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 محتواي متنی آزمون دوم دوره بهداشت روان

  

  

 بخش پنجم  -جلسه چهارم  آسیب ها و مشکالت روان شناختی شایع دانش آموزان 

  

  

  ترس -

  دالیل روان شناختی ترس -

  پیوستگی هاي ترس -

  مربوط به تکالیف رشديترس هاي  -

  پرخاشگري -

  ترس .9

ترس، یک واکنش روان شناختی ناگهانی نسبت به مسائلی است که با آن ها روبه رو می شویم و البته مشخص 

است یعنی منبع آن براي همه مشخص است. پس فرق ترس با اضطراب این است که در ترس، منبع شناخته 

 ناشناخته است. شده داریم اما در اضطراب، منبع، 

ترس در کودکان شیوع بیشتري دارد که عالئم آن می تواند ناشی از ناخن جویدن، خشک شدن دهان، لرزش، 

 نگرانی، دلواپسی و ... باشد.  

  

دالیل روان شناختی ترس 

  در خانواده:

است. بچه ها زمانی دچار ترس می شوند که  نوع روابط درون خانوادگییک عامل مهم ترس،  -

والدین در درون منزل، رفتارهاي تهاجمی و تهدید آمیز داشته باشند؛ اگر رفتارها، مالیم نباشد، طبیعی است 

  که بچه ها دچار ترس و به عبارتی بعدا نگرانی هاي شدید می شوند. 

است. این ترس ها، ترس هایی  از دست دادن امنیت یا جایگاهاز جمله دالیل دیگر مربوط به ترس،  -

حالت مشکل به خود می گیرند وگرنه طبیعی است که همه افراد ترس را تجربه می کنند. این که است که 

افراد از امنیت خودشان می ترسند و دست به رفتارهاي واکنشی و مکانیزم هاي دفاعی می زنند، به این دلیل 

 است که فکر می کنند در منزل با آمدن فرزند بعدي، جایگاه شان متزلزل می شود. 

  



  

  
 

2  
  

 در مدرسه: 

در مدرسه نیز ترس ها ناشی از تکالیفی است که به آن ها داده می شود؛ تکالیف اضافه، نحوه تعامل معلم با 

دانش آموز؛ مثال فرض کنید معلم یک برخورد خشن را با دانش آموزي دارد یا اینکه معلم تهدیدي را انجام 

د، انضباط شما را صفر می دهم یا اینکه در مدرسه، می دهد مبنی بر اینکه اگر درس هاي خود را انجام ندهی

دانش آموز به دفتر و یا معاون انضباطی ارجاع داده می شود. دادن تکالیف دشوار می تواند منبع ترس براي 

دانش آموزان باشد. وقتی منبع ترس براي بچه ها ایجاد شود، طبیعی است که باید نگاهی به زمینه ها و 

ته باشیم یعنی ترس ها به خودي خود یک رابطه قائم ندارند بلکه در یک پیوستگی به بسترهاي اجتماعی داش

سر می برند؛ مثال فرض کنید دانش آموزي که با صداي رعد و برق، می ترسد یا این که یک اتفاق نابهنگام در 

می تواند بسترهایی  محیط زندگی ایجاد می شود، یا جنگی اتفاق افتاده، یا دزدي یا درگیري انجام شده؛ این ها

باشند که به صورت دورانی به هم کمک کنند که دانش آموزان در محیط خانواده، اجتماع و مدرسه دچار ترس 

 شوند. 

  

 عالئم ترس 

ترس می تواند همراه خود شب ادراري، ناخن جویدن داشته باشد، می تواند مشغولیت هاي ذهنی زیادي را 

ان بچه ها را همراه داشته باشد و عوامل و مسائل زیاد دیگري که طبیعی ایجاد کند، می تواند خشک شدن ده

 است در سنین کودکی و نوجوانی زیاد است. 

  

 ترس هاي مربوط به تکالیف رشدي 

بعضی مواقع ترس بچه ها معطوف به خودشان است؛ یعنی ترس هایی که مربوط به تکالیف رشدي بچه ها می 

ز هر مرحله مربوط می شود؛ مثال بچه اي که در دوران کودکی قرار دارد و باید شود مثال تکالیفی که به گذر ا

وارد دوره نوجوانی شود، با کشمکش هایی روبه روست مثال ترس از دست دادن محبت والدین به خاطر 

ه استقاللی که دارد به دست می آورد یا فشاري که از بابت گذراندن دوران بلوغ خودش دارد یا قضاوت هایی ک

به واسطه رشد اخالقی دارد، باید پشت سر بگذارد، وارد مرحله انصاف شود و تصمیم گیري هاي درستی بگیرد؛ 

این ها اتفاقاتی است که بچه ها را با ترس روبه رو می کند پس به عبارتی گذر در هر مرحله چه در بلوغ، چه 

هاي منتج به دوست یابی، همه می تواند  در قضاوت هاي اخالقی، چه موارد مربوط به دوره رشدي، چه بحران

منبع ترس باشد. مثال در دوست یابی، بچه ها به شدت این ترس و نگرانی را دارند که اگر در جمع اظهار نظري 

کنند، این اظهار نظر باعث شود که از گروه طرد شوند یا این که ممکن است در گروه با توجه به تیپ شخصیتی 

ر پذیرفته نشوند یا ممکن است بچه ها مجبور شوند براي اینکه بتوانند به همنوایی که دارند، به عنوان رهب
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درست برسند براي اینکه بتوانند جامعه پذیري شان را درست انجام دهند، باید با ترس هایی که نتیجه تعارض 

تی است که در بین خواسته هاي درونی شان و خواسته هاي اجتماعی شان است، روبه رو شوند. این ها اتفاقا

 این مرحله است. 

