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 10 ................................................................................................................. : منابع

 چكيده:

از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومی  مدرسه و پژوهش نشان داده است که عامل بسياری      

   0کالس درس است که با اصالح روش تدریس ، در ارزیابی و ارزشيابی قابل تضعيف می باشد.

است که دچار اضطراب در  متوسطه.......... دانش آموز پایه  محمدحاضر در مورد  گزارش تخصصی و اما 

رد با این مسئله به جمع آوری اطالعات از منابع است که پس ازبرخو فيزیککالس و به خصوص در درس 

گوناگون و استفاده از تجربيات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزیه و تحليل قرار داده و سپس 

 با ارائه راه حل هایی به بهبود و کاهش اضطراب او پرداختم.

 کليد واژه : 

 دانش آموز  –نگرانی  –اضطراب  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 صفحه 341 ردیش،. اف ادوارد فیزیک، آموزش.   
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 بيان مساله وسابقه موضوع ()مقدمه

اختالالت رفتاری و عاطفی دانش آموزان از مواردی است که در سال های اخير، مورد توجه خاص      

ین و اولياء تعليم و تربيت قرار گرفته است، توجه ویژه به این مشكالت رفتاری و عاطفی از این جهت دبير

در کالس های درسی مانعی در جهت  مهم است که توجه نكردن به آن و گسترش یافتن این مشكالت

 رسيدن به اهداف آموزشی و تربيتی در مدرسه و کالس است.

ن در کالس درسی دچار مشكل شوند و باعث افت در عملكرد دبيراضمن این که موجب می شود       

ش دانتحصيلی دانش آموزان نيز شود. اضطراب به عنوان یک مسأله شایع، حداقل به طور خفيف در اغلب 

 ("فيزیک ترویج در معلم جایگاه به نگاهی" شاهسواری، معصومه) ان و نوجوانان به چشم می خورد.آموز

بروز آن در مرحله حاد و شدید همراه با عالیم و نشانه هایی چون دلهره، بی قراری، بی خوابی، عصبانيت، 

تپش قلب و تنگی نفس،  تشویش و نگرانی و گوش به زنگ بودن، اشكال در تمرکز حواس، احساس خستگی،

تغيير رنگ چهره و اندام ها، استرس، اختالل در فشار خون، تعریق سرد و گرم اندام، خيال پردازی، کابوس 

 در خواب و بيداری و ... است.

علل بروز آن نيز معموالً کاهش مناسبات و ارتباطات عاطفی و عدم احساس امنيت، شرایط ناگوار زندگی 

ارتباط همگن با آن ، بروز مسائل ،  اختالفات و مشكالت خانوادگی ،  نگرانی از آینده ماشينی و عدم ایجاد 

شغلی و تحصيلی ،  فقدان اعضای خانواده ، کم توجهی به مسائل دینی و معنوی. عدم آمادگی در مواجه با 

نزدیكان ، نحوة حادثه ناگوار جنگ و سيل و زلزله ، برای خویش و   خطر احتمالی از قبيل بيماری ،  فوت ،

 آموزش و درك فردریک، رایف؛) کسب آموزش های تربيتی غلط در چگونگی برخورد با اضطراب است.

 ( فيزیک آموزش رشد ی ، علم تفكر در مهم فرایندهای
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 :توصيف وضيعت و بيان مساله 

س آموزش و سال سابقه خدمت در نظام مقد      ، مدت  فيزیک، دارای مدرك ليسانس       اینجانب 

 می باشد.         پرورش را دارم. پژوهش حاضر مربوط به دانش آموزان آموزشگاه 

دارای قدی متوسط و اندامی  محمد.باشد  می .............آموزشگاه  متوسطه ................وز پایه ی مدانش آ محمد

 .ده استفرزند اول خانوا محمداست، مذهب او شيعه و در خانواده ی چهار نفری زندگی ميكند. ظریف

در کالس تقریبا کم حرف و آرام است و هيچ ذوقی در کالس برای یادگيری مراحل تمرینات نشان  محمد

نميدهد و گاهی آنقدر با اضطراب با شرایط مواجه ميشود که باعث اختالل و عدم توجه دیگران و حتی 

و استرس همراه است. با  اضطراب دیگران هم ميشود. معموالً حرفهایش و ظاهرش هم نوعی با نا خوشنودی

