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  وزارت آموزش و پرورش

  .… آموزش و پرورش استان   اداره كل 

  .…شهرستان   اداره آموزش و پرورش

 عنوان اقدام پژوهي :

اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربي  توانستم چگونه

 ؟ برطرف سازم 

 نام و نام خانوادگي مولف اول/مجري اصلي :

   پست سازماني :

  رشته تحصيلي : 

    مدرك تحصيلي : آخرين 

     دوره تحصيلي :

    سمت فعلي :

    شماره پرسنلي :
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  چكيده : 

پاسخ دادن به سواالت بخصوص در موقعيت هايي چون امتحان ،  آموزاناضطراب در رفتار دانش  نشانه وجود

كه با گذشت زمان ،بازي،محبت كردن در جمع ،ماندن در مدرسه مي توان مشاهده و سنجش كرد.در كالس 

اسي دانش آموزان در خانه و مدرسه اضطراب است اضطراب يكي از مشكالت  اس .آموزانو برخورد با دانش 

را مي توان يك حالت هيجاني شايع دانست به طوري كه همه ي ما دوره يا موقعيت هايي از زندگي را به 

خاطر مي آوريم كه در آن كم و بيش دچار اضطراب شده ايم. از نظر روانپزشكي اضطراب را مي توان چنين 

هراس و ترس ناخوشايند يا احساس خطر قريب الوقوع كه منبع آن قابل شناختن تعريق كرد : ناآرامي ،

من خود نيز با اين مسئله روبرو شدم كه يكي از دانش آموزانم به نام سارا در صحبت كردن بين جمع  نيست.

  .دچار اضطراب مي شد. و در پاسخ دادن به سواالت درس علوم تجربي به لكنت زبان و دستپاچگي مي افتاد

اين عامل باعث شد كه من اين مشكل را پي گيري نمايم.و تا حد امكان در رفع آن تالش كنم. پس از 

نقش والدين در ايجاد و افزايش اضطراب  آموزبررسي دريافتم كه يكي از مهم ترين علت اضطراب اين دانش 

،انتظارات و توقعات  الدين ،،شخصيت اضطرابي خود و سارابود..مثال رفتار هاي پرخاشگرايانه والدين با  او

 ساراو... باعث تشديد اضطراب  ،تبعيض قائل شدن بين فرزندان در خانواده ،رقابت جوييسارا بيش از توان 

و صحبت كردن با آنان در زمينه ايجاد فضاي آرام در خانواده  ويي  شده بود.كه با ايجاد ارتباط با خانواده

رايط و موقعيت هاي اضطراب زا و تالش براي حذف آن و كمك از ،شناخت ش وي،بهبود روابط والدين با 

را تا حدي به آرامش مطلوبي  اوكاهش دهم و  ساراسعي نمودم كه اضطراب و ترس را در مشاوران با تجربه 

  برسانم.
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  مقدمه :

 به حد، اين رد و دارد وجود آميز اعتدال حدي در افراد همه در انسان، هر زندگي از بخشي منزله به اضطراب

 پشت ما همه نبود، اضطراب اگر: «گفت توان مي كه اي گونه به شود، مي تلّقي يافته سازش پاسخي عنوان

 اي مالحظه قابل خطرات و مشكالت با را ما است ممكن اضطراب فقدان.» رفتيم مي خواب به ميزهايمان

 مراجعه پزشك به ها بيماري درمان و كيپزش معاينات براي تا دارد وامي را ما كه است اضطراب: كند مواجه

 رانندگي احتياط با لغزنده جاده يك در بازگردانيم، ايم گرفته عاريت به كتابخانه از كه را هايي كتاب كنيم،

 منزله به اضطراب بنابراين،. باشيم داشته بارورتري و تر سازنده تر، طوالني زندگي سان، بدين و... كنيم

 است زاويه اين از و دهد مي تشكيل را وي شخصيت ساختار هاي مؤلّفه از يكي ،انسان هر زندگي از بخشي

 بر را ها آن مثبت تأثير و دانست بهنجار توان مي را نوجواني و كودكي دوران هاي اضطراب از برخي كه

 در را خود سازشي سازوكارهاي تا آورد مي فراهم افراد براي را فرصت اين كه چرا پذيرفت؛ تحول فرايند

 مواقع، برخي در اضطراب: گفت توان مي ديگر، عبارت به. دهند گسترش زا تنيدگي منابع با مواجهه جهت

 و آورد مي فراهم را ها آن بر سلطه و ها موقعيت تجسم امكان كند، مي ايجاد فرد در را خلّاقيت و سازندگي

 يا امتحان يك براي شدن آماده دمانن مهمي مسؤوليت با جدي طور به تا انگيزد برمي را وي كه آن يا

  .شود مواجه اجتماعي وظيفه يك پذيرفتن
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 تنها نه كند، پيدا مداوم و مزمن جنبه شده، خارج سازندگي حالت از و رود فراتر حد اين از اضطراب اگر اما

 تگيناياف سازش شكست، منبع منزله به را آن بايد بلكه دانست، يافته سازش پاسخي را صورت اين توان نمي

 انعطاف و آزادي كند، مي محروم امكاناتش از اي عمده بخش از را فرد كه كرد تلقّي اي گسترده استيصال و

 هاي ترس تا بدني و شناختي هاي اختالل از كه را، اضطرابي هاي اختالل گسترده طيف و يابد مي كاهش او

  آورد. مي وجود به اند، گسترده ها زدگي وحشت و موجه غير

  

  

  : سئلهم بيان

 در و اصالح در اما. است خاطر پريشاني و داشتن شوره دل دلواپسي، معناي به لغت فرهنگ در »نگراني« 

 به شود مي آن دچار بيني پيش قابل غير آينده قبال در فرد كه است حالتي نگراني، شناسي، روان حوزه

  . ببرد لذت خود كنوني موقعيت از دتوان نمي فرد و دهد مي قرار الشعاع تحت عمالً را او كاركرد كه طوري

 به چيز همه و كنند مي شركت كالسي گوناگون هاي فعاليت در خوانند، مي درس ، روزه همه ،دانش آموزان

 چيز همه و خورد مي هم به آنها آرامش شوند، مي شروع امتحانات كه زماني اما. رود مي پيش عادي روال

 گروهي و شوند مي مضطرب و ناراحت پريشان، افسرده، باني،عص آموزان دانش از گروهي كند، مي تغيير