 بهترین کمک به بچه ها براي عبور از این مراحل: 

 اول از همه این است که بچه ها را با وظایف رشدي و بحران هاي همراه با آن آشنا کنیم  -

در مرحله بعدي، یک وضعیت حمایتی در مدرسه ایجاد کنیم یعنی مدیر، معلم یا مشاور در مدرسه با  -

هاي متعددي که می تواند علمی، هنري، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی باشد، دانش آموزان را تشکیل گروه 

به این که بتوانند از اضطراب و ترس هایشان کم کنند، نزدیک کنند. اینکه به صورت فردي و گروهی به 

ر بیایند یا دانش آموزان مشاوره بدهیم براي اینکه بتوانند با انعطاف بیشتري نسبت به وظایف خودشان کنا

اینکه معلمان را آشنا کنیم به این که تکالیفی را که ارائه می کنند، دشوار نباشد و تکالیفی باالتر از توان 

دانش آموزان ارائه نکنند و در نهایت دانش آموزان را با توجه به ظرفیت خودشان یعنی هر دانش آموزي 

ز آنها کار خواسته شود و مسائل عاطفی انتظار داشته ظرفیا مربوط به خود را دارد؛ متناسب با آن ظرفیت، ا

باشیم و خانواده را فراموش کنیم یعنی خانواده را به عنوان یک بستر که می تواند در آن سیکل دورانی به 

ما کمک زیادي کند، باید مد نظر قرار دهیم یعنی دوست داشتن و دوست داشته شدن را از طریق خانواده 

نیم دانش آموزان را بدون قید و شرط بپذیرند یعنی هیچ آیتم ارزیابی عاطفی قرار گسترش دهیم و سعی ک

ندهیم یعنی نگوییم اگر این کار را انجام ندهید، شمار را دوست نداریم و دوست داشته نخواهید شد یا اگر 

 چنان نمره اي نگیرید، تو را قبول نخواهیم کرد و ...  

  پرخاشگري .10

 مسئله ترس نیست، بحث پرخاشگري است. پرخاشگري، نمود بیرونی خشم است. این آیتم که بی ربط به 

  پرخاشگري در واقع برون ریزي احساسات ناگهانی فرد در حل ناصحیح تعارضات درونی است.

افراد پرخاشگر معموال منطق و استدالل خود را از دست می دهند. پرخاشگري، رفتارهاي مخرب را به همراه 

اشگر تمایل به آسیب رسانی دارند، خیلی دوست دارند آسیب رسان باشند و معموال در رعایت دارد. افراد پرخ

 حقوق دیگران، سهل انگارند.  

  

  دالیل ایجاد پرخاشگري در مدرسه

 چرا پرخاشگري ایجاد می شود؛ شاید در مدرسه:  

 بلوکه شدن توانایی هاي درونی افراد  -
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دوست دارند که تحت عنوان مهارت هاي زندگی و ارائه توانایی ها، منع کردن دانش آموزان از آنچه که  -

 خالقیت هاي و نگرش هاي خود به مدرسه است، به دنبال دارد. 

بعضی مواقع باال و پایین نگاه کردن معلمان، مدیران و مشاوران مدارس می تواند همین آسیب را به همراه 

ا داشته باشیم که بچه ها باید مطیع باشند و اوامر حاکمان داشته باشد. مثال هنوز فرض کنید که این تفکر ر

مدرسه، مدیران و معلمان مدرسه را بی چون و چرا بپذیرند و یا اینکه در مدرسه همیشه حق به جانب باشیم 

یعنی نگاه ما این باشد که حاکمان مدرسه بیشتر از دانش آموزان می دانند و از این موضوع غافل شویم که 

ان قدرت تجزیه و تحلیل بیشتري دارند و می توانند مسائل را بهتر تحلیل کرده یا بسیار اسفناك دانش آموز

خواهد بود اگر ما این گونه فکر کنیم که پرخاشگري بچه ها ناشی از مشکالت عصب شناختی آنهاست و انگ 

شوند و درمان آنها تنها  بر پیشانی آنها بزنیم که پرخاشگران به صورت وراثتی دچار این مسائل و مشکالت می

 و تنها دارو است؛ یک اشتباه بزرگ است. 

