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  : پژوهي اقدام عنوان

 چگونه توانستم استرس و اضطراب را در علي برطرف سازم .
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  :مقدمه

 و ها خواسته به مراجعه براي استرس از بعضي كنند مي استفاده مختلف هاي شيوه به را استرس ی لمهك

 آن برابر در مشخصي واكنش را تنش و گرفتگي و روست روبه آنها با شخص كه كنند مي استفاده فشارهايي

 و دانند مي وستر روبه آن با شخص كه منفي حاالت از سطحي را استرس ديگر برخي. دانند مي موقعيت

 به رسيدن شود مي استرس دچار شخص. باشد او توان از بيش شخص از تقاضا اگر معتقدند سوم ◌ٔ دسته

 رواني بهداشت مين تا مستلزم دارند توجه آنها به خود اساسي هدف عنوان به مدارس كه آموزشي اهداف

 آنها تحصيلي پيشرفت با آموزان دانش رواني سالمت كه دهند مي نشان متعدد تحقيقات. است آموزان دانش

 برند، مي رنج مناسب رواني بهداشت نبود از يا رواني مشكالت از نحوي به كه آموزاني دانش و دارد ارتباط

 نيل براي مناسب شرايط مين تا جهت رسد مي نظر به ضروري بنابراين. هستند مواجه تحصيلي افت با اغلب

 مورد را آن بازدارنده عوامل مختلف، سنين در جامعه افراد تسالم تضمين و تربيتي آموزشي، اهداف به

  .داد قرار بررسي

  :مساله بيان

 ، ترس مثل. دربردارد هم را ترس يا نگراني احساس كه است هيجاني تحريك  شده تشديد وضعيت اضطراب

 چندان نه يا مبهم شكلي به را تهديد منبع اغلب فرد ، ترس برخالف. شود مي تهديد كه كند مي احساس فرد

  .كند مي ادراك دقيق
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 جسمي هاي احساس از چندتا يا يك با كه است واپسي دل مبهم اغلب و ، ناخوشايند بسيار احساس يك

 ناگهاني جبري ميل ، سردرد ، قلب طپش ، سينه قفسه تنگي ، سردل شدن خالي احساس مثل. است همراه

 و دهد مي الوقوع قريب خطري از خبر ، است ردهندههشدا عالمت يك اضطراب. قراري بي ، ادرار دفع براي

  .كند مي آماده تهديد با مقابله براي را شخص

 اما دارد نزديك ارتباط ترس با اضطراب. است ناراحتي و نگراني ، ترس حالت يك چيز هر بر مقدم اضطراب

 گفت توان مي خالصه. ردندا معيني موضوع زماني و آيد  مي وجود به مبهم امر مقابل در گاهي كه است ترسي

 نيز تقصير احساس يا خودمان رفتار از نگراني معني به گاهي اضطراب. است مبهم ترس معني به اضطراب ،

 قانون كه است مواردي در امر اين و شود مي اضطراب سبب نيز ترس دادن نشان از ترس هم گاهي و باشد مي

  .است كرده منع را ترس ابراز

  :موجود وضع توصيف

سال سابقه در آموزش و پرورش مي باشم . در سال تحصيلي  28داراي         آموزگار پايه سوم      جانب اين

 كند، صحبت همكارانم يا و من با خواهد مي وقتي كه دارم علي(اسم مستعار)  نام به آموزي دانشاخير 

 طوري گردد مي ترساس و اضطراب دچار و دستپاچه و هول درسي مطالب پاسخ و پرسش هنگام مخصوصاً

 خوبي به تواند نمي و كند مي لرزيدن به شروع دستانش و شود مي) كردن من و من( و زبان لكنت دچار كه

 ناراحتي و نگراني موجب وضعيت اين. است شده او تحصيلي افت باعث و دهد جواب را درس و كند صحبت

 معلم كه صورتي در چيست، او مشكل و ددار را حالت اين علي  چرا كه كردم فكر خود با. است شده من

  .ترسند مي من از ها بچه كه بگويم توانم نمي و نيستم گيري سخت

  .نمايم حل مطلوب شكل به را علي  مسئله بتوانم كه داشت براين مرا موضوع اين
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  : تحقيق پشينه

  داخل در شده انجام تحقيقات

 به دانشگاهي پيش و متوسطه دوره آموزان نشدا اضطراب علل بررسي نام به خود تحقيق در 1379 رحيمي

 پيشرفت بين اند داشته شديد و ومتوسط كلي اضطراب آزمودنيهاي%  09/36.  است رسيده زير نتايج

.  بوده پسران از بيش دختر آموزان دانش كلي اضطراب و دارد وجود منفي رابطه اضطراب ميزان و تحصيلي

 شده گزارش دار معني رابطه اضطراب ميزان با تحصيلي فقر ، تحصيلي و شغلي هاي نگراني بين همچنين

 اجتماعي رواني تحول از اضطرابي منابع گيري شكل بررسي نام به خود تحقيق در)  1379( پيروزي.  است

 اجتماعي – رواني تحول سطح بين كه اند رسيده نتيجه اين به تهران شهر متوسطه سوم سال دختران در

 سطح با آموزان دانش اضطراب ميزان بين و بوده معكوس رابطه آنان اضطراب ميزان با آموزان دانش

 عنوان تحت تحقيقي در)  1377(   زاده رنجبر.  است نبوده دار معني رابطه آنان اقتصادي – اجتماعي

 همدان شهر هاي دبيرستان آموزان دانش بين در آن شيوع ميزان و اضطراب ايجاد در مؤثر عوامل تعيين

 5/19 عبارتي به ، اند بوده اضطراب از درجاتي داراي مطالعه مورد جمعيت%  5/80 اند كرده گزارش را نتايج

.  اند داشته شديد اضطراب%  2/7 متوسط اضطراب%   4/18 ، خفيف اضطراب%  9/54 اضطراب فاقد% 

 دانش به طمربو شديد اضطراب و بوده 11-14 معدل با آموزان دانش به متعلق اضطراب نسبي فراواني

 نبوده دار معني رابطه تحصيلي پيشرفت و اضطراب ميزان بين اما ، اند داشته 11 زير معدل كه بوده آموزاني

 درآمد كه آموزاني دانش اضطراب ميزان و دارد معني رابطه اضطراب ميزان و اقتصادي وضعيت بين و

 ضعيفي تحقيق هاي يافته.  است بوده پايين يخانوادگ درآمد با آموزان دانش از كمتر بوده باال آنها خانوادگي

 از بيشتر دختران كلي اضطراب و دار معني رابطه اضطراب و جنسيت بين كه دارند نكته اين به داللت 1376

