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چگونه توانستم مشكل ناخن جويدن دانش آموز كالس چهارم را درمان نمايم.
چكيده
اينجانب  ................ ،آموزگار مدرسهي  ،..................داراي  .............سال سابقه تدريس در مقطع ابتدايی
میباشم .شاكر خداوند مهربانی هستم كه لطفش را هيچوقت از بندهاش دريغ نمیورزد و افتخار میكنم كه
بتوانم راهرو و ادامه دهنده راه انبيا و اولياي الهی باشم و نور دانش و توانايی را در اين دانشآموزان ميهن اسالمی
شعله ور نمايم .در هفتههاي اول سال تحصيلی  ................متوجه دانشآموزي به نام علی شدم كه دائماً در حال
جويدن ناخن بود .علی دانشآموزي به ظاهر ساكت ،اما درونی طوفانی و متالطم داشت .لذا مشاهدهي اين
وضعيت برايم خوشايند نبود .به خدا توكل كردم و از او خواستم تا با كمكش مشكل بندهي معصوماش را برطرف
نمايم .در اين زمينه در عوامل به وجود آورنده مشكل علی چند فرضيه مطرح شد؟ براي پيدا كردن جوابهاي
فرضيه شروع به گردآوري اطالعات كردم كه علت اصلی اختالف والدين و درگيري آنها بود كه علی براي آرام
كردن خود و ابراز آن به ناخن جويدن روي آورده است ،براي اصالح رفتار آن اقداماتی از قبيل از 1ـ جلسه
مشاوره با خانواده 2ـ مسئوليت دادن و شركت دادن علی در كارها و فعاليتهاي گروهی 3ـ جلسه مشاوره با
انجمن اولياء و شوراي دانشآموزي 4ـ معرفی علی به مركز مشاوره مجد شهرستان  ..............انجام گرفت كه
نتيجه آن باعث شد كه علی عادت بد ناخن جويدن را كنار بگذارد و خودش هم به اين مسأله پی برد كه ناخن
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جويدن راهی براي حل مشكل نمیتواند باشد بايد با فكر كردن و تالش و كمك گرفتن از بزرگترها به حل
مشكل خود بپردازد.
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مقدمه
جويدن ناخن عادتی خجالتآور ،ناپسند و از لحاظ اجتماعی غيرقابل قبول است كه در كودكان شيوع بيشتري
دارد و میتواند باعث عوارضی مانند كوتاهی غيرعادي ناخنها ،التهاب و عفونت اطراف آن و آسيب به رفتار خود
فرد شود .كارشناسان علل مختلفی براي جويدن ناخن مطرح میكند .آنان معتقدند علت عمده آن ،ناشی از ترس
و اضطراب است .و روشی براي ابراز دلگيريها و دلخوريها باشد .هنگامی كه كودك نمیتواند خشم خود را در
مقابل ناكامیها و محروميتها نشان دهد با جويدن ناخن آرامش موقتی پيدا میكند .كه آثاري نظير افت
تحصيلی و كاهش اعتماد به نفس همراه دارد و الزم است والدين مربيان مدرسه بيشتر به اين مسأله توجه كنند
و به سادگی از كنار آن نگذرند .ما وقتی كه فرزندانمان مريض جسمی میشوند براي سالمتی آنان تالش
میكنيم اما وقتی عصبی میشوند و پرخاشگري میكنند و افسرده میشوند و  ...بر آنان فشار میاوريم و
تحقيرشان میكنيم .براي اينكه كودكی به اين اختالل رفتاري دچار نشود والدين بايد رابطهي خوبی با يكديگر
داشته باشند و محيطی آرام و بدون دغدغه براي فرزندان خود فراهم كنند .لذا اينجانب به عنوان مدير آموزگار
مدرسه تالش كردم كه تا با اجراي يك طرح اقدام پژوهی ،رفتار يكی از آينده سازان كشور عزيزمان ،را اصالح
نمايم تا شاهد موفقيت هر چه بيشتر دانشآموزان در عرصههاي مختلف زندگی باشيم.
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بيان مسأله
گام  .1عنوان پژوهش :چگونه توانستم مشكل ناخن جويدن علی را درمان نمايم؟
گام  .2توصيف وضعيت موجود:
علی دانشآموز كالس چهارم مدرسهي مالك اشتر میباشد .اين آموزشگاه در روستاي برج خيل بخش كياكال
قرار دارد كه داراي  27نفر دانشآموز ،با مدير مدرسه داراي  2معلم میباشد .او در كالس و ساعات تفريح
دستش در دهان میباشد و مشغول ناخن جويدن است .در كارهاي گروهی كالس شركت فعال ندارد به
پرسشها پاسخ كوتاه و آرام میدهد .اعتماد به نفس كافی را هم ندارد.