 كمي داشتن البته. برند مي ياد از هم را ساده سواالت پاسخ كه گردند مي نگران و آشفته چنان ديگر،

 براي ها بچه انگيزه و حركت موجب كه چرا است، معقول و طبيعي امري امتحانات ايام در دلهره و اضطراب

 روزانه آموزشي روند بر منفي تاثير كه برسد حدي به نگراني اين اگر اما. شود مي قيتموف و خواندن درس

در مورد سارا دانش آموز پايه هفتم . است نامعقول و طبيعي غير شود، آنها پيشرفت براي مانعي و بگذارد آنان

  مي شد. كالس من موضوع اينچنين بود كه در موقعيت هاي مختلف دچار اضطراب ،استرس و دلواپسي
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  توصيف وضع موجود

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول  …هستم و مدت  …دوره  ..آموزشگاه  …دبير درس  …اينجانب 

نفر دانش آموز سر و كار داشتم كه اين دانش آموزان و  …اين آموزشگاه بنده با …خدمت مي باشم. در پايه 

دچار استرس و اضطراب مي شدند. و اين اضطراب  بخصوص يكي از آنها به نام سارا در موقعيت هاي مختلف

و دلواپسي كليه فعاليت هاي تحصيلي و كالسي آنها را تحت تاثير قرار مي داد. در مورد دانش آموز مورد 

.اين عامل باعث شد كه من اين مشكل را پي گيري نمايم.و تا حد  مطالعه من وضعيت بسيار شديدتر بود

  امكان در رفع آن تالش كنم.

  

  

  اهميت موضوع : 

 با محيطي سازهاي زمينه عنوان به خانوادگي و فرهنگي اجتماعي، متعدد عوامل اضطراب پيدايش در

  . سازد مي آشكار تدريج به نوجوانيكودكي و  سنين در را خود يم عال و شده همراه ژنتيك اي زمينه استعداد

 ناآرامي، آينده، از بيم تنش، حساسا درخصوص مطالعه مورد افراد احساس بيانگر: آشكار اضطراب ▪

  . است) پاراسمپاتيك و سمپاتيك( خودمختار سيستم سازي فعال و برانگيختگي خودخوري،

 از كه كند مي اشاره اضطراب به ابتال به بودن مستعد در ثابتي نسبتا فردي هاي تفاوت به: پنهان اضطراب ▪

 هاي موقعيت يا خطر تجربه مثل پراضطرابي ايه موقعيت ادراك داشتن آمادگي در افراد بين طريق آن

 هاي العمل عكس ي باال شدت با هايي موقعيت چنين به پاسخ و شود مي گذاشته تمايز تهديدكننده

  . است همراه آشكار اضطراب
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   استرس هاي نشانه ●

 گرفتگي. (است متفاوت افراد در آن يم عال نوع و آورد وجود به را زير هاي نشانه از بعضي تواند مي استرس

  ...) و خواب ت مشكال بدن، تعرق قلب، تپش درد، احساس اضطراب، يا

  ...)و قراري بي ناپايدار، خلق حوصلگي، بي: (رواني و روحي هاي نشانه ▪

  ...) و تمركز نداشتن سر، پوست كندن يا سر موي با بازي پرخاشگري،: (رفتاري هاي نشانه ▪

  ...) و مكرر اشتباهات جويي، بهانه ذهن، شلوغي يا گيجي: (فكري هاي نشانه ▪

  روانشناختي هاي نظريه ●

  :روانكاوي هاي نظريه ▪

 اين توان مي ها وفوبي ها وسواس مقاله از اضطراب مورد در را فرويد زيگموند هاي نظريه تدريجي تكامل

 تظاهر براي امقبولن سائق فشار از كه كند مي معرفي ايگو براي هشداري را اضطراب فرويد كه دريافت گونه

 ممكن برود، است زم ال هشدار عنوان به آنچه از تر باال اضطراب سطح اگر. دهد مي خبر تخليه و آگاهانه

  . كند خودنمايي هراس حمله شدت با است

  : رفتاري هاي نظريه ▪

 نظريه طبق. است آورده وجود به را اضطرابي ت ال اختال هاي درمان موثرترين از بعضي اضطراب يادگيري با

 حساسيت نوعي با معموال درمان و است خاص محيطي مقابل در شرطي واكنش يك اضطراب رفتاري، هاي

 عمل به شناختي درماني روان هاي روش با همراه انگيز، اضطراب محرك با مكرر رويارويي طريق از زدايي

  . ميĤيد
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  : وجودي نظريه ▪

 آنها در كه است آورده وجود به منتشر اضطراب ل اختال براي هايي مدل اضطراب وجودي هاي نظريه

 زندگي در عميق پوچي از شخص و ندارد وجود مزمن اضطراب احساس براي خاصي شناسايي قابل محرك

. باشد دردناكتر او براي نيز خود اجتناب غيرقابل مرگ پذيرش از حتي است ممكن كه گردد مي آگاه خود

 قرار شيوع يك در و اضطرابي ت ال اختال انواع نظر از جواني و نينوجوا سنين آيد برمي مطالعات از آنچه

  . دارند

  : كليدي هاي واژه تبيين و ريفعت

  »اضطراب« تعاريف

. است شده ارائه »اضطراب« براي گوناگوني هاي تعريف متخصصان، گوناگون هاي گيري موضع اساس بر

  :شوند يم ذكر ها آن ترين مهم تفاهم، سوء هرگونه از اجتناب براي

 بي اغلب و موحش و گسترده تنشي در است ممكن و است آورنده ستوه به انتظار يك عموما »اضطراب. «الف

 سطح دو در هيجاني اغتشاش هر مانند كنوني، تجربه و احساس شكل به كه حالت، اين. افتد اتفاق نام،

 مستقيم تهديد( »آور اضطراب« عيني تهديد يك به است ممكن آيد، مي پديد فرد در بدني و رواني همبسته

  )Lafon، 1973)(4 الفون. (باشد وابسته نيز) مجازات يا شخصي شوم حادثه مرگ، غيرمستقيم يا

 تأثير تحت كه موقعيتي يعني آميز؛ ضربه موقعيت يك مقابل در فرد واكنش: از است عبارت »اضطراب. «ب

 چاپلين،. (است ناتوان ها آن كردن مهار در فرد و شده واقع دروني، يا بيروني از اعم تحريكات، گرفتن باال

Chaplin، 1975)(5(  

 در الوقوع قريب روزي تيره و ناايمني احساس و مبهم ترسي اثر بر كه بدني و رواني حال عين در ناراحتي. ج