 است بوده شهر پايين مناطق از كمتر شهر باالي مناطق آموزان دانش اضطراب ميزان و باشد مي پسران

 با آن بررسي و امتحان اضطراب نامه پرسش يابي اعتبار و ساخت منا به خود تحقيقي در 1375 عباسي

 اضطراب ميزان بين كه است كرده اشاره نكته اين به تحصيلي عملكرد ، نفس عزت ، عمومي اضطراب
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 وجود منفي رابطه تحصيلي عملكرد و عمومي اضطراب بين دارد معني همبستگي امتحان اضطراب و عمومي

 قدرت دار معني طور به عمومي اضطراب كه است مطلب اين تحقيق اين در توجه قابل نكته.  است داشته

 عمومي اضطراب – امتحان اضطراب براي بيني پيش متغيير بهترين و دارد را امتحان اضطراب بيني پيش

  است هماهنگ 1376ابوالقاسمي و نجاريان هاي يافته با كه باشد مي

 رابطه اضطراب ميزان و آموزان دانش تحصيلي موفقيت بين كه است رسيده نتيجه اين به 1374 ميثاقي 

 كه رسيده نتيجه اين به تحصيلي پيشرفت و اضطراب بين بررسي در 1372 آبادي عباس.  دارد وجود منفي

 تفكيك با همچنين.  دارد وجود تحصيلي پيشرفت ميزان و اضطراب سطح بين معكوس و دار معني رابطه

 اضطراب سطح ميزان كه اند رسيده نتيجه اين به معدل اساس بر ضعيف و يقو گروه دو به آموزان دانش

  . است بوده پنهان اضطراب از بيشتر آشكار

  . است شده تأكيد تحصيلي پيشرفت و اضطراب بين معكوس رابطه هم 1372 سهرابي تحقيق در

  كشور از خارج در شده انجام تحقيقات

) 1( وايت.  كنند نمي عمل اضطراب كم آموزان دانش خوبي هب تكاليف انجام در اضطراب پر آموزان دانش

 به آموزان دانش اضطراب با ارتباط در شده انجام تحقيقات پيشينه مرور با 1983 همكاران و كوين 1960

 ، ذهني توانايي ، عملكرد با اضطراب و باشد مي مؤثر يادگيري سطح بر اضطراب كه اند رسيده نتيجه اين

 كه دارد مطلب اين بر داللت 1979) 2( تويباس هاي يافته همچنين.  است مرتبط نسيتج و دشوار تكاليف

  . بگذارد تأثير شده پردازش اطالعات بازيافت و اطالعات پردازش چگونگي بر تواند مي اضطراب

 در تحصيلي پيشرفت بر عاطفي مؤثر عوامل مورد در ساله 17 شده انجام مطالعات برسي در 1985 جوزف 

  . اند شده گزارش عوامل ترين مهم معلم همايت و اضطراب ، انگيزش لومع درس
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 اميد افزايش در اضطراب كه داده گزارش انگيزش مورد در ساله20مطالعه تلخيص در 1985) 3( هاوزن هگ

  .ميباشد موثر بسيار انگيزش درتغيير اضطراب ميزان وافزايش وثربوده م خود شايستگي به واعتماد موقعيت به

 نمره پايين اجتماعي – اقتصادي وضعيت داراي آموزان دانش كه است رسيده نتيجه اين به 1989)4(راكيو

  . ميدهند رانشان بيشتري تحصيلي وافت دانست اند داشته اضطراب از بااليي هاي

  گرد آوري شواهد يك

  :علي  رفتار  مشاهده ـ1

 و دوستان و خودم با را علي  تاريرف حالت نوعي به كردم سعي داشتم او با كه كالسي جلسات در

  .بگيرم زيرنظر همشاگرديهايش

 و او بين استرس، از خاصي مورد و گرفتم زيرنظر آموزشگاه حياط در را او خودم تفريح، زنگهاي در همچنين

  .نشد ديده آموزان دانش

  :علي  با مصاحبه ــ 2

  شوي؟ مي تپاچهدس و هول معلم سؤاالت به پاسخگويي موقع چرا كه: پرسيدم او از

  .دارم اضطراب خيلي من  : علي 

  چرا؟

  .دانم نمي: علي 

  شود؟ مي مگر دوني، نمي خودت چطور 

  .كند مي سكوت: علي 
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  نيستي؟ بلد را درس مگر شوي؟ مي هول اينقدر چرا پرسد مي درس تو از معلم وقتي 

  شم؟ مي هول چرا دونم نمي ولي ،. چرا: علي 

  شي؟ مي هول تو كه كند مي رفتاري بد پرسد، مي درس شما از وقتي شما معلم 

  .. نه: علي 

  بدي؟ جواب سؤاالت به تا ده مي تو به كافي وقت معلم جان، علي 

  .. بله: علي 

  نمياري؟ كم وقت دادن جواب براي يعني

  .. نه: علي 

  .نباشي بلد خوب خيلي را درس كه اين مگر نداري، شدن هول براي خاصي دليل پس 

  .نباشم بلد خوب را درس خيلي كه ممكنه هم وقتها يبعض: علي 

  :مدرسه معاون با مصاحبه  ـ 3

  ؟..… و مضطربه؟ عصبانيه؟ ناراحته؟ داره؟ حالتي چه صف سر يا مدرسه حياط توي علي  آيا بگين شه مي

  .بشه دور ما از بينه مي رو ما كه وقتي كنه مي سعي و روست كم كمي آموز دانش اين معاون مدرسه :

  كردين؟ صحبت علي  با حال به تا آيا 

 شد هول كردم ازش ديگه سؤال چند و پرسيدم رو اسمش و زدم صدا را او كه اولي  دفعه بله،: معاون مدرسه

  .رفت فرستادمش و سوخت دلم منم. داد جواب زبان لكنت با و مضطرب و
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 اما. نيست مشكلي زنيم نمي حرفي و نداريم برخوردي او با كه زماني تا: گفت و داد ادامهمعاون مدرسه 

 مي دلمان كه طوري گيرد، مي فرا را وجودش استرس و اضطراب برسه مدرسه دفتر به پايش كه همين

 او با دارد اضطراب اينگونه او كه فهميديم معاون همكاران و من كه وقتي از بيرون، فرستيمش مي زود سوزد

   نشود استرس دچار تا كنيم مي برخورد مهربانتر

  :آموز دانش مادر با مصاحبه ـ 4

 او آيا پرسيدم و كردم سؤال علي  اضطراب خصوص در او از كردم دعوت مدرسه به اي نامه طي را علي  مادر

