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 :مقدمه

کودککهاستصــورتاینبهمعموالکهشــودمیگفتهلباسدرادرارمکرردفعبه«ادراراختیاریبی»

بوداهدنخوکنترلاینبهقادر هموتنهاییبههمکهاستشایعتنیروانعالمتیکادرارکنترلعدم.

حداقلکهکودکیکهباشدمیمطرحاختاللاینزمانیویابدمیتظاهرکودکاناختالالتسایرباهمراه

ادرارخودشلباسدرواستنیاوردهبدستکاملطوربهراخودادرارکنترلهنوزباشد،میسال۵اوسن

دوهردریا(روزانهنوع)روزدرفقط،(شبانهتنوع)شبدرفقطاستممکنکنترلعدماینکهکندمی

.باشدغیرعمدیاعمدیکودکرفتارایناستممکنباشد،(مختلطنوع)زمان

ادرارکنترلیکسالتاماه۶مدتبهحداقلخودسنازایمرحلهدرکههستندکسانیکودکاناینبیناز

ثانویهنوع)اندشدهمشکلدچارمجددآنازپسواندآوردهبدستراخود کههستندنیزکودکانیولی(

.دارددخترانبهنسبتبیشتریشیوعپسراندرایناختالل.اندنیاوردهبدستراخودادرارکنترلهیچگاه

کودکیبهاینکهصورتیدراما.شودمیمحسوبکودکروانی–حرکتیرشدجزءادرارکنترلتوانایی

ارادهوخواستتنهازیرا.شدمتوسلتنبیهبهحتییادادهقرارسرزنشموردرااونبایداختاللمواجهاست،

ارثی،عواملنظیردیگریپیچیدهفاکتورهایبلکهکند،میادرارکنترلبهقادررااوکهنیستکودک

.باشندمیمؤثرامرایندراورشدسیروعمومیسالمتوضعیتکند،میزندگیآندرکودککهمحیطی

جهتکافیمهارتآوردندستبهدرتواندمیکودک،درکهمراهبهآمیزمحبترفتاریگرفتنپیشدر

نیست،مؤثرتنهانهتحقیر،وسرزنشهمراهبهآمیزخشونترفتاربالعکس،نمایدوکمکاوبهمثانهکنترل

این،برعالوه.انگیزدمیبرکودکدرراشدگیطرداحساسنوعیوداشتهمنفیتأثیریوانیرنظرازبلکه

بهکهحالیدر.کندمینارضایتیاحساسنوعیوشدهتشویشواضطرابدچارحاجترفعهنگامبهطفل

ستثناییبیشتراینمسئلهدرمیانکودکانا.شوددادهپاسخطبیعیالعملیعکسبابایستیطبیعینیازاین

درمیاندانشآموزانکالسمنهم.بهچشممیخوردوآنهابهشدتبیشتریبااینمسئلهمواجههستند
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بیشریندلیلیکهعدمکنترلادراررادرویبوجودآوردهبوداضطرابوکودکیبهنامنیماوجودداشتکه

.زاوازبینبردهویاحداقلبهوضعمطلوببرسانمبندهتصمیمگرفتمایناختاللراا.جداییازمادربود

 :مساله بیان

خودادرارکنترلبهقادربایدکودککهسنیدرادرارکنترلدرناتوانیازاستعبارتادراراختیاریبی

قسمتیکورتکسآید،میبدستشبدرسالگیششتاوصبحدرسالگیچهارتاادرارکنترلتواناییباشد

درادراراختیاریبیموجبنباشدمهاروکنترلاینوقتیواردادرارمرکزرویمهاریاثرکهاستزمغاز

استرسخواب،اختالالتجملهازشودمیادراراختیاریبیموجبمختلفیهایبیماری.شودمیکودک

دستگاهردساختمانشدیدعیبمحیطی،اعصابنشدنکاملعفونی،هایبیماریروانیوروحیهای

.کندمیتخریبرامثانهاعصابکهنورولوژیکهایبیماریادرار،

ممکناولیهنوعدر.نداردوجودتشخیصمنزلهبهاختاللاینبرایخاصیآزمایشگاهییافتههیچحقیقتا

میشودمیشروعسالگی۵–7سندرمعموالکهثانویهنوعوباشدمطرحرشدیوتکاملیتاثیراست

مانندباشدکودکاسترسوجودازتظاهریواندت مهاجرت،جدیدنوزادتولد: واختالف،مکاننقل.

روانپزشکیاختالالتسایرباادراریشبهمراهیازمواردی.والدینطالقووالدین،جداییبینکشمکش

مانند فعالیبیش،توجهیکماختالل،تکاملیتاخیر: (ADHD  .شودمیدیدهتاریرفاختالالتو(

،مبتالکودکاندرآناتونیکنقایصوساختمانیعللوتروئیدکاریکم،دیابتمانندجسمیهایبیماری

  باشدشدهمطرحعللازاستممکننیز

 :موجود وضع توصیف

به....وهماکنوندرآموزشگاه.درآموزشوپرورشمیباشمسالسابقهتدریس…..دارای…اینجانب

..نفراوتیسم..نفردانشآموزوجودداردکهازآنمیان…درکالسمن.مشغولفعالیتهستم…عنوان

دانشآموزموردنظربندهنیمابودکهبیماری.نفرفلجمغزیویکنفرعقبماندهوبیشفعالمیباشند
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واضطرابدچارودستپاچهوولهکند،صحبتهمکارانمیاومنباستخوامیوقتیاوتیسمداشتاو

