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 چكيده

كنم كه بتوانم راهرو ورزد و افتخار میاش دریغ نمیوقت از بندهشاكر خداوند مهربانی هستم كه لطفش را هيچ

آموزان ميهن اسالمی شعله ور و ادامه دهنده راه انبيا و اوليای الهی باشم و نور دانش و توانایی را در این دانش

آموزی به نام موسی شدم كه دائماً در حال متوجه دانش .……………های اول سال تحصيلی نمایم. در هفته

ی این انی و متالطم داشت. لذا مشاهدهآموزی به ظاهر ساكت، اما درونی طوفجویدن ناخن بود. موسی دانش

اش را برطرف ی معصوموضعيت برایم خوشایند نبود. به خدا توكل كردم و از او خواستم تا با كمكش مشكل بنده

های مطرح شد؟ برای پيدا كردن جواب  نمایم. در این زمينه در عوامل به وجود آورنده مشكل موسی چند فرضيه

ها بود كه موسی برای آرام طالعات كردم كه علت اصلی اختالف والدین و درگيری آنفرضيه شروع به گردآوری ا

ـ جلسه 1كردن خود و ابراز آن به ناخن جویدن روی آورده است، برای اصالح رفتار آن اقداماتی از قبيل از 

سه مشاوره با ـ جل3های گروهی ـ مسئوليت دادن و شركت دادن موسی در كارها و فعاليت2مشاوره با خانواده 

ـ معرفی موسی به مركز مشاوره مجد شهرستان  انجام گرفت كه نتيجه آن 4آموزی انجمن اولياء و شورای دانش

باعث شد كه موسی عادت بد ناخن جویدن را كنار بگذارد و خودش هم به این مسأله پی برد كه ناخن جویدن 
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تالش و كمك گرفتن از بزرگترها به حل مشكل خود تواند باشد باید با فكر كردن و راهی برای حل مشكل نمی

 بپردازد.
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 مقدمه

 بيان مساله

آور، ناپسند و از لحاظ اجتماعی غيرقابل قبول است كه در كودكان شيوع بيشتری جویدن ناخن عادتی خجالت

ه رفتار خود ها، التهاب و عفونت اطراف آن و آسيب بتواند باعث عوارضی مانند كوتاهی غيرعادی ناخندارد و می

كند. آنان معتقدند علت عمده آن، ناشی از ترس فرد شود. كارشناسان علل مختلفی برای جویدن ناخن مطرح می

تواند خشم خود را در ها باشد. هنگامی كه كودك نمیها و دلخوریو اضطراب است. و روشی برای ابراز دلگيری

كند. كه آثاری نظير افت اخن آرامش موقتی پيدا میها نشان دهد با جویدن نها و محروميتمقابل ناكامی

تحصيلی و كاهش اعتماد به نفس همراه دارد و الزم است والدین مربيان مدرسه بيشتر به این مسأله توجه كنند 

شوند برای سالمتی آنان تالش و به سادگی از كنار آن نگذرند. ما وقتی كه فرزندانمان مریض جسمی می

اوریم و شوند و ... بر آنان فشار میكنند و افسرده میشوند و پرخاشگری میصبی میكنيم اما وقتی عمی

ی خوبی با یكدیگر كه كودكی به این اختالل رفتاری دچار نشود والدین باید رابطهكنيم. برای اینتحقيرشان می

نب به عنوان مدیر آموزگار داشته باشند و محيطی آرام و بدون دغدغه برای فرزندان خود فراهم كنند. لذا اینجا

مدرسه تالش كردم كه تا با اجرای یك طرح اقدام پژوهی، رفتار یكی از آینده سازان كشور عزیزمان، را اصالح 

 های مختلف زندگی باشيم.آموزان در عرصهنمایم تا شاهد موفقيت هر چه بيشتر دانش
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 ارزیابی از وضع موجود

باشد. او در كالس و ساعات تفریح می .................................ی مدرسه............................آموز كالس موسی دانش 

باشد و مشغول ناخن جویدن است. در كارهای گروهی كالس شركت فعال ندارد به دستش در دهان می

 دهد. اعتماد به نفس كافی را هم ندارد.ها پاسخ كوتاه و آرام میپرسش

رنجاند و به همين خاطر نگران و مضطرب است. در روزهای اخير هم افت تحصيلی داشته را می انگار موضوعی او

است. لذا وضعيت موجود برایم خوشایند نبود و با توجه به اهميت موضوع، تصميم گرفتم تا آنجایی كه ممكن 

پيشگيری از ضایع شدن  است در این وضعيت نامطلوب رفتاری تغييراتی ایجاد كنم به عنوان یك امانتدار، برای

 این امانت الهی كاری انجام بدهم.