  )Pireron، 1985)(6 رون پيه. (آيد مي وجود به آدمي فرد
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 جهاني نابساماني و نقص معنايي، بي به نسبت مستقيم ياريهش با توأم هيجاني حالت منزله به اضطراب. د

  )Reber، 1985)(7 ربر. (كنيم مي زندگي آن در كه است

 هاي نشانه يا) 8(لذتي بي احساس با همراه آينده، هاي بدبختي يا خطرها به نسبت پيشاپيش نگراني.  ه

  )DSMIV,1994)(9. (باشد رونيبي يا دروني تواند مي شده بيني پيش خطر منبع البته كه تنش، بدني

 رولومي. (شود مي ايجاد شخص زندگي اصولي هاي ارزش از يكي افتادن خطر به اثر در كه ترسي. و

Rolomy)(10(  

 كه آوري رنج احساس عنوان به را »اضطراب« توان مي شد، ذكر كه تعريفي چند از كلي بندي جمع يك در

 به. كرد تعريف است، وابسته غيرمعين شيئي به كه خطري رانتظا با يا كنوني آميز ضربه موقعيت يك با

  .كند نمي درك وضوح به را آن منبع فرد كه است تهديدي يا ناايمني مفهوم مستلزم اضطراب ديگر، عبارت

  : امتحان اضطراب

 دانش يا( آموزان دانش اغلب امتحانات آغاز از قبل كه است ناخوشايندي هيجاني حالت امتحان، اضطراب

 گوناگون هاي اضطراب ساير همچون تواند مي نيز اضطراب اين كنند، مي حس خود وجود در) بانجوي

 اضطراب نيز مواردي در.  باشد مي نفس تنگي و قلب تپش تهوع، حالت درد، دل سرگيجه، سردرد، با همراه

 را آنها حاناتامت شروع هنگام و شود تبديل آموزان دانش براي جدي و اساسي مشكل به تواند مي امتحان

  . باشند نداشته هايشان انديشه و افكار به توجهي و تمركز هيچ كه حدي تا كند ناتوان و عصبي شديداً

  : رواني سالمت

 را اضطراب ناخوداگاه كه اند تحصيلي سال طول در ها بچه موفقيت نگران چنان اندبير و والدين از گروهي

 مي آموزان دانش و خود رواني سالمت كاهش موجب و ندده مي رواج مدرسه محيط و خانواده بين در

 ريزي برنامه موجب ها، بچه وجود در انگيزه ايجاد و دادن هشدار اندكي كه است الزم نكته اين توضيح. شوند
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 بيشتر مقدار اين اگر داشت توجه بايد ولي شود، مي آنها تالش و كار پذيري، مسئوليت حس افزايش منّظم،

 به را ها بچه عالقه عدم و يادگيري كاهش و تحصيلي افت: جمله از گوناگوني مشكالت باشد، معمول حد از

  . داشت خواهد دنبال

  : نفس به اعتماد

 آنان در امتحان اضطراب كنند مي مطالعه تر عميق و تر دقيق كه زماني دارند قبول آموزان دانش از بسياري

 و مهارت بدانند، بيشتر موضوعي ي درباره هرچه كه است ليلد بدان نيز امر اين. يابد مي كاهش حداقل به

  . كنند مي پيدا خود هاي داشته به نسبت بيشتري اعتماد

  : اطالعات گرداوري روش

و همچنين ان دبيرپس از گذشت چند هفته از سال تحصيلي و برگزاري آزمون هاي سنجش آزمايشي توسط 

 طرح چگونگي و امتحان برگزاري نحوه از مستمر طور به زانآمو دانش از تعدادي كه شدم متوجه خود بنده 

 با را آن اند شده مواجهه موضوع اين با وقتي كه آورند مي عمل به پرسش امتحانات سواالت تعداد و سوال

 آموزان دانش از تعداد اين كه شد حاصل يقين برايم نتيجه در كه گذاشتم ميان در ديگر همكاران و اندبير

 شدم متوجه مدتي از بعد لذا باشد، مي آموزان دانش ديگر از بيشتر امتحان از اضطرابشان و دلهره و ترس

 ناخودآگاه كه اند تحصيلي سال طول در ها بچه موفقيت نگران چنان آموزان دانش از گروه اين والدين

 موضوع اين بخشيدن ت شد و زدن دامن باعث و دهند مي رواج مدرسه محيط و خانواده بين در را اضطراب

در بين اين دانش آموزان سارا وضعيتش از همه بدتر و نگران كننده تر بود و وقتي صحبتي از . شوند مي

  درس و امتحان و ارزشيابي به عمل مي آمد دست و پايش شروع به لرزيدن مي كرد.

  تجزيه و تحليل اطالعات:

  ير دست يافتم:براي رهايي از استرس پس از مصاحبه و مشاهده به راهكار هاي ز
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  آرامي تن. 1

  منظم زدايي حساسيت. 2

  استرس مقابل در سازي ايمن. 3

  مطالعه هاي مهارت آموزش. 4

  منطقي غير و عقالني غير باورهاي با مقابله. 5

  استرس مقابل در سازي ايمن. 6

  )ليفتك به مربوط هاي محرك به توجه و تكليف به نامربوط هاي محرك به توجه عدم( توجه آموزش. 7

  : امتحان اضطراب كاهش در مدرسه اولياي نقش

  )انتقام نه امتحان ي جلسه(  آموزان دانش در امتحان از واهمه و ترس ايجاد عدم -

  كتاب متن از سؤاالت طراحي درراستاي آموزان دانش به خاطر اطمينان -

  آخر هاي شماره دشواردر سؤاالت گنجاندن -

  آموزان دانش ميان در ناسالم رقابت ايجاد از اجتناب -

  دانند نمي كه را آنچه نه باشد مي آموزان دانش هاي دانسته از ارزيابي امتحان هدف -

  سؤاالت دشواري سطح خصوصاً گيري اندازه و سنجش اصول به توجه -

  امتحان ي نحوه و سؤاالت با آموزان دانش كردن آشنا منظور به خودآزمايي و مستمر امتحانات اجراي -

  تحقيقات و علمي هاي فعاليت به گذاري ارزش و نمره اعتبار كاهش -
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  جبراني هاي آموزش -

  متعدد علمي مسابقات اجراي -

  ... و -

  : پيشنهادي حل راه

 پيشنهاد ذيل راهبردهاي و كارها راهو به خصوص سارا  آموزان دانش اضطراب و نگراني كاهش و تقليل براي