میلرزیدنبهشروعدستانشوشدمی(کردنمِنومِن)وزبانلکنتدچارکهطوریگرددمیاسترس

ونگرانیموجبوضعیتاین.کنترلادرارشراازدستمیدادوکندصحبتخوبیبهستتواننمیودرک

کهصورتیدرچیست،اومشکلوداردراحالتایننیماچراکهکردمفکرخودبا.استشدهمنناراحتی

مادرنیماهرروزمجبوربودبه.ترسندمیمنازهابچهکهبگویمتوانمنمیونیستمگیریسختمعلم

 ازدستمیداد هرنیمساعتیکبارکنترلشرا بیایدبهدلیلاینکهنیما مدرسه را. اومیبایستنیما

ولیزمانیکهنیماحضورمادرشرادرکنارش.اسهایویراعوضمینمودمرتبتمیزمیکردولب

.احساسمیکردایناختاللدراوکمترنمودداشت

.نمایمحلمطلوبشکلبهرانیمامسئلهبتوانمکهداشتبراینمراموضوعاین

 گرد آوری شواهد یك

:نیمارفتارٔ  مشاهدهـ۱

ودوستانوخودمبارانیمارفتاریحالتنوعیبهکردمسعیشتمدااوباکهکالسیجلساتدر

.بگیرمزیرنظرهمشاگردیهایش

واوبیناسترس،ازخاصیموردوگرفتمزیرنظرآموزشگاهحیاطدررااوخودمتفریح،زنگهایدرهمچنین

.نشددیدهآموزاندانش

:نیمابامصاحبهــ۲

وکنترلادرارخودراازشویمیدستپاچهوهولمعلمسؤاالتبهسخگوییپاموقعچراکه:پرسیدماواز

؟دستمیدهی

.دارماضطرابخیلیمن:نیما



برای خرید فایل ورد قابل . هده است فایل برای مشاین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

7 
 

چرا؟

.دانمنمی:نیما

شود؟میمگردونی،نمیخودتچطور

.کندمیسکوت:نیما

شی؟میهولتوبهنظرتمنباتوبدرفتاریمیکنمکهموقعسوالپرسیدن

..نه:انیم

بدی؟جوابسؤاالتبهتامدهمیتوبهکافیوقتنمجان،نیما

..بله:نیما

نمیاری؟کموقتدادنجواببراییعنی

..نه:نیما

:مدرسهمعاونبامصاحبهـ3

؟..…ومضطربه؟عصبانیه؟ناراحته؟داره؟حالتیچهصفسریامدرسهحیاطتوینیماآیابگینشهمی

.بشهدورماازبینهمیروماکهوقتیکنهمیسعیوروستکمکمیآموزدانشاین:ونمدرسهمعا

کردین؟صحبتنیماباحالبهتاآیا
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هولکردمازشدیگهسؤالچندوپرسیدمرواسمشوزدمصدارااوکهاولیٔ  دفعهبله،:معاونمدرسه

فرستادمشوسوختدلممنم.رلادرارشراازدستدادوکنت.دادجوابزبانلکنتباومضطربوشد

.رفت

گفتودادادامهمعاونمدرسه نیستمشکلیزنیمنمیحرفیونداریمبرخوردیاوباکهزمانیتا: اما.

میدلمانکهطوریگیرد،میفراراوجودشاسترسواضطراببرسهمدرسهدفتربهپایشکههمین

اوبادارداضطراباینگونهاوکهفهمیدیممعاونهمکارانومنکهوقتیازرون،بیفرستیمشمیزودسوزد

.نشوداسترسدچارتاکنیممیبرخوردمهربانتر

:آموزدانشمادربامصاحبهـ4

اوآیاپرسیدموکردمسؤالنیمااضطرابخصوصدراوازکردمدعوتمدرسهبهاینامهطیرانیمامادر

شه؟میاضطرابدچارخانهدر

.کمخیلینه:گفتمادرش

؟نیماباارتباطنظرازدارهوجودمشکلیشمأ  خانوادهتویآیاببخشید

.استصمیمانهارتباطمانونداریمهمبامشکلیبرادرشوخواهروپدرشومن.نه:مادر

داره؟مشکلیمدرسهتونیماآیاببخشید:پرسیدمادر

.اضطرابزیادیدارهوباعثمیشهکنترلادرارشوازدستبدهنیماکالسسر

.متاسفانهتویخانههممشکلمشابهیدارهوازمشکلشبادراریرنجمیبره:گفتمادر

اینبتونیمهمکمکبهتامدرسهبیاریدتشریفکردنددعوتراشماماهمکارانوقتهرکنیدلطف.خوب

.کنیمحلرومسئله
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.هستمخدمتدرخواستیدکهزمانیهر..چَشم:نیمامامان

 تجزیه و تحلیل اطالعات

کودکانیکهبه.عدمکنترلادراریکیازشایعترینعللمراجعهبهروانپزشکیامتخصصکودکانمیباشد

هسنحالاگربارسیدنب.سنپنجسالگیمیرسندبایدتوانائینگهداریوکنترلادرارخودراکسبکنند

)داروها برخی ویامصرف پنجسالگیباسطحرشدیمناسببدونهیچدلیلجسمیومشکالتپزشکی

،کنترلادرارصورتنگیردواینمسئلهدوباردرهفتهبهمدتسهماهپیاپیباشد،فردمبتال(ادراراورها

بهاختاللبیاختیاریادرارخواهدبود هعمدیوخواهغیرعمدیباشدممکناستخواایناختالل. در.

واقعترس،اضطراب،ازدستدادنمهرومحبتوالدین،تولدکودکدیگر،جلبنظروالدین،ترسازتنبیه

کودکمهمترینعلل کلهیجاناتمختلفدر در دوستانو و مدرسه مشکلدر هایبزرگتر بچه در و

.بیماریهستند

نشانههاینظیرمکیدنانگش لجبازیوجود کجخلقی، ایناختالل ت، با سایرمشکالترفتاریهمراه و

بهنوبه گزارشاست،زیراعدمکنترلادرارنیز تنبیهاز’ خودبرروانکودکاثرمیگذاردوسرزنشیا

طرفوالدینباعثاحساسناراحتیوضعفشدهوبرشدتعدمکنترلادرارمیافزاید،والدینبایدسعی

اآرامشوصبرباکودکانبرخوردکنند،بایدازتوبیخوتنبیهکودکخودداریکردوبااینعملاوراکنندب

شرارتنیستبلکهنوعیبیماریاست محققانعقیده .متوجهساختکهعدمکنترلادرارعملزشتو

   عاطفیصحیحبرقراردرفهمکودکونیازهایاوبکوشندوباویرابطهومربیاندارندچنانچهوالدین

وجودایناختاللدردانشآموزمنیماباعثشدبهدنبالراهحلهاو.کنندبیماریبهسهولتدرمانمیشود

.راهکارهایپیشنهادیبرایحلاینموضوعباشم
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وفیزیولوزیکیعواملدستهدوبهکلیحالتدرکهدارددخالتمتعددیعواملوعلل،مشکالتایجاددر