انگار موضوعی او را میرنجاند و به همين خاطر نگران و مضطرب است .در روزهاي اخير هم افت تحصيلی داشته
است .لذا وضعيت موجود برايم خوشايند نبود و با توجه به اهميت موضوع ،تصميم گرفتم تا آنجايی كه ممكن
است در اين وضعيت نامطلوب رفتاري تغييراتی ايجاد كنم به عنوان يك امانتدار ،براي پيشگيري از ضايع شدن
اين امانت الهی كاري انجام بدهم.
در اين زمينه در عوامل به وجود آورنده مشكل علی چند فرضيه مطرح میشود؟
1ـ چرا علی اين كار را انجام میدهد؟
2ـ آيا در خانه هم اين رفتار را دارد؟
3ـ علت نگرانی او چه چيزهايی میباشند؟
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4ـ وضعيت اقتصادي خانواده علی چگونه میباشد؟
با توجه به عوامل احتمالی فكر میكنم كه ريشه در عوامل خانوادگی سبب بروز اين مشكل براي علی شده باشد.

گام  :3روش گردآوري اطالعات ( شواهد شماره .)1
بيشتر دانش آموزان از ناخن جويدن علی آگاهی دارند و در مراسم صبحگاهی هنگام بررسی وضع بهداشتی
دانشآموزان ،رضا همكالسی علی میگويد كه علی ناخنهايش را میخورد1 .ـ ابتدا در جلسه شوراي آموزگاران
و شوراي دانشآموزي اين موضوع را مطرح كردم و از معلم مدرسه و دانشآموزان خواستم كه با كمك هم
مشكل علی را برطرف كنيم بچهها هم با خوشحالی ،اظهار آمادگی كردند .و قرار شد كه رفتار او را مورد مشاهده
قرار دهند و نتيجه را به من گزارش دهند .من هم در زنگ تفريح رفتار او را مورد مشاهده قرار دادم.
2ـ موضوع را با انجمن اولياء و مربيان مدرسه در ميان گذاشتم اطالعات مفيدي به دست آوردم3 .ـ با خود علی
صحبت كردم و علت كار را از او پرسيدم .ابتدا چيزي نگفت و انگار مسائلی بود كه پنهان میكند باالخره بعد از
چند سؤال و اظهار محبت به او لب به سخن گشود .اين طور گفت هر وقت عصبانی میشوم ناخن میخورم.
دعواي پدر و مادرم باعث میشود كه من ناخن بخورم .از اولياي او دعوت كردم تا به مدرسه بيايند .بعد از چند
روز ،مادر علی به مدرسه آمد و موضوع را به او اطالع دادم و از او خواستم كه با همكاري يكديگر ،مشكل او را
برطرف كنيم تا جلوي خطر ابتال به امراض مختلف را بگيريم .مادرش ،ناخن جويدن او را تائيد كرد و گفت كه
در منزل شدت آن بيشتر است.
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گام  : 4تجزيه و تفسير دادهها:
در مدت فوق ،نمرات او كاهش پيدا كرده است و دچار افت تحصيلی شديدي شده است .نگرانی و اضطراب او
بيشتر شد .با دانشآموزان در زنگ تفريح درگير میشود .حرفهاي زشت هم به دانشآموزان میزند .ترس و
نگرانی در وجودش نمايان است .در هنگام زنگ خانه ،تمايل چندانی به رفتن خانه ندارد .در هنگام رفتن چند
قدمی میرود و دوباره به پشت سرش نگاه میكند .علی دانشآموزي از يك خانواده پرجمعيت میباشد .مادرش
همسر سوم میباشد .پدرش دارايی  75سال سن ،و با مادرش اختالف دارد و به مدت پنج سال با هم درگيري
دارند .پدرش در اتاق جداگانهاي زندگی میكند .با بررسی اطالعات و تجزيه و تحليل آنها ،به اين نتيجه رسيدم
كه مشاجرهي خانوادگی و بیمهري والدين و ايجاد يك محيط نامطلوب و تنش زا در خانه براي علی ،باعث
اضطراب و نگرانی او شده كه با جويدن ناخن میخواهد آرامش پيدا كند.

گام  :5انتخاب راه جديد.
با توجه به مشكالت و موانع موجود  ،به راهحلهايی براي برطرف كردن مشكل علی ،فكر كردم از مشاور كمك و
راهنمايی گرفتم .كتابهاي روانشناسی و مجالت در اين زمينه مطالعه كردم .كه اين راهحلها عبارتند از:
1ـ محبت و مورد لطف قرار دادن علی.
2ـ شركت در كارهاي گروهی و دادن مسئوليت به او.
3ـ كمك ويژه از نظر مالی به او.
4ـ عدم تحقير و سرزنش او در هنگام جويدن ناخن.
