگی اختالف  ·

 خانواده جو به اعتراض و والدین با لجبازی مانند خانواده با فرزندان اختالف  ·

 ابتدایی دوران از منزل تكاليف و درسی امور در والدین به فرزندان نمودن متكی و ابستهو  ·

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

 آنان پنداری خود

 غيره و ياداعت و اقتصادی و سياسی ورشكستگی مانند خانواده در منفی تغييرات  ·

 غافلگير و باختگی خود از و خانواده اجتماعی یا اقتصادی سطح مترقبه غير و سریع ارتقای جهت در تغيير  ·

 انحرافات انواع و فرزندان شدن
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 آموزان تحصيلی دانش افت بر آن نقش و خانواده

 فرهنگی محروميت - 0

 محروميتاقتصادی و فقر - 1

 خانواده ورفتاری عاطفی عوامل - 3

 فقدانوالدین - 4

 سوادیوالدین بی - 5

 اعضایخانواده تعداد - 6

 : کنيم می بررسی را والدین جدایی منفی پيامدهای و ها آسيب از بخشی ادامه در

 با و داده دست از خانواده محيط در را خود حمایت طالق، شرایط در کودکان ؛ نفس به اعتماد شدن کم. 0

 نمی آینده در آنها. دهند می دست از نيز را نفس به اعتماد و درونی تحمای بيرونی، حمایت دادن دست از

 را خالقيّت و کردن ریسك جسارت گز هر و باشند اجتماع و دیگران روی گذاری تأثير با افرادی توانند

 .داشت نخواهند

 که را طفیعا توجه عمالً دهند، می دست از را خانواده گرم کانون که کودکانی ؛ خود حال به شدن رها. 1

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

 برای بيشتری زمينه طالق های خانواده در کودکان که هد د می نشان تحقيقات ؛ بزهكاری احتمال رشد. 3

 .داشت خواهند آینده در بزهكاری و جرم
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 توانند می زحمت به و هستند خود مشكالت حل سرگرم والدین که زمانی در درست ؛ والدین نظارت عدم. 4

 بدور ها خانواده این در شده رها نوجوانان و کودکان کنند، حل را طالق از پس خود آشفته زندگی مشكالت

 .زنند می رغم خود برای را تاریك ای آینده ناباب، افراد با رابطه با یا و نادرست رفتار با مادر یا پدر چشم از

 والدین جدایی دليل و عامل آنها که کنند احساس است ممكن کودکان ؛ گناه احساس و حقارت احساس. 5

 .شوند می کودك در روانی مشكالت بروز باعث احساس این. اند بوده

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

 در معموالً پرورشگاهی کودکان. گيرند می یاد والدین از را خود جنس با متناسب رفتارهای کودکان. باشد

 بلد صحيح نحو به را آینده در همسر به محبت ابراز نحوه و داشته مشكل مرد یا زن عنوان به برخورد نحوه

 رابطه هگستر داشتن بنابراین. کنند انتخاب خود برای الگو عنوان به را فردی باید نيز طالق فرزندان. نيستند

 روی بر نفوذ ذی و سالم فردی با مستمر و مفيد عاطفی رابطه داشتن و طالق های خانواده در خویشاوندی

 .باشد می ضروری هست، نيز او همجنس که نوجوان و کودك

 کودك، که زمانی. باشند می کودکان برای محبّت منبع ترین اصلی و اولين مادر و پدر:  عاطفی خألهای. 1

 بنابراین. است داده دست از را خود محبت منبع کند می احساس دهد، می ازدست را آنها از یكی یا والدین

 .باشد می ضروری کودکان عاطفی تغذیه برای جایگزین منبع تعيين

 . بترسند عشق بر مبتنی رابطه یك ایجاد از نوجوانان اکثر شود می باعث خانواده در طالق وقوع. 8

 های ناراحتی و صدمات از احساسی لحاظ به دیگران از خودشان داشتن نگه دور با کنند می فكر آنها. 9

 . هستند امان در بعدی
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 ناتوانی احساس امور، اصالح برابر در و دهند می کاهش را خود آینده زندگی از حتی دیگران از توقعات. 01

 . کنند می

 . گيرد می قرار تاثير تحت آنها اجتماعی های توانایی. 00

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

 پدر جدايي از حاصل تغییرات با كودك آمدن كنار برای كودك سرپرستان برای راهكارهايي ارائه