  شه؟ مي اضطراب دچار خانه در

  .كم خيلي نه: گفت مادرش

  ؟علي  با ارتباط نظر از داره وجود مشكلي شما ◌ٔ خانواده توي آيا ببخشيد 

  .است صميمانه ارتباطمان و نداريم هم با مشكلي برادرش و خواهر و پدرش و من . نه: مادر

  داره؟ مشكلي مدرسه تو علي  آيا ببخشيد: پرسيد مادر

 رو درس خوب خيلي نتونه كه شه مي باعث و داره زيادي اضطراب دادن جواب درس موقع علي  كالس سر

  .بده جواب

  چرا؟ دونم نمي من. نيست خونه تو گين مي شما كه اينطور: گفت مادر

 اين بتونيم هم كمك به تا مدرسه بياريد تشريف كردند دعوت را شما ما همكاران وقت هر كنيد لطف . خوب

  .كنيم حل رو مسئله

  .هستم خدمت در خواستيد كه زماني هر. . چشم: علي  مامان
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  استرس 

 بررسي و تر معين وجوه داراي از استرس هاي محيط به نسبت محيطي زاهاي استرس: محيط استرس ــ1 

  .است محيط از فرد ادراك شكل به وابسته بسيار محيط يك در استرس احساس. هستند تري شده

 پس و كرده دريافت خود حواس توسط پيرامون، محيط از را اطالعات فرد آن طي كه است فرايندي ادراك،

 مهمي بسيار نقش ادراك بر تأثيرگذار عامل سه. كند مي ارزيابي و تحليل و تجزيه مغز ◌ٔ وسيله به آن از

 اين. رواني و اجتماعي زمينه و موروثي عوامل) ج شخصي خوي و خلق) ب انسان روحي وضع) الف: دارند

 محيطي ادراكات باشند، داشته را فضا يك ادراك از متفاوت هايي تجربه افراد كه شود مي باعث تفاوتها

 علت به معموالً كه هستند عواملي محيطي، زاي استرس واملع. باشند يكديگر از متفاوت است ممكن

. است متفاوت مختلف افراد در واكنش اين شدت. كنند مي منفي عاطفي واكنش ايجاد بودن، تهديدآميز

 و علم كسب به آموزان دانش آن در كه محيطي. دارد استرس احساس ايجاد در زيادي  نقش محيط ادراك

 تحت را آنها روان سالمت و رفتار است مؤثر فرد رفتار بر كه ديگر هاي محيط تمام همچون مشغولند، دانش

  .دهد مي قرار تأثير

 استرس آيا كه اين و موقعيتشان از آنها برداشت چگونگي بر معلم رواني حالت: معلم رواني بهداشت ــ2

 بروز از جلوگيري در تواند مي روان سالمت احساس و بودن مثبت. دارد مهمي تأثير آمد، خواهد بوجود

  .هستند مهم افراد رواني سالمت در زير عامل سه. باشد مؤثر بسيار استرس

  متعادل شخصيت) الف

  مشكالت حل براي مثبت نگرش) ب
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  خود توانمندي) ج

 ريزي برنامه استاد. زند مي برهم را آموز دانش ذهني تعادل بيشتر، ◌ٔ نمره كسب براي خانواده اصرار ــ3

 در مهم عوامل ديگر از را آنان رفتار و ها خانواده طباطبايي، عالمه دانشگاه آموزشي تكنولوژي و درسي

 آموزان، دانش توان از بيشتر اي نمره كسب براي خانواده پافشاري: افزود و كرد عنوان آموزان دانش اضطراب

. ندارد اختصاص عصبي بيماران و نوجوانان به فقط وجه هيچ به اضطراب. زند مي هم بر را افراد ذهني تعادل

 كه بابت آن از و است نگراني و اضطراب سن بلوغ كه آنجا از اما است همگاني و جهاني مشكل يك بلكه

 كوشند مي چون و شوند مي گوناگون هيجانات و روحي فشارهاي دچار نوجوانان است اوج در زندگي طوفان

 و شود مي بسيار اضطرابشان نشود واقع امري نچني چنانچه كنند پيدا را جامعه انساني و عالي آرمانهاي آن

  .آورد برزبان را آن و بيابد را خويش افسردگي علت تواند نمي مضطرب شخص گاه كه است آن جالب

  :درمان

 آگاه معلمان و مربيان كه دارد وجود متعددي اقدامات و راهها نوجوانان در اضطراب كاهش يا رفع مورد در

 باشد نظر مورد بايد مسئله اين در كه ضوابطي. كنند اقدام نوجوانان به كمك در آنها ◌ٔ بوسيله توانند مي

  :است شرح بدين

 نوجوانان كه است عواملي يا عامل كشف شود برداشته بايد راه اين در كه قدمي نخستين: منشاء شناخت ــ1

 آنها ◌ٔ همه اختشن البته. نيست درمان امكان نشود شناخته آن منشاء كه مادام. است ساخته مضطرب را

 خوبي به اضطراب، گسترش و يافتن شدت از تواند مي عوامل بعضي شناسايي ولي نيست، پذير امكان

  .نمايد جلوگيري

 كنند بيان« بگويند دارند هرچه كه واداشت را مضطرب افراد توان مي مهر و مالطفت با: بيان به واداشتن ــ2

 اينگونه براي. است آن گشاي مشكل زيادي حدود تا درد نبيا زيرا چيست؟ آنان مشكل »دارند دردي چه كه
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 برايشان را اضطراب با مقابله راه مفيدترين و گذشت راهنمايي و مشاوره صحيح ◌ٔ برنامه توان مي جوانان

  .گفت

 دائماً را او بايد است تر خطرآفرين مضطرب، براي يابد افزايش ميزان هر به بيكاري: اشتغال به واداشتن ــ3

 دادن نمود، تشويق بيشتر تالش به را آنان جسم و فكر و نموده واگذار آنان به را مفيد كارهاي داشت مشغول

  .باشد مي مشكل حل جهت در مهمي گام آموزشگاهي هاي مسئوليت

 اصالح امكان تا بدهيد او به معاشرت امكان و بزنيد حرف او با باشيد، او كنار در: معاشرت به واداشتن ــ4

 و نمايد مطرح را خود حال شرح بگويد، داستان بزند، حرف باشد، جمع ميان در او. بگذاريد شود دزيا نوجوان

  .نمائيد سرگرم خود بيانات با را او هم شما

 كه دارند اين از وحشت هستند اي مسئله از ترس و نگراني دچار كه اينان از بسياري: روحيه تقويت ــ5

 تقويتشان و بدهيد روحيه آنها به بخورند، شكست امر خالل در مبادا كه ندنگران امر اين از و شوند رسوا مبادا

  .است درمان راههاي از يكي كه كنيد

 او خواب چه هر بخوابد بتواند بهتر و شود خسته نوجوان كار، اثر در بگذاريد: كافي خواب و استراحت ــ6