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5ـ ايجاد محيط خانوادگی آرام و بدون تنش و درگيري.
6ـ پی بردن مشكل او و حل آن.
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تعريف و تبيين كليد واژه ها:
اضطراب :
كلمه اي مشتق از لغت التينی به معنی سختی كشيدن است و در قرن  17براي تشريخ سختی يا محنت كار
برده میشد ( .علی قائمی ـ ترس و اضطراب در كودكان)
اضطراب يك حالت عاطفی است كه در آن عامل مبهمی از ترس ،ترس ناشی از پيشبينی حوادث نامطبوع وجود
دارد و فيزيكی ناراحتی دردناك ذهنی ،ناشی از يك پيشبينی در مورد يك تهديد و يا يك ناخوشی در آينده
است اضطراب احساس ناخوشايند و ناراحت كننده است كه با نشانههاي جسمی حاكی از بيش فعالی دستگاه
عصبی خود مختار همراه باشد.
( شهال فرقانی رئيسی ،شناخت مشكالت رفتاري در كودكان و نوجوانان)
اختالل رفتار :غالباً غيرعادي ،عجيب يا آزار دهنده است و توجهها را به خود جلب میكند .غالب اوقات مشكالت
رفتاري را نابهنجار تلقی میكند .بدين ترتيب نابهنجار در مرحلهي اول آنچه را كه از اعتدال منحرف شده است
به ذهن میرساند ،هر چند كه استفاده عادي اين واژه بر اين فرض است كه جهت انحراف منفی ،يا حاكی از
بيماري است.
( محمد تقی منشی طوسی ،اختاللهاي رفتاري كودكان)
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افت تحصيلی :عبارتست از كاهش عملكرد تحصيلی و درس دانشآموز از سطح رضايت بخش به سطح نامطلوب
يعنی دانشآموز هنگام تحصيل بعد از يك دوره موفقيت تحصيلی يا متوسط ،به تدريج ظرفيت يادگيري او
كاهش يافته باشد.
( ابوالفضل جمشيدي ،بررسی افت تحصيلی)

گام  : 6اجراي راه جديد :براي تغيير رفتار او اقدمات زير را بعمل آوردم.
جلسه مشاوره با خانواده:
با اطالع قبلی به منزل علی رفتهام .چون براي حل مشكل علی به خانه اش رفتم از انجام اين كار خيلی
خوشحال شد.اين خوشحالی در چهره اش موج میزد .در اين جلسه با والدين علی ،درباره وظايف والدين نسبت
به فرزندان و ايجاد يك محيط سالم و آرام در خانه كه جزء وظايف والدين می باشد صحبت كردم  .وجود
درگيري و اختالف در خانواده ،باعث از بين رفتن اعتماد به نفس در فرزند می شود و نگرانی و اضطراب را در او
افزايش می دهد .كه مبادرت به ناخن جويدن میكند تا به نظر خودش به آرامش الزم دسترسی پيدا كند.
مسئوليت دادن و شركت دادن او در كارها و مسابقات متعدد ورزشی و فرهنگی.
براي اينكه ذهن او را نسبت به وقايع و اتفاقات بد منزل دور كنم مسئوليت كار كتابخانه را به او دادم .و در انجام
بعضی از كارهاي كالسی بيشتر از او استفاده می كردم.به او بيشتر محبت می كردم .مثل يك دوست با او رفتار
كردم.در مسابقات از او استفاده میكردم خيلی خوشحال شده بود كمتر دستش به دهانش می رفت.
جلسه مشاوره با شوراي اسالمی و انجمن اوليا و مربيان مدرسه:
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يكی از جلسه هاي انجمن اوليا و مربيان را به اين موضوع اختصاص دادم .و از آنها خواستم كه به كمك يكديگر
بتوانيم مشكل علی را درمان كنيم.
 .1قرار شد در موقعيت هاي مناسب مدرسه و محل از نظر مالی به او كمك ويژهاي شود.
.2از طريق شوراي حل اختالف روستا،اختالفات خانوادگی والدين علی را حل كنند.
از دانش آموزان خواستم به علی محبت كنند به او احترام بگذارند و با دوست شوند و تا او به سراغ ناخن جويدن
نرود.

گام  :7گردآوري اطالعات (شواهد شماره )2
از زمان شروع اقدام پژوهی چهار ماهی می گذرد.اولين چيزي كه شنيدن آن خيلی خوشحالم كرد دانش آموزان
اظهار داشتند آقا اجازه ،علی ديگر ناخن هايش را نمیخورد ،دانشآموزي كه ماههاي قبل دائماً در حال ناخن
جويدن بود .االن رفتارش تغيير پيدا كرده است والدين او هم اين را تائيد میكنند.