 : مادر و

 از و کنند آگاه فرزندشان آینده های آسيب به نسبت را آنها و کنند صحبت کودك مادر و پدر با بشود اگر. 0

 برای کار این دارند؛ دوست را او که بفهمانند او به و بزنند سر فرزندشان به گاهی از هر که بخواهند آنها

 .است مفيد بسيار او روحيه

 کودك نيازهای رفع جهت در و شد، خواهد برآورده او نيازهای که بگویند کودك به دارد امكان واقعاً اگر. 1

 .کنند تالش

 .کنند خودداری بدنی تنبيه از جداً. 3

 . باشد تماس در او با دارد قبولش کودك که فردی یا نزدیك بستگان از یكی است بهتر. 4

 . نكنند دور مدرسه و دوستان و آشنا محيط از را کودك است ممكن که جایی تا. 1

 . کنند توجه است مهم فرزندان، برای که مسائلی همه به. 3

 . باشند آماده باشند می تكراری و شود می پرسيده شما از دفعات به که زیادی التسوا برای. 1
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 :  از عبارتند که داشت توان می نيز معلم و دوستان با تعامل در و مدرسه محيط در نيز هایی توصيه

 او تا باشد کودکان سایر مثل کودك این با شما رفتار و کرده پرهيز آميز ترحّم رفتارهای از کنيد سعی. 0

 .است گرفته قرار ترحّم مورد و دارد فرق دیگران با که نكند احساس

 با را او همدالنه روابط و همكاری و بخشيده بهبود را کودکان دیگر با او روابط تا کنيد تالش است بهتر. 1

 .دهيد افزایش کودکان دیگر

 .دهد کاهش را او مشكل حدودی تا تواند می گروهی های بازی به او تشویق. 3

 برای خانه از بيرون در را محبّت و توجه تواند می کودکان دوستانه ارتباطی شبكه درون در حمایت. 4

 .نماید ارضا کودك

 البته. ندهند آزار را او و نباشد کودکان دیگر تمسخر مورد مدرسه محيط در کودك که داشت توجه باید. 5

 باید بلكه. نيست آزارگر کودکان تنبيه و مستقيم دبرخور آن حل راه باشد داشته وجود مطلبی چنين اگر

 .آورد بوجود کودکان برای را گروهی درون حمایت و کرده تقویت ها بچه بين در را همكاری

 را خود نيازهای و دهد قرار مادر یا پدر جایگزین را فردی اش زندگی محيط در کودك که است مهم این. 6

 توجه باید. باشد داشته کودك تربيت برای را کافی صالحيت و وقت باید فرد این ولی کند دریافت او از

 .دهد قرار خود والدین جایگزین را خود معلم کودك است ممكن که داشت

 توصيه به والدین 

 باشیم؟ داشته مثبت نقش چگونه
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 که نندبدا آنها بگذارید. دارند اتكا والدین به مدرسه، به نسبت خویش احساس دادن نشان مورد در کودکان

 به نياز شما کودکان. است کار یك خود مدرسه به رفتن. است بخش لذت و برانگيزاننده شما نظر از مدرسه

 مطمئن شما توجه و عالقه از باید دهند، انجام صورت بهترین به را خویش کار آنها اینكه برای. دارند تشویق

 بهبود در ای، برنامه چنين. کنيد ریزی نامهبر خانوادگی گفتگوهای و تكاليف انجام وقت تنظيم برای. شوند

 را خود فرزندان. است مفيد کودکان به مسایل تحليل و تجزیه آموزش و صحيح فكری نظام ایجاد و تحصيل

 انگيزه باشند، خانوادگی های برنامه برای عضوی آنها وقتی دهيد، شرکت خانوادگی گفتگوهای و ها بحث در

 مناسب فضای ایجاد که باشيد داشته خاطر به. آورد خواهند دست به يرییادگ و کردن فكر برای را الزم

 دارایی و ثروت به نه دارد خانواده اعضای رفتار و فكر طرز به بستگی خانواده در آموزش و یادگيری جهت

 .آنها

 بشمارید محترم را خود فرزندان

 کنيد کمك. نمایيد اتخاذ مثبتی وشر انسان یك عنوان به او گرفتن نظر در با. باشد خودش کودك بگذارید

 از باشد پيچيده بسيار مشكل وقتی. نماید کسب احترام و حرمت خود برای شما تصویب و تایيد طریق از تا

 دست در کارهای برای تا کنيد کمك ابتدایی های کالس آموزان دانش به. بخواهيد کمك متخصص افراد