  .است زيادتر او آسايش و آرامش باشد بيشتر

 را او به كمك قصد كه كنيد تفهيم دهيد، نشان او به عاطفه بنشينيد، محبت و مهر به او هب: عاطفه ابراز  ــ7

  .است مؤثر او آرامش براي زمينه ايجاد در امر اين. باشد شيرين او زندگي خواهيد مي و داريد

 از و كنيد سرگرم دعا به و عبادت به را او كنيد بيشتر خدا با را نوجوان ◌ٔ رابطه: خدا به كردن نزديك ــ8

 1383 سال فر قمي. (شود متوسل او به و بخواهد كمك او از و بگويد سخن خدا با خود افسردگي و آشفتگي

  ).137 ص
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 كه گرفتن قرار معلمان تحقير و سرزنش مورد و تكاليف انجام در كوتاهي امتحانات، در موفقيت عدم از ترسي

  ).70 ص 1371 سال ردف خداياري. (شود مي گفته آموزشگاهي ترسهاي آنها به

 دست نتايج بهترين به تا گيرند مي قرار آموزگارانشان و مادر و پدر فشار تحت پيوسته ها بچه كه هنگامي

 انجام در ايشان موفقيت به تنها ديگران و خود رضايت و محبت و عشق از آنان برخورداري چنانچه يابند،

 و پردازند مي موقعيتهايي چنين فكني درون به نانآ از برخي باشد، داشته بستگي تحصيلي يا شخصي امور

  ).29 ص 1380 سال پيفر ورا( ريزند مي پس اساس اين بر را خود زندگي ي شيوه

 بگيرند ياد كه است اين شوند مي اضطراب دچار امتحانات حين در كه كساني براي نهايي پيشنهاد يك

  :بازدارند شود خالقانه تفكر از مانع تواند مي كه زير افكار انواع از را خودشان چگونه

  روم نمي پيش خوب خيلي من

  كرد خواهد فكري چه من ◌ٔ درباره من معلم

  )270 ص 1382 سال كالنيك ال كريس( روند مي پيش من از بهتر شاگردان ساير

  پيشنهادي حلهاي راه

 ايشان كه علي  درما صحبتهاي طبق و همكاران  نظر طبق كه اين و شده آوري جمع اطالعات به باتوجه ــ1

 وي تالش عليرغم آموز دانش اين ◌ٔ اندازه از بيش اضطراب رسد مي نظر به ندارد استرس تقريباً منزل در

 است دروس به نسبت اشراف و تسلط عدم باال، ◌ٔ نمره كسب آن تبع به و دروس به بهتر پاسخگويي براي

 مي كه است شده او  زياد استرس بموج كالس در كامل، بطور درسي مطالب نبودن بلد اصلي علت يعني

  .كاست زيادي، مقدار به علي  استرس و اضطراب از دروس در بيشتر تمرين و تكرار با توان
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 درسي نظر از او تا نمايند استفاده علي  آموزش سطح بردن باال جهت در قوي آموزان دانش از همكاران ــ2

  .شود استفاده هميار ◌ٔ هشيو از واقع در باشد داشته كمتري اضطراب و شود قوي

 تا نمايند محول قوي آموزان دانش به مدتي تا را آموز دانش اين از درسي، پاسخ و پرسش من نظر به ــ3

  .شود كمتر و كم بتدريج معلم از او استرس

 ديگر آموزان دانش به شود مي لكنت و اضطراب دچار علي  وقتي سؤاالت به پاسخگويي هنگام در ــ4

 و باشد، معلم درسي مطالب پاسخگوي بتواند بيشتر تمركز و خاطر طيب با تا نشود داده ييپاسخگو ◌ٔ اجازه

  .كند پيدا كاهش او استرس تا نكنند محدود را پاسخگويي زمان همچنين

  :حل راه اجراي

 بعضي در منزل در كه شد گفته همكاران به درس كامل نبودن بلد  و درس به نبودن مسلط خصوص در ــ1

 تسلط وقتي چون. بنمايند مادرش نظر زير بيشتر تمرين به ملزم را علي  دارد ضعيفتري پايه كه دروس از

 و شده بهتر او اضطراب وضعيت بنا بر اين با انجام اين راه حل ها .شود مي كمتر ايشان اضطراب باشد كافي

  داد. مي جواب درس به بهتر همچنين

 اينطور امر، شواهد و منمود استفاده قوي آموزان دانش از مختلف دروس در علي  پيشرفت به كمك براي ــ2

  م.ا گرفته كار اين از مطلوبي ◌ٔ نتيجه كه داد مي نشان

 كه آموزي دانش از بلكهمن صورت نمي گرفت  توسط فقط هميشه درسي هاي پرسش همچنين ــ3

 به خوبي ◌ٔ نتيجه اينكار و شود وارد او به كمتري اضطراب تا شد مي استفاده شتدا عهده به را علي  همياري

  داشت همراه

 كافي زمان و اشتندند را سؤاالت به پاسخگويي حق ديگر، آموزان دانش من توسط علي  از پرسش هنگام ــ4

  .گردد لكنت و اضطراب دچار كمتر علي  تا شد مي داده وي به سؤاالت به پاسخ براي
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 و كمتر اضطراب باعث امر همين و كردم مي تشويق را او كرده پيدا بهتري وضعيت علي  كه اين از ــ5

  . شد وي تحصيلي بيشتر موفقيت

  2گرد آوري شواهد 

 نظارت با هم علي  و منمود مادر زيرنظر منزل در تمرين انجام به ملزم را علي  اول مرحله اجراي از پس) الف

 درس به حدودي تا ستتوان مي آمد مي كالس به وقتي و داد مي انجام خانه در بيشتري تمرينهاي مادرش

  تاثير بخش بود.به نتيجه كار رسيدم بسيار  كه هنگامي و. دهد پاسخ

 و داد ميمن  به را نتيجه و داده مي انجام پرسش و كرده مي كار تفريح زنگ در او با علي  هميار روز هر) ب

  م.گرفت كار اين از مطلوبي ◌ٔ نتيجه كه است اين از حاكي امر شواهد

 دستش كسي كه ردمك مي گوشزد ها بچه به معلم ،رفتگ مي قرار من كنار پاسخگويي ايبر علي  وقتي) ج

  .مبود راضي علي  پيشرفت روند از و دهد مي او به كافي زمان و است بلد را درس علي  چون نكند بلند را

 ايتمنديرض باعث امر همين و كنند مي تشويق را او كرده پيدا بهتري وضعيت علي  كه اين از همكاران) د