  

 درمان پرخاشگري 

 اگر بخواهیم درمانی براي این بچه ها ارائه کنیم: 

 شاید بهتر از همه این است که کمک کنیم تا اینها بتوانند احساسات خودشان را به درستی ارائه کنند.  -

 ارائه درست احساسات و عواطف 

  صحبت کردن در جمع و بیان خواسته هاي خود کمک به -

  طراحی داستان زندگی و بیان محدودیت ها -

  ایجاد جو عاطفی در مدرسه -

 شناخت موانع خانواده  -

از جمله مواردي است که باید با حساسیت بیشتري به آن نگریسته شود. البته معموال در یک محیط بزرگی 

گی است و بروز رفتارهاي پرخاشگرانه به علت نقص دانش بچه مانند مدرسه که محل تمرین مهارت هاي زند

ها و مهارت و تجربه پایین آنها، یک امر طبیعی است و مداخله به موقع مسئوالن مدرسه می تواند بستر سازي 

خوبی براي دنیاي بزرگسالی آنها باشد و می تواند باعث شود که از رفتارهاي تخریبی، دزدي، تهمت، درگیري، 

و ... جلوگیري شود. امیدوارم توانسته باشیم که به شما براي شناخت بهتر پرخاشگري و ترس در مدرسه تجاوز 

 و حل تعارضات مربوط به آن کمک کرده باشیم.  

  

 بخش ششم  -آسیب ها و مشکالت روان شناختی شایع دانش آموزان 
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  تکبر و غرور -

  دالیل تکبر و غرور -

  غرورراه حل هاي برخورد با تکبر و  -

  مشکالت مربوط به دانش آموزان متکبر و مغرور -

 کمک به دانش آموزان براي عبور از مشکالت   -

  

 مسائل و مشکالت روان شناختی شایع در نوجوانان 

  

  تکبر و غرور .11

تکبر و غرور یعنی جاه طلبی و خودخواهی نسبت به دیگران براي اینکه می خواهیم جایگاه خود را نسبت به 

 بیت کنیم. دیگران تث

افرادي که دچار تکبر و غرور می شوند، افرادي هستند که از مساوات بدشان می آید یعنی مساوات را  -

 دوست ندارند. 

همیشه دوست دارند که ممدوح دیگران باشند. معموال این گونه افراد در مدرسه، خانه، اجتماع به  -

 ند. دنبال این هستند که دیگران همیشه آنها تعریف و تمجید کن

انتقاد نسبت به دیگران را حق طبیعی خود می دانند اما اگر دیگران از آن ها نقد یا انتقاد کنند، به  -

 شدت برآشفته و عصبانی می شوند. 

این افراد همچنین دوست دارند که دهوش و ذکاوت خود را به رخ دیگران بکشند. هر جا که می  -

ند، تالش می کنند، تالش شان به صورت مستقیم و غیر نشینند، در هر محفل، مجلسی یا مدرسه قرار دار

مستقیم این است که نشان دهند که افراد بسیار باهوش و با ذکاوتی هستند. مثال هایی که می زنند، گفتمانی 

 که دارند، بحث هایی که دارند، همیشه حکایت از این برتري است. 

دوست دارند تا دیگران را به تمسخر بگیرند و وقتی با آنها حرف می زنید، متوجه می شوید که بسیار  -

همیشه ایراد گیر روش دیگران هستند. سعی می کنند بی نقص بودن خود را با ایراد گرفتن از دیگران و بزرگ 

 شمردن عیب و ایراد دیگران نشان دهند.  

قولی همیشه در محیط مدرسه به دنبال این هستند که براي خودشان سلطه گري ایجاد کنند و به  -

 براي خودشان در مدرسه، اعوان و انصاري دارند.  

  دالیل تکبر و غرور

 چگونه می شود که افراد دچار تکبر و غرور می شوند: 
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یک عامل اساسی آن، عدم شناخت خود است. اینها خودشان را به درستی نمی شاسند، شناختی از  -

سعی می کنند همیشه با یک سري از توانایی هاي توانایی ها، نقاط ضعف معموال بسیار ناقص و ناکامل است و 

 خود با بزرگ نمایی برخورد کنند. 

ضعف ارزش هاي  اخالقی است؛ افرادي که خود محور می شوند معموال نگاه شان نسبت به جهان،  -

نگاه معطوف به خود است یعنی خود را با نگاه افراطی در مرکز عالم قرار می دهند. اینکه انسان خودش را 

قبول داشته باشد و با منبع کنترل درونی نسبت به خود برخورد کند، خوب است اما اگر فرد تمام عالم را در 

اختیار خودش بگیرد و تمام خواسته هاي خود را مبناي ارزیابی قرار دهد، دچار ضعف ارزش هاي اخالقی است 

کند. طبیعی است که وقتی دانش آموزان یعنی مفاهیمی مثل وجود خدا، وجود دنیاي دیگر و ... را فراموش می 

 با این روحیه پرورش پیدا کنند یا دچار این مشکل می شوند، مدرسه نقش بسیار مهمی دارد.  

  

 دالیل غرور و تکبر در مدرسه 

خود مدرسه هم می تواند مبنایی براي همین مشکالت باشد مثال مقایسه بچه ها و یا ایجاد رقابت ناسالم، 

نامناسب و رقابت جو و یا ایجاد شرایطی که ظواهر را برجسته می کند، همه از مفاهیم اساسی محتواي درسی 

 مربوط به ایجاد تکبر و غرور است. 

  

راه هاي برخورد با تکبر 
 چگونه باید برخورد کرد؛  

از اول از همه به افراد یاد بدهیم که ارزیابی درستی از توانایی خود داشته باشند پس اول ارزیابی  -

  توانایی خود یعنی کمک کنیم تا ضعف خود را ببینند.