جسمیناهنجاریهایونقایص،ارثی–زیستیمسائلفیزیولوژیکعوامل.شودمیتقسیمغیرفیزیولوژیکی

عواملجامعهومدرسهوخانوادهنظیراجتماعیعواملشودمیشاملراغددترشحوعملکرددراختالو

.اورندمیوجودبهراکلمشکههستندفیزیولوژیکیغیرمواردجملهازنیزفرهنگیعواملواقتصادی

وموثرطوربهمشکالتدرمانبرای.باشدمذکورعللازایمجموعهیاعلتیکمعلولاستممکنمشکل

تاواستپذیردرمانعلتهادقیقشناختبهتوجهبامشکلهر-۱:شودرعایتاصولیبایدامیزموفقیت

وباشدجانبههمهوگستردهبایددرمان-۲هدنخواممکنصحیحدرمانارائهنشودمشخصمشکلعلل

افرادهمکاریازوگیردانجاممتخصصتوسطبایددرمان-3نشوداکتفااختاللظاهریعالئمرفعبهتنها

شودپیگیریبایددرمان-4شوداستفادهکودکنزدیکانودارصالحیت باکلیطوربهمشکلدرمان.

برایروشدوهرازاستفادهمواردیدرشودمیانجامپزشکیروشهایونیدرماروانومشاورههایشیوه

بایدبیشتروداردتقدمدرمانبرپیشگیریکهباشیمداشتهبخاطربایدهموارهاستضروریمشکلدرمان

 .کنیمتالشپیشگیریزمینهدر

  ادرار کنترل عدم

اختیاربیومکررتخلیهازاستعبارتادرارکنترلعدمندارداییگانهوواحدتعریفادرارکنترلعدم

بیشتردرادرارکنترلعدمافتدمیاتفاقموقعدوهردریاروزیاشبهنگامکهسالگیسهازبعدادرار

همراهبیندمیادراردفعوضعیتدرراخودکودککهخوابهاییبامعموالوپیونددمیوقوعبهشبموارد

تامعموالیابدادامهنیزبیشتریاسالگیچهاردهسنتامواردیدراستممکنگرچهدراراکنترلعدماست

بهماهدرنوبتدوحداقلسالگیششیاپنجسندرکهاستادرارشبکودکیشودمیبرطرفسالگیده

بارچندینحتیوشبهراستممکنادرارشبکودکنیزگاهیکندخیسرارختخوابشارادیغیرطور

کندخیسراجایشارادیغیرطوربهشبدر یاورجعتیواولیهیامزمننوعدوبهادرارکنترلعدم.
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ونداردوجودنوجوانیوکودکیدرادرارشبانهوروزانه،کنترلمزمناداریشبدرشودمیمشاهدهثانویه

وناراحتییکازاینشانهرجعتیادرارکنترلعدم.هستندمتالادرارکنترلعدمبهنوجوانوکودکو

 .استزودگذرمعموالوایدمیوجودبهادرارکنترلتواناییکسبازپسمدتهاواستروانیفشار

 

  ها نشانه و عالئم

کمزیرعالئماستهمراهدیگریعالئمبامواردبیشتردروداردوجودتهاییبهبندرتادرارکنترلعدم

،خشمبدخلقی،،شصتمکیدن:شوندمیمشاهدههستندگرفتارادرارکنترلعدمبهکهکسانیدروبیش

بانشدنهمبازیوگیریگوشه،رفتنخواببهازترسورختخوابدرماندنبیدارساعتها،دروغگویی

صبحا،ناامنیوحقارتاحساس،زبانلکنت،خوابدرکردنصحبت،ناراحتیوضعفاحساس،دوستان

،اطرافیانسخناننکردنتحمل،ضعیفنفسبهاعتماد،زدنخواببهراخودوماندنرختخوابدر

عدمبهکهکسانیهمهدراستممکنشدهذکرعالئمتمامتحصیلیافتوروزدرادرارقطرهقطرهخروج

بخوبیوبیشکمدارندادرارلکنترعدمکهافرادیدرمذکورعالئمولینشودمشاهدهگرفتارندادرارکنترل

هاینشانهوعالئمباوانجامدمیثانویهمشکالتومسائلبروزبهادرارکنترلعدمرواینازاستمشهود

 .استهمراهمتعدد

  علل

شودمیحاصلفیزیکیوروانی،عضویپیوستههمبهومرتبطعوملدستهیکاثربرادرارکنترلعدم

 .دهدمییاریادرارکنترلعدمدرماندرراادارشبفردودرمانگر،عللاینازامکدهرشناسایی

برواردهعصبیدستگاهتکاملعدمتوانمیشوندمیادرارکنترلعدمموجبکهعضویعللدرباره-۱

بیماری،غزمدرادرارنگهدارندهمرکزاسیب،ادارمجاریعفونتوضایعات،نخاعبهفشاروفقراتستون
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کوچک،کلیهبیماریهای،ذهنیماندگیعقب،ادراردستگاهمادرزادینارسایی،دیابتبیماری،صرع