  شد بيشتري تحصيلي موفقيت و كمتر اضطراب و او

  راهكارها و علل آموزان، دانش در اضطراب

 مهمي عامل و موجود رواني ل اختال ترين شايع عنوان به راهكارهااضطراب و علل آموزان، دانش در اضطراب

 شيوع و گرفت قرار مطالعه مورد رواني مت سال و يادگيري در ل اختال و اجتماعي هاي ناسازگاري بروز در

  .دهد مي نشان را تحصيلي وضعيت بر اضطراب تاثير بر موثر عوامل و پنهان و آشكار اضطراب

 عبارت كه گرديده بررسي اضطراب ايجاد در خانوادگي و تحصيلي فردي، مختلف عوامل اثر مطالعه اين در

 ميزان منزل، از خارج در مادر اشتغال پدر، غلش نوع اشتغال، ناتواني، و بيماري تحصيلي، پايه سن،: از بودند
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 در ناتواني يا بيماري گذشته، سال يك در خواهر يا برادر مرگ مادر، يا پدر فقدان مادر، يا پدر ت تحصيال

  .تحصيلي وضعيت ديني، فرائض انجام خانواده،

 سبب خانوادگي هاي ارزش و مذهب به نسبت توجهي بي و تغييرات سرعت امروزي، تمدن جاري پيچيدگي

  .نهادند نام اضطراب قرن را، بيستم قرن تا گرديده

 مطالعه يك در كه طوري به. است سني هاي گروه تمامي در موجود رواني ل اختال ترين شايع اضطراب

  .است بوده درصد 41 كلينيك به كننده مراجعه جوانان در پنهان و آشكار اضطراب شيوع شده انجام

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

 تدريج به) سال 16 سني اوج با( نوجواني سنين در را خود يم عال و شده همراه ژنتيك اي زمينه استعداد

  .سازد مي آشكار

 آرامي،نا آينده، از بيم تنش، احساس 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 هاي 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

  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
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  ...)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 نامقبول 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 هتخلي 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 كنشوا يك اضطراب رفتاري، هاي

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

  .ميĤيد

  :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
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 قرار شيوع يك در و ضطرابيا ت ال اختال انواع نظر از جواني و نوجواني سنين آيد برمي مطالعات از آنچه

  .شود استفاده دبيرستاني آموزان دانش از مطالعه انجام جهت كه شد گرفته تصميم اساس اين بر. دارند

 و اجتماعي تكامل مختلف مراحل طي و بلوغ دوران رواني و زيستي خاص هاي ويژگي واسطه به سنين اين

 سني دوره در كه مطالعه اين. شود مي محسوب زندگي دوران ترين حساس پذيري مسووليت عرصه به ورود

  .شود مشاهده پنهان و آشكار اضطراب شيوع در توجهي قابل تفاوت شد انجام سال 18-14

 ترتيب بدين شد مشاهده تفاوتهايي پايين و باال معدل با آموزان دانش بين اضطرابي ت ال اختال شيوع نظر از

 يعني دهد نشان را اي سويه دو تاثير تواند مي اين كه ابدي مي كاهش اضطراب ميزان معدل افزايش با كه

 آموزاني دانش اينكه يا دارند آموزان دانش ساير به نسبت تري پايين درسي توانايي مضطرب آموزان دانش

  .شوند مي مضطرب درسي كارآيي عدم خاطر به دارند تري پايين معدل كه

 باال درصد دبيرستان ابتدايي هاي سال در) 17تا14( متوسط معدل با آموزان دانش كه است ذكر به زم ال

 از تر باال تحصيلي پايه در سني محدوده همين در كه حالي در اند داده نشان را اضطراب به ابتال از تري

  .است شده كاسته اضطرابشان

 محيط در تغيير. دهد نشان را دبيرستان در جديدي شرايط به ورود تاثير بيانگر تواند مي نيز مساله اين

 ايجاد در زا استرس عوامل از توان مي را يافته غير به آموزشي هاي نظام از ناشي فشارهاي و آموزشي

 ديگري مساله. شود مي كاسته آن اثر از عادت ايجاد و تحصيلي پايه رفتن باال با كه آورد حساب به اضطراب

 وجود ترديدي رابطه اين در است رابطه در اضطراب با ديني فرائض انجام كه اين است شده توجه آن به كه

 زندگي نامناسب شرايط و يمات نامال برابر در فرد پشتيبان عنوان به مذهبي اعتقاد قوي هاي زمينه كه ندارد

  .كند حمايت زندگي زاي تنش هاي كشاكش گرداب در را فرد تواند مي
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 اصال كه بود كساني از بيشتر حتي دخوانن نمي گاهي و خوانند مي نماز گاهي كه آموزاني دانش در اضطراب

 عكس و دهد نشان را اضطراب ايجاد در عقيدتي ثبات عدم تاثير تواند مي مساله اين كه خوانند نمي نماز

 و روحي مت سال بايد خود هاي ريزي برنامه در پرورش و آموزش گذاران سياست. است صادق نيز مساله اين

 تغييرات تحمل و سو يك از آموزشي سيستم ح اصال براي و داده قرار مدنظر نيز را آموزان دانش رواني

 ت تحصيال با شغلي آينده تامين براي را زمينه ديگر سوي از و كرده اجتناب آموزشي نظام مكرر و ناگهاني

 آموزان دانش رواني حمايتي هاي سيستم تقويت و ايجاد با توان مي. سازند فراهم آموزان دانش دانشگاهي

  .پرداخت مقابله به اضطراب اب مدارس در

 آموزان دانش مراجعه جهت مناسب شرايط كردن فراهم و مدارس مشاورين خصوص به مسوولين آموزش

  .است راستا اين در مفيدي گامهاي مشاوره براي

 وجود ترديدي. باشد راستا اين در گامي تواند مي عقيدتي ثبات و انساني و قي اخال ارزشهاي دادن ترويج

 ت تسهيال از و شده فرستاده زم ال درماني مراكز به بايد مضطرب آموزان دانش ضروري مورد در هك ندارد

  .شوند برخوردار زم ال درماني

 به نياز آن بررسي و بوده ما مطالعه موارد از تر گسترده بسيار اضطراب ايجاد در موثر عوامل شك بدون

 و گيرد مي قرار اضطراب تاثير تحت كه) هوش زانمي( IQ مانند عواملي بررسي. دارد تر عميق مطالعات

 آنجا از ضمن در شود مي پيشنهاد آينده مطالعات در است موثر اضطراب ايجاد در شك بي كه والدين جدايي

  .شوند مي توصيه دارند ارتباطات تشخيص در بيشتري قاطعيت كه نگري آينده مطالعات كه

  نقش معلمين  در كاهش اضطراب دانش آموزان

 اتمام از قبل دليل همين به نيست انتقام امتحان، و حسابرسي دادگاه امتحان جلسه كه بدانند بايد علمانم