دوم؛ کمک به درك نظام هستی و وجود خداوند متعال. بدانند که قادر مطلق خداوند است و همه  -

و انا الیه راجعون را با زبان کودکان، به آنها آموزش دهیم که هللا افراد به سمت او حرکت می کنند و مفهوم انا 

مه در برابر خداوند و انا الیه راجعون یعنی برگشت به سوي او که اولی تسلیم و دومی اغنا یعنی تسلیم ههللا انا 

 است 

باید کمک کنیم که بچه ها همه چیز را فانی بدانند مگر خداوند متعال. فانی بودن ازجنس دنیایی  -

 است و هستی واقعی در دنیاي دیگر است 

د و از کارهاي موازي پرهیز کنند؛ به صورت تیم به بچه ها یاد بدهیم به صورت مشارکتی کار کنن -

ورك و گروهی کار کردن و از حالت رقابتی خارج کردن می تواند کمک کند تا بچه ها یاد بگیرند که مشارکت 

 و تعاون را جایگزین رفتارهاي خود محورانه و تخریبی کنند.  
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 تنبلی  .12

 وظایف.  یعنی کاهلی، سستی و اهمال در انجام از مشکالت دیگر مربوط به این دانش آموزان، تنبلی است

همیشه این سؤال وجود دارد که چرا دانش آموزان در مدرسه به سوي رفتارهایی روي می آورند که نشان از 

 سستی و کاهلی آنها دارد. 

  این تنبلی می تواند در وضعیت هاي مختلف باشد:

ینه خاص باشد مثال می گوییم در درس بعضی مواقع تنبلی محدود است یعنی ممکن است در یک زم -

 ریاضی سستی دارد. بعضی مواقع نامحدود است یعنی در تمامی دروس. 

نوع دیگر تنبلی این است که تنبلی فرد مربوط به وضعیت جسمانی او می شود یعنی اختالل در ترشح  -

 هورمون ها و مشکالت تنفسی و جسمانی است.  

اتفاقات تنبلی می شود یعنی عدم جذابیت در محتواي ارائه  بعضی مواقع وضعیت آموزشی باعث این -

 شده توسط معلم و مدرسه 

بعضی مواقع، سبک تربیت والدین؛ معموال والدینی که خودشان برنامه ریزي درستی ندارند و  -

کارکردهاي آن ها ناقص است، طبیعتا نمی توانند بچه ها را هدایت کنند براي اینکه جرأت مند، برنامه ریز 

 شوند و تاب آوري باالیی باشند و در وظایف شان با عملکرد بهتري روبه رو شوند 

  

 کمک به دانش آموزان براي عبور از مشکالت )تنبلی( 

 معموال اگر بخواهیم کمک کنیم که بچه ها از این مسائل عبور کنند:  

یعنی حتما باید  اول از همه این که یک تشخیص درست انجام شود؛ هم جسمانی، هم روانشناختی. -

کمک کرد بچه ها در سنجش اولیه مربوط به انجام تکالیف به این برسند که اگر نمی توانند این تکالیف را 

 انجام دهند، این تکالیف مربوط به جسم شان یا مربوط به مسائل روانشناختی شان است 

مشارکتی بوده، سوم؛ تصحیح روش آموزش؛ کمک کرد تا مطالبی که ارائه می شود اوال جذاب، دوم  -

 به درد واقعی بخورند و اینکه کمک شود بچه ها به صورت تعاملی و درگیرانه به این کار بپردازند 

ارائه خدمات تخصصی؛ حتما باید دانش آموزانی که دچار آسیب هاي مربوط به مشکالت مربوط به  -

  تنبلی هستند، اگر خیلی جدي است، خدمات تخصصی مشاوره داده شود. 

این که والدین آن ها تحت بررسی مشاوره اي قرار داده شوند. حتما سعی شود از والدین آنها دعوت  و -

 شود، در مدرسه حضور یابند و مسائل را از همه زمینه ها بررسی کرد.  
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مخصوصا در مدرسه یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که معموال چون تکالیف جنبه سطوح  -

هستند، براي دانش آموزان از جذابیت کمتري دارد چون نیاز به انرژي و پتانسیل بیشتري دارد باالتر زندگی 

 و به دلیل برتري در نوع تکالیف که سطوح باالست و نیازمند مداخالت عمیق تر است. 

سعی شود که همیشه به دانش آموزان کمک کنیم تا بتوانند از این فضاي سستی و کرختگی آسوده  -

ان عامل شوند یعنی از روش هاي خالقانه آن ها براي حل مسئله استفاده کنیم. بهتر است که به شوند، خودش

آنها مسئولیت داده شود تا بتوانند اثر گذار باشند. هرچه اثرگذارتر باشند، بهتر می توانند در تداوم کار خود 

 موفق باشند و مسیرشان را پیش ببرند. 

سستی دانش آموزان جلوگیري شود، به آنها گفته شود که هدف  سعی شود در مدرسه براي این که از -

هایی که انتخاب می کنند، هدف هاي کوتاه مدت باشد. معلمان نیز باید دقت کنند از لیبل زدن و برچسب 

 زنی به شدت پرهیز کنند و سعی کنند یک محیط امن براي همه دانش آموزان فراهم کنند.  