  : شود مي

   تقويتي هاي كالس برگزاري طريق از درسي مطالب بهتر يادگيري براي بيشتر زشانگي و عالقه ايجاد     - 1

   امتحانات برگزاري از قبل تا آموزان دانش مستمر سنجش و ارزيابي انجام     - 2

 فرايند بتواند كه آموزشي و علمي نوين هاي روش از استفاده و اندبير و معلّمان تدريس روش اصالح     - 3

  .  نمايد تسهيل را آموزان شدان در يادگيري

 اي دلهره و ترس نبايد آموزان دانش تنها نه االصول علي بدانيم كه آموزشي ارزشمند هدفهاي به نيل     - 4

 روزهاي انتظار به مشتاقانه كه برسند علمي آمادگي از درجه اين به بايد بلكه دهند راه خود به امتحان از

  . باشند امتحان

  

  ): حلها راه اجراي و اقدام( پيشنهادي ايه حل راه اقدام   

 شديدشان نگراني و آنان از امتحان و ارزيابي انجام چگونگي به نسبت مآموزان دانش بودن مواجه به عنايت با

 معمول ذيل شرح و ترتيب به آنان اضطراب و دلهره تقليل و كاهش جهت را كار راه چند موضوع، اين از

  : داشتم
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 و آموزشگاه مدير با قبلي هماهنگي با آنان محترم اولياي و آموزان دانش حضور با جلسه برگزاري     - 1

 آموزشي مهم رهنمودهاي بيان و اصلي اهداف و امتحان انجام چگونگي و ارزيابي هاي مالك و معيارها تبيين

   منزل مناسب بستر و فضا ايجاد جهت تربيتي و

 همچنين و درس هر كليدي مطالب با آنان آشنايي جهت وزانآم دانش براي تقويتي، كالس برگزاري     - 2

 مطلوبي پيشرفت كه ضعيف آموزان دانش علمي بنيه تقويت همچنين و سواالت نمونه با آنان بيشتر شناخت

  . اند نداشته تحصيلي سال طول در

 و مربوطه درس كليدي و مهم نكات مرور جهت آموزان دانش همه براي مدت كوتاه كالس برگزاري     - 3

   درسي اشكاالت رفع و آموزان دانش در خودباوري و اعتماد حس تقويت

در تمام اين جلسات و كالس ها سارا و والدينش شركت فعال و مستمر داشتند و همواره سعي مي نمودند. از 

  راهكار هاي ارائه شده بيشترين بهره را ببرند.

  گرد آوري شواهد دو

 مطروحه موضوع زمينه در آمده عمل به عملي و علمي تحقيقات و پژوهش از الزم تفحص و نظر امعان با

  : شد حاصل ذيل ترتيب و شرح به نتايج

 كالس، سر در آنها مرتب و مستمر حضور تنها كه كنند مي تصورمثل سارا  آموزان دانش از گروهي     - 1

 و يادگيري فرآيند از بخشي تنها كالس، در بودن كه حالي در. است كافي آميز موفقيت گذراندن براي

 اعتماد ميزان توان مي ها، بچه وجود در انگيزه ايجاد و دادن هشدار اندكي با لذا شود، مي محسوب آموزش

  . نمود تقويت آنها در را پذيري مسئوليت حس افزايش و بنفس

 هيچ شوند، مي وزشيآم محيط و مدرسه وارد كه ابتدا از دانش آموزان كه باشيم داشته توجه بايد     - 2

 ها آن ها، بچه كردن نگران با كه هستند بزرگترها اين ندارند، كالسي هاي آزمون به نسبت اي دلهره و ترس
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 مي اضطراب چنان دچار باالتر هاي كالس در كه حدي تا كنند مي پريشان و آشفته امتحان، به نسبت را

 دانش اولياي متعدد برگزاري با موضوع اين كه. شود مي آنان رفتن مدرسه از مانع گاهي امر اين كه شوند

همچنين در .يافت تقليل توجهي قابل حد تا امتحانات برگزاري از قبل آموزان دانش خود همراه به آموزان

   مورد سارا كه قبال بسيار اوضاع نگران كننده اي بود پيشرفت زيادي حاصل شد.

 آموز دانش منفي نگرش و برداشت شود، مي امتحان اضطراب بروز موجب كه عواملي از ديگر يكي     - 3

 پذيري، مسئوليت حس ارائه و صميمانه مذاكرات انجام با امر اين كه است استعدادهايش و ها توانايي درباره

  . داشت مطلوبي بسيار تاثير خود هاي دانسته به اتّكا دادن و

 در او اضطراب تشديد موجب عالي نمره اخذ عدم دليل به آموز دانش روحي و بدني تنبيه گونه هر     - 4

 آموزان دانش تا ام گرفته كار به را خود سعايت همه اينجانب كه شود مي امتحان و درس مدرسه، با ارتباط

 حتّي و باشند داشته تدريس مورد موضوع از درستي درك و نمايند تحليل و تجزيه بتوانند را درسي مطالب

 دانش آنان تا گرفت مي تعلّق آنان به الزم امتيازات شده گرفته فرا درسي موضوع زا اجمالي شفاهي توضيح با

  . نگردند تلّقي درس اصلي مفاهيم درك از دور به خالي محفوظات با همراه محور نمره آموز

 آورد، نمي خاطر به را چيز هيچ كند مي احساس كه است مضطرب و عصبي قدر آن آموز دانش اگر     - 5

 برگزاري اجرايي عوامل كمك با و دهم آرامش احساس او به دقيقه چند نمودم سعي مواقع ونهگ اين در

 سازم خارج عصبي فشارهاي و نگراني حالت آن از را او باشم توانسته ايشان به بيشتر فرصتي ارائه با امتحانات

  . ببخشم ارتقاء امتحان سواالت پاسخگويي به نسبت را او تمركز و

  : ها محدوديت بيان

  . پژوهش و تحقيق اوليه مراحل در آموزان دانش الزم همكاري و ارتباط برقراري عدم - 1

  . پژوهش و تحقيق دوره طول در فراوان تشويش و اضطراب داراي آموزان دانش اولياي الزم همكاري عدم - 2
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  . فرزندانشان فردي هاي تفاوت به نسبت مزبور آموزان دانش اولياي شناخت عدم - 3

