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 :مقدمه

 و ها خواسته به مراجعه براي استرس از بعضی كنند می استفاده مختلف هاي شیوه به را استرس ی لمهك

 آن برابر در مشخصی واكنش را تنش و گرفتگی و روست روبه آنها با شخص كه كنند می استفاده فشارهايی

 و دانند می وستر روبه آن با شخص كه منفی حاالت از سطحی را استرس ديگر برخی. دانند می موقعیت

 به رسیدن شود می استرس دچار شخص. باشد او توان از بیش شخص از تقاضا اگر معتقدند سوم ٔ  دسته

 روانی بهداشت مین تا مستلزم دارند توجه آنها به خود اساسی هدف عنوان به مدارس كه آموزشی اهداف

 آنها تحصیلی پیشرفت با آموزان دانش روانی سالمت كه دهند می نشان متعدد تحقیقات. است آموزان دانش

 برند، می رنج مناسب روانی بهداشت نبود از يا روانی مشکالت از نحوي به كه آموزانی دانش و دارد ارتباط

 نیل براي مناسب شرايط مین تا جهت رسد می نظر به ضروري بنابراين. هستند مواجه تحصیلی افت با اغلب

 مورد را آن بازدارنده عوامل مختلف، سنین در جامعه افراد تسالم تضمین و تربیتی آموزشی، اهداف به

 .داد قرار بررسی
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 :مساله بیان

 ، ترس مثل. دربردارد هم را ترس يا نگرانی احساس كه است هیجانی تحريك  شده تشديد وضعیت اضطراب

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

 .كند می ادراک دقیق

 جسمی هاي احساس از چندتا يا يك با كه است واپسی دل مبهم اغلب و ، ناخوشايند بسیار احساس يك

 ناگهانی جبري میل ، سردرد ، قلب طپش ، سینه قفسه تنگی ، سردل شدن خالی احساس مثل. است همراه

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

 .كند می آماده تهديد با مقابله براي را شخص

 اما دارد نزديك ارتباط ترس با اضطراب. است ناراحتی و نگرانی ، ترس حالت يك چیز هر بر مقدم اضطراب

 گفت توان می خالصه. ردندا معینی موضوع زمانی و آيد  می وجود به مبهم امر مقابل در گاهی كه است ترسی

 نیز تقصیر احساس يا خودمان رفتار از نگرانی معنی به گاهی اضطراب. است مبهم ترس معنی به اضطراب ،

 قانون كه است مواردي در امر اين و شود می اضطراب سبب نیز ترس دادن نشان از ترس هم گاهی و باشد می

 .است كرده منع را ترس ابراز

 :موجود وضع توصیف

در سال تحصیلی . سال سابقه در آموزش و پرورش می باشم  18داراي         آموزگار پايه سوم      جانب اين

 كند، صحبت همکارانم يا و من با خواهد می وقتی كه دارم ( اسم مستعار)علی نام به آموزي دانشاخیر 

 طوري گردد می ترساس و اضطراب دچار و دستپاچه و هول درسی مطالب پاسخ و پرسش هنگام مخصوصاً

 خوبی به تواند نمی و كند می لرزيدن به شروع دستانش و شود می( كردن مِن و مِن) و زبان لکنت دچار كه

 ناراحتی و نگرانی موجب وضعیت اين. است شده او تحصیلی افت باعث و دهد جواب را درس و كند صحبت



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .به سایت مراجعه کنید ویرایش 

 

6 
 

 معلم كه صورتی در چیست، او مشکل و ددار را حالت اين علی  چرا كه كردم فکر خود با. است شده من

 .ترسند می من از ها بچه كه بگويم توانم نمی و نیستم گیري سخت

 .نمايم حل مطلوب شکل به را علی  مسئله بتوانم كه داشت براين مرا موضوع اين

 : تحقیق پشینه

 داخل در شده انجام تحقیقات

 به دانشگاهی پیش و متوسطه دوره آموزان نشدا اضطراب علل بررسی نام به خود تحقیق در 1071 رحیمی

 پیشرفت بین اند داشته شديد و ومتوسط كلی اضطراب آزمودنیهاي%  31/06.  است رسیده زير نتايج

.  بوده پسران از بیش دختر آموزان دانش كلی اضطراب و دارد وجود منفی رابطه اضطراب میزان و تحصیلی

 شده گزارش دار معنی رابطه اضطراب میزان با تحصیلی فقر ، تحصیلی و شغلی هاي نگرانی بین همچنین

 اجتماعی روانی تحول از اضطرابی منابع گیري شکل بررسی نام به خود تحقیق در(  1071) پیروزي.  است

 اجتماعی – روانی تحول سطح بین كه اند رسیده نتیجه اين به تهران شهر متوسطه سوم سال دختران در

 سطح با آموزان دانش اضطراب میزان بین و بوده معکوس رابطه آنان اضطراب میزان با آموزان دانش

 عنوان تحت تحقیقی در(  1077)   زاده رنجبر.  است نبوده دار معنی رابطه آنان اقتصادي – اجتماعی

 همدان شهر هاي دبیرستان آموزان دانش بین در آن شیوع میزان و اضطراب ايجاد در مؤثر عوامل تعیین

 5/11 عبارتی به ، اند بوده اضطراب از درجاتی داراي مطالعه مورد جمعیت%  5/83 اند كرده گزارش را نتايج