 ري از این مطالب، درمان بهتري براي حل مشکالت دانش آموزان داشته باشید.  امیدواریم بتوانید با بهره گی

  

 بخش هفتم   -آسیب ها و مشکالت روان شناختی شایع دانش آموزان 

  

 حسادت   -

 رقابت ناسالم در یادگیري   -

 راهکارهاي حذف حسادت   -

 خودکشی   -

 راه هاي جلوگیري از خودکشی   -

  

 حسادت   .13

براي حذف دیگران. حسادت یکی از رفتارهاي بسیار ناپسندي است که معموال در بین حسادت یعنی تالش 

همه اقشار وجود دارد و افراد تالش می کنند که با یک سري از اقدامات، زمینه عدم حضور یا شکست دیگران 

 را فراهم کنند. 

  

 علل حسادت 

 حال، علل این مسائل چیست؛ چرا این اتفاقات می افتد 
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؛ افراد تالش می کنند یک جایگاه بهتري نسبت به دیگران پیدا کنند. فرض کنید یک ستیمقام پر -

رقابت ناسالم در مدرسه راه انداخته و اینکه بگوییم دانش آموز برتر، دانش آموز نمونه و ... همه تالش می کنند 

به دوستش زنگ بزند و  تا دیگري از صحنه به در کنند؛ مثال اگر دانش آموزي به علت بیماري حاضر نبوده،

بپرسد که امروز معلم چند صفحه درس داده، معموال اگر فرد دچار حسادت شده باشد، می گوید اصال امروز 

درسی داده نشده است و اگر بپرسد که امروز چند ساعت مطالعه کرده اید، می گوید من امروز به علت بیماري 

 الم همدیگر را از صحنه به در کنند.  هیچ نخوانده ام؛ همه تالش می کنند به شیوه ناس

است. یعنی افراد احساس ناتوانی نسبت به شرایطی  ضعف درونیدومین مسئله، بعد از مقام پرستی،  -

که هستند، می کنند. این شرایط عمومی است یعنی مثال من در تمام شرایط و حیطه هاي زندگی احساس 

 دم و دیگر از این به بعد تالش کنم تا دیگري نباشد.  می کنم رمقی براي جنگیدن ندارم، به آخر خط رسی

ضعف معیارهاي اجتماعی و از دیگر مواردي که باعث می شود که به سمت حسادت حرکت کنند،  -

است. وقتی که نسبت به مفاهیم دینی و مذهبی دچار رخوت و سستی شویم به جاي اینکه با خداي  اخالقی

ت به جایگاه ها معامله داشته باشیم مثال دانش آموزان ممکن است خود معامله کنیم، سعی می شود که نسب

به جاي اینکه هدف اصلی زندگی شان این باشد که باید به پرورش استعدادهاي خود بپردازند و به رستگاري 

برسند، سعی کنند خودنمایی کرده و خود را برتر از دیگران نشان دهند که همه این ها اتفاقاتی است که باز 

به صورت پیوسته و مداوم با خانواده در ارتباط است یعنی خانواده بیشترین نقش را دارد چون خانواده هم 

 بستر همه این ها را ایجاد می کند.  

  

 علل حسادت در مدرسه 

 چگونه در محیط مدرسه به آن دچار می شویم؛ 

گیرند، سعی شود خزانه اي از به عنوان معلم به جاي این که تالش کنیم دانش آموزان مفاهیم را یاد ب -

، زمینه رقابت ناسالم در یادگیرياطالعات را برایشان ایجاد کرده و به صورت طوطی وار حفظ کنند و این 

حسادت را افزایش می دهد؛ بدین صورت که فرض کنید سبک یادگیري، نوع شخصیت، نوع رغبت یک دانش 

نداشته باشد و معلم تالش کند از یک استراتژي  آموز طوري است که نسبت به مباحث حفظی هیج توانایی

براي همه استفاده کند و باعث می شود که دانش آموزانی که به علت ضعف استراتژي معلم، عدم موفقیت 

 دارند، به حسادت بپردازند چون مسیر دیگري ندارند. 

 بحث هوشد، یکی از خطراتی که دانش آموزان را تهدید می کند و ممکن است در آینده بهتر شو -

است؛ یعنی با توجه به اینکه یک مقوله کلی در جامعه می بینیم؛ اگر هوش کلی را مقیاس قرار دهیم، معموال 

بچه ها را باهوش، متوسط و کم هوش طبقه بندي می کنیم و یا فرض کنید بر اساس نمرات درسی، دانش 
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هایی را ایجاد می کند که چون دانش آموزان آموزان را در رشته هاي مختلف جایگزین می کنیم، این ها زمینه 

به باال گرفته، رشته نظري، نمرات  17نمی توانند به درستی جایگزین شوند، مثال گفته می شود هرکس نمره 

، رشته کاردانش را برگزینند. افرادي که استعداد عملی شان باال 15، رشته فنی، افراد با نمره زیر 17تا  15

د و به آن ها انگ بی سوادي زده شد، زمینه حسادت را فراهم کردیم و کاري کردیم که بوده اما شناخته نشدن

آنها در بستري حرکت کنند که کامال به رفتارهاي تهاجمی، تخریبی و رفتارهایی که جنبه خارج کردن رقیب 

تن، فکر از صحنه باشد؛ حتی کنکور این گونه است که جز حسادت چیز دیگري را ایجاد نمی کند، مشق نوش

 کردن، رفتار ما و حتی خانه داري ما تحت تأثیر این تعالیم قرار گرفته و ما را اسیر و زمینگیر کرده.  