 شود؟در این زمينه در عوامل به وجود آورنده مشكل موسی چند فرضيه مطرح می

 دهد؟ـ چرا موسی این كار را انجام می1

 ـ آیا در خانه هم این رفتار را دارد؟2

 باشند؟ـ علت نگرانی او چه چيزهایی می3

 باشد؟اده موسی چگونه میـ وضعيت اقتصادی خانو4
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كنم كه ریشه در عوامل خانوادگی سبب بروز این مشكل برای موسی شده با توجه به عوامل احتمالی فكر می

 باشد.

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 حل مشكل ناخن جویدن دانش آموز

 اهداف جزئی :

 بررسی علل ناخن جویدن دانش آموز

 ت حل مشكل ناخن جویدنازائه و انجام  راهكارهایی جه

 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص دانش آموز مشكل ناخن جویدن دانش آموز برطرف و مشكلش به طور اساسی حل شود
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 جمع آوری اطالعات

بيشتر دانش آموزان از ناخن جویدن موسی آگاهی دارند و در مراسم صبحگاهی هنگام بررسی وضع بهداشتی 

ـ ابتدا در جلسه شورای 1خورد. هایش را میگوید كه موسی ناخنسی موسی میآموزان، رضا همكالدانش

آموزان خواستم كه با مدرسه و دانش همكارانآموزی این موضوع را مطرح كردم و از آموزگاران و شورای دانش

تار او را ها هم با خوشحالی، اظهار آمادگی كردند. و قرار شد كه رفكمك هم مشكل موسی را برطرف كنيم بچه

مورد مشاهده قرار دهند و نتيجه را به من گزارش دهند. من هم در زنگ تفریح رفتار او را مورد مشاهده قرار 

 دادم.

ـ با خود 3ـ موضوع را با انجمن اولياء و مربيان مدرسه در ميان گذاشتم اطالعات مفيدی به دست آوردم. 2

كند باالخره مسائلی بود كه پنهان می دا چيزی نگفت و انگارموسی صحبت كردم و علت كار را از او پرسيدم. ابت

شوم ناخن بعد از چند سؤال و اظهار محبت به او لب به سخن گشود. این طور گفت هر وقت عصبانی می

شود كه من ناخن بخورم. از اوليای او دعوت كردم تا به مدرسه بيایند. بعد خورم. دعوای پدر و مادرم باعث میمی

روز، مادر موسی به مدرسه آمد و موضوع را به او اطالع دادم و از او خواستم كه با همكاری یكدیگر، از چند 

مشكل او را برطرف كنيم تا جلوی خطر ابتال به امراض مختلف را بگيریم. مادرش، ناخن جویدن او را تائيد كرد و 

 گفت كه در منزل شدت آن بيشتر است.
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 ها:تجزیه و تفسير داده

در مدت فوق، نمرات او كاهش پيدا كرده است و دچار افت تحصيلی شدیدی شده است. نگرانی و اضطراب او 

زند. ترس و آموزان میهای زشت هم به دانششود. حرفآموزان در زنگ تفریح درگير میبيشتر شد. با دانش

خانه ندارد. در هنگام رفتن چند نگرانی در وجودش نمایان است. در هنگام زنگ خانه، تمایل چندانی به رفتن 

باشد. آموزی از یك خانواده پرجمعيت میكند. موسی دانشرود و دوباره به پشت سرش نگاه میقدمی می

سال سن، و با مادرش اختالف دارد و به مدت پنج سال با هم  65باشد. پدرش دارای مادرش همسر سوم می

ها، به این كند. با بررسی اطالعات و تجزیه و تحليل آنی میای زندگدرگيری دارند. پدرش در اتاق جداگانه

مهری والدین و ایجاد یك محيط نامطلوب و تنش زا در خانه برای ی خانوادگی و بینتيجه رسيدم كه مشاجره

 خواهد آرامش پيدا كند.موسی، باعث اضطراب و نگرانی او شده كه با جویدن ناخن می

 انتخاب راه جدید.