.  اند داشته شديد اضطراب%  1/7 متوسط اضطراب%   4/18 ، خفیف اضطراب%  1/54 اضطراب فاقد% 

 دانش به طمربو شديد اضطراب و بوده 11-14 معدل با آموزان دانش به متعلق اضطراب نسبی فراوانی

 نبوده دار معنی رابطه تحصیلی پیشرفت و اضطراب میزان بین اما ، اند داشته 11 زير معدل كه بوده آموزانی

 درآمد كه آموزانی دانش اضطراب میزان و دارد معنی رابطه اضطراب میزان و اقتصادي وضعیت بین و
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 ضعیفی تحقیق هاي يافته.  است بوده پايین یخانوادگ درآمد با آموزان دانش از كمتر بوده باال آنها خانوادگی

 از بیشتر دختران كلی اضطراب و دار معنی رابطه اضطراب و جنسیت بین كه دارند نکته اين به داللت 1076

 است بوده شهر پايین مناطق از كمتر شهر باالي مناطق آموزان دانش اضطراب میزان و باشد می پسران

 با آن بررسی و امتحان اضطراب نامه پرسش يابی اعتبار و ساخت منا به خود تحقیقی در 1075 عباسی

 اضطراب میزان بین كه است كرده اشاره نکته اين به تحصیلی عملکرد ، نفس عزت ، عمومی اضطراب

 وجود منفی رابطه تحصیلی عملکرد و عمومی اضطراب بین دارد معنی همبستگی امتحان اضطراب و عمومی

 قدرت دار معنی طور به عمومی اضطراب كه است مطلب اين تحقیق اين در توجه قابل نکته.  است داشته

 عمومی اضطراب – امتحان اضطراب براي بینی پیش متغییر بهترين و دارد را امتحان اضطراب بینی پیش

 است هماهنگ 1076ابوالقاسمی و نجاريان هاي يافته با كه باشد می

 رابطه اضطراب میزان و آموزان دانش تحصیلی موفقیت بین كه است رسیده نتیجه اين به 1074 میثاقی 

 كه رسیده نتیجه اين به تحصیلی پیشرفت و اضطراب بین بررسی در 1071 آبادي عباس.  دارد وجود منفی

 تفکیك با همچنین.  دارد وجود تحصیلی پیشرفت میزان و اضطراب سطح بین معکوس و دار معنی رابطه

 اضطراب سطح میزان كه اند رسیده نتیجه اين به معدل اساس بر ضعیف و يقو گروه دو به آموزان دانش

 . است بوده پنهان اضطراب از بیشتر آشکار

 . است شده تأكید تحصیلی پیشرفت و اضطراب بین معکوس رابطه هم 1071 سهرابی تحقیق در

 كشور از خارج در شده انجام تحقیقات

( 1) وايت.  كنند نمی عمل اضطراب كم آموزان دانش خوبی هب تکالیف انجام در اضطراب پر آموزان دانش

 به آموزان دانش اضطراب با ارتباط در شده انجام تحقیقات پیشینه مرور با 1180 همکاران و كوين 1163

 ، ذهنی توانايی ، عملکرد با اضطراب و باشد می مؤثر يادگیري سطح بر اضطراب كه اند رسیده نتیجه اين
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 كه دارد مطلب اين بر داللت 1171( 1) تويباس هاي يافته همچنین.  است مرتبط نسیتج و دشوار تکالیف

 . بگذارد تأثیر شده پردازش اطالعات بازيافت و اطالعات پردازش چگونگی بر تواند می اضطراب

 در تحصیلی پیشرفت بر عاطفی مؤثر عوامل مورد در ساله 17 شده انجام مطالعات برسی در 1185 جوزف 

 . اند شده گزارش عوامل ترين مهم معلم همايت و اضطراب ، انگیزش لومع درس

 امید افزايش در اضطراب كه داده گزارش انگیزش مورد در ساله13مطالعه تلخیص در 1185( 0) هاوزن هگ

 .میباشد موثر بسیار انگیزش درتغییر اضطراب میزان وافزايش وثربوده م خود شايستگی به واعتماد موقعیت به

 نمره پايین اجتماعی – اقتصادي وضعیت داراي آموزان دانش كه است رسیده نتیجه اين به 1181(4)راكیو

 . میدهند رانشان بیشتري تحصیلی وافت دانست اند داشته اضطراب از بااليی هاي

 گرد آوري شواهد يك

 :علی  رفتار  مشاهده ـ1

 و دوستان و خودم با را علی  تاريرف حالت نوعی به كردم سعی داشتم او با كه كالسی جلسات در

 .بگیرم زيرنظر همشاگرديهايش

 و او بین استرس، از خاصی مورد و گرفتم زيرنظر آموزشگاه حیاط در را او خودم تفريح، زنگهاي در همچنین

 .نشد ديده آموزان دانش

 :علی  با مصاحبه ــ 1

 شوي؟ می تپاچهدس و هول معلم سؤاالت به پاسخگويی موقع چرا كه: پرسیدم او از

 .دارم اضطراب خیلی من  : علی 
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 چرا؟