 .باشند داشته حواس تمرکز خود اجرای

 خانواده از گریز

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

 و پدر  ناهماهنگی. دهد می فراری خانواده محيط از را فرزندان خانوادگی نامطلوب جو. دهد می قرار رفتاری

 تردید دچار تحصيل و درس جمله از خود آینده مورد در آنان و کند می سردرگمی دچار را فرزندان مادر

 غيبت یا فقدان. ندارد وجود مطالعه و درس برای مناسبی زمينه گاه هيچ که کنند می احساس یا و شوند می
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 نزدیك ارتباط( خانواده ارشد پسر خصوص به و پسر فرزندان ویژه به) فرزندان تحصيلی افت با تواند می پدر

 . باشد داشته

 درس بر اثيرت و خانه های بيماری

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

 صورت در ومادر پدر روانی و جسمی بيماری. باشد داشته ارتباط فرزندان تحصيلی افت با تواند می والدین

 فراهم آنها تحصيلی افت برای را زمينه و ودش 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 که مادری نمونه عنوان به کند،

 برای را زمينه امر همين و کرده آمد و رفت دیگری های مكان به برود مدرسه به آنكه جای به

 .نماید می آماده او از جسمی و جنسی های سوءاستفاده

 دارد اندازه و حد نصيحت و پند

 دچار که آموزانی دانش. دارد ارتباط والدین معيوب نظارت با خانواده در والدین نظارت فقدان یا تحصيلی افت

 نيز والدین متاسفانه و شوند می خسته خود والدین اندرزهای و پند و ها نصحيت از شوند، می تحصيلی افت

 راه هيچ( هستند همراه نيز توهين و تحقير با معموال که) کننده خسته و تكراری یها نصيحت جز گویا

 پسرم مشق و درس به همسرم که هنگامی گفت می پدری.اند نكرده آزمایش یا دانند نمی را دیگری مناسب

 های کتك برابر در لحظه هر که است مراقب چپ دست با و نویسد می راست دست با پسرم کند، می رسيدگی

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

 .شود منجر تحصيلی افت
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 مادر، و پدر روانی و جسمی بيماری: از عبارتند هستند خانواده به مربوط که تحصيلی افت عوامل بنابراین

 معيوب های شيوه و والدین ثبات بدون یا ضعيف و اهماهنگن نظارت یا نظارت فقدان خانوادگی، اختالفات

 .تربيتی

 برای را آنها فردی انگيزه مورد بی های حساسيت ابراز و فرزندانمان تحصيلی امور در حد از بيش دخالت با ما

 شود نمی معلوم که کنيم می وابسته خود به تحصيلی امور در را آنها حدی تا گاه. بریم می بين از پيشرفت

 شدت حدی به تحصيلی مسایل بر نظارت نيز گاه ما؟ وظيفه یا او وظيفه کيست؟ وظيفه تحصيل و درس

 این اقتضای که نشاطی و شور و شود می خالصه مدرسه و درس در نوجوان زندگی تمام عمال که یابد می

 .بازد می رنگ است، سنی های دوره

 بين از را فردی مسووليت احساس و عمل استقالل یدنبا نظارتی و دخالت نوع هيچ که باشيم داشته یاد به

 خود خاطر به نه و خواند می درس شما فشار با یا و شما از ترس یا و شما خاطر به فرزندتان دیدید اگر. ببرد

 با شاید زود یا دیر و رفت خواهد در دستتان از امور رشته سر جایی باشيد مطمئن خود اراده و ميل و

 این حدی تا باید شما اینجا تا ولی شد طوالنی اندکی مطلب چه اگر شوید، مواجه ای شده بينی پيش وضعيت

 خود از دور به و منصفانه را فرزندان تحصيلی ضعف علل یا علت بتوانيد که باشيد نموده کسب را توانایی

 عوامل از يزن آموزش کيفيت یادشده موارد کنار در که است ذکر به الزم. نمایيد توجه داوری پيش و محوری

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

 .کنيم می اجتناب شده یاد موضوع به

 بخوانند والدین

 .کنيد فكر رفتارتان و خودتان به بيندیشيد، اش تحصيلی امور در فرزندان رفتار دادن تغيير به آنكه از قبل 0
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 اخالقی و اجتماعی عاطفی، ذهنی، جسمانی، های ویژگی و خصوصيات با اقدامی هر از قبل است تربه 1