در جامعه ی کنونی بر آن  فيزیکمشاهده ی رفتار او و با توجه به تاثير رفتارش در کالس و اهميت درس 

 . شدم تا علل بروز این رفتار ها را بيابم و برای بهتر شدن وضعيت او راه کارهایی طراحی کنم

 گزارش :اهداف 

 اختصاصی :هدف 

 علل اضطراب دانش آموز در درس فيزیک وارائه راه حل هایی جهت رفع آنبررسی 

 جزئی :اهداف 

 سبب اضطراب دانش آموزان در درس فيزیک می شود .عواملی چه  - 0

 ک کاهش داد.با چه روش های می توان اضطراب دانش اموزان را درس فيزی  - 1
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 ارائه راهكارهایی به سایر همكاران برای کاهش اضطراب فيزیک در دانش آموزان -1

 

 از وضع موجودارزیابی  

برای اینكه مساله ای را که فكرم را مشغول کرده بود برایم روشن شود و علت اضطراب او را بدانم در      

 مشاهده و مصاحبه .  ز جمله:صدد جمع آوری اطالعات او و روش ها و منابع مختلف بر آمدم ا

 :مشاهده ی رفتار دانش آموز در کالس درس

در اولين قدم به مشاهده ی رفتار دانش آموز در کالس درس پرداختم تا ببينم چه عواملی ميتواند باعث      

متوجه شدم که او در کالس زود به پيش داوری ميپردازد، چه در مدت درس جدید و .بروز اضطراب او شود

بالفاصله بعد از ورود من به کالس او به اظهار نظر می پرداخت و بيان  .مورد تمرینات درس گذشتهدر چه

ميداشت که درس گذشته سخت بود و ما هيچ نفهميدیم و حتی در مورد درس جدید سوال ميكرد که آیا 

ی وقتی این درس سخت است؟حاضر نبود برای حل تمرین و یا کار در کالس داوطلب شود و گاهی حت

خودم از او ميخواستم که برای حل تمرین به پای تخته بياید در حالی که به تمرین در کتابش زل زده بود 

ميگفت شاید نتواند حل کند یا ميخواست که شخص دیگری به جای او تمرین را حل کند واوبرای تمرین 

او اولين کسی بود که مخالفت  بعدی بياید تا امادگی بيشتری داشته باشد.اگر اسم امتحان پيش می امد 

 .ميكرد و عدم عالقه ی خود را برای امتحان بيان ميداشت

 .گاهی هم که تمرین پای تخته حل ميكرد حاضر به توضيح راه حلش نبود و از حرف زدن طفره ميرفت
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 :مصاحبه با دوستان

عالقه  محمداور بودند که داشتم، آن ها بر این ب محمددر مصاحبه ای که با دوستان و همكالسی های      

 فيزیکآن ها گفتند که وقتی به صورت گروهی کنار هم می نشينند که با هم  .ندارد فيزیکای به درس 

بخوانند و تمرینات را حل کنند او تنها می نشيند و به آن ها ملحق نميشود و مرتب شكایت می کند که 

نسبت به درس دارد.دوستانش ميگفتند که بعد از  تمرینات زیاد است و درس سخت بوده و ابراز نا خوشنودی

امتحان که ما در کنار هم جمع ميشویم تا جواب سوال ها را با هم چک کنيم او یا از کنار ما ميرود، یا گوش 

او را  فيزیکهایش را ميگيرد تا چيزی نشنود. آن ها گفتند او در کالس مرتب دعا ميكند که برای تمرین 

 .اضطراب دارد فيزیکرا دوست ندارد و به دالیلی نسبت به درس  فيزیکتند او صدا نكنند. آن ها گف

 :محمد دبيرانمصاحبه با دیگر  

بودند در ميان گذاشتم، بعضی ها ابراز  محمد دبيرانهنگامی که موضوع را با همكار هایم که دیگر      

  .م موضوعاتی در مورد او بيان کردندداشتند که زیاد به رفتار های او توجهی نكردند اما بعضی از همكاران

در  محمداو اظهار داشت که  .کال دانش آموزی مضطرب است محمدبيان داشت که  محمددبير زبان      

 دبيرو  فيزیکجلسه ای که صحبت از شغل آینده آنها بوده تاکيد داشته که حاضر نيست در آینده رشته ی 

