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 مقدمه
 

( یکی از متوسطهو روند ناسازگاری دانش آموزان در همه دوره های تحصیلی )ابتدایی تا میزان 
چالش ها و مشکالت اکثر خانواده ها،  معلمان و مربیان  به حساب می آید که در طول دوران 

از دانش آموزان در دوره های تحصیلی  تحصیل با آن روبرو می شوند، اما در این بین، تعدادی
مختلف سازگاری بیشتری از خود نشان می دهند و در واقع این دوره بحرانی رشدی را به صورت 

 .آرام تر و یا به عبارتی با سازگاری بهتری طی می کنند
غالبا نیز دیده می شود که این گروه از دانش آموزان بدون حاشیه هستند و در تحصیل و  

د مثبت و موفق عمل می کنند و در بین همکالسی ها و در سطح مدرسه نیز جایگاه درس خو
اجتماعی بهتری دارند که این مساله به نوبه خود مهر تاییدی بر سازگاری آنان می زند و به درجه 

که  دوره هایی از مراحل رشدی را طی می کنندکودکان و نوجوانان سازگاری آنان اضافه می کند. 
از  هیجانی-، رفتاری، شناختی و عاطفیبدنی -زیستی حوزه هایدر  سیار سریعبتغییرات 

 دوره رشدی برای آنان به طوراین تغییرات روند  حساب می آید کهبه  مهم آنهای  ویژگی
 .بسیار زیادی را برایشان به وجود می آورد های استرس ،ناخواسته

باید گفت که ناسازگاری کودک و نوجوان نیز فی نفسه باعث می شود که فاصله ارتباطی و  
اجتماعی آنها با سایر دانش آموزان، دوستان و محیط مدرسه بیشتر شود و به نوعی در انزوا فرو رود 
که این موضوع می تواند برای او به عنوان زنگ خطر و هشداری جدی جهت ورود و گرایش به 

، افت و موفقیت از تری پایین ، سطوحد همساالنمثل طر مشکالت بین فردیات ناسالم، ارتباط
 رفتاری، درک –اختالالت هیجانی بزهکاری، سو مصرف مواد،  تحصیل، ترک، شکست تحصیلی

چرا برخی از   و سایر مشکالت اجتماعی شود. سوال اینجا پیش می آید کهتر  پایین مثبت خود
برای  می توان کاری چهکودکان و نوجوانان در محیط مدرسه سازگارند و برخی ناسازگار؟ اینکه 

این دسته از دانش آموزان ناسازگار انجام داد؟ علل ناسازگاری ها چیست؟ و چه مسایلی باعث شده 
 .... اند که دانش آموزان در محیط مدرسه و آموزش فریاد ناسازگاری به سر دهند؟ و

 و شکایات دردها وجود برخیاز  کودک و نوجوان آموزان دانشگاها مالحظه می شود که 
ناراحت هستند، به طور کلی این حالت طبیعی  ...درد، سردرد و  مختلف در بدن خود از قبیل دل

تکرار  با در دفعات زیادی مشکالتاما اگر این  است و ممکن است برای هر فردی پیش بیاید،
آموزان هر روز  دانش گروه ازاین   آنان در مدرسه باشد. بد وضعیت هدهند کن است نشانشود، مم

تمایلی به مدرسه رفتن ندارند، در واقع آنان از مدرسه بیدار شده و  بیزای و خیلی بدیبا احساس 
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بودن در محیط مدرسه و یادگیری را دوست ندارند. مشکل آنان، مشکل درسی و یادگیری نیست، 
 -به دالیل عاطفیدر واقع این گروه از دانش آموزان مسئله آنان چیز دیگری است؛ بلکه ماهیت 

یادگیری یا احتماال در در سازگاری با مدرسه و  هیجانی،  و در عبارت کلی تر، به دلیل روانشناختی
 هستند.  دچار مشکل

گروه سنی دانش آموزان در رفتاری در بین  -مشکالت روانی  رو به گسترش بودنبا توجه به 
مختلف اینگونه مشکالت که حوزه پیامدهای  همچنین سو و از یک سطح دبستان تا دبیرستان

مشکالت به موقع اگر شناختی را در بر می گیرد، روان ی وارتباط-، اجتماعیآموزشی- تحصیلیهای 
مشکالت با  کودکان و نوجوانانصورت نگیرد،  در زمان مشخص مداخله مناسبشناسایی نشوند و 

ضروری است نسبت به شناسایی و حتما د شد. بنابراین نناپذیری مواجه خواه جبران جدی و
اقدام  و همچنین در محیط آموزشی و مدرسهمطرح شده در فضای خانواده پیشگیری از مشکالت 

جهت  معلمان و مربیان مدارس  والدین، منظور کمک به  بهاین کتاب  . صورت گیردجدی 
آنچه در توجه داشته باشید که شده است.   دانش آموزان تهیهی ناسازگارانه مشکالت رفتار شناسایی

به کودکان و نوجوانان  رچسب زدن خاصبپرهیز از هرگونه  نقش مهمی دارد،استفاده از این کتاب 
 است. 

با مشکالت  فرایند شناسایی دانش آموزان نیز تسهیلکتاب حاضر  تألیفهدف اصلی از 
در محیط آموزشی در بازه زمانی طوالنی  و مربیان ناسازگاری است؛ چون والدین و هم معلمان

ا به راحتی می توانند رصد کنند؛ به مدت با دانش آموزان سروکار دارند و تغییرات رفتاری در آنان ر
موقع نیز خواهند تواتست از ایجاد چالش ها و مشکالت جدید تری جلوگیری نمایند و یا آنان را به 

در این کتاب تالش شده است که بر همه عوامل اثر گذار بر منابع متخصص ارجاع دهند. 
ذار مستقیم و غیرمستقیم( پرداخته ناسازگاری ها در ابعاد مختلف به صورت ریشه ای  )عوامل اثرگ

همچنین در فصل پایانی نیز به موارد مربوط به سازگاری دانش آموزان در شرایط خاص شود و در 
تا با تربیت و آموزش و ویژه پرداخته شده است که می تواند برای والدین و معلمان راهگشا باشد 

نشناختی آنان رفع شود و در مسیر کمال و همه جانبه به کودکان و نوجوانان، نیازهای بنیادین روا
  شکوفایی قرار بگیرند.

این کتاب محصول تجارب علمی و پژوهشی نویسندگان در طول چند سال کار با کودکان، 
حوزه سازگاری  موزشی است که دارای مشکالت درنوجوانان و خانواده های آنان در محیط های آ

بوده اند، تجارب نشان می دهد که گرچه آموزش برخی مهارتها به این دسته از خانواده ها و دانش 
آموزان دشوار پیچیده است، اما آموزش های الزم در این خصوص و رشد مهارتهای آنان امری 

ای افزایش  بسیار مفید است، به همین دلیل در طول کار حجم مطالب آموزشی تدریجا به اندازه
اگر احساسات و یافت که انتشار آن در قالب یک کتاب مناسب بنظر می رسید. باید گفت که 



14    آموزان با مدرسهسازگاری دانش 

 ، مدرسهمحیط خانهاو در  و عملکرد تحصیلی موثر موفقیت از رفتارهای کودک یا نوجوان شما مانع
 اید. ردهشده است، به کتاب مناسبی رجوع ک و ارتباطی های اجتماعی موقعیتسایر و یا  و آموزشی