 .شوید آشنا فرزندتان

 برای حدی تا اضطراب وجود که باشيد داشته یاد به. کنيد رفتار آرام و منطقی امكان حد تا کنيد سعی 3

 یعنی داشت خواهد معكوس نتيجه دباش بيشتر آن ميزان چه هر و است موثر یادگيری عملكرد افزایش

 . داد خواهد کاهش را یادگيری عملكرد شدید اضطراب

 .چيست فرزندتان ضعف علل یا علت ببينيد کنيد، حمله فرزندتان به اینكه جای به 4

 کردن برطرف راه در خاصی اقدامات باید دادید، تشخيص ذهنی عمدتا را فرزندتان تحصيلی ضعف علت اگر

 .شود مانجا مشكل این

 نقش موثر، ذهنی عوامل بر عالوه ببينيد دهيد، می تشخيص عاطفی را فرزندتان تحصيلی ضعف علت اگر 5

. کنيد پيدا توانيد می کجا در را او انگيزه عدم ریشه و تحصيلی انگيزش در مكرر های شكست یا و نيازها پيش

 مدرسه؟ یا خانه در

 .شود فرزندتان نصيب تحصيلی شرفتپي و خواندن درس لذت بيشترین بدهيد اجازه 6

 بدانيد است بهتر اما کنيد می استفاده پاداش و جایزه از فرزندتان تحصيلی پيشرفت تشویق برای حتما شما 1

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

 انجام خود که است کاری از فردی لذت کسب: درونی پاداش. است کالمی و غيرکالمی های تشویق همان

 .دهد می

 .بپرهيزید شدیدا... و کالسی هم و برادر و خواهر از اعم دیگران با فرزندتان کردن مقایسه از 8
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 سعی است، عرضه بی و ضعيف و ناتوان که کنيد ثابت فرزندتان به خود گفتار و اعمال با اینكه جای به 9

 .است ناکافی او کوشش یا و ها شكست که نمایيد ثابت دکني

 آورد، می وجود به خانواده و خانه در را حادتری مسایل فرزندتان تحصيلی مشكالت که مواردی در 01

 افراد از گرفتن کمك امكان است بهتر. افزاید می اوضاع وخامت بر بلكه کند نمی کمكی تنها نه شما دخالت

 .دهيد قرار مدنظر را متخصص

 و ریزی برنامه های شيوه با هم را فرزندتان بلكه باشيد داشته ای برنامه با و منظم زندگی تنها نه است الزم 00

 .است آموز دانش ضروری نيازهای از مطالعه های روش از آگاهی و سازید آشنا زمان از مناسب استفاده

 :منابع فهرست

 .نشرارسباران: تهران. وکاربردها ها،مفاهيم نظریه: ماعیاجت روانشناسی(.  0391) کریمی،یوسف –

: تهران(.یازدهم چاپ)وکاربردها ها،مفاهيم نظریه: اجتماعی روانشناسی(.  0391) کریمی،یوسف –

 .نشرارسباران

 .نشرارسباران: تهران(.یازدهم چاپ)وکاربردها ها،مفاهيم نظریه: اجتماعی روانشناسی(.  0389. ) کریمی،ی –

 علوم پژوهشگاه انتشارات: قم(.  0394) شهاب محمدهادی: ترجمه. ودل عقل(. بيتا)ایت،ویلياموینر –

 .اسالمی ومعارف

 پارسائيان مریم: ترجمه. کيفی تحقيق روش(.  1104. ) وراسمن،گرچنب مارشال،کاترین –

 . (فرهنگی دفترپژوهشهای انتشارات: تهران(.1106)وسيدمحمداعرابی
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 وسيدمحمداعرابی پارسائيان مریم: ترجمه. کيفی تحقيق روش(.  1105. ) ب. ،گوراسمن. مارشال،ك –.

 .فرهنگی پژوهشهای دفتر انتشارات: تهران(. 0311

 .آگه انتشارات: تهران. رفتاری درعلوم تحقيق روشهای(  0394. ) وحجازی،الهه سرمد،زهره؛بازرگان،عباس –

 .آگه انتشارات: تهران. رفتاری درعلوم تحقيق روشهای(  0390. ) وحجازی،الهه سرمد،زهره،بازرگان،عباس –

 آگه انتشارات: تهران. رفتاری درعلوم تحقيق روشهای(.  0389. ) وحجازی،ا. ،بازرگان،ع.سرمد،ز –

 

 

  

 