  

 راهکارهاي حذف حسادت 

 چه راهکارهایی براي حذف حسادت در بین دانش آموزان وجود دارد، چند عامل قابل توجه است:  

است؛ علمی یا نظري است، این که چه موفقیت هایی دارد، ؛ این که هوش او چگونه شناخت کامل فرداول،  -

این که چه ظرفیت هایی دارد. موفقیت، کار انجام شده است و ظرفیت زمینه اي است که آن فرد دارد و می 

تواند او را جلو ببرد و این که در مدرسه چگونه حسادت را ضد ارزش بدانیم، می تواند کمک کند تا دانش 

 رام تر و با آرامش بیشتر و بدون رقابت هاي کاذب، به رشد و تعالی خود ادامه دهند.  آموزان بتوانند آ

  

 خودکشی  .14

موضوع بعدي در آسیب ها، به عنوان آخرین مورد، خودکشی است. خودکشی در واقع یک عمل متفکرانه براي 

 می گیرد که نباشد.  حذف جسمانی و دنیوي خود است یعنی فرد تصمیم می گیرد که نباشد، متفکرانه تصمیم

  

 دالیل خودکشی 

 حال چرا افراد دست به خودکشی می زنند؛  

 به خاطر مشکالت عاطفی؛ ممکن است ناشی از والدین یا روابط دوستان خود یا مسائل موجود در مدرسه و  -

 ... باشد؛ مدرسه، همساالن و خانواده.  

م بسیار مهم، بی هدفی، بی تصمیمی و نداشتن از دیگر دالیل خودکشی، افسردگی است. در افسردگی، آیت -

طرح و برنامه براي آینده است. افراد بی تصمیم، مأیوس و ناامید، افسرده اند و اقدام بعدي افسردگی، منتج 

 به خودکشی می شود.  
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از دیگر دالیل، مشکالت اقتصادي و بیکاري است. دانش آموزي که پدر و مادرش وضعیت اقتصادي خوبی  -

و یا این که شرایط دشواري را سپري می کنند، ممکن است به غلط، به این جمع بندي برسند که ندارد، 

نبودن آنها باعث می شود که بار مالی کمتري به خانواده اضافه شود و آنها بتوانند راحت تر زندگی کنند و 

 تصمیم عجوالنه و شتاب زده اي داشته باشند.  

سانه هاست؛ نشان دادن فیلم هاي پرخاشگرانه و فیلم هایی که مربوط به برخی مواقع نیز مسائل مربوط به ر -

داستان هاي خالی از مفاهیم ارزشی هستند، می شود و یا شاید در کشورهایی که خودکشی مسئله پذیرفته 

 شده اي است، می تواند به خودکشی افراد کمک کند.  

کردن( افراد است؛ مثال فرض کنید خستگی از دیگر دالیل، غیر منطقی عمل کردن )غیر منطقی رفتار  -

زندگی را با حذف خودشان راحت تر می پذیرند چون تحمل، بردباري و تاب آوري پایینی دارند و فکر می 

کنند که خارج از این فضا و جهان، جهان دیگري وجود ندارد و حذف خود را راحتی تصور می کنند یعنی 

 راي خودشان دارند.  صغري، کبري هاي غیر منطقی که معموال ب

از دیگر دالیل خودکشی، تقلید است. اگر رفتاري در جامعه چندین بار انجام شود و افراد، ناظر آن باشند،  -

 هرکسی که از نظر درونی ضعیف تر باشد، به آن رفتارها گرایش بیشتري پیدا می کند. 

می تواند یکی از زمینه هاي این در مدرسه فشارهایی که ممکن است ایجاد شود؛ ایجاد فشار طاقت فرسا  -

 مسئله باشد 

 و دیگري، نداشتن هدف و معنا در زندگی، بستر ساز این مسائل است.   -

در بعضی از فرهنگ ها مثال در یونان، در زمانی و شرایطی، خودکشی رفتاري پسندیده بود و بین غربی ها  -

بهترین ابزار براي کاهش درد، خودکشی و این مسئله بوده و بعضی ها وقتی درد می کشیدند، می گفتند 

حذف خودمان است که البته در جامعه امري بسیار ناپسند است و هرکسی که دست به خودکشی می زند، 

ناقص الخلقه وارد دنیاي بعدي خواهد شد و انسان کاملی نخواهد بود و در دنیاي دیگر نیز مجازات هایی 

 خودش را آگاهانه از بین ببرد.   براي آن تعیین شده چون هیچ کس حق ندارد

  

 راه هاي جلوگیري از خودکشی 

 براي اینکه بتوان مانع این مسائل شد، توصیه به صورت کلی این است که:  