رامهبلیاسرالتوالتهابخونکلسیمکمبود،تناسلیالتموضعیتحریکاناختاللومثانهاندازهبودن

 بردنام

وتضاد،استرسنظیرکرداشارهمواردیبهتوانمیرارادکنترلعدمکنندهایجادروانیعللزمینهدر-۲

،مادریمحبتازمحرومیت،والدینمرگیاطالق،کودکباوالدینرفتاریبد،خانوادگیکشمکش

ازشدنجداومدرسهبهکودکرفتنوالدینکودکینصمیمیارتباطفقدان،ناارامیوناامنیاحساس

درکودکیتولداطرافیانتوجهجلب،کودکداشتنیودوستمهمفردمرگ،کودکخستگی،مادر

مدرسهومنزلکارهایدردرپیپیهایشکستترسمثلشدیدهیجانیحالتهایخانواده محلتغییر

تشویشونگرانیابرازواطرافیانبامودکلجبازیوالدینموردبیگیریهایسختطرداحساسسکونت

موارداینکودکبهکردنتوالتنادرستاموزشوانانازگیریانتقامووالدینبهنسبتخصومتاحساس

 .کنندمیایفارانقشمهمترینکودکانادرارکنترلعدمپیدایشدر

بودندوربهتوانمیعواملاینجملهازاستموثرادرارکنترلعدمپیدایشدرنیزفیزیکیعوامل-3

وتاریکی–بازیبهکودکفراوانعالقهوسرگرمی–توالتبهرفتندربلیتن–خوابمحلازتوالت

ایجادعواملجملهازجملهازراثتگاهیکهاستالزمتذکراین.کرداشارهتوالتشدیدسرمایوبدبویی

درادرارشبکودکانوالدینکهمعتقدنددیدگاهاینپیرواناستشدهمحسوبادرارکنترلعدمکننده

راوراثتتواننمیموجوداطالعاتبراساساندبودهمبتالادرارکنترلعدمبهوبیشکمکودکیدوران

.اوردحساببهادرارکنترلعدمبروزدرمهمیوقاطععامل
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 پیشنهادی حلهای راه

 : به طور خالصه درمان با تلفیق روشهای زیر انجام می گیرد 

 ومربیانوعواملمدرسهواعضایخانوادهنیمادواصالحرابطهبهبیانمشکالتخونیماتشویق:۱

درخانهومدرسهنیمابرای ازبینبردنجواضطرابزا:۲

            .باآدابتوالترفتننیمابرایادرارکردندرفواصلمعینوآشنایینیماوادارکردن:3

4 نوشیدنیه: مخصوصا کم، مقدار به مایعات مثلدادن دارد وجود کافیین آنها در که ایی قهوه،: چای،

    هنگامخوابیدنورفتنبهمدرسه .نوشابه

توسطخودشیکزمانیکهکودکخودراکنترلکردکودکبهاینمنظورکهکارتامتیازبرایتهیه:۵

زایمثالدهستارهبهستارهیاخورشیدرویآنعالمتزدهشودومیتوانبهمنظورتشویقیکجایزهدرا

.اوداد

.مواردباالمیباشد دارودرمانیهمدربهبودایناختاللموثراست،امابههرحالموفقیتآنهمراهبا:۶

دیگرآموزاندانشبهشودمیلکنتواضطرابدچارنیماوقتیسؤاالتبهپاسخگوییهنگامدرــ7

وباشد،معلمدرسیمطالبپاسخگویبتواندبیشترتمرکزوخاطرطیبباتانشوددادهپاسخگوییٔ  اجازه

.کندپیداکاهشاواسترستانکنندمحدودراپاسخگوییزمانهمچنین

 :حل راه اجرای

د،یزاییچوناختالف،جداییوطالقوالدین،تولدفرزندجدمعموالدرمواردیکهوقایعوحوادثاسترس

 ازدستدادنعضویاز مرگ، و الزممطرحمی…خانواده مداخلهمناسببرایحلآنها توجهو باشد،
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همچنیننبایدتاثیرمنفیبیماریرابراعتمادبهنفسکودکازنظردورداشتوچنانچهاعتمادبه.است

هاجایگاهنفسکودکآسیبدیدهباشدویاکودکدچارافسردگیواضطرابشدهباشبایدبهاینجنبه

بایدبهعنوانراهاختاللایدردرمانویژه هایاولیهدرمانیانتخابشوندبایدازتشویقوادراریدارندو

شب به و شود کودکاستفاده مورد مناسبدر خشکتنبیه و خیسنکرده کودکخودشرا هاییکه

 .گذراندهاستپاداشیمناسبکهواقعاکودکراخوشحالکند،دادهشود

کافیزمانواشتندندراسؤاالتبهپاسخگوییحقدیگر،آموزاندانشمنتوسطنیماازپرسشهنگامــ۱

.گرددلکنتواضطرابدچارکمترنیماتاشدمیدادهویبهسؤاالتبهپاسخبرای

وکمتراضطرابباعثامرهمینوکردممیتشویقرااوکردهپیدابهتریوضعیتنیماکهاینازــ۲

.شدبررویادرارشویرلبیشترکنت

داروبایدتجویزپزشکمصرفشودوقطعآننیز.گیردهایبعدیدرمانیقرارمیاستفادهازدارودررده

بهنظرپزشکدارومجددبهدوز بنا بایدتدریجیباشدتاچنانچهعالیمکودکپسازقطعداروبرگردد

 .درمانشروعشودقبلیبرگرداندهشودودورهجدیدیاز

 : نکات قابل توجه

اکثرکودکانزودترویادیرتراز.دخترهامعموالزودترازپسرهاکنترلادرارخودرابهدستمیآورند –

ماهگیاکثرکودکانروزهاخودراخیسنگهنمی۱۱بعداز.موعدمقررکنترلادراربهدستمیآورند

کودکان(سهچهارم)بعدازسهسالگی.ازآنهاشبهاخودراخیسنمیکننددارند،بعدازدوسالگینیمی

 . سالگیشبانهروزخشکمیمانند۵درصدکودکاندرسن۰۹و.شبوروزکنترلادراردارند

سیررشدکنترلادرارتسریعنمیشودولیتوسطوالدینمقرراتییاوسواسیکندمیشودویاتوسط –

 . اصالاهمیتیبهآدابدستشوییرفتننمیدهندوالدینیکه
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 . هرگزکودکرابهخاطراینکهخودشراخیسمیکندتنبیهنکنید –