  . تحقيق مورد آموزان دانش هاي خانواده بر حاكم اقتصادي و فرهنگي قرف - 4

 آنان الزم نظارت عدم و آموزان دانش اولياي و مدرسه اولياي سوي از درسي مطالب آموزش چندگانگي - 5

  . تحصيلي سال طول در مربوطه درسي تكاليف انجام بر) آموزان دانش اولياي(

  . آموزان دانش اولياي سوي از امتحانات برگزاري ايام در مناسب بستر و فضا ايجاد عدم  - 6

 اي تغذيه هاي برنامه تعيين آموزشي، و علمي موثر و مفيد هاي توصيه به نسبت توجهي بي و اهمال - 7

  . آموزان دانش اولياء سوي از مناسب

  : پيشنهادات ارايه

 هاي پژوهش براي تواند مي زير ردموا به توجه شده كسب تجربيات و حاصله تحقيقات و پژوهش اساس بر

  : شود واقع موثر بعدي

 براي كارآمد و موثر خواندن درس و مطالعه كه بپذيرند بايد آنان محترم اولياي و آموزان دانش - الف

 كه دارند يدبير اگر لذا. شود مي آغاز مدارس بازگشايي اول روز همان از امتحانات، آميز موفقيت گذراندن

 از دهند، مي گوش دقّت با او هاي صحبت و درس به كه طور همان نويسد، مي تابلو روي را درس مهم نكات

 اند، نشده متوجه كامالً را درس موضوع كه كنند مي احساس اگر كنند، برداري يادداشت نيز او هاي نوشته

 و معلّمين از اريبسي چون دهد توضيح برايشان دوباره را مطالب آن كه بخواهند خود مربوطه دبير و معّلم از

 كنند، مي توجه درس به بيشتري تمايل و عالقه با آموزان دانش شوند مي متوجه كه زماني ان،دبير و مربيان

  . است آموزان دانش يادگيري و آموزش آنها هدف زيرا برند، مي لذّت درس مطالب توضيح و تكرار از



  

شد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام اين فايل فقط براي مشاهده مي با

پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

 

١٧ 

 

 آنان محترم اولياي و آموزان دانش به درست و يحصح آموزش با توان مي را ها نگراني اين صورت هر در -ب

 آنان به جلسه چند طي درسي مطالب فهميدن با همراه فرزندانشان اصولي و صحيح مطالعه انجام چگونگي و

  ) . آموز دانش اولياي همان( داد آموزش

  : را خود درسي مطالب آموزان دانش است الزم راستا اين در لذا

  . آورند عمل به درس كليدي مهم مطالب از برداري خالصه     - 1

  . مطروحه سواالت به دادن پاسخ و مهم سواالت طرح با همزمان درسي مطالب مرور     - 2

  . درسي جزوه و كتاب مرور و بازخواني     - 3

  :  تحصيلي اضطراب انواع

 مي فرد ركردكا تسهيل موجب فشار و اضطراب متوسط ميزان:  كننده تسريع يا كننده تسهيل اضطراب •

  )  براهني( شود

  درماندگي، احساس تمركز، عدم پريشاني، باعث رود فراتر معيني حد از اضطراب اگر : كننده ناتوان اضطراب •

 شناختي نقايص به تنها مضطرب افراد ضعيف عملكرد. گردد مي جسمي/رفتاري و شناختي  ذهني، اختالل

 در نقص امتحان، انجام صالحيت و شايستگي به مربوط ندتوا مي اضطراب افراد اين در. شود نمي مربوط

 كه باشد مي مؤثر زيادي متغيرهاي امتحان اضطراب در.باشد امتحان هاي مهارت كمبود و مطالعه هاي روش

  .باشد مي تر مهم كلي و عمومي اضطراب ميان اين در

  :  امتحان اضطراب در جنسيت نقش

 توسط اضطراب زيرا  ، هستند پسران از تر مضطرب دختران يجنسيت هاي نقش و فرهنگي مسايل دليل به

  ).1995 دابسون و كريگ . ( است شده پذيرفته زنان و دختران
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 مي ثبات و يافته گسترش كودك با والدين تعامل در كه است حالتي اضطراب دارد، اعتقاد) 1973( ساراسون

 را آنها امنيت و محبت به نياز كه اين بر عالوه ، امتحان اضطراب داراي كودكان والدين كند مي ادعا او. يابد

 و عاليق به توجه بون را خود فرزندان اوليا اين. نيستند نيزكارا آنها به كردن دركمك  گيرند، مي ناديده

 والدين موارد برخي در. دهند مي قرار فشار تحت خود نظر مورد موفقيت كسب آنهابراي استعدادهاي

  . كنند مي القا فرزندانشان به را خود ي نيافته تحقق آرزوهاي

   :  اضطراب ميزان در مؤثر عوامل

   كم ي نمره ي واسطه به كودك تنبيه •

   معلم انتظارات •

   مطالعه هاي روش و تحصيلي هاي مهارت •

   امتحان دشواري •

   امتحان برگزاري شرايط •

   هوش •

   اجتماعي  اقتصادي، طبقه •

   پيشرفت انگيزه •

  يتشخص نوع •
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  استرس علل

 دانش استرس باعث گفتاري، شنيداري، ديداري، معلوليتهاي مانند ها معلوليت برخي خانوادگي، مشكالت

  .است امتحان و نمره آموزان دانش در استرس علل ترين عمده و ترين مهم از يكي. شود مي آموزان

  . آموزان دانش به محبت ابراز در شدن قائل تبعيض همچنين و

  .گيرند قرار روز يك در سخت درس چند كه اي گونه به هفته يك در درسي نادرست يريز برنامه

  .است آموزان دانش در زا استرس عوامل مهمترين از آموزان دانش با مدرسه كادر نادرست رفتار

  :از عبارتند نوجوانان و كودكان در اضطراب ت اختالال ترين شايع

  )Anxiety Separation( جدايي اضطراب ▪

  )Anixiety EXam(امتحان اضطراب ▪

  )Anxiety Social( اجتماعي اضطراب ▪

  )Phodia School( مدرسه از ترس ▪

  كرد؟ برخورد صحيح طور به اضطراب با توان مي چگونه

 آيد مي پيش روزانه كه چه آن با دانيم مي بهتر و شويم مي تر مجرب باشد بيشتر ما سن قدر چه هر

 مي ياد ما. نخورد برهم مان زندگي تعادل كه كنيم برخورد مسائل با بايد ونهچگ دانيم مي و كنيم برخورد