 .دانم نمی: علی 

 شود؟ می مگر دونی، نمی خودت چطور 

 .كند می سکوت: علی 

 نیستی؟ بلد را درس مگر شوي؟ می هول اينقدر چرا پرسد می درس تو از معلم وقتی 

 شم؟ می هول چرا دونم نمی ولی ،. چرا: علی 

 شی؟ می هول تو كه كند می رفتاري بد پرسد، می درس شما از وقتی شما معلم 

 .. نه: علی 

 بدي؟ جواب سؤاالت به تا ده می تو به كافی وقت معلم جان، علی 

 .. بله: علی 

 نمیاري؟ كم وقت دادن جواب براي يعنی

 .. نه: علی 

 .نباشی بلد خوب خیلی را درس كه اين مگر نداري، شدن هول براي خاصی دلیل پس 

 .نباشم بلد خوب را درس خیلی كه ممکنه هم وقتها یبعض: علی 

 :مدرسه معاون با مصاحبه  ـ 0



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .به سایت مراجعه کنید ویرایش 

 

11 
 

 ؟..… و مضطربه؟ عصبانیه؟ ناراحته؟ داره؟ حالتی چه صف سر يا مدرسه حیاط توي علی  آيا بگین شه می

 .بشه دور ما از بینه می رو ما كه وقتی كنه می سعی و روست كم كمی آموز دانش اين :معاون مدرسه 

 كردين؟ صحبت علی  با حال به تا آيا 

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

 .رفت فرستادمش و سوخت دلم منم. داد جواب زبان لکنت با و مضطرب و

 اما. نیست مشکلی زنیم نمی حرفی و نداريم برخوردي او با كه زمانی تا: گفت و داد ادامهمعاون مدرسه 

 می دلمان كه طوري گیرد، می فرا را وجودش استرس و اضطراب برسه مدرسه دفتر به پايش كه همین

 او با دارد اضطراب اينگونه او كه فهمیديم معاون همکاران و من كه وقتی از بیرون، فرستیمش می زود سوزد

  نشود استرس دچار تا كنیم می برخورد مهربانتر

 :آموز دانش مادر با مصاحبه ـ 4

 او آيا پرسیدم و كردم سؤال علی  اضطراب خصوص در او از كردم دعوت مدرسه به اي نامه طی را علی  مادر

 شه؟ می اضطراب دچار خانه در

 .كم خیلی نه: گفت مادرش

 ؟علی  با ارتباط نظر از داره وجود مشکلی شما ٔ  خانواده توي آيا ببخشید 

 .است صمیمانه ارتباطمان و نداريم هم با مشکلی برادرش و خواهر و پدرش و من . نه: مادر

 داره؟ مشکلی مدرسه تو علی  آيا ببخشید: پرسید مادر
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 رو درس خوب خیلی نتونه كه شه می باعث و داره زيادي اضطراب دادن جواب درس موقع علی  كالس سر

 .بده جواب

 چرا؟ دونم نمی من. نیست خونه تو گین می شما كه اينطور: گفت مادر

 اين بتونیم هم كمك به تا مدرسه بیاريد تشريف كردند دعوت را شما ما همکاران وقت هر كنید لطف . خوب

 .كنیم حل رو مسئله

 .هستم خدمت در خواستید كه زمانی هر. . چَشم: علی  مامان

 استرس 

 بررسی و تر معین وجوه داراي از استرس هاي محیط به نسبت محیطی زاهاي استرس: محیط استرس ــ1 

 .است محیط از فرد ادراک شکل به وابسته بسیار محیط يك در استرس احساس. هستند تري شده

 پس و كرده دريافت خود حواس توسط پیرامون، محیط از را اطالعات فرد آن طی كه است فرايندي ادراک،

 مهمی بسیار نقش ادراک بر تأثیرگذار عامل سه. كند می ارزيابی و تحلیل و تجزيه مغز ٔ  وسیله به آن از

 اين. روانی و اجتماعی زمینه و موروثی عوامل( ج شخصی خوي و خلق( ب انسان روحی وضع( الف: دارند

 محیطی ادراكات باشند، داشته را فضا يك ادراک از متفاوت هايی تجربه افراد كه شود می باعث تفاوتها

 علت به معموالً كه هستند عواملی محیطی، زاي استرس واملع. باشند يکديگر از متفاوت است ممکن

. است متفاوت مختلف افراد در واكنش اين شدت. كنند می منفی عاطفی واكنش ايجاد بودن، تهديدآمیز

 و علم كسب به آموزان دانش آن در كه محیطی. دارد استرس احساس ايجاد در زيادي  نقش محیط ادراک

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

 .دهد می قرار تأثیر
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 استرس آيا كه اين و موقعیتشان از آنها برداشت چگونگی بر معلم روانی حالت: معلم روانی بهداشت ــ1

 بروز از جلوگیري در تواند می روان سالمت احساس و بودن مثبت. دارد مهمی تأثیر آمد، خواهد بوجود

 .هستند مهم افراد روانی سالمت در زير عامل سه. باشد مؤثر بسیار استرس

 متعادل شخصیت( الف

 مشکالت حل براي مثبت نگرش( ب

 خود توانمندي( ج

 ريزي برنامه استاد. زند می برهم را آموز دانش ذهنی تعادل بیشتر، ٔ  نمره كسب براي خانواده اصرار ــ0

 در مهم عوامل ديگر از را آنان رفتار و ها خانواده طباطبايی، عالمه دانشگاه آموزشی تکنولوژي و درسی

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

. ندارد اختصاص عصبی بیماران و نوجوانان به فقط وجه هیچ به اضطراب. زند می هم بر را افراد ذهنی تعادل