وسواسبیشازحددرموردآدابدفعیباعثمیشودکودکشمادرآیندهدچاراختالالتشخصیتی –

 .شود

 2گرد آوری شواهد 

رزمینهکنترلادرارواضطرابدانشآموزموردنظرمشاهدپسازبهاجرادرآوردنراهکارهایمختلفد

اضطرابو.پیشرفتوبهبودوضعیتویدرروندکالسیاششدمووابستگیاشبهمادرشکمترشدهبود

ومشکلعدمکنترلادرارویبهطور.استرسدرگفتارورفتاربهطورقابلمالحظهایدرویکاهشیافت

.بودیافتقابلمالحظهایبه

 راهکارها و علل آموزان، دانش در اضطراب

مهمیعاملوموجودروانیلاختالترینشایععنوانبهراهکارهااضطرابوعللآموزان،دانشدراضطراب

شیوعوگرفتقرارمطالعهموردروانیمتسالویادگیریدرلاختالواجتماعیهایناسازگاریبروزدر

.دهدمینشانراتحصیلیوضعیتبراضطرابتاثیربرموثرعواملوانپنهوآشکاراضطراب

عبارتکهگردیدهبررسیاضطرابایجاددرخانوادگیوتحصیلیفردی،مختلفعواملاثرمطالعهایندر

میزانمنزل،ازخارجدرمادراشتغالپدر،شغلنوعاشتغال،ناتوانی،وبیماریتحصیلی،پایهسن،:ازبودند

درناتوانییابیماریگذشته،سالیکدرخواهریابرادرمرگمادر،یاپدرفقدانمادر،یاپدرتتحصیال

.تحصیلیوضعیتدینی،فرائضانجامخانواده،

سببخانوادگیهایارزشومذهببهنسبتتوجهیبیوتغییراتسرعتامروزی،تمدنجاریپیچیدگی

.نهادندنامضطراباقرنرا،بیستمقرنتاگردیده
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استسنیهایگروهتمامیدرموجودروانیلاختالترینشایعاضطراب مطالعهیکدرکهطوریبه.

.استبودهدرصد4۱کلینیکبهکنندهمراجعهجواناندرپنهانوآشکاراضطرابشیوعشدهانجام

بامحیطیسازهایزمینهنعنوابهخانوادگیوفرهنگیاجتماعی،متعددعواملاضطرابپیدایشدر

تدریجبه(سال۱۶سنیاوجبا)نوجوانیسنیندرراخودیمعالوشدههمراهژنتیکایزمینهاستعداد

.سازدمیآشکار

آشکاراضطراب▪ ناآرامی،آینده،ازبیمتنش،احساسدرخصوصمطالعهموردافراداحساسبیانگر:

.است(پاراسمپاتیکوسمپاتیک)خودمختارتمسیسسازیفعالوبرانگیختگیخودخوری،

ازکهکندمیاشارهاضطراببهابتالبهبودنمستعددرثابتینسبتافردیهایتفاوتبه:پنهاناضطراب▪

هایموقعیتیاخطرتجربهمثلپراضطرابیهایموقعیتادراکداشتنآمادگیدرافرادبینطریقآن

هایالعملعکسیباالشدتباهاییموقعیتچنینبهپاسخوودشمیگذاشتهتمایزتهدیدکننده

.استهمراهآشکاراضطراب

 استرس های نشانه ●

گرفتگی.)استمتفاوتافراددرآنیمعالنوعوآوردوجودبهرازیرهاینشانهازبعضیتواندمیاسترس

(...وخوابتمشکالبدن،تعرققلب،تپشدرد،احساساضطراب،یا

...(وقراریبیناپایدار،خلقحوصلگی،بی:)روانیوروحیهاینشانه▪

...(وتمرکزنداشتنسر،پوستکندنیاسرمویبابازیپرخاشگری،:)رفتاریهاینشانه▪

...(ومکرراشتباهاتجویی،بهانهذهن،شلوغییاگیجی:)فکریهاینشانه▪

روانشناختیهاینظریه●
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 :روانکاوی های نظریه ▪

اینتوانمیهاوفوبیهاوسواسمقالهازاضطرابمورددررافرویدزیگموندهاینظریهتدریجیتکامل

تظاهربراینامقبولسائقفشارازکهکندمیمعرفیایگوبرایهشداریرااضطرابفرویدکهدریافتگونه

ممکنبرود،استزمالهشدارعنوانبهچهآنازترباالاضطرابسطحاگر.دهدمیخبرتخلیهوآگاهانه

.کندخودنماییهراسحملهشدتبااست

 :رفتاری های نظریه ▪

نظریهطبق.استآوردهوجودبهرااضطرابیتالاختالهایدرمانموثرترینازبعضیاضطرابیادگیریبا

حساسیتنوعیباموالمعدرمانواستخاصمحیطیمقابلدرشرطیواکنشیکاضطرابرفتاری،های

عملبهشناختیدرمانیروانهایروشباهمراهانگیز،اضطرابمحرکبامکرررویاروییطریقاززدایی

.میآید

 :وجودی نظریه ▪

آنهادرکهاستآوردهوجودبهمنتشراضطرابلاختالبرایهاییمدلاضطرابوجودیهاینظریه

زندگیدرعمیقپوچیازشخصونداردوجودمزمناضطراباحساسبرایخاصیشناساییقابلمحرک

.باشددردناکتراوبراینیزخوداجتنابغیرقابلمرگپذیرشازحتیاستممکنکهگرددمیآگاهخود

قرارشیوعیکدرواضطرابیتالاختالانواعنظرازجوانیونوجوانیسنینآیدبرمیمطالعاتازآنچه

.شوداستفادهدبیرستانیآموزاندانشازمطالعهانجامجهتکهشدگرفتهتصمیمساسااینبر.دارند

واجتماعیتکاملمختلفمراحلطیوبلوغدورانروانیوزیستیخاصهایویژگیواسطهبهسنیناین

سنیدورهدرکهمطالعهاین.شودمیمحسوبزندگیدورانترینحساسپذیریمسوولیتعرصهبهورود

.شودمشاهدهپنهانوآشکاراضطرابشیوعدرتوجهیقابلتفاوتشدانجامسال۱۱-۱4

ترتیببدینشدمشاهدهتفاوتهاییپایینوباالمعدلباآموزاندانشبیناضطرابیتالاختالشیوعنظراز
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یعنیدهداننشراایسویهدوتاثیرتواندمیاینکهیابدمیکاهشاضطرابمیزانمعدلافزایشباکه