 و نظرات نقطه بود خواهيم قادر ما. دهيم نشان العمل عكس منتظره غيره امور برابر در بايد چگونه كه گيريم

. دهيم رتيبت نحو بهترين به را استرس بر غلبه استراتژي يك و دهيم تطبيق زمان مقتضيات با را خود رفتار

 از يكي مرگ مثال رود مي شمار به ها آن زندگي عطف نقطه كودكان براي آن ايجاد كه حوادثي موارد در اما

 در كودكان زندگي مهم موارد اين در ها آن واكنش مدرسه، يا زندگي محل تغيير يا نزديك بسيار بستگان
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 اوليا يا معلم عنوان به ما بيايند، كنار موفقيت با زندگي هاي اضطراب با همواره بتوانند كه آن براي سن اين

 سازيم مشخص بايد. شويم تر نزديك آن به و بيندازيم استرس آورنده وجود به عوامل بر نگاهي بتوانيم بايد

 آيد برمي چنين آمده عمل به كه مطالعاتي از.است نه عاقال ها آن روحي و جسمي هاي العمل عكس آيا كه

  .است يادگيري جريان يك ديگر تعدادي در و است ذاتي عامل يك اضطراب بر غلبه دافرا از تعدادي در كه

  .باشد داشته تواند مي سزايي به تاثير مورد اين در عملي تمرينات و افراد تربيت طرز نهايت در

  اضطراب درمان براي پيشنهادي هاي روش

 دهنده كاهش از خيلي اما دهد رخ يمكان و زمان هر در افراد از هريك براي است ممكن تشويش و اضطراب

 مي صورت آن در دهند مي انجام را ما عصبي سيستم تنظيمات كه دارند وجود اضطراب و استرس هاي

 درماني روشهاي از توانيم مي چطوري اينكه و شد ايجاد ما در اضطراب چگونه اينكه به كنيم نگاهي توانيم

  . كنيم استفاده باضطرا كاهش و خود عصبي سيستم كردن آرام براي

 ايد نشسته دكتر انتظار اتاق در كه وقتي شايد.  است كرده تجربه خود زندگي طول در را اضطراب كسي هر

 تمام كه زماني يا و شماست منتظر تزريقات اتاق در بزرگ خيلي سوزن يك با پزشكتان كه كنيد مي فكر و

 بيهوده تالشت تمام كه پنداريد مي كنيد مي گاهن مادرتان صورت به وقتي اما ايد كرده آشپزي صرف را روز

  . باشيد متنفر ازشغلتان يا است شده تلف

 مثل دهد نشان را متفاوتي هاي نشانه و وعالئم كند اضطراب ايجاد افراد در تواند مي مختلف تجربيات اين

 كردن، رقع دهان، خشكي عضالني، تنشهاي ، تمركز نداشتن ، خوشايند نا احساس داشتنن ، قلب طپش

  .  زدن نفس نفس شكمي، حفره در عصبي دردهاي احساس

. دارد اضطراب كننده ايجاد منبع به بستگي كه مدت طوالني يا و باشد مدت كوتاه هم تواند مي اضطراب

  .  كند مي ايجاد شما در را زيادي عالئم و هست مدت طوالني اضطرابها بيشتر البته
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 عالئم از بعضي حالت اين در كه. كرد خواهيد تجربه طوالني دوره يك به واكنش نتيجه در شما اضطراب اگر

 شغل از ناشي شما اضطراب است ممكن. شود مي ايجاد بشدت افراد در خلقي كج و يبوست اسهال، قبيل از

 به كه بود خواهيد مجبور چون شويد بيدار صبح كه ترسيد مي كند، نمي رها را شما هرگز كه منبعي باشد،

 از. رويد سركار به مجبوريد شويد مي بيدار وقتي چون رويد رختخواب به شب كه ترسيد مي رويد،ب كار سر

 زماني رويد سركار مجبوريد بازهم رسد مي اتمام به هفته پايان تعطيالت وقتي زيرا ترسيد مي هفته پايان

 اشتهايي، كم يا يياشتها پر سينه، قفسه درد چون عالئمي است ممكن باشد شما همراه هميشه اضطراب كه

 بهر اما هستند، ما روزه هر اضطرابهاي از انواعي شده توصيف موقعيت 3 تمام. شود ايجاد انسان در خوابي بي

  . كند ايجاد عاطفي و روحي جسمي، چون عوارضي است ممكن ما از يك هر براي حال

  آموزان دانش در آرامش ايجاد براي راهكارهاي

  .باشد مي نابهنجار كودكان رفتار اصالح هاي روش بهترين از يكي موزانآ دانش به مسووليت دادن _1

 تقديرنامه لبخند، يك صورت به آنان مثبت و مفيد هاي فعاليت و خدمات قبال در آموزان دانش تشويق _2

  ...و

   ها والدت و اهللا ايام مثل مختلف هاي مناسبت و شادي هاي جشن برپايي _3

  آموزان دانش خود هاي فعاليت و ابتكارات ها، يتخالق از نمايشگاه تشكيل _4

  سال طول در تربيتي و تفريحي -علمي اردوهاي برگزاري 5

  صبح اول در شادابي ايجاد براي صبحگاهي هاي ورزش برگزاري 6

  آموزان دانش رواني و جسمي بهداشت به توجه 7

   مدرسه محيط كالس، در دوستان جمع در خصوص به آموزان دانش سرزنش و تحقير از پرهيز 8
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  )شاداب و روشن هاي رنگ با ها سالن و راهروها ها، كالس آميزي رنگ( مدرسه محيط زيباسازي 9

  مدرسه... و آموزشي عمراني، امور در آموزان دانش اولياي دادن مشاركت 10

  ...و اساليد ،CD صورت به آموزنده هاي فيلم نمايش 11

  اعالنات تابلو در درسي و تربيتي امور در فعال كوشا، ممتاز، آموزان دانش عكس نصب 12

  )آموزان دانش مشاركت با فعال يادگيري و تدريس( آموزمحوري دانش تدريس روش اجراي 13

  مدرسه اولياي و معلمان توسط آن حذف عدم و آموزان دانش تفريح زنگ به توجه 14

  ...و يخطاط طراحي، نقاشي، سرود، قبيل از تربيتي هاي فعاليت تقويت 15

  مدرسه محيط در عدالتي بي و تبعيض هرگونه از پرهيز 16

  مدرسه و كالس به ورود در تميز و آراسته ظاهري داشتن 17

  ...)و جهان كشور، به مثبت نگرش( روشن اي آينده به اميد روحيه تقويت 18

  معلمان و كاركنان همكالسان، به متقابل احترام و همنوع به احترام روحيه تقويت 19

  ...و تولد عيد، ايام مثل آموزان دانش براي تبريك كارت تهيه 20

  مختلف هاي مناسبت به شيريني و گل توزيع 21

  كالس محيط در قداست ايجاد براي مجيد اهللا كالم  آيت از تالوتي با كالس شروع 22

  )حدالمقدر( آموزان دانش خطاهاي از بخشش و گذشت 23

  آموزان دانش در ابتكار و آوري نوع خالقيت، روحيه تقويت 24
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  آموزان دانش بين صميميت و دوستي با همراه گروهي هاي فعاليت اجراي 25