  .نترسانيد امتحان از را آنها و بدهيد اطمينان آموزان دانش به امتحانات شروع و كالسها
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 به خود درسي ايكتابه مطالعه با فقط آنها و آنهاست درسي كتاب از سؤالها كه بگوييد آموزان دانش به

 خودآزمايي و مستمر امتحانات از اصلي، امتحانات از قبل همچنين دهند، پاسخ سؤالها به توانند مي راحتي

  .گردد استفاده امتحان نحوه و سؤالها با آموزان دانش كردن آشنا منظور به

 از هدف كه باشند تهداش خاطر به بايد آموزان، دانش ميان در ناسالم رقابت ايجاد از پرهيز ضمن معلمان

 از بيش توقع و انتظار از بنابراين آنان، هاي ندانسته نه باشد، آموزان دانش هاي دانسته از ارزيابي بايد امتحان

  .كنند اجتناب امتحان سؤالهاي طرح در حد

 ارزشيابي در كنيد؛ رعايت را سؤالها دشواري سطح خصوصاً گيري اندازه و سنجش اصول سؤال، طرح در

 ارزشيابي هاي شيوه ديگر از و داد قرار معيار و مالك را امتحان نمره فقط نبايد آموزان دانش يادگيري نميزا

  .دهيد قرار آخر هاي شماره در را سؤالها نماييد، سعي و كنيد استفاده نيز

 باضطرا از كمي درجات كند، جلوه سراسيمه و ناتوان خرد، بي ديگران، نظر در مبادا است نگران كس هر

 فرد از را كار انجام توانايي حتي و بوده پيشرفت مانع آن زياد مقدار ولي است، طبيعي زندگي پيشبرد براي

  .گيرد مي مضطرب

 قلب، ضربان افزايش بدن، كردن عرق دستها، كردن عرق لرزش،: از عبارتند اضطراب جسماني هاي نشانه

 صداي گوارشي، ناراحتي افكار، رشته ادند دست از شدن، گيج يا شدن سرخ عضالت، تنش نفس، كوتاهي

 و پرورش و آموزش سيستم و اوليا آن، كاهش براي كه باشد مي آن انواع از يكي هم امتحان اضطراب لرزان،

  .باشند داشته مؤثري نقش توانند مي يكديگر هماهنگي با آموز دانش خود

 مشاجره و عاطفي تنشهاي از دور ايدب آن بر حاكم عاطفي جو و خانواده محيط مهم، اين به رسيدن براي

  .گردد محدود يا تعطيل خانوادگي ميهمانيهاي و آمد و رفت و امتحانات ايام در شود سعي و باشد
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 خواب و استراحت به كافي توجه و آموزان دانش مطالعه براي صدا و سر بي و آرام فيزيكي محيط همچنين

 خانواده كه است كمكهايي از آموزان دانش به محوله خانگي وظايف حذف يا كاهش با همراه آموزان دانش

  .كند خود فرزند به روحي آرامش ايجاد براي تواند مي

 اين در بنابراين دارند، بيشتري بخشي اطمينان و عاطفي حمايت به نياز آموزان دانش امتحانات، هنگام در

 تا را تلويزيون هاي برنامه تماشاي عاتسا حال عين در كنند، ايفا بيشتر را خود نقش بايد ها خانواده زمينه

  .دهند كاهش امكان حد

 براي حد از بيش فشار و بيجا توقعات از پرهيز عين در ها بچه در جا بي دلهره و ترس ايجاد از خودداري

 رضايت امتحانات از يكي در موفقيت از فرزندتان كه صورتي در باشيد داشته ياد به است، مهم نيز مطالعه

  .كنيد خودداري او نمودن سرزنش از و گيرد قرار حمايت مورد ت،نداش خاطر

 و استراحت اجازه آموز دانش به و شود خودداري كردن مطالعه براي اتاق در آموز دانش كردن حبس از

  .باشد مقوي و مناسب آموز دانش تغذيه بايد امتحانات مدت طي در اينكه ضمن شود، داده نيز الزم تفريح

 در اضطراب ايجاد باعث باال نمرات به نسبت خانواده شديد وسواس و والدين حد از بيش گرايي كمال

 مي فرزندان، از توانايي حد از بيش و باال انتظارات كه باشيد داشته خاطر به دليل همين به شود، مي فرزندان

 با فرزندان ايسهمق از نماييد؛ تعديل را خود انتظارات پس باشد، مؤثر آن شدت و اضطراب ايجاد در تواند

  .كنيد اجتناب خواندن درس بر حد از بيش تأكيد از نيز و ديگران با و يكديگر

 ارايه با و نموده انگيزه ايجاد آنان در آموزان، دانش به بخشي اطمينان ضمن كنيم، مي توصيه پايان در

  .نماييد مطالعه به تشويق را آنها مطلوب تقويتهاي و پاداش

  :گفت نتوا مي خالصه طور به
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  .نيست انتقام امتحان و نيست حسابرسي دادگاه امتحان جلسة – 1

  . نترسانيد امتحان از را انها و بدهيد اطمينان اموزان دانش به امتحانات شروع و كالسها اتمام از قبل – 2

  . دهند پاسخ سواالت كه بگوييد اموزان دانش به - 3

 و سؤاالت با اموزان دانش كردن آشنا منظور به آزمايي خود و مستمر امتحانات از اصلي امتحانات از قبل - 4

  .گردد استفاده امتحان نحوه

  .شود اجتناب آموزان دانش مين در ناسالم رقابت ايجاد از - 5

  .انان هاي ندانسته نه ، باشد آموزان دانش هاي دانسته ارزيابي بايد امتحان هدف - 6

  .نماييد اجتناب امتحان التسؤا طرح در حد از بيش وتوّقع انتظار از - 7

  . نماييد رعايت را سواالت دشواري سطح خصوصاً گيري اندازه و سنجش ،اصول سوال طرح در- 8

 ديگر از و داد قرار معيار و مالك را امتحان نمره فقط نبايد آموزان دانش گيري ياد ميزان ارزشيابي در - 9

  . دهيد قرار آخر هاي شماره در را دشوار سواالت.  نمايند وسعي كنيد استفاده نيز ارزشيابي هاي شيوه

  :دبستاني آموزان دانش در استرس علل

 ظاهر منزل از خروج هنگام شديد اضطراب و وحشت صورت به گاه كه: است رفتن مدرسه از ترس) الف

 ينا از طفل دائمي و شديد اضطراب ولي است عادي غالباً رفتن، مدرسه مورد در اطفال ميلي بي. شود مي