 كه بابت آن از و است نگرانی و اضطراب سن بلوغ كه آنجا از اما است همگانی و جهانی مشکل يك بلکه

 كوشند می چون و شوند می گوناگون هیجانات و روحی فشارهاي دچار نوجوانان است اوج در زندگی طوفان

 و شود می بسیار اضطرابشان نشود واقع امري نچنی چنانچه كنند پیدا را جامعه انسانی و عالی آرمانهاي آن

 .آورد برزبان را آن و بیابد را خويش افسردگی علت تواند نمی مضطرب شخص گاه كه است آن جالب

 :درمان

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

 باشد نظر مورد بايد مسئله اين در كه ضوابطی. كنند اقدام نوجوانان به كمك در آنها ٔ  بوسیله توانند می

 :است شرح بدين
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 نوجوانان كه است عواملی يا عامل كشف شود برداشته بايد راه اين در كه قدمی نخستین: منشاء شناخت ــ1

 آنها ٔ  همه اختشن البته. نیست درمان امکان نشود شناخته آن منشاء كه مادام. است ساخته مضطرب را

 خوبی به اضطراب، گسترش و يافتن شدت از تواند می عوامل بعضی شناسايی ولی نیست، پذير امکان

 .نمايد جلوگیري

 كنند بیان» بگويند دارند هرچه كه واداشت را مضطرب افراد توان می مهر و مالطفت با: بیان به واداشتن ــ1

 اينگونه براي. است آن گشاي مشکل زيادي حدود تا درد نبیا زيرا چیست؟ آنان مشکل «دارند دردي چه كه

 برايشان را اضطراب با مقابله راه مفیدترين و گذشت راهنمايی و مشاوره صحیح ٔ  برنامه توان می جوانان

 .گفت

 دائماً را او بايد است تر خطرآفرين مضطرب، براي يابد افزايش میزان هر به بیکاري: اشتغال به واداشتن ــ0

 دادن نمود، تشويق بیشتر تالش به را آنان جسم و فکر و نموده واگذار آنان به را مفید كارهاي داشت مشغول

 .باشد می مشکل حل جهت در مهمی گام آموزشگاهی هاي مسئولیت

 اصالح امکان تا بدهید او به معاشرت امکان و بزنید حرف او با باشید، او كنار در: معاشرت به واداشتن ــ4

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

 .نمائید سرگرم خود بیانات با را او هم شما

 كه دارند اين از وحشت هستند اي مسئله از ترس و نگرانی دچار كه اينان از بسیاري: روحیه تقويت ــ5

 تقويتشان و بدهید روحیه آنها به بخورند، شکست امر خالل در مبادا كه ندنگران امر اين از و شوند رسوا مبادا

 .است درمان راههاي از يکی كه كنید
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 او خواب چه هر بخوابد بتواند بهتر و شود خسته نوجوان كار، اثر در بگذاريد: كافی خواب و استراحت ــ6

 .است زيادتر او آسايش و آرامش باشد بیشتر

 را او به كمك قصد كه كنید تفهیم دهید، نشان او به عاطفه بنشینید، محبت و مهر به او هب: عاطفه ابراز  ــ7

 .است مؤثر او آرامش براي زمینه ايجاد در امر اين. باشد شیرين او زندگی خواهید می و داريد

 از و كنید سرگرم دعا به و عبادت به را او كنید بیشتر خدا با را نوجوان ٔ  رابطه: خدا به كردن نزديك ــ8

 1080 سال فر قمی. )شود متوسل او به و بخواهد كمك او از و بگويد سخن خدا با خود افسردگی و آشفتگی

 (.107 ص

 كه گرفتن قرار معلمان تحقیر و سرزنش مورد و تکالیف انجام در كوتاهی امتحانات، در موفقیت عدم از ترسی

 (.73 ص 1071 سال ردف خداياري. )شود می گفته آموزشگاهی ترسهاي آنها به

 دست نتايج بهترين به تا گیرند می قرار آموزگارانشان و مادر و پدر فشار تحت پیوسته ها بچه كه هنگامی

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

 و پردازند می موقعیتهايی چنین فکنی درون به نانآ از برخی باشد، داشته بستگی تحصیلی يا شخصی امور

 (.11 ص 1083 سال پیفر ورا) ريزند می پس اساس اين بر را خود زندگی ي شیوه

 بگیرند ياد كه است اين شوند می اضطراب دچار امتحانات حین در كه كسانی براي نهايی پیشنهاد يك

 :بازدارند شود خالقانه تفکر از مانع تواند می كه زير افکار انواع از را خودشان چگونه

 روم نمی پیش خوب خیلی من

 كرد خواهد فکري چه من ٔ  درباره من معلم

 (173 ص 1081 سال كالنیك ال كريس) روند می پیش من از بهتر شاگردان ساير
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 پیشنهادي حلهاي راه

 ايشان كه علی  درما صحبتهاي طبق و همکاران  نظر طبق كه اين و شده آوري جمع اطالعات به باتوجه ــ1

 وي تالش علیرغم آموز دانش اين ٔ  اندازه از بیش اضطراب رسد می 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 پاسخگويی براي

 می كه است شده او  زياد استرس بموج كالس در كامل، بطور درسی مطالب نبودن بلد اصلی علت يعنی