آموزانیدانشاینکهیادارندآموزاندانشسایربهنسبتتریپاییندرسیتواناییمضطربآموزاندانش

.شوندمیمضطربدرسیکارآییعدمخاطربهدارندتریپایینمعدلکه

باالدرصددبیرستانابتداییهایسالدر(۱7تا۱4)متوسطمعدلباآموزاندانشکهاستذکربهزمال

ازترباالتحصیلیپایهدرسنیمحدودههمیندرکهحالیدرانددادهنشانرااضطراببهابتالازتری

.استشدهکاستهاضطرابشان

دهدنشانرادبیرستاندرجدیدیشرایطبهورودتاثیربیانگرتواندمینیزمسالهاین محیطدرتغییر.

ایجاددرزااسترسعواملازتوانمیرایافتهغیربهآموزشیهاینظامازناشیفشارهایوآموزشی

دیگریمساله.شودمیکاستهآناثرازعادتایجادوتحصیلیپایهرفتنباالباکهآوردحساببهاضطراب

وجودتردیدیرابطهایندراسترابطهدراضطراببادینیفرائضانجامکهایناستشدهتوجهآنبهکه

زندگینامناسبشرایطویماتنامالبرابردرفردپشتیبانعنوانبهمذهبیاعتقادقویهایزمینههکندارد

.کندحمایتزندگیزایتنشهایکشاکشگردابدررافردتواندمی

اصالکهبودکسانیازبیشترحتیخوانندنمیگاهیوخوانندمینمازگاهیکهآموزانیدانشدراضطراب

عکسودهدنشانرااضطرابایجاددرعقیدتیثباتعدمتاثیرتواندمیمسالهاینکهخوانندنمینماز

وروحیمتسالبایدخودهایریزیبرنامهدرپرورشوآموزشگذارانسیاست.استصادقنیزمسالهاین

تغییراتتحملوسویکازآموزشیسیستمحاصالبرایودادهقرارمدنظرنیزراآموزاندانشروانی

تتحصیالباشغلیآیندهتامینبرایرازمینهدیگرسویازوکردهاجتنابآموزشینظاممکرروناگهانی

آموزاندانشروانیحمایتیهایسیستمتقویتوایجادباتوانمی.سازندفراهمآموزاندانشدانشگاهی

.پرداختمقابلهبهاضطراببامدارسدر
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آموزاندانشمراجعهجهتمناسبشرایطکردنفراهمومدارسمشاورینخصوصهبمسوولینآموزش

.استراستاایندرمفیدیگامهایمشاورهبرای

باشدراستاایندرگامیتواندمیعقیدتیثباتوانسانیوقیاخالارزشهایدادنترویج وجودتردیدی.

تتسهیالازوشدهفرستادهزمالدرمانیمراکزبهبایدمضطربآموزاندانشضروریمورددرکهندارد

.شوندبرخوردارزمالدرمانی

بهنیازآنبررسیوبودهمامطالعهمواردازترگستردهبسیاراضطرابایجاددرموثرعواملشکبدون

داردترعمیقمطالعات هوشمیزان)IQمانندعواملیبررسی. وگیردمیقراراضطرابتاثیرتحتکه(

آنجاازضمندرشودمیپیشنهادآیندهمطالعاتدراستموثراضطرابایجاددرشکبیکهوالدینجدایی

.شوندمیتوصیهدارندارتباطاتتشخیصدربیشتریقاطعیتکهنگریآیندهمطالعاتکه

 :دبستانیپیش  آموزان دانش در استرس علل

الف استرفتنمدرسهازترس( ظاهرمنزلازخروجهنگامشدیداضطرابوحشتوصورتبهگاهکه:

اینازطفلدائمیوشدیداضطرابولیاستعادیغالباًرفتن،مدرسهمورددراطفالمیلیبی.شودمی

معلمانرفتارودبستانمحیطازایجنبهیاکهاستآننشانهبوده،مهمیعادیغیررفتارعالمتموضوع،

مینشانتحقیقات.داردکودکبرایشدیدچسبندگیخانهمحیطاینکهیات،اسکیفیتاینکنندهایجاد

ازناشیاضطرابهراسی،مدرسهاصلیعلت.داردبیشتریشدتدخترهادررفتنمدرسهازترسکهدهند

استوالدینجدایی راترساینوسازندمیظاهرعادیغیرهایوابستگینیزاطفالگونهاینمادران.

کنندمیدتشدی وکنندمحافظتکنندهناراحتحوادثازراخودشانفرزندانکوشندمیمادراناین.