 معلمان رفتار و دبستان محيط از اي  جنبه يا كه است آن نشانه بوده، مهمي عادي غير رفتار عالمت موضوع،

 مي نشان تحقيقات. دارد كودك براي شديد چسبندگي خانه محيط اينكه يا است، كيفيت اين كننده ايجاد

 از ناشي اضطراب هراسي، رسهمد اصلي علت. دارد بيشتري شدت دخترها در رفتن مدرسه از ترس كه دهند 

 را ترس اين و سازند  مي ظاهر عادي غير هاي  وابستگي نيز اطفال گونه اين مادران. است والدين جدايي
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 و كنند محافظت كننده ناراحت حوادث از را خودشان فرزندان كوشند  مي مادران اين. كنند  مي تشديد

. كنند مي تلقي باشد آفرين حادثه ها  آن طفل براي شايد كه كانوني صورت به را مدرسه محيط احتماالً

 واختالالت رواني تعادل عدم عالئم آمدن پديد باعث مادر و پدر اصرار و پافشاري كه شود  مي مشاهده اغلب

. شود  مي ظاهر ضعف و سرگيجه سردرد، استفراغ، درد، دل صورت به جسماني اختالالت. شود مي جسماني

 چنين هم. رود  مي بين از تعطيل روزهاي در مذكور عاليم غالباً كه است اهميت ايزح نيز نكته اين دانستن

 مي بين از بيماري عالئم بالفاصله بماند، منزل در روزي چند كودك كه كنند توصيه پزشك يا ومادر پدر اگر

 به مبتال ودكانك شوند  مي ظاهر مجددا جسماني عاليم روز همان يا مدرسه به رفتن از قبل روز در ولي رود،

 اند عبارت عاليم اين ترين  شايـع. سازند  مي ظاهر خود از نيز ديگري عاليم ترس، واكنش بر عالوه غالباً ترس

 در ترس زبان، لـكنت و ادراري شب ناخـن، جويدن عصبانيت، گوارشي، اختـالل خواب، در اختالل: از

 و قلب تپش دهان، خشكي گيجه، سر سردرد، درد، دل استفراغ،: مانند تني روان عاليم با غالباً كـودكـان،

 و 11 در اما شود، مي ديده باشند كه سني هر در رو، مدرسه هاي بچه در هراسي مدرسه. است همراه اسهال

 منزل ترك از ترس واقع در آيد،  مي نظر به هراسي مدرسـه چـه آن اغـلب. رسد  مي خود اوج به سالگي 12

  .است

 هاي  مهارت افزايش حال در ها  آن: باشند داشته كنترل خود اعمال بر توانند نمي نيدبستا كودكان): ب

 كنند كنترل را خود تهاجمي رفتارهاي. كنند پيدا دوست چطور كه گيرند  مي ياد ها  آن. باشند  مي اجتماعي

 طبيعي تكامـل اصول عنـوان به مسائل اين با اوليا و معلمين اگر. كنند كنترل را خود هيجانات و اضطراب و

 آماده دبستان شروع سنين در ها  بچه. شوند  مي تبديل زا  استرس منابع به مسائل اين نكنند، برخورد

 يادگيري آماده و مشتاق بايد ها آن. باشد  مي سن اين در مدرسه شروع سن دليل همين به. هستند يادگيري

  .باشند
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 وقتي دارند ديگران با مقايسه در جسماني مشكالت و وانير بيماري,  يادگيري هاي تفاوت كه كودكاني): ج

 اين بخاطر است ممكن كودك.شوند مي آشكار وضوح به ها تفاوت اين گيرند مي قرار مدرسه محيط در

 به ديگران رفتار به دادن پاسخ براي قبلي آمادگي.  بكند خجالت و ناامني,  كمرويي احساس مشكالت

 توجه دقت با والدين است، بهتر لذا. كنند اداره براحتي را خود هاي فاوتت آنها تا كند مي كمك كودكان

 آن مخصوصا مشكالت از بعضي.  است كودكانشان مشكل بيان براي زمان بهترين وقت چه و چطور كه كنند

 يادگيري مشكالت كه كساني مثال براي.  دارند رو در رو بحث به نياز هستند سالمتي با رابطه در كه هايي

 را خود حمايتهاي بايد والدين باشند، داشته هم نمره مشكالت است ممكن دارند درمان به نياز چه اگر رنددا

 كودكاني از بعضي.  شود خواسته احترام با بايد كودك هاي مشاركت و توضيحات.  دهند انجام احسن نحو به

 در شان شخصي تجربيات ربارهد تا باشند داشته را فرصتي كه دهند مي ترجيح دارند جسماني مشكالت كه

 ميان در افراد تك تك با را هايشان تفاوت دهند مي ترجيح كودكان ساير كه حالي در كنند صبحت كالس

  . بگذارند

 اضطراب از متاثر كودكان بيشتر اضطراب ولي باشند مضطرب ذاتاً است ممكن كودكان از بعضي اگرچه):د

 رفتار است ممكن والدين مثال براي.  دهد افزايش را دكانكو ترس تواند مي ترس احساس.  است والدين

 اضطراب هستند بزرگتر كه كودكاني براي ولي باشند داشته كودك از جدايي براي) ترديد احساس( دوگانه

 فالن در آيا ؟ شد خواهند موفق مختلف هاي زمينه در ها بچه آيا مثل ديگري شكل به است ممكن والدين

 نتيجه در و كند مي پيدا انتقال فرزندان به والدين طرف از ناخواسته – فشارها اين ؟ شود مي موفق ورزش

 عوامل جزئيات از آگاهي. دهد قرار تاثير تحت را كودك عالقه و نفس به اعتماد و انگيزه تواند مي فشار اين

 و بودند رفته همدرس به تازه كه كودكاني از مادريكي مثالً كند كمك مشكل حل در تواند مي كننده نگران

 توضيحات از پس او ولي.  بود گيچ شود مدرسه اتوبوس سوار خواست نمي رناگهاني بطو اينكه مورد در
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 كشف.  شود اتوبوس سوار خواست نمي و بود افتاده اتوبوس صندلي از فرزندش روزها از يكي كه شد متوجه

  .كند حل را مشكل موثر بطور كه ساخت قادر را او مسئله اين

 استرس تحت اطفال كه دهد  مي نشان سردرد و درد دل مانند شكاياتي شبانه هاي  كابوس و ترس ):ح

  آن كودك كه نيست چيزي مشكل اين. دانند  مي جسمي بيماري يك از بيش را دردها اين والدين و هستند

 يك اين اما كنند فرار چيزي از خواهند  مي درد دل و سردرد وسيله به كـودكـان. باشد ساخته خود از را