 .كاست زيادي، مقدار به علی  استرس و اضطراب از دروس در بیشتر تمرين و تکرار با توان

 درسی نظر از او تا نمايند استفاده علی  آموزش سطح بردن باال جهت در قوي آموزان دانش از همکاران ــ1

 .شود استفاده همیار ٔ  هشیو از واقع در باشد داشته كمتري اضطراب و شود قوي

 تا نمايند محول قوي آموزان دانش به مدتی تا را آموز دانش اين از درسی، پاسخ و پرسش من نظر به ــ0

 .شود كمتر و كم بتدريج معلم از او استرس

 ديگر آموزان دانش به شود می لکنت و اضطراب دچار علی  وقتی سؤاالت به پاسخگويی هنگام در ــ4

 و باشد، معلم درسی مطالب پاسخگوي بتواند بیشتر تمركز و خاطر طیب با تا نشود داده يیپاسخگو ٔ  اجازه

 .كند پیدا كاهش او استرس تا نکنند محدود را پاسخگويی زمان همچنین

 :حل راه اجراي

 بعضی در منزل در كه شد گفته همکاران به درس كامل نبودن بلد  و درس به نبودن مسلط خصوص در ــ1

 تسلط وقتی چون. بنمايند مادرش نظر زير بیشتر تمرين به ملزم را علی  دارد ضعیفتري پايه كه دروس از

 و شده بهتر او اضطراب وضعیت بنا بر اين با انجام اين راه حل ها .شود می كمتر ايشان اضطراب باشد كافی

 .داد می جواب درس به بهتر همچنین
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 اينطور امر، شواهد و منمود استفاده قوي آموزان دانش از مختلف دروس در علی  پیشرفت به كمك براي ــ1

 .ما گرفته كار اين از مطلوبی ٔ  نتیجه كه داد می نشان

 كه آموزي دانش از بلکهمن صورت نمی گرفت  توسط فقط همیشه درسی هاي پرسش همچنین ــ0

 به خوبی ٔ  نتیجه اينکار و شود وارد او به كمتري اضطراب تا شد می استفاده شتدا عهده به را علی  همیاري

 داشت همراه

 كافی زمان و اشتندند را سؤاالت به پاسخگويی حق ديگر، آموزان دانش من توسط علی  از پرسش هنگام ــ4

 .گردد لکنت و اضطراب دچار كمتر علی  تا شد می داده وي به سؤاالت به پاسخ براي

 و كمتر اضطراب باعث امر همین و كردم می تشويق را او كرده پیدا بهتري وضعیت علی  كه اين از ــ5

 . شد وي تحصیلی بیشتر موفقیت

 2گرد آوري شواهد 

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

 درس به حدودي تا ستتوان می آمد می كالس به وقتی و داد می انجام خانه در بیشتري تمرينهاي مادرش

 .تاثیر بخش بودبه نتیجه كار رسیدم بسیار  كه هنگامی و. دهد پاسخ

 و داد میمن  به را نتیجه و داده می انجام پرسش و كرده می كار تفريح زنگ در او با علی  همیار روز هر( ب

 .مگرفت كار اين از مطلوبی ٔ  نتیجه كه است اين از حاكی امر شواهد

 دستش كسی كه ردمك می گوشزد ها بچه به معلم ،رفتگ می قرار من كنار پاسخگويی ايبر علی  وقتی( ج

 .مبود راضی علی  پیشرفت روند از و دهد می او به كافی زمان و است بلد را درس علی  چون نکند بلند را
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 رضايتمندي باعث امر همین و كنند می تشويق را او كرده پیدا بهتري وضعیت علی  كه اين از همکاران( د

 شد بیشتري تحصیلی موفقیت و كمتر اضطراب و او

 راهکارها و علل آموزان، دانش در اضطراب

 مهمی عامل و موجود روانی ل اختال ترين شايع عنوان به راهکارهااضطراب و علل آموزان، دانش در اضطراب

 شیوع و گرفت قرار مطالعه مورد روانی مت سال و يادگیري در ل اختال و اجتماعی هاي ناسازگاري بروز در

 .دهد می نشان را تحصیلی وضعیت بر اضطراب تاثیر بر موثر عوامل و پنهان و آشکار اضطراب

 عبارت كه گرديده بررسی اضطراب ايجاد در خانوادگی و تحصیلی فردي، مختلف عوامل اثر مطالعه اين در

 میزان منزل، از خارج در مادر اشتغال پدر، شغل نوع اشتغال، ناتوانی، و بیماري تحصیلی، پايه سن،: از بودند

 در ناتوانی يا بیماري گذشته، سال يك در خواهر يا برادر مرگ مادر، يا پدر فقدان مادر، يا پدر ت تحصیال

 .تحصیلی وضعیت دينی، فرائض انجام خانواده،

 سبب خانوادگی هاي ارزش و مذهب به نسبت توجهی بی و تغییرات سرعت امروزي، تمدن جاري پیچیدگی

 .نهادند نام اضطراب قرن را، بیستم قرن تا گرديده

 مطالعه يك در كه طوري به. است سنی هاي گروه تمامی در موجود روانی ل اختال ترين شايع اضطراب

 .است بوده درصد 41 كلینیك به كننده مراجعه جوانان در پنهان و آشکار اضطراب شیوع شده انجام

 با محیطی سازهاي زمینه عنوان به خانوادگی و فرهنگی اجتماعی، متعدد ملعوا اضطراب پیدايش در