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نتيجه گيري:
گام  :8ارزشيابی تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن:
نتيجه كليه اقدامات و كارهاي انجام شده در مورد علی چنين شد كه او توانست عادت بد ناخن جويدن را كنار
بگذارد و خودش هم اين مسأله كه را اذعان دارد كه ديگر تصميم گرفت اين كار را انجام ندهد و در درسهايش
هم پيشرفت كرده است و ديگر آن دانشآموز هفتههاي اول سال تحصيلی نيست كه مرتباً انگشتش در دهانش
باشد .اين راه حلها تا زمانی كه والدين محيط امن را براي فرزندان در خانه فراهم آورند از اعتبار بااليی برخوردار
است .شاكر خداي بزرگی هستم كه به من كمك كرده است مشكل يكی از بندههاي پاك و معصوم را درمان كنم
انشاءاهلل روزي فرا خواهد رسيد كه علی هم مشكل يكی از بندگان خدا را برطرف كند و شادي و نشاط و اعتماد
به نفس را به او بازگرداند.
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محدوديتها
1ـ كمبود وقت به علت چند پايه بودن كالسها
2ـ نداشتن مشاور د رمدرسه
3ـ داشتن مشكل اقتصادي خانواده علی
4ـ اختالف بين پدر و مادر علی
5ـ مسن بودن پدر علی و بیتوجهی او در برخورد با مشكالت فرزند خويش.
6ـ عدم همكاري الزم از سوي والدين علی.

14

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام
پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asemankafinet.ir.
پيشگيري
در زمينه پيشگيري اقدامات متعددي را بايد انجام داد كه اهم آن اقدامات مربوط به شرح زير میباشند:
ـ دادن امنيت زيستی ،روانی ،عاطفی و اجتماعی به كودك.
ـ شيوهي تربيت ما بايد به گونهاي باشد كه فرزند بر خود و اعضايش مسلط شود و مدير خود باشد.
ـ پذيرش كودك ،احترام و محبت به او در حد متعادل.
ـ از تهديدها ،تنبيهها ،درگيريها ،تبعيضها در محيط زندگی بپرهيزيم تا زمينه براي احساس ناامنی و نگرانی او
فراهم نشود.
ـ سطح توقع خود را از كودك كم كنيم.
ـ مشغول كردن كودك به خواندن ،نوشتن ،بازي كردن و باالخره سرگرم كردن اعضايش از طريق فعاليتهاي
مدرسهاي ،ورزشی ،فنی و ...
ـ پی بردن به مشكل كودك و توجه به حل آن میتواند بزرگترين گام براي از بين بردن اختالل ناخن جويدن
باشد.
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پيشنهادات
1ـ طبق فرمايشات مقام معظم رهبري حضرت آيتاله خامنهاي براي پيشرفت بايد در آموزش و پرورش تحول و
نوآوري صورت گيرد .يكی از مهمترين راههاي تحول و نوآوري پژوهش و تحقيق است.
2ـ با پيشرفت جمعيت و شهرنشينی ،ناخودآگاه مشكالت رفتاري در جامعه به وجود میآيد .مدرسه همه جزئی
از جامعه است اين مشكالت توسط مربيان بايد برطرف شود تا بستر براي ياددهی و يادگيري فراهم گردد.
3ـ هر معلم هر سال آموزشی يك پژوهش در محيط كار خود داشته باشد تا يك عزم ملی در اين زمينه در
كشور به وجود آيد.
4ـ نتايج پژوهش در اختيار برنامهنويسان آموزش و پرورش قرار گيرد.
5ـ از معلمان تقاضا میكنم كه همين االن قلم دست بگيرند و شروع به كار كنند و مشكل يكی از دانشآموزان
معصوم را برطرف نمايند كه در پايان كار ،شادي و رضايت مندي انجام آن كار را با هيچ چيز ديگر عوض
نمیكنند.
6ـ براي آنكه نظم فكري و مهارتهاي الزم براي طرح سؤال و پژوهش را در دانشآموزان تقويت كنيم خودمان
بايد اهل تحقيق و پژوهش باشيم در غير اين صورت موفقيت چندانی به دست نمیآيد.
7ـ چرا بايد آمار تحقيق و پژوهش در بين معلمان ما پايين باشد؟!
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8ـ از رسانههاي جمعی خصوصاً صدا و سيما انتظار میرود برنامههاي بيشتري در زمينه آموزش خانواده خدمات
مشاورهاي و اجتماعی توليد و پخش كنند.
9ـ والدين بايد حقوقی كه كودك بر گردن آنها دارند در انجام آن كوتاهی نكنند در غير اين صورت اولين
كسانی كه آسيب میبينند خود والدين میباشند.
11ـ ايجاد مراكز مشاورهي كودك و خانواده به تعداد فراوان در شهرها و روستاهاي بزرگتر
« اللهم صل علي محمد و آل محمد»
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