هایی برای برطرف كردن مشكل موسی، فكر كردم از مشاور كمك حلمشكالت و موانع موجود ، به راه با توجه به

 ها عبارتند از: حلهای روانشناسی و مجالت در این زمينه مطالعه كردم. كه این راهو راهنمایی گرفتم. كتاب

 ـ محبت و مورد لطف قرار دادن موسی.1

 مسئوليت به او.ـ شركت در كارهای گروهی و دادن 2

 ـ كمك ویژه از نظر مالی به او.3
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 ـ عدم تحقير و سرزنش او در هنگام جویدن ناخن.4

 ـ ایجاد محيط خانوادگی آرام و بدون تنش و درگيری.5

 ـ پی بردن مشكل او و حل آن.6

 اجرای راه جدید: برای تغيير رفتار او اقدمات زیر را بعمل آوردم.

 جلسه مشاوره با خانواده:

ام. چون برای حل مشكل موسی به خانه اش رفتم از انجام این كار خيلی اطالع قبلی به منزل موسی رفته با

زد. در این جلسه با والدین موسی، درباره وظایف والدین خوشحال شد.این خوشحالی در چهره اش موج می

ن می باشد صحبت كردم . وجود نسبت به فرزندان و ایجاد یك محيط سالم و آرام در خانه كه جزء وظایف والدی

درگيری و اختالف در خانواده، باعث از بين رفتن اعتماد به نفس در فرزند می شود و نگرانی و اضطراب را در او 

 كند تا به نظر خودش به آرامش الزم دسترسی پيدا كند.افزایش می دهد. كه مبادرت به ناخن جویدن می

 ا و مسابقات متعدد ورزشی و فرهنگی.مسئوليت دادن و شركت دادن او در كاره

برای اینكه ذهن او را نسبت به وقایع و اتفاقات بد منزل دور كنم مسئوليت كار كتابخانه را به او دادم. و در انجام 

بعضی از كارهای كالسی بيشتر از او استفاده می كردم.به او بيشتر محبت می كردم. مثل یك دوست با او رفتار 

 كردم خيلی خوشحال شده بود كمتر دستش به دهانش می رفت.میاز او استفاده  كردم.در مسابقات
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 جلسه مشاوره با شورای اسالمی و انجمن اوليا و مربيان مدرسه:

یكی از جلسه های انجمن اوليا و مربيان را به این موضوع اختصاص دادم. و از آنها خواستم كه به كمك یكدیگر 

 نيم.بتوانيم مشكل موسی را درمان ك

 ای شود.. قرار شد در موقعيت های مناسب مدرسه و محل از نظر مالی به او كمك ویژه1 

 .از طریق شورای حل اختالف روستا،اختالفات خانوادگی والدین موسی را حل كنند.2

از دانش آموزان خواستم به موسی محبت كنند به او احترام بگذارند و با دوست شوند و تا او به سراغ ناخن 

 ویدن نرود.ج

  ارزیابی بعد از اجرای طرح

چهار ماهی می گذرد.اولين چيزی كه شنيدن آن خيلی خوشحالم كرد دانش آموزان اظهار  طرحاز زمان شروع 

های قبل دائماً در حال ناخن جویدن آموزی كه ماهخورد، دانشداشتند آقا اجازه، موسی دیگر ناخن هایش را نمی

 كنند.يدا كرده است والدین او هم این را تائيد میبود. االن رفتارش تغيير پ
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 نتيجه گيری

 نقاط قوت اجرای طرح

نتيجه كليه اقدامات و كارهای انجام شده در مورد موسی چنين شد كه او توانست عادت بد ناخن جویدن را كنار 

هایش انجام ندهد و در درسبگذارد و خودش هم این مسأله كه را اذعان دارد كه دیگر تصميم گرفت این كار را 

های اول سال تحصيلی نيست كه مرتباً انگشتش در دهانش آموز هفتههم پيشرفت كرده است و دیگر آن دانش