 تدريج به( سال 16 سنی اوج با) نوجوانی سنین در را خود يم عال و شده همراه ژنتیك اي زمینه استعداد

 .سازد می آشکار



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .به سایت مراجعه کنید ویرایش 

 

18 
 

 اآرامی،ن آينده، از بیم تنش، احساس درخصوص مطالعه مورد افراد احساس بیانگر: آشکار اضطراب ▪

 .است( پاراسمپاتیك و سمپاتیك) خودمختار سیستم سازي فعال و برانگیختگی خودخوري،

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

 هاي موقعیت يا خطر تجربه مثل پراضطرابی هاي موقعیت ادراک داشتن آمادگی در افراد بین طريق آن

 هاي العمل عکس ي باال شدت با هايی موقعیت چنین به پاسخ و شود می گذاشته تمايز تهديدكننده

 .است همراه آشکار اضطراب

 استرس هاي نشانه ●

 گرفتگی. )است متفاوت افراد در آن يم عال نوع و آورد وجود به را زير هاي نشانه از بعضی تواند می استرس

 ...(و خواب ت مشکال بدن، تعرق قلب، تپش درد، ساحسا اضطراب، يا

 ...(و قراري بی ناپايدار، خلق حوصلگی، بی: )روانی و روحی هاي نشانه ▪

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

 ...(و رمکر اشتباهات جويی، بهانه ذهن، شلوغی يا گیجی: )فکري هاي نشانه ▪

 روانشناختی هاي نظريه ●

 :روانکاوي هاي نظريه ▪

 اين توان می ها وفوبی ها وسواس مقاله از اضطراب مورد در را فرويد زيگموند هاي نظريه تدريجی تکامل

 تظاهر براي نامقبول سائق فشار از كه كند می معرفی ايگو براي هشداري را اضطراب فرويد كه دريافت گونه

 ممکن برود، است زم ال هشدار عنوان به آنچه از تر باال اضطراب سطح اگر. دهد می خبر یهتخل و آگاهانه

 .كند خودنمايی هراس حمله شدت با است
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 :رفتاري هاي نظريه ▪

 نظريه طبق. است آورده وجود به را اضطرابی ت ال اختال هاي درمان موثرترين از بعضی اضطراب يادگیري با

 حساسیت نوعی با معموال درمان و است خاص محیطی مقابل در شرطی اكنشو يك اضطراب رفتاري، هاي

 عمل به شناختی درمانی روان هاي روش با همراه انگیز، اضطراب محرک با مکرر رويارويی طريق از زدايی

 .میآيد

 :وجودي نظريه ▪

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

 زندگی در عمیق پوچی از شخص و ندارد وجود مزمن اضطراب احساس براي خاصی شناسايی قابل محرک

. باشد دردناكتر او براي نیز خود اجتناب غیرقابل مرگ پذيرش از حتی است ممکن كه گردد می آگاه خود

 قرار شیوع يك در و اضطرابی ت ال اختال انواع نظر از جوانی و نوجوانی سنین آيد برمی مطالعات از آنچه

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

 و اجتماعی تکامل مختلف مراحل طی و بلوغ دوران روانی و زيستی خاص هاي ويژگی واسطه به سنین اين

 سنی دوره در كه مطالعه اين. شود می محسوب زندگی دوران ترين حساس پذيري مسوولیت عرصه به ورود

 .شود مشاهده پنهان و آشکار اضطراب شیوع در توجهی قابل تفاوت شد انجام سال 18-14

 ترتیب بدين شد مشاهده تفاوتهايی پايین و باال معدل با آموزان دانش بین اضطرابی ت ال اختال شیوع نظر از

 يعنی دهد نشان را اي سويه دو تاثیر تواند می اين كه يابد می كاهش اضطراب میزان معدل افزايش با كه

 آموزانی دانش اينکه يا دارند آموزان دانش ساير به نسبت تري پايین درسی توانايی مضطرب آموزان دانش

 .شوند می مضطرب درسی كارآيی عدم خاطر به دارند تري پايین معدل كه
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 باال درصد دبیرستان ابتدايی هاي سال در( 17تا14) طمتوس معدل با آموزان دانش كه است ذكر به زم ال

 از تر باال تحصیلی پايه در سنی محدوده همین در كه حالی در اند داده نشان را اضطراب به ابتال از تري

 .است شده كاسته اضطرابشان

 محیط در تغییر. دهد نشان را دبیرستان در جديدي شرايط به ورود تاثیر بیانگر تواند می نیز مساله اين

 ايجاد در زا استرس عوامل از توان می را يافته غیر به آموزشی هاي نظام از ناشی فشارهاي و آموزشی

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

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

 زندگی نامناسب شرايط و يمات نامال برابر در فرد پشتیبان عنوان به مذهبی اعتقاد قوي هاي زمینه كه ندارد

 .كند حمايت زندگی زاي تنش هاي كشاكش گرداب در را فرد تواند می

 اصال كه بود كسانی از بیشتر حتی ندخوان نمی گاهی و خوانند می نماز گاهی كه آموزانی دانش در اضطراب

 عکس و دهد نشان را اضطراب ايجاد در عقیدتی ثبات عدم تاثیر تواند می مساله اين كه خوانند نمی نماز