خوشش نمی آید و فكر نميكند که در این  فيزیکه که از را به عنوان شغلش انتخاب کند و گفت فيزیک

 زمينه آدم موفقی باشد

 :محمدمصاحبه با والدین 

در مرحله ی بعد با مصاحبه با والدین او پرداختم که در این ميان فقط موفق به صحبت حضوری در       

اما در باطن در هنگامی که  مادرش بيان داشت که او شخصيتی نا آرام و خونگرم دارد.مدرسه با مادرش شدم

 .وظيفه ای به او محول ميشود مرتب نگران است. و دوست ندارد که مسئوليتی قبول کند
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او مرتب نق  فيزیکاو بيان داشت که در هنگام انجام تمرینهایش در هر درسی و به خصوص درس       

 .ميزند و پيام های منفی به خود تلقين ميكند

دارد مثل بقيه اعضای  فيزیکش هم معتقدند که او استعداد کمی در یادگيری مادرش گفت که خانواده ا

با بی عالقگی و بی حوصلگی به یادگيری  محمدخانواده خودش هم به این باور رسيده است. او گفت که 

ميپردازد و معتقد است که یاد نميگيرد و هنگامی هم که ميخواهد برای امتحان آماده شود،نگران  فيزیک

 .که نكند نمره ی خوب نگيرد و موفق نشوداست. 

شب شاید تا دیر وقت نتواند بخوابد و کتابش را هميشه همراه داشته باشد بدون اینكه بتواند به خوبی تمرکز 

 .کند تا یاد بگيرد

 :محمدمصاحبه با خود 

و ضمنا فایده پرکار  فيزیکاز کودکی معتقد است که درس  محمددر مصاحبه ای که با خود او داشتم.      

اونسبت به این درس اظهار بی عالقگی کرد و مدعی  را یاد بگيرد ، فيزیکای نيز ندارد و نميداند چرا باید 

 استعداد ندارد چون هيچ وقت در آن موفق نبوده . فيزیکشد که در درس 

حتی شب  علی رغم تالش های زیاد، او گفت در کالس درس هميشه احساس اضطراب و نگرانی دارد و     

نداشت و معتقد بود که همه مثل من  فيزیک دبيرانامتحان به نوعی استرس دارد. او دیدگاه خوبی نسبت به 

سال بعد است و او روش تدریس را هم در اضطرابهایش موثر دانست و  فيزیکنيستند و هميشه نگران درس 

 .سرعت یادگيری دیگر دوستانش و نمرات آن ها را نيز بی تاثير ندانست
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 مطالعات تحقيقات گذشته :

برای تكميل اطالعات بدست آمده به متون و کتاب ها و مقاالتی که در ارتباط با اضطراب بود مراجعه      

 کردم و به خالصه ای از موارد مطرح شده مرتبط با مشكل دانش آموز اشاره می کنم.

 چيست ؟ فيزیکاضطراب 

، منفی نگری و سر درگمی فيزیکای ذهنی برای انجام عمليات موجب ضعف فراینده فيزیکاضطراب      

و اضطراب و  فيزیک، ناتوانی در انجام آزمون های فيزیکدانش آموزان می شود این گروه با اجتناب از کالس 

 تشویش فراوان از یادگيری این درس طفره می روند.

 فيزیکه دخترها عملكرد بهتری در درس مادرزادی است یا پسرها نسبت ب فيزیکاین تصور که استعداد      

درس منطق است، نه درس خالقيت، موجب عقب نشينی  و مقابله برخی از دانش  فيزیکدارند، یا درس 

 (فيزیک جهانی سال مناسبت به یونسكو پيام از قسمتی) می شود. فيزیکآموزان از یادگيری علم 

 مورد زیر است : واکنش احساس آگاهانه به یک یا چند فيزیکاضطراب     

یا  فيزیک، کار کردن بر روی یک مسئله فيزیک، گوش کردن به سخنرانی دربارة فيزیکشرکت در کالس 

 .فيزیکمبحث در مورد 
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و دبيرستان ها و دانشكده  راهنماییعالوه بر این چنين اضطرابی ممكن است در بين دانش آموزان مدارس 

 ها به وجود آید.