  آنان با عطوفت و انس ايجاد و محله روحانيون مساجد، با آموزان دانش تعامل 26

  مصائب و مشكالت مقابل در خداوند به توكل و تقويتايمان و مذهبي اعتقادي، مسائل تفهيم 27

  آموزان دانش جسمي و روحي مناسب شرايط و ها موقعيت در اندرز و موعظه 28

  مدرسه هاي فعاليت در آموزان دانش دادن مشاركت 29

  آنان روح و جسم با متناسب نوجوانان و كودكان رواني و اجتماعي عاطفي، روحيه به توجه 30

  تدبر و شجاعت روحيه تقويت 31

  ...و ديني بزرگان يدمف و كوتاه جمالت و كلمات از استفاده 32

  ها مناسبت و اهللا ايام و صبحگاهي مراسم در جذاب مبلغان و سخنران از استفاده 33

  مدرسه در همكاران و معلمان بين در تنش و چالش اختالف، هرگونه بردن بين از 34

  ...و ديواري روزنامه سخنراني، هاي صورت به بزرگان و دانشمندان زندگينامه ارائه 35

  برگزيدگان تشويق و فرهنگي - علمي مسابقات اريبرگز 36

  آموزان دانش به زندگي و درسي ريزي برنامه راهكارهاي ارائه 37

  راهكار هاي ايجاد آرامش در كودكان توسط والدين

 راههاي ابتدايي روزهاي اين در آرام محيطي ايجاد و تركردن بخش لذت نگراني، و اضطراب كاهش براي

  .آيد برمي مادري و پدر هر عهده از آنها دادن انجام هك دارد وجود اي ساده
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  خير به ها گذشته ياد

 عكسي اگر. كنيد تعريف برايش خودتان مدرسه دوران خوب خاطرات از مدرسه، شروع از قبل روزهاي در

  .كنيد تعريف او براي مدرسه اول روزهاي در خودتان احساسات از و دهيد نشان او به داريد

  !ندمفرز بخواب آرام

 روز طي كه معني اين به. كنيد تنظيم مستقيم غير صورت به را كودكتان خواب برنامه قبل هفته دو يكي از

 در را خانه محيط حال عين در و باشد خسته شب تا كنيد ريزي برنامه او براي مناسبي بدني فعاليتهاي

 قبل روزهاي از زودتر را او مرور  به زني صبحها و بخوابد راحت شبها بتواند تا كنيد آرام شب ابتدايي ساعات

  .كنيد بيدار

  !زيباست چه تو شدن بزرگ

 ياد خوب اتفاقي عنوان به او شدن بزرگ از كه معني اين به. كنيد تاكيد فرزندتان شدن بزرگ مثبت وجه بر

 مثل اي هجمل عنوان هيچ به شد، مرتكب اشتباهي اگر اما كنيد تشويق را او سن با متناسب رفتارهاي و كنيد

  .نبريد كار به كني مي رو كارها اين كشي نمي خجالت آخه شدي، بزرگ ديگه تو اينكه

 او است ممكن حتي صحبتها اين از ناشي عصبانيت و كند مي ناخوشايند او براي را شدن بزرگ حس كار اين

 هيچ به شد باهياشت يا زشت كار مرتكب اگر حال عين در. پسنديد نمي شما كه كند كارهايي به تشويق را

 افتد، مي اتفاق فالن يا كند مي چنين معلم بدهي، انجام مدرسه در را كار اين اگر كه عبارت اين با را او عنوان

  .گذارد مي جاي به او ذهن در مدرسه از ترسناك تصوري تنها كار اين. نترسانيد

  داري را ها هزينه اين ارزش تو
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 آن عنوان هيچ به داريد مشكل تحرير  لوازم خريد يا مدرسه شهريه هزينه تامين در و داريد مالي مشكل اگر

 اينكه از بد احساسي و كند مي ايجاد گناه احساس او در موضوع اين كه چرا نكنيد منتقل كودكتان به را

  .است شده شما زحمت باعث و شده بزرگ

 هر كه نيست اين منظور البته. كنيد او براي بخش لذت اي خاطره به تبديل را تحرير لوازم خريد كنيد سعي

 خواهيد مي كه شما. داشت خواهد دنبال به بدي عواقب خود اين كه كنيد تهيه برايش خواست او چه

 صرف به مجبور اينكه از ناراحتي ابراز و گذاشتن منت بدون را كار اين لطفا كنيد، كار اين صرف پول مقداري

  .دهيد انجام هستيد، هزينه اين

  خدا ضاير به ام راضي

 از و بدانيد شده تمام را موضوع لطفا نكرده، نام ثبت را كودكتان دليلي هر به شما موردنظر مدرسه اگر

 تكرار و شده تمام ديگر موضوع اين كه باشيد داشته توجه. كنيد پرهيز جدا مورد اين در خوردن افسوس

 او از را كاري انتظار شما كه وعموض اين يادآوري است؛ فرزندتان براي شكست احساس يادآور آن خاطره

  .او نفس به اعتماد به رساندن آسيب يعني برآيد آن عهده از نتوانسته او كه داشتيد

  وره؟ كدوم مدرسه راه

 اضطراب كودكتان اگر بزنيد، او مدرسه به سري كودكتان با حتما كنيد سعي مدرسه، از قبل روزهاي در

  .شود آشنا مدرسه فضاي با كم كم او تا دهيد انجام را كار اين بار چندين توانيد مي دارد،

  نشود آسان كه نيست مشكلي

 يا كودكتان اضطراب باعث تواند مي كنيد مي فكر كه موضوعاتي مورد در توانيد مي مانده، باقي روزهاي اين در