 و روحی مت سال بايد خود هاي ريزي برنامه در پرورش و آموزش گذاران سیاست. است صادق نیز مساله اين

 تغییرات تحمل و سو يك از آموزشی سیستم ح اصال براي و داده قرار مدنظر نیز را آموزان دانش روانی

 ت تحصیال با شغلی آينده تامین براي را زمینه ديگر سوي از و كرده اجتناب آموزشی نظام مکرر و ناگهانی

 آموزان دانش روانی حمايتی هاي سیستم تقويت و ايجاد با توان می. سازند فراهم آموزان دانش دانشگاهی

 .پرداخت مقابله به اضطراب با مدارس در

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

 .است راستا اين در مفیدي گامهاي مشاوره براي
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 وجود ترديدي. باشد راستا اين در گامی تواند می عقیدتی ثبات و انسانی و قی اخال ارزشهاي دادن ترويج

 ت تسهیال از و شده فرستاده زم ال درمانی مراكز به بايد مضطرب آموزان دانش ضروري مورد در كه ندارد

 .شوند برخوردار زم ال درمانی

 به نیاز آن بررسی و بوده ما مطالعه موارد از تر گسترده بسیار اضطراب ايجاد در موثر عوامل شك بدون

 و گیرد می قرار اضطراب تاثیر تحت كه( هوش یزانم) IQ مانند عواملی بررسی. دارد تر عمیق مطالعات

 آنجا از ضمن در شود می پیشنهاد آينده مطالعات در است موثر اضطراب ايجاد در شك بی كه والدين جدايی

 .شوند می توصیه دارند ارتباطات تشخیص در بیشتري قاطعیت كه نگري آينده مطالعات كه

 نقش معلمین  در كاهش اضطراب دانش آموزان

 اتمام از قبل دلیل همین به نیست انتقام امتحان، و حسابرسی دادگاه امتحان جلسه كه بدانند بايد علمانم

 .نترسانید امتحان از را آنها و بدهید اطمینان آموزان دانش به امتحانات شروع و كالسها

 به خود درسی هايكتاب مطالعه با فقط آنها و آنهاست درسی كتاب از سؤالها كه بگويید آموزان دانش به

 خودآزمايی و مستمر امتحانات از اصلی، امتحانات از قبل همچنین دهند، پاسخ سؤالها به توانند می راحتی

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

 از هدف كه باشند شتهدا خاطر به بايد آموزان، دانش میان در ناسالم رقابت ايجاد از پرهیز ضمن معلمان

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

 .كنند اجتناب امتحان سؤالهاي طرح در حد
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 ارزشیابی در كنید؛ رعايت را سؤالها دشواري سطح خصوصاً گیري اندازه و سنجش اصول سؤال، طرح در

 ارزشیابی هاي شیوه ديگر از و داد قرار معیار و مالک را امتحان نمره فقط نبايد آموزان دانش يادگیري انمیز

 .دهید قرار آخر هاي شماره در را سؤالها نمايید، سعی و كنید استفاده نیز

 اباضطر از كمی درجات كند، جلوه سراسیمه و ناتوان خرد، بی ديگران، نظر در مبادا است نگران كس هر

 فرد از را كار انجام توانايی حتی و بوده پیشرفت مانع آن زياد مقدار ولی است، طبیعی زندگی پیشبرد براي

 .گیرد می مضطرب

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

 صداي گوارشی، ناراحتی افکار، رشته دادن دست از شدن، گیج يا شدن سرخ عضالت، تنش نفس، كوتاهی

 و پرورش و آموزش سیستم و اولیا آن، كاهش براي كه باشد می آن انواع از يکی هم امتحان اضطراب لرزان،

 .باشند داشته مؤثري نقش توانند می يکديگر هماهنگی با آموز دانش خود

 مشاجره و عاطفی تنشهاي از دور بايد آن بر حاكم عاطفی جو و خانواده محیط مهم، اين به رسیدن براي

 .گردد محدود يا تعطیل خانوادگی میهمانیهاي و آمد و رفت و امتحانات ايام در شود سعی و باشد

 خواب و استراحت به كافی توجه و آموزان دانش مطالعه براي صدا و سر بی و آرام فیزيکی محیط همچنین

 خانواده كه است كمکهايی از آموزان دانش به محوله یخانگ وظايف حذف يا كاهش با همراه آموزان دانش

 .كند خود فرزند به روحی آرامش ايجاد براي تواند می

 اين در بنابراين دارند، بیشتري بخشی اطمینان و عاطفی حمايت به نیاز آموزان دانش امتحانات، هنگام در

 تا را تلويزيون هاي برنامه تماشاي اعاتس حال عین در كنند، ايفا بیشتر را خود نقش بايد ها خانواده زمینه

 .دهند كاهش امکان حد
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 براي حد از بیش فشار و بیجا توقعات از پرهیز عین در ها بچه در جا بی دلهره و ترس ايجاد از خودداري

 رضايت امتحانات از يکی در موفقیت از فرزندتان كه صورتی در باشید داشته ياد به است، مهم نیز مطالعه

 .كنید خودداري او نمودن سرزنش از و گیرد قرار حمايت مورد شت،ندا 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 طی در اينکه ضمن شود، داده نیز الزم تفريح

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

 می فرزندان، از توانايی حد از بیش و باال انتظارات كه باشید داشته خاطر به دلیل همین به شود، می فرزندان