در  دانش آموزبترسند این اضطراب مانع از توانایی   فيزیکبچه ها از درس  سبب می شود فيزیکاضطراب 

 به زندگی روزمره اش می شود. فيزیکارتباط دادن 

ات و ترس از آن فيزیك( ميليون ها نفر از بزرگساالن به دليل ضعف در 0991به گفته خ شيال توبياس )

فی در طول زندگی با بسياری از آن ها ازفرصت های شغلی و شخصی محروم می شوند و این تجارب من

 همراه است.

 ( 0998) بارودی ( و ) کاستيلم ( )

را توصيف کرد که نشان می داد چگونه عقاید غير منطقی می تواند منجر به  فيزیکیک مدل اضطراب  

اضطراب شود و نتيجه این اضطراب، رفتاری است که مضرات طوالنی مدت آن سبب تقویت عقاید غير 

 ی می گردد.منطق

در این چرخه به دور از هر گونه تكنيک جدید، اضطراب و عقاید غير منطقی دانش آموزان به طور پيوسته 

 تشدید می گردد.

 موجود که سبب افزایش اضطراب فيزیک می شودموانع 

یا در کالس  فيزیکاغلب به علت تجربه منفی پيشين دانش آموز به هنگام یادگيری  فيزیکاضطراب      

ن و والدین سطح اضطراب دانش آموز را با تحميل دیدگاه های شخصی شان ادبيرخانه تشدید می گردد.

افزایش می دهند. هرگونه تجربه منفی به ذهنيات آینده منتقل می شود و نهایتاً سبب عدم  فيزیکدرباره 
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فهم و درك مهارت  می گردد.در روش های سنتی به دانش آموز یاد داده شده است که بدون فيزیکدرك 

 و کار بر روی مسائل، تنها به حفظ آن ها بپردازند. فيزیکهای 

 می گردد. دانش آموزدر  فيزیکاین موضوع تا حدود زیادی موجب افزایش سطح اضطراب 

 فيزیک( چنين اظهار داشت که سه شيوة کار در کالس هاس سنتی 0999ماریلين کارتين فيليپس )     

 ضطراب زیاد در بسياری از دانش آموزان می شود:وجود دارد که سبب ا

قدرت تحميلی، ارائه عمومی و محدودیت زمانی او نشان ميدهد که روش های تدریس باید دوباره ارزیابی 

شوند و تأکيد بيشتری بر روی شيوه های خاصی باشد که در آن ها کالس درس، دانش آموز محور بوده و 

 ( (0999) فيليپس کارتين ماریلين) تر باشد.بحث و گفتگو بيشتر و سخنرانی کم

 تجزیه تحليل و تفسير داده ها :

با جمع بندی اطالعات به دست آمده و گفتگو با افراد متخصص توانستم عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب      

 .دانش آموز را به شرح زیر دسته بندی کنم که به توضيح آنها می پردازم 

 نقاط ضعف تدریس فيزیک بررسی 

 الف( عوامل محيطی

 رهای والدین :فشا -1

در اضطراب او از درس و مدرسه بسيار مؤثر و غير قابل انكار  محمدبدیهی است که نقش والدین      

ضعيف و کند بوده اند این احساس و نگرشی خود  فيزیکاست.گروهی از پدر و مادرهایی که خود در درس 

و توقعات خارج از توان فرزندانشان آن ها  را به فرزندانشان نيز منتقل می کنند یا گروهی دیگر نيز با فشارها

 را دچار ترس و اضطراب می کنند.



مت فقط فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیاین 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آس

 

13  
 

 شيوه آموزش دبير : -2

روانی دانش   –بدون در نظر گرفتن موقعيت ذهنی  راهنماییمقطع  دبيرانگروهی از آموزگاران و      

آموزان و ميزان استعداد و توانایی های آنان مسائلی برای حل کردن طرح می کنند که از عمده بيشتر 

موفق به حل مسائل نمی شود، احساس بی  محمدشاگردان کالس خارج است. در این گونه موارد چون 

 د.کفایتی و ناتوانی می کند و  نسبت به عملكرد و استعداد خود بدبين می شو

 : فيزیکمحتوی کتاب های  -3

 فيزیکبه گونه ای است که یادگيری مفاهيم  فيزیکدر مواردی نيز محتوی کتاب و ترتيب درسهای      

 سخت جلوه می کند و موجب گيجی و سردرگمی دانش آموز می شود.