را براي دانش آموزان تشریح  تاب آوري و برنامه ریزي و ایجاد هدف در زندگیحتما سعی شود بحث 

ها به صورت معمول دچار افسردگی می شوند و اگر درمان  درصد بچه 10تا  5کنید. در دنیا چیزي حدود 

نشوند و شادي و نشادي به زندگی شان برنگردد، ممکن است رفتارهاي خودکشی در آنها ایجاد شود. سعی 

کنید قبل از اینکه دانش آموزان افسردگی شان حاد شود، الگوهاي مناسبی را در زندگی افراد معرفی کنید، از 
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آنها جلوگیري شود، در مدرسه گفتمان گذاشته شود؛ گفتمان هاي مربوط به معناي زندگی،  تقلید کورکورانه

مربوط به روش هاي کنترل خشم و افسرگی و مربوط به تاب آوري دانش آموزان. همچنین اولیا را نیز درگیر 

ورد با مشکالت کنید و سعی کنید اولیا حضور مداوم در مدرسه داشته باشند تا بتوانند روش هاي صحیح برخ

 را یاد بگیرند.  

 امیدواریم در شناسایی مسائل و مشکالت دانش آموزان در حد مقدماتی، کمک شده باشد.  

  

 نقش کارکنان مدرسه و اولیا در کاهش آسیب ها و مشکالت دانش آموزان  

  

 ایجاد معیار درست   -

 استفاده از یافته هاي روان شناختی   -

 داستان زندگی   -

  

 ارائه خدمات مشاوره اي توسط کارکنان مدرسه و اولیا  نحوه 

 چند موضوع را باید در ارتباط با بهداشت روانی، به عنوان معلم و یا ولی دانش آموز، مد نظر قرار دهیم:  

. باید بدانیم خودمان چه قدر اصیل اصالت مااوال باید بدانیم دانش آموزان به الگو نیازمندند. الگو یعنی  -

دانش آموزان وقتی وارد مدرسه می شوند، انتظار دارند که ما خود واقعی مان باشیم براي اینکه می هستیم. 

خواهیم با اصیل بودن مان به دانش اموزان کمک کنیم تا کامل شوند. یعنی بدون هیچ گونه سانسوري با ما 

 حرف بزنند.  

آموزان را می پذیریم؛ چه در خانه است. یعنی ما چه قدر بدون شرط، دانش  همخوانیموضوع دوم، بحث  -

چه در مدرسه همگی باید سعی کنیم پذیرش بدون قید و شرط نسبت به بچه ها داشته باشیم. این گونه 

نباشد که محبت کردن، دوست داشتن و ارزش قائل بودن بچه ها پولی شود یعنی داد و ستد شود بلکه همه 

ه اي، بچه ها را بپذیریم. اگر بچه ها را بدون شروط در مدرسه و خانه موظفیم که بدون هیچ شرط اولی

بپذیریم و برایشان نگوییم که اگر شما فالن کار را انجام دهید، از چشم ما می افتید و اگر چنین کاري را 

انجام دهی، دیگر تو را دوست ندارم، مکانیزم هاي دفاعی کنار می رود؛ مکانیزم هاي دفاعی، ماسک هایی 

ه می زنیم. مثال اینکه دوست دارم از شما اعتراض و انتقاد کنم اما سعی می کنم که ابتدا هستند که به چهر

کلی تعریف و تمجید کنم، بعد یک کوتاه پیشنهادي بگویم اما در درون خود، دلم می خواست که صریح تر 

و در مدرسه با شما صحبت کنم یا اینکه فرض کنید دوست دارم که رفتارهایی که مورد عالقه من هستند، 

می خواهم پیاده کنم، نتوانم به شما بگویم و سعی کنم این رفتارها را در قالب یک سري از کارهاي دیگر 
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که ممکن است نابه هنجار باشد، بروز دهم و موارد مشابه زیادي که ممکن است که به بعد از تحصیالت 

دم اکتیو، فعال و پر هیجانی باشیم، دانشگاهی نیز کشیده شود مثال ممکن است بعضا دلمان بخواهد که آ

دوست داشتیم کارهاي قهرمانانه داشته باشیم و هیچ وقت اجازه بروز نداشتیم، دوست داشتیم خشم مان را 

ابزار کنیم، دوست داشتیم حرف هاي دل مان را بزنیم، نتوانستیم و این که دوست داشتیم به دیگران بگوییم 

ه قدر نسبت به آن ها خشمگین هستیم و نتوانستیم و بعد در قالب یک که چه قدر ناراحتیم و یا اینکه چ

 شغلی که بتوانیم انتقام خود را از مردم بگیریم و آن گونه رفتار می کنیم و در جامعه، اتفاقاتی می افتد.  

 بپذیریم.  رابطه حسنهموضوع سوم، بعد از اصالت و همخوانی، این است که باید در بچه هاي خود، با  -

بطه حسنه دروازه دروازه ورود به ناخود آگاه است. دروازه ورود به ناخود آگاه یعنی ورود به دنیاي احساسات را

و عواطف؛ از طریق برقراري یک رابطه، رابطه اي که همراه با درك همدالنه است، به بچه ها کمک کنیم که به 

ند خوب، خودشان را آنالیز کنند و به این گستره زندگی خود وارد شوند یعنی خودشان را خوب ببینند، بتوان

 باور برسند که دیده شده اند. 