  .بدهند تطابق ها  استرس با را خود ها آن كه  اين براي باشد راهي تواند  مي و است واقعي مشكل

 تاييد را كودك دروغ اينكه بدون والدين كه است اين مسأله اين با مقابله راه دروغگويي و بافي منفي): و

 را دروغ نه والدين طريق اين به. بود خوب خيلي بود طور اين اگر بگويند او به و نكنند بزرگ را  آن كنند

 هم با توانند  مي كودك اولياي وسيله اين به و اند نكرده سركوب نيز را او احساسات طرفي از و اند كرده قبول

  .كنند صحبت

 يك با ها بچـه همـه داريم، آشنايي ها بچه اخالق با تقريباً ما همه; افراطي بودن خجالتي و محروميت): ت

 عصبـاني زود ما فرزند اگـر.هستند كند چيزها از بعضي پذيرش در ها بچه از بعضي. شوند نمي بالغ رعتس

 تخليه براي راهي تا كنيم كمك او به شود،  مي آشفتـه بقيه از تر زود و كند  مي پرخاشگـري و شـده

 سعي. كنيم ورزش پيشنهاد او به دارد، تحرك به نياز مدرسه از بعد ما كودك اگر. كند پيدا خود هيجانات

 وقتي. بپرسيم تر  جزئي سؤاالت و كنيم صحبت بيشتر ها  آن با بلكه نپرسيم كلي سؤال كودكانمان از كنيم

 مي افزايش را او تسلط احساس كودك طرف از شده ارائه هاي حل راه بردن كار به شد مشخص مشكلي يك

 گيرد مي ياد.  شد خواهد موفق مشكالت حل در ويق احتمال با كه كند مي پيدا اطمينان همچنين.  دهد

  . كند حل مستقل را آن داشت خواهد آينده در كه مشكالتي برابر در طور جه
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 براي مثال براي دارد را خودش خاص نيازهاي خود رشد مراحل طي در كودكي هر باشيد داشته توجه): ك

 دارد زمان به نياز دبستان اول كودك.  است مهم نوبت رعايت و كالس سر آرام نشستن دبستاني، اول كودك

 چگونه كه است آن مشغول ذهنش بزرگتر آموزان دانش كند رعايت نوبت و نشسته آرام سركالس بتواند تا

 از بايد والدين.  دارد را خودش طبيعي مشكالت رشد از مرحله هر بنابراين بگيرد قرار دوستانش قبول مورد

 والدين هاي حمايت كه نمايد تفسير طور اين است ممكن كودك.  كنند دوري سريع پاسخگويي به تمايل

 آن هاي پاسخ و سوالها و كنيد صحبت او با كودك ناشيانه رفتارهاي درباره.  است او شايستگي عدم معني به

  . شود مي كودك نفس به اعتماد افزايش باعث اين كنيد پيدا هم با را

 است، مدرسه در شما فرزند روي گوششان و چشم مدرسه زمان طي رد كه بزرگساالني با مناسب ارتباط): م

. باشد داشته وجود مجدانه تالشي بايد والدين و معلم همكاري رابطه براي بايست و است مفيد و مهم بسيار

 بطور معلمين و والدين و شود انجام سريع حداالمكان بايد درسي برنامه تغيير و كودك مشكالت ارزيابي

 ايجاد مشكل كودك همساالن تعامالت و آموزش با تواند مي اندازه چه تا مسئله يك كه كنند ابيارزي مداوم

 اقدامات است سرآمد كه باهوشي كودك يا دارد اجتماعي ترس كه خجالتي كودك سريع شناخت.  كند

 عاطفي صيلي،تح ، آموزشي زندگي همه در والدين كه است اين نيازمند نظارت و ارزيابي و دارد نياز مناسبي

 انجام دقت با را كودكان به كمك و شناسايي مسئوليت والدين و معلمين بنابراين باشند درگير اجتماعي ،

  . دهند

  

  

  

  



 

مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي اين فايل فقط براي 

ژوهشي آسمان مراجعه كنيد هزار تومان به سايت علمي و پ 5با قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٢٨ 

 

  

  

  

  

  گيري نتيجه

 به برآيند خويش درسي هاي برنامه پس از خوبي به توانند نمي و دارند اضطراب كه آموزاني دانش به ما اگر

 آموزان دانش به كافي زمان دادن والدين، زيرنظر بيشتر تمرينات: مانند پژوهي اقدام در شده ذكر هاي شيوه

 و پرسش و ياددهي در قوي آموزان دانش توان از استفاده وهمينطور كردن حل تمرين و پاسخگويي هنگام

 اينگونه مشكالت از خيلي بگيرد، صورت ايشان تشويق و ترغيب درسي پيشرفت صورت در همچنين و پاسخ

 گردد مي حاصل بهبودي روند رفته رفته يا شد خواهد كم ايشان استرس و اضطراب مخصوصاً آموزان دانش

  .شد خواهد آموزان دانش ديگر و فرد خود در جانبه همه رشد باعث امر اين و

  پيشنهادات

  .نمايند ردبرخو آموزان دانش گونه اين با بيشتري صدر سعه با مدارس دبيران و مربيان معاونان، مديران، ــ1

 وجود از راهنمايي و ابتدايي در مخصوصاً مقطع هر در آموزان دانش مشكل بيشتر چه هر كاهش براي ــ2

 و ها بچه توانست خواهد پايدار عاطفي روابط ايجاد با مشاور زيرا گردد استفاده مشاوران و كارشناسان

 به را آموزشي و عاطفي مشكالت و مسائل با برخورد ◌ٔ شيوه و آماده مختلف مقاطع به ورود جهت را نوجوانان

  .بياموزد آنها
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  :مĤخذ و منابع

 سال دوم چاپ تهران نوانديش نسل انتشارات ابوك، آرين دكتر ترجمه استرس، كنترل اصول وراپيفر، - 1

 12 منطقه ن تهرا وپرورش آموزش عبدي زهرا آورنده گرد  138

 سال اول چاپ تهران مربيان، و اولياء انجمن انتشارات جوانان، و نوجوانان مسائل محمد، فرد خداياري ــ2

1371  

  1390 سال اول چاپ تهران شالك انتشارات تربيتي، ◌ٔ تجربه 40 علي، ئي ساده ــ3

  1383 سال اول چاپ تهران محيا انتشارات جوانان و نوجوانان رفتاري هدايت روشهاي محمد، فر قمي ــ4

 پزشكي علوم انتشارات ــ ابراهيمي افخم عزيزه ترجمه زندگي، مشكالت اب مقابله كالنيك، ال كريس ــ5

  1382 سال اول نوبت تهران ايران
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