 تجارب منفی : -4

همگی  -و سختگير قبلی پيش زمينه های ذهنی آموزگاران جدی فيزیکنمره های پایين از درس      

 شده بود. فيزیکنسبت به درس  محمدموجب بدبينی 

  فيزیکب( شيوه های اشتباه آموزش  

 ( تأکيد بر سرعت در پاسخ گویی :1

 دارد. دبيرنياز به درك مسأله و پرسش  فيزیکمسأله حل کردن و پاسخ دادن به سؤاالت درس      

ل کردن سریع باعث می شود تا احساس ناکامی و سردرگمی پس فشار وارد کردن بر دانش آموزان برای ح

 که نسبت به دیگر دانش آموزان کندتر است، وارد شود. محمددر 

 در زندگی : فيزیک( نداشتن درك درست از کاربرد 1
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را در زندگی روزمره به خوبی نمی شناسد بنابراین باعث عدم عالقه او  فيزیکموارد استفاده از  محمد     

 ه این درس شده است.نسبت ب

 پ( عوامل فردی 

 ( کاهش اعتماد به نفس :1

به علت نحوه تربيت والدین ویا همكالسی ها از اعتماد به نفس پایينی برخوردار است که  محمدشاید      

درنتيجه این فرد تصویر ضعيفی از خود دارد و منجر به ایجاد افكار منفی می شود  که در ادامه این افكار 

 بب خواهد شد که به راحتی دست از تالش  در زندگی بردارد.منفی س

 ( احساس ضعف و کمبود : 2

از اشتباه کردن پای تخته سياه می هراسد زیرا فكر می کند که موجب تمسخر دوستانش قرار می  محمد     

 گيرد هرگاه سؤالی را اشتباه حل کند.

 

 با شاخص  :مقایسه 

مقایسه  با شاخص باید دانش آموز را به سمتی هدایت می کردیم که دردانش اموز بدون ترس ونگرانی در در 

 می داد و در مجموع به درس فيزیک عالقمند می شد . شانکالس حاضر و براحتی به سوال ها پاسخ ن
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 حلانتخاب راه 

راه حل های زیر به نظرم موفقيت  محمدبا توجه به رفتارهای مشاهده شده و مصاحبه  برای حل مشكل      

 آميز آمد :

و  فيزیکشناخت پدیده های هيجانی و فشارهای روانی، به ویژه مقوله اضطراب، در عرصه فعاليت های  -0

 بر این حالت ها به کمک راهكارهای عملی.تالش برای مسلط شدن 

 و والدین. دبيرتوجه و برخورد عملی با تفاوت های فردی در ابعاد گوناگون به ویژه از سوی  -1

 و دانش آموز. دبيرتالش برای ایجاد اعتماد متقابل بين  -1

 ات.فيزیكتالش برای ایجاد نگرش مثبت نسبت به  -4

رفع و ترميم کمبودها و مشكالت عملی فرد به ویژه هنگام وارد شدن  شناخت دانش قبلی دانش آموز و -5

 .فيزیکدر عناوین جدید 

 )امتحان( فيزیکاصالح شيوه های سنتی و متعارف سنجش رفتار  -6

 انتخاب شيوه آموزشی مناسب. -7

 .فيزیکانتخاب آزاد دسته ای از مسائل و تكاليف  -8

 برای انتخاب مسائلی که هم جذاب باشد و هم چالش برانگيز.برای درگير شدن فراگيران و هدایت آنان 
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 تحسين و قدرشناسی از تالش و کار دانش آموز. -9

   

 اجرای راه حل و نظارت بر آن : 

سعی کردم تا راه حل هایی که مد نظرم بود را اجرا کنم که  محمددر این مرحله جهت کاهش اضطراب      

 به توضيح آن ها می پردازم :

راسل در کتاب اميدهای نو می نویسد : برخورد علمی با بال و مصيبت دو حسن دارد، یكی این که باعث      

می شود شخص با ميل و اراده خودش آن را بپذیرد، دیگر این که سبب خواهد شد عقل انسان در جستجوی 

باور کند که می تواند  وسایل تسكين آن برآید.در مرحله اول با خود او صحبت کردم و از او خواستم تا

 ( راسل) اضطرابش را از بين ببرد، زیرا امكان به حل آن نيمی از موفقيت است.