.کنندمیتلقیباشدآفرینحادثههاآنطفلبرایشایدکهکانونیصورتبهرامدرسهمحیطاحتماالً

واختالالتروانیعادلتعدمعالئمآمدنپدیدباعثمادروپدراصراروپافشاریکهشودمیمشاهدهاغلب

.شودمیظاهرضعفوسرگیجهسردرد،استفراغ،درد،دلصورتبهجسمانیاختالالت.شودمیجسمانی



برای خرید فایل ورد قابل . هده است فایل برای مشاین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

21 
 

چنینهم.رودمیبینازتعطیلروزهایدرمذکورعالیمغالباًکهاستاهمیتحایزنیزنکتهایندانستن

میبینازبیماریعالئمبالفاصلهبماند،منزلدریروزچندکودککهکنندتوصیهپزشکیاومادرپدراگر

بهمبتالکودکانشوندمیظاهرمجدداجسمانیعالیمروزهمانیامدرسهبهرفتنازقبلروزدرولیرود،

اندعبارتعالیماینترینشایـع.سازندمیظاهرخودازنیزدیگریعالیمترس،واکنشبرعالوهغالباًترس

از درترسزبان،لـکنتوادراریشبناخـن،جویدنعصبانیت،گوارشی،اختـاللخواب،دراللاخت:

مانندتنیروانعالیمباغالباًکـودکـان، وقلبتپشدهان،خشکیگیجه،سرسردرد،درد،دلاستفراغ،:

و۱۱دراماود،شمیدیدهباشندکهسنیهردررو،مدرسههایبچهدرهراسیمدرسه.استهمراهاسهال

منزلترکازترسواقعدرآید،مینظربههراسیمدرسـهچـهآناغـلب.رسدمیخوداوجبهسالگی۱۲

.است

هایمهارتافزایشحالدرهاآن:باشندداشتهکنترلخوداعمالبرتوانندنمیدبستانیپیشکودکان(:ب

کنندکنترلراخودتهاجمیرفتارهای.کنندپیدادوستچطورکهگیرندمییادهاآن.باشندمیاجتماعی

طبیعیتکامـلاصولعنـوانبهمسائلاینبااولیاومعلمیناگر.کنندکنترلراخودهیجاناتواضطرابو

شوندمیتبدیلزااسترسمنابعبهمسائلایننکنند،برخورد آمادهدبستانشروعسنیندرهابچه.

یادگیریآمادهومشتاقبایدهاآن.باشدمیسنایندرمدرسهشروعسندلیلهمینبه.ستندهیادگیری

.باشند

وقتیدارنددیگرانبامقایسهدرجسمانیمشکالتوروانیبیماری,یادگیریهایتفاوتکهکودکانی(:ج

اینبخاطراستممکنکودک.شوندمیآشکاروضوحبههاتفاوتاینگیرندمیقرارمدرسهمحیطدر

کمروییاحساسمشکالت بکندخجالتوناامنی, بهدیگرانرفتاربهدادنپاسخبرایقبلیآمادگی.

توجهدقتباوالدیناست،بهترلذا.کنندادارهبراحتیراخودهایتفاوتآنهاتاکندمیکمککودکان

آنمخصوصامشکالتازبعضی.استکانشانکودمشکلبیانبرایزمانبهترینوقتچهوچطورکهکنند
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یادگیریمشکالتکهکسانیمثالبرای.دارندرودرروبحثبهنیازهستندسالمتیبارابطهدرکههایی

راخودحمایتهایبایدوالدینباشند،داشتههمنمرهمشکالتاستممکندارنددرمانبهنیازچهاگردارند

کودکانیازبعضی.شودخواستهاحترامبابایدکودکهایمشارکتوتوضیحات.دهندانجاماحسننحوبه

درشانشخصیتجربیاتدربارهتاباشندداشتهرافرصتیکهدهندمیترجیحدارندجسمانیمشکالتکه

میاندرافرادتکتکباراهایشانتفاوتدهندمیترجیحکودکانسایرکهحالیدرکنندصبحتکالس

.ارندبگذ

اضطرابازمتاثرکودکانبیشتراضطرابولیباشندمضطربذاتاًاستممکنکودکانازبعضیاگرچه(:د

استوالدین دهدافزایشراکودکانترستواندمیترساحساس. رفتاراستممکنوالدینمثالبرای.

اضطرابهستندبزرگترکهیکودکانبرایولیباشندداشتهکودکازجداییبرای(تردیداحساس)دوگانه

فالندرآیا؟شدخواهندموفقمختلفهایزمینهدرهابچهآیامثلدیگریشکلبهاستممکنوالدین

نتیجهدروکندمیپیداانتقالفرزندانبهوالدینطرفازناخواسته–فشارهااین؟شودمیموفقورزش

عواملجزئیاتازآگاهی.دهدقرارتاثیرتحتراکودکعالقهونفسبهاعتمادوانگیزهتواندمیفشاراین

وبودندرفتهمدرسهبهتازهکهکودکانیازمادریکیمثالًکندکمکمشکلحلدرتواندمیکنندهنگران

بودگیچشودمدرسهاتوبوسسوارخواستنمیرناگهانیبطواینکهمورددر توضیحاتازپساوولی.

کشف.شوداتوبوسسوارخواستنمیوبودافتادهاتوبوسصندلیازفرزندشروزهاازیکیکهشدمتوجه

.کندحلرامشکلموثربطورکهساختقادررااومسئلهاین

ح استرستحتاطفالکهدهدمینشانسردردودرددلمانندشکایاتیشبانههایکابوسوترس(:

آنکودککهنیستچیزیمشکلاین.دانندمیجسمیبیمارییکازبیشرادردهااینوالدینوهستند

باشدساختهخودازرا یکایناماکنندفرارچیزیازخواهندمیدرددلوسردردوسیلهبهکـودکـان.

.بدهندتطابقهااسترسباراخودهاآنکهاینبرایباشدراهیتواندمیواستواقعیمشکل
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و تاییدراکودکدروغاینکهبدونوالدینکهاستاینمسألهاینبامقابلهراهدروغگوییوبافیمنفی(:

بودخوبخیلیبودطورایناگربگوینداوبهونکنندبزرگراآنکنند رادروغنهوالدینطریقاینبه.