 اگر خوب دیده شوند، قطعا این گونه خواهند اندیشید: 

پس باید از خود و هم از دیگران بشنوم یعنی به بچه ها کمک کردیم تا بتوانند صداي  من شنیده شدمکه  -

ن کمک کنند تا بتوانند صداي درون خود را بشنوند و درون خود را بشنوند. معلمان باید به دانش آموزا

 نسبت به دیگران، گوش شنوا پیدا کنند و این امکان ندارد مگر این که خود معلمان شنونده خوبی باشند. 

تا این که براي خودشان ارزش قائل شوند. اگر براي دانش  براي بچه ها ارزش قائل شویددوم این که  -

نمی توانند به ارزش واقعی خود پی ببرند یعنی همیشه نسبت به خود و توانایی  آموزان ارزش قائل نشویم،

 هایشان بیگانه می مانند.  

. معلم، مدیر و ولی اگر واقعی باشند دانش آموزان یاد می گیرند از ظواهر عبور سعی کنید واقعی باشید -

و خودشان شوند. وقتی با اصالت  کنند، از رفتارهاي فرمایشی پرهیز کنند، دست از ظواهر زندگی بردارند

هستید و در صحبت کردن تان با دانش آموزان، هرچه را که هستید، ارائه کنید، دانش آموزان نیز یاد می 

گیرند که رفتارهایی که نشان از خود بینی، تکبر، غرور، حسادت، خود تخریبی و ... دست بکشند و بتوانند 

 با شما ارتباط صادقه اي بگیرند. 

. مسیر شدن یعنی به خود در مسیر شدن باشند و حرکت کنندکم کم متوجه می شوند که باید  یعنی -

شکوفایی فکر کنند. خود شکوفایی یعنی هرروز تجربه مفید، هرروز خود ارزیایی، هرروز خواستن براي ادامه 

کنند، بدون اینکه به  دادن. افراد تالش کنند تا اینکه بتوانند بدون وقفه براي آنچه قرار است بشوند، تالش

ارزیابی بیرونی فکر کنند، خودشان را ارزیابی کنند و برنامه داشته باشند و بگویند اگر به مدرسه رفته اند و 

این کارها را انجام داده، برنامه هایش چه ضعفی دارد و چه کار کند تا فرداي بهتري داشته باشد و اینکه 

رسند یعنی من، معلم من، پدر و مادر من همانند یک مسافر هستیم بخواهند متوقف نشوند یعنی به عاملیت ب
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که سفر مشترکی داریم، باهم یاد می گیریم و باهم لذت می بریم؛ چگونه؟ با ارتباط خوب و مؤثر. نمی 

دانایی باشیم، می خواهیم ولی و معلمی همراه باشیم؛ البته تجربه  خواهیم در مدرسه متخصص باشیم، ولی

 و رفتن در این مسیر قطعا معلم و ولی با تجربه تر است.  کردن زندگی

فراموش نشود که آن کسی که به او خدمات داده می شود، او هم انسان است و براي ایجاد معیار درست؛  -

خود معیار دارد. براي ایجاد معیار درست حتما باید نظاره گر خوبی باشیم یعنی پیش داوري و قضاوت نکنیم، 

 ژه است و هر پروژه تازگی خود را دارد. پس یاد می گیریم و فقط یاد نمی دهیم.  هر فرد یک پرو

یافته هاي روان شناختی موضوع بعدي در تربیت فرزندان در مدرسه و خانواده این است که حتما از  -

رشد . یعنی مسئولیت و آزادي، تفریح، نشاط و سرزندگی را باهم ببینیم. اینکه بچه ها چگونه استفاده کنیم

می کنند و چه قدر در مسیر خود موفق هستند، به شادي و نشاط شان نگاه کنید. ببینید چه قدر این ها 

 انگیزه زندگی دارند و چه قدر نسبت به آینده امیدوارند. 

از خود و فرزندان  پرونده مشاوره اي منطقیمعلم مدرسه و ولی در خانه حتما باید راغب باشند تا یک  -

م. چون باید خط زندگی مان را ببینیم؛ مثبت ها و منفی ها؛ اینکه در کجا متوقف شده ایم، مان داشته باشی

چرا متوقف شده ایم و چگونه باید حرکت کنیم، اینکه داستان زندگی ما چگونه باشد. امروز خیلی مهم است 

ر می کنند، که همه ما به سمتی حرکت کنیم که بچه ها داستان زندگی شان را آن گونه که خودشان فک

بنویسند، آنگونه که خودشان الزم می دانند، بنویسند، نه اینکه براي آنها داستان زندگی بنویسیم و به آنها 

گفته شود که در آن مسیر حرکت کنند. هنر ما همراهی است.؛ فقط و فقط همراهی، نه چیزي بیشتر. هنر 

.در نهایت اینکه معلم و ولی باید بدانند که ما تسهیل گري است نه دخالت. هنر ما مشارکت است نه رهبري 

  فرزند امانتی براي مدتی پیش ماست و در قبال او مسئولیم، مسئولیم و مسئول. 

  