در مرحله بعد سعی کردم تا به تفاوت های فردی او توجه کنم که این تفاوت ها می تواند شامل ظرفيت      

فرهنگی، اقتصادی و ... باشد و با حافظه فعال، فرآیندهای ذهنی و پردازش اطالعات، دانش قبلی، مؤلفه های 

 توجه به این تفاوت ها از او انتظار داشته باشم و با او برخورد مناسب داشته باشم.

برای از بين بردن افسردگی و نگرانی اش سعی کردم تا اعتماد متقابل بين او و خودم ایجاد کنم  سعی      

يشرفت او را با خودش بسنجم و از او هم خواستم تا کردم تا او را با دیگر دانش آموزان مقایسه نكنم و پ

 خودش را با خودش مدنظر قرار دهد.

ایجاد کنم. متأسفانه تلقين های اجتماعی در  فيزیکسعی کردم تا در او نگرش مثبتی نسبت به درس      

ت مدرسه با افيزیكهمه جا از جمله جامعه خودمان به گونه ای است که افراد حتی از نخستين روزهای آغاز 

 نوعی هراس مواجه هستند که این هراس طبعاً اضطراب آور است.
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بنابراین سعی کردم وحشت زدایی و مبارزه با پيش داوریهای منفی را مورد توجه قرار دهم و سعی کردم      

مثبت  تا قابليت ها و ظرفيت های او را به او بشناسانم تا نگرش مثبتی در او ایجاد شود. برای ایجاد نگرش

را در درس قبلی مورد سنجش قرار دهم تا  محمدسعی کردم تا قبل از ورود به درس جدید ميزان یادگيری 

 بتوانم درس جدید را از سطح مناسب شروع کنم.

آزوبل معتقد است که برای آموزش باید از محتوای دانش قبلی فرد آغاز کنيم با این باور که واقعاً همه     

 سان نيستند.دانش آموزان ما یك

سعی کردم تا در طول ترم امتحانات متعددی برگزار کنم و سنجش از دانش آموزانم را برای آخر ترم      

نگذارم.اتخاد شيوه آموزشی مناسب به مشابه عامل بيرونی می تواند به گونه ای مؤثر در شكل دهی رفتار 

توجه به حاالت هيجانی و روحی دانش آموزم دانش آموزان عمل نماید. در این ميان سعی کردم تا با  فيزیک

 با انتخاب روش مناسب سنی ، زمينه مشارکت بيشتر و مطلوبتر او را فراهم کنم.

در این ميان با توجه به عدم اعتماد به نفس او در حل تمرینات سعی کردم تا تكليف جذاب و در حد او      

ل آن ها استفاده کنم تا خودباوری و اعتماد به نفس در هم در ميان تمرینات داده شده باشد تا از او برای ح

او تقویت شود. در نهایت هم سعی کردم تا از فعاليت های او و موفقيتهایش تحسين به عمل آورم تا دیدگاه 

 و یادگيری آن ایجاد شود. فيزیکو خاطرات خوبی در ذهنش نسبت به 

 بعد از اجرای راه حل هاارزیابی 

در کالس .و مدرسه مبين تأثير مثبت روش های به کار گرفته شده بود،  محمدفتار اگر چه عملكرد و ر     

 اما برای این که نتایج بهتر و ملموس تری پيدا کنم از منابع زیر به گردآوری اطالعات پرداختم :

 مشاهده رفتار دانش آموز -0
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 محمدو دوستان  دبيرانمصاحبه با  -1

 محمدمصاحبه با خود  -1

هستم وقتی رفتارهای او را با رفتارهای اوليه اش در  محمد دبيرز گذشت چند ماه که من همچنان بعد ا      

زیرا او بر خالف گذشته که به قضاوت  می شوم محمدکالس درسم مقایسه می کنم متوجه بهبود اضطراب 

 زود هنگام در زمان تدریس می پرداخت.

دش فرصت یادگيری می دهد.به توانایی خودش ایمان دیگر حاضر نيست هيچ پيش داوری کند و به خو     

 اش نه تنها کمتر از دوستانش نيست شاید از عده ای بيشتر هم باشد. فيزیکدارد و باور کرده که استعداد 

برای حل تمرینات داوطلب می شود و اگر قرار باشد امتحانی بگيریم با دوستانش به مطالعه می پردازد و 

 ری می گيرد.نسبت به قبل نتایج بهت

ش معتقدند که در کالس آرامش بيشتری دارد و ذوق بيشتری برای یادگيری به دبيراندوستان و      

برایش قابل  فيزیکاز خود نشان می دهد و خودش هم بيان می کند که مسائل  فيزیکخصوص در درس 

 یادگيری است اما نياز به تالش و کوشش دارد.