ها تا زمانی كه والدین محيط امن را برای فرزندان در خانه فراهم آورند از اعتبار باالیی برخوردار باشد. این راه حل

های پاك و معصوم را درمان كنم ه به من كمك كرده است مشكل یكی از بندهاست. شاكر خدای بزرگی هستم ك

اهلل روزی فرا خواهد رسيد كه موسی هم مشكل یكی از بندگان خدا را برطرف كند و شادی و نشاط و شاءان

 اعتماد به نفس را به او بازگرداند.
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 )نقاط ضعف ( هامحدودیت

 هابودن كالسـ كمبود وقت به علت چند پایه 1

 ـ نداشتن مشاور د رمدرسه2

 ـ داشتن مشكل اقتصادی خانواده موسی3

 ـ اختالف بين پدر و مادر موسی4

 توجهی او در برخورد با مشكالت فرزند خویش.ـ مسن بودن پدر موسی و بی5

 ـ عدم همكاری الزم از سوی والدین موسی.6
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 پيشگيری

 باشند:انجام داد كه اهم آن اقدامات مربوط به شرح زیر می در زمينه پيشگيری اقدامات متعددی را باید

 ـ دادن امنيت زیستی، روانی، عاطفی و اجتماعی به كودك.

 ای باشد كه فرزند بر خود و اعضایش مسلط شود و مدیر خود باشد.ی تربيت ما باید به گونهـ شيوه

 ـ پذیرش كودك، احترام و محبت به او در حد متعادل.

ها در محيط زندگی بپرهيزیم تا زمينه برای احساس ناامنی و نگرانی او ها، تبعيضها، درگيریها، تنبيهـ از تهدید

 فراهم نشود.

 ـ سطح توقع خود را از كودك كم كنيم.

های ـ مشغول كردن كودك به خواندن، نوشتن، بازی كردن و باالخره سرگرم كردن اعضایش از طریق فعاليت

 و ...  ای، ورزشی، فنیمدرسه

تواند بزرگترین گام برای از بين بردن اختالل ناخن جویدن ـ پی بردن به مشكل كودك و توجه به حل آن می

 باشد.
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 پيشنهادات

ای برای پيشرفت باید در آموزش و پرورش تحول و اله خامنهـ طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت1

 ی تحول و نوآوری پژوهش و تحقيق است.هاترین راهنوآوری صورت گيرد. یكی از مهم

آید. مدرسه همه جزئی ـ با پيشرفت جمعيت و شهرنشينی، ناخودآگاه مشكالت رفتاری در جامعه به وجود می2

 از جامعه است این مشكالت توسط مربيان باید برطرف شود تا بستر برای یاددهی و یادگيری فراهم گردد.

در محيط كار خود داشته باشد تا یك عزم ملی در این زمينه در  ـ هر معلم هر سال آموزشی یك پژوهش3

 كشور به وجود آید.

 نویسان آموزش و پرورش قرار گيرد.ـ نتایج پژوهش در اختيار برنامه4

آموزان كنم كه همين االن قلم دست بگيرند و شروع به كار كنند و مشكل یكی از دانشـ از معلمان تقاضا می5

ایند كه در پایان كار، شادی و رضایت مندی انجام آن كار را با هيچ چيز دیگر عوض معصوم را برطرف نم

 كنند.نمی

آموزان تقویت كنيم خودمان های الزم برای طرح سؤال و پژوهش را در دانشكه نظم فكری و مهارتـ برای آن6

 د.آیباید اهل تحقيق و پژوهش باشيم در غير این صورت موفقيت چندانی به دست نمی

 ـ چرا باید آمار تحقيق و پژوهش در بين معلمان ما پایين باشد؟!7
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های بيشتری در زمينه آموزش خانواده خدمات رود برنامههای جمعی خصوصاً صدا و سيما انتظار میـ از رسانه8

 ای و اجتماعی توليد و پخش كنند.مشاوره

جام آن كوتاهی نكنند در غير این صورت اولين ها دارند در انـ والدین باید حقوقی كه كودك بر گردن آن9

 باشند.بينند خود والدین میكسانی كه آسيب می

 ی كودك و خانواده به تعداد فراوان در شهرها و روستاهای بزرگترـ ایجاد مراكز مشاوره10

 «اللهم صل علي محمد و آل محمد» 
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