 مدرسه در شدن گم از كه كودكي داستان مثال عنوان به. كنيد صحبت داستان صورت به شود،  خودتان حتي
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 در ها داستان اين كه باشيد داشته توجه. ندارد دوست را او معلمش كرد مي فكر ابتدا كه كودكي يا ترسيد، مي

  .كند حل را مشكلش موفقيت با بتواند داستان در نظر مورد كودك كه داشت خواهند تاثير صورتي

 ديگر يكي. داشت خواهد بيشتري ثيرتا باشد، تر نزديك فرزندتان ذهني مسائل به داستان موضوع هرچه البته

 توصيف كودكتان به شبيه را داستان قهرمان دارد امكان كه آنجا تا كه است اين داستان تاثير مهم عوامل از

  .كنيد

 باشد، بيشتر ها شباهت اين هرچه... و زندگي محل برادر، و خواهر داشتن جنسيت، نظر از مثال عنوان به

  .است بيشتر برايش داستان اثر و كرده او با بيشتري الگوبرداري شما كودك

  ريزي برنامه با چيز همه

 تعطيلي ساعت با رابطه در ويژه به كنيد؛ كسب دقيق اطالعات مدرسه كار پايان و شروع ساعت با رابطه در

 كودكتان در تواند مي دقيقه5 حد در حتي شما كردن دير اوقات گاهي كه باشيد داشته توجه مدرسه

  .نداريد دوست را او ديگر و ايد كرده فراموش را او شما اينكه از اضطراب. كند ايجاد يديشد اضطراب

 ايجاد تحصيلي سال ابتدايي روزهاي در نظمي بي كمي با كه اضطراب اين است ممكن مواقع بعضي در

  .شود شما و كودكتان رنج باعث مدتي تا شود مي

 نكنيد ناراحتي اظهار فرزندتان جلوي مسيربودن بد يا و رسهمد بودن دور مورد در وقت هيچ اينكه ديگر نكته

 رنج او بردن مدرسه به براي شما آنكه اول كند؛ ايجاد آزاردهنده و مخرب احساس 2 او در تواند مي كه چرا

 سخت يا دور قدر آن مسير اين نكند آنكه ديگر و است گناه احساس شروع اين و شويد مي متحمل بسياري

  .بود خواهد ترس و اضطراب آغاز نيز اين و بماند جا مدرسه در او و برويد او دنبال به توانيدن كه شود باعث



  

شد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام اين فايل فقط براي مشاهده مي با

پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

 

٢٧ 

 

 كساني يا كس چه كه كنيد مشخص كامال او براي كه است اين كودك آمد و رفت با رابطه در ديگر نكته

 كودك به زيرا است، ربهت باشد كمتر افراد اين تعداد چه هر البته. هستند مدرسه از او آوردن و بردن مسئول

  .دهد مي بيشتري آرامش نيز

  مدرسه تغيير 

 تغيير اين. برود دبيرستان به راهنمايي از يا راهنمايي به ابتدايي مدرسه از امسال شما فرزند است ممكن

 مقطع در است ممكن مثال عنوان به. آورد وجود به فرزندتان براي را مشكالتي است ممكن ساده، بظاهر

 كرد خواهد تفاوت قبل سال با هم آنها خواندن درس و آموزش شيوه باشند، داشته بيشتري هاي معلم جديد

 كنار بخوبي جديد شرايط با تا كنند مي كمك آموز دانش به و هستند آگاه تغيير اين از معموال نيز ها معلم... و

  .باشيد داشته بيشتري همراهي و صبوري تحمل، بايد هم شما اما آيد،

  خوشايندنا شروعي

 معموال آمد؟ خواهد پيش چه است، متنفر مدرسه از كه كند احساس روز اولين پايان در شما فرزند اگر

 عادي ها بچه براي چيز همه مدرسه در تا است الزم زمان اندكي كه كنند مي توصيه تربيتي علوم متخصصان

 باز اگر. بيايد كنار جديد دوستان و ها معلم مدرسه، جديد، قوانين با تا دهيد فرصت كودك به كمي پس. شود

 در توانند مي مدرسه مشاور يا معلم مادر، پدر،. كنيم صحبت كودك با است بهتر نداشت، خوبي احساس هم

  .كنند كمك آموز دانش به مورد اين

  العاده فوق روزي

 را قبل شب كامل ابخو شود، العاده فوق روزي به تبديل آموز دانش و ما براي مدرسه روز اولين كه اين براي

 بيدار خواب از دير و بخوابند دير تابستان فصل در ها بچه كه باشيم كرده عادت شايد كه اين با. نكنيد فراموش

 شروع از قبل شب كه بدانند بايد ها بچه پس. شود گذاشته كنار مدرسه دوران در بايد عادت اين اما شوند،
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 به رفتن از قبل. نكنيد فراموش را صبحانه بعالوه. كنند ربهتج را خوب روزي تا بخوابند خوب بايد مدرسه

  .كنيد تعيين سالمت و مغذي اي صبحانه خوردن براي را زماني مدرسه

 مدرسه تكاليف و درس مورد در مناسب و خوب عاداتي مدرسه اول روزهاي همان از بايد ها بچه ضمن در

 كودكان به همچنين.دهند انجام را خود تكاليف ساعت سر و موقع به كه كنيد تاكيد ها بچه به. باشند داشته

 و تفريح قوانين رعايت با و مدرسه در توان مي. است هم كنار در تفريح و درس مكان مدرسه كه دهيم ياد

  .است مفيد بسيار مدرسه هاي سرپرست و معلم با اوليا صحبت هم مورد اين در. داشت هم شادي

 در اتفاقات كه كند مي ايجاد را حس اين او در نوعي به آيد، مي او دنبال به كسي چه بداند فرزندتان اينكه

  .كند مي تر آسان برايش را شرايط به كردن اعتماد اين، و هستند بيني پيش قابل او اطراف

  

  منابع و مĤخذ

   1387 - چاپ سوم -انتشارات چاپار -ايجاد آرامششيوه هاي  -شريعت - دلجو .1

   1381سال انتشار  -انتشارات شالك – دوري از اضطرابي روشها - ناصر -خياباني .2

   1377سال انتشار  -انتشارات آرين -اصول و بهداشت مطالعه -اسماعيل -بيابانگرد .3

 .1380 تهران اول، چاپ آرا، واژه انتشارات كودكان، هاي ترس: ماندانا سلحشور،.4

 

 

 

 

  