 ضعف :نقاط 

 کمزمان  - 0

 امكاناتکمبود  - 1
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 ا :قوت اجرنقاط  

 عوامل مدرسههمكاری  – 0

 همكاری کامل دانش آموز ووالدین -1

 

 

 

 

 

 گيرینتيجه 

با یادآوری رفتار او در  محمدبعد از آن که اطالعات الزم را مجدداً جمع آوری کردم و با مشاهده رفتار      

 دبيراناو شده بودم تغيير رفتار او را به وضوح مشاهده کردم.با صحبت با  فيزیک دبيرابتدای سال که من 

شده بودند نيز مطمئن شدم که او بر اضطراب خود تقریبا فائق آمده  که متوجه تغيير رفتار مثبت او محمد

 است.

انگيزه  فيزیکو با والدین او در این مورد صحبت کرده و مادرش اظهار کرد که او نسبت به درس      

هم  محمدبيشتری پيدا کرده و خودش را در مواجهه با امتحان این درس تاحدودی موفق ميداند.اکنون خود 

س من با روحيه بهتری می نشيند و قبول دارد که توانایی هایش را تازه یافته است. بنابراین چه خوب در کال
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این باور  است که قبل از این که به تدریس موضوعات درسی بپردازیم سعی کنيم تا دانش آموزانمان را به

 برسانيم که آن ها می توانند

  اتپيشنهاد

 .کنند هماهنگ خود کودکان استعدادهای و عالیق با را خود تتوقعا و انتظارات باید والدین  -

به خاطر نمره کم نه تنها باعث پایين آوردن اعتماد به نفس و عزت نفس تحصيلی وی  کودك تنبيه  -

خواهد شد بلكه زمينه ذهنی منفی نسبت به تحصيل دراو ایجاد کرده موجب مضطرب شدن دانش 

 ویژه تنبيه بدنی وی به خاطر مسایل تحصيلی اجتناب ورزید.آموزخواهد شد لذا از تنبيه کودك ب

 نقاط قوت و استعدادهای فرزندان خود را بشناسند وآنها را تأیيد و تقویت کنند. باید والدین   -

 نيز باید سطح توقعات خود را با توانائيها و استعدادهای دانش آموزان هماهنگ کنند . دبيران   -

اعد و آرامی برای دانش آموزان در جلسه امتحان فراهم کنند تا حالت تنش باید محيط مس دبيران  -

 دانش آموزان از بين برود و اضطراب وی کاهش یابد.

و والدین باید از مقایسه دانش آموزان با سایر همساالن و همكالسان خود جداً خود داری  دبيران   -

 کنند تا از ایجاد احساس حقارت و اضطراب جلوگيری شود.

باید انتظارات خود از دانش آموزان ، اهداف ، نحوه نمره گذاری ، نوع )تستی ، تشریحی ( و  دبيران  -

تأثير امتحانات مختلف در امتحان پایانی ) اگر نيم ترم باشد اصطالحاً امتحان قوه نی باشد( را 

 بيند.مشخص کنند تا دانش آموز با توجه به آن برنامه ریزی مطالعاتی مناسبی تدارك ب

حتی االمكان روش های صحيح مطالعه و برنامه ریزی درسی را به دانش  دبيران و مدارس مشاوران   -

آموزان بياموزند.دانش آموز باید بداند که آمادگی کافی برای امتحان باعث کاهش اضطراب شده 

 بازده تحصيلی را باال می برد.

 رفتن باعث(  عكس بر یا و ای گرفته بيست ونچ هستی خوبی یاپسر دختر تو:  شود می فرزندگفته  -

 وی خواهد شد. ارزشمندی احساس کاهش و اضطراب
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 بيشتری آرامش کند تكيه خداوند به زندگی حساس های موقعيت تمام که بياموزد آموزی دانش اگر   -

 اضطراب کاهش به تواند می آن خواندن و قرآن از کوتاه ای سوره یا دعا آموختن. داشت خواهد

 .کند کمک آموز دانش

ن کننده به متخصصان و مشاوران با تجربه ارجاع ناتوا و شدید های اضطراب داری افراد باید نهایتاً  -

 داده شوند.
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