همباتوانندمیکودکیایاولوسیلهاینبهواندنکردهسرکوبنیزرااواحساساتطرفیازواندکردهقبول

.کنندصحبت

یکباهابچـههمـهداریم،آشناییهابچهاخالقباتقریباًماهمه;افراطیبودنخجالتیومحرومیت(:ت

عصبـانیزودمافرزنداگـر.هستندکندچیزهاازبعضیپذیرشدرهابچهازبعضی.شوندنمیبالغسرعت

تخلیهبرایراهیتاکنیمکمکاوبهشود،میآشفتـهبقیهازترزودوکندمیپرخاشگـریوشـده

سعی.کنیمورزشپیشنهاداوبهدارد،تحرکبهنیازمدرسهازبعدماکودکاگر.کندپیداخودهیجانات

وقتی.بپرسیمترجزئیسؤاالتوکنیمصحبتبیشترهاآنبابلکهنپرسیمکلیسؤالکودکانمانازکنیم

میافزایشرااوتسلطاحساسکودکطرفازشدهارائههایحلراهبردنکاربهشدمشخصمشکلییک

گیردمییاد.شدخواهدموفقمشکالتحلدرقویاحتمالباکهکندمیپیدااطمینانهمچنین.دهد

.کندحلمستقلراآنداشتخواهدآیندهدرکهمشکالتیبرابردرطورجه

برایمثالبرایداردراخودشخاصنیازهایخودرشدمراحلطیدرکودکیهرباشیدداشتهتوجه(:ک

داردزمانبهنیازدبستاناولکودک.استمهمنوبترعایتوکالسسرآرامنشستندبستانی،اولکودک

چگونهکهتاسآنمشغولذهنشبزرگترآموزاندانشکندرعایتنوبتونشستهآرامسرکالسبتواندتا

ازبایدوالدین.داردراخودشطبیعیمشکالترشدازمرحلههربنابراینبگیردقراردوستانشقبولمورد

والدینهایحمایتکهنمایدتفسیرطورایناستممکنکودک.کننددوریسریعپاسخگوییبهتمایل

آنهایپاسخوسوالهاوکنیدصحبتاوابکودکناشیانهرفتارهایدرباره.استاوشایستگیعدممعنیبه

.شودمیکودکنفسبهاعتمادافزایشباعثاینکنیدپیداهمبارا
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است،مدرسهدرشمافرزندرویگوششانوچشممدرسهزمانطیدرکهبزرگساالنیبامناسبارتباط(:م

.باشدداشتهوجودمجدانهتالشییدباوالدینومعلمهمکاریرابطهبرایبایستواستمفیدومهمبسیار

بطورمعلمینووالدینوشودانجامسریعحداالمکانبایددرسیبرنامهتغییروکودکمشکالتارزیابی

ایجادمشکلکودکهمساالنتعامالتوآموزشباتواندمیاندازهچهتامسئلهیککهکنندارزیابیمداوم

کند اقداماتاستسرآمدکهباهوشیکودکیادارداجتماعیسترکهخجالتیکودکسریعشناخت.

عاطفیتحصیلی،،آموزشیزندگیهمهدروالدینکهاستایننیازمندنظارتوارزیابیوداردنیازمناسبی

انجامدقتباراکودکانبهکمکوشناساییمسئولیتوالدینومعلمینبنابراینباشنددرگیراجتماعی،

.دهند

 گیری نتیجه

بهبرآیندخویشدرسیهایبرنامهپسازخوبیبهتوانندنمیودارنداضطرابکهآموزانیدانشبهمااگر

آموزاندانشبهکافیزماندادنوالدین،زیرنظربیشترتمرینات:مانندپژوهیاقدامدرشدهذکرهایشیوه

وپرسشویاددهیدرقویآموزاندانشتوانازاستفادهوهمینطورکردنحلتمرینوپاسخگوییهنگام

اینگونهمشکالتازخیلیبگیرد،صورتایشانتشویقوترغیبدرسیپیشرفتصورتدرهمچنینوپاسخ

گرددمیحاصلبهبودیروندرفتهرفتهیاشدخواهدکمایشاناسترسواضطرابمخصوصاًآموزاندانش

بسیاریازمشکالتکودکان.شدخواهدآموزاندانشدیگروفردخوددرجانبههمهرشدباعثامراینو

مانندعدمکنترلادرارریشهدراضطرابواسترسدانشآموزداردکهمیتوانباریشهکنسازیاسترس

.واضطراباینمشکالتراازمیانبرداشت

 پیشنهادات

.نمایندبرخوردآموزاندانشگونهاینبابیشتریصدرسعهًبامدارسدبیرانومربیانمعاونان،مدیران،ــ۱



برای خرید فایل ورد قابل . هده است فایل برای مشاین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

24 
 

وجودازراهنماییوابتداییدرمخصوصاًمقطعهردرآموزاندانشمشکلبیشترچههرکاهشبرایــ۲

وهابچهتوانستخواهدپایدارعاطفیروابطایجادبامشاورزیراگردداستفادهمشاورانوکارشناسان

بهراآموزشیوعاطفیمشکالتومسائلبابرخوردٔ  شیوهوآمادهختلفممقاطعبهورودجهترانوجوانان

.بیاموزدآنها

 

 

 

 :مآخذ و منابع

سالدومچاپتهراننواندیشنسلانتشاراتابوک،آریندکترترجمهاسترس،کنترلاصولوراپیفر،-۱

 ۱۲منطقهنتهراوپرورشآموزشعبدیزهراآورندهگرد۱3۱

سالاولچاپتهرانمربیان،واولیاءانجمنانتشارات،کودکاناستثناییمسائلمحمد،دفرخدایاریــ۲

۱37۱

۱3۰۹سالاولچاپتهرانشالکانتشاراتتربیتی،ٔ  تجربه4۹،نیمائیسادهــ3

۱3۱3سالاولچاپتهرانمحیاانتشاراتجوانانونوجوانانرفتاریهدایتروشهایمحمد،فرقمیــ4

پزشکیعلومانتشاراتــابراهیمیافخمعزیزهترجمهعدمکنترلادرار،بامقابلهکالنیک،الریسکــ۵

۱3۱۲سالاولنوبتتهرانایران
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