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

 .كنید اجتناب خواندن درس بر حد از بیش تأكید از نیز و ديگران با و يکديگر

 ارايه با و نموده انگیزه ايجاد آنان در آموزان، دانش به بخشی اطمینان ضمن كنیم، می توصیه پايان در

 .نمايید مطالعه به تشويق را آنها مطلوب تقويتهاي و پاداش

 :گفت انتو می خالصه طور به

 .نیست انتقام امتحان و نیست حسابرسی دادگاه امتحان جلسة – 1

 . نترسانید امتحان از را انها و بدهید اطمینان اموزان دانش به امتحانات شروع و كالسها اتمام از قبل – 1

 . دهند پاسخ سواالت كه بگويید اموزان دانش به -0

 و سؤاالت با اموزان دانش كردن آشنا منظور به آزمايی خود و مستمّر امتحانات از اصلی امتحانات از قبل -4

 .گردد استفاده امتحان نحوه
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 .شود اجتناب آموزان دانش مین در ناسالم رقابت ايجاد از -5

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

 .نمايید اجتناب امتحان االتسؤ طرح در حدّ از بیش وتوقّع انتظار از -7

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

 ديگر از و داد قرار معیار و مالک را امتحان نمره فقط نبايد آموزان دانش گیري ياد میزان ارزشیابی در -1

 . دهید قرار آخر هاي شماره در را دشوار سٌواالت . نمايند وسعی كنید استفاده نیز ارزشیابی هاي شیوه

 :دبستانی آموزان دانش در استرس علل

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

 اين از طفل دائمی و شديد اضطراب ولی است عادي غالباً رفتن، مدرسه مورد در اطفال میلی بی. شود می

 معلمان رفتار و دبستان محیط از اي  جنبه يا كه است آن نشانه بوده، مهمی عادي غیر رفتار عالمت موضوع،

 می نشان تحقیقات. دارد كودک براي شديد چسبندگی خانه محیط اينکه يا است، كیفیت اين كننده ايجاد

 از ناشی اضطراب هراسی، درسهم اصلی علت. دارد بیشتري شدت دخترها در رفتن مدرسه از ترس كه دهند 

 را ترس اين و سازند  می ظاهر عادي غیر هاي  وابستگی نیز اطفال گونه اين مادران. است والدين جدايی

 و كنند محافظت كننده ناراحت حوادث از را خودشان فرزندان كوشند  می مادران اين. كنند  می تشديد

. كنند می تلقی باشد آفرين حادثه ها  آن طفل براي دشاي كه كانونی صورت به را مدرسه محیط احتماالً

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

. شود  می ظاهر ضعف و سرگیجه سردرد، استفراغ، درد، دل صورت به جسمانی اختالالت. شود می جسمانی

 چنین هم. رود  می بین از تعطیل روزهاي در مذكور عاليم غالباً كه است اهمیت حايز نیز نکته اين دانستن
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 می بین از بیماري عالئم بالفاصله بماند، منزل در روزي چند كودک كه كنند توصیه پزشك يا ومادر پدر اگر

 به مبتال كودكان شوند  می ظاهر مجددا جسمانی عاليم روز همان يا مدرسه به رفتن از قبل روز در ولی رود،

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

 در ترس زبان، لـکنت و ادراري شب ناخـن، جويدن عصبانیت، گوارشی، اختـالل خواب، در اختالل: از

 و قلب تپش دهان، خشکی گیجه، سر سردرد، درد، دل ،استفراغ: مانند تنی روان عاليم با غالباً كـودكـان،

 و 11 در اما شود، می ديده باشند كه سنی هر در رو، مدرسه هاي بچه در هراسی مدرسه. است همراه اسهال

 منزل ترک از ترس واقع در آيد،  می نظر به هراسی مدرسـه چـه آن اغـلب. رسد  می خود اوج به سالگی 11

 .است

 هاي  مهارت افزايش حال در ها  آن: باشند داشته كنترل خود اعمال بر توانند نمی انیدبست كودكان(: ب

 كنند كنترل را خود تهاجمی رفتارهاي. كنند پیدا دوست چطور كه گیرند  می ياد ها  آن. باشند  می اجتماعی

 طبیعی تکامـل اصول عنـوان به مسائل اين با اولیا و معلمین اگر. كنند كنترل را خود هیجانات و اضطراب و

 آماده دبستان شروع سنین در ها  بچه. شوند  می تبديل زا  استرس منابع به مسائل اين نکنند، برخورد

 يادگیري آماده و مشتاق بايد ها آن. باشد  می سن اين در مدرسه شروع سن دلیل همین به. هستند يادگیري

 .باشند

 وقتی دارند ديگران با مقايسه در جسمانی مشکالت و روانی بیماري,  يادگیري هاي تفاوت كه كودكانی(: ج

 اين بخاطر است ممکن كودک.شوند می آشکار وضوح به ها تفاوت اين گیرند می قرار مدرسه محیط در

 به ديگران رفتار به دادن پاسخ براي قبلی آمادگی.  بکند خجالت و ناامنی,  كمرويی احساس مشکالت

 توجه دقت با والدين است، بهتر لذا. كنند اداره براحتی را خود هاي تفاوت آنها تا كند می كمك كودكان

 آن مخصوصا مشکالت از بعضی.  است كودكانشان مشکل بیان براي زمان بهترين وقت چه و چطور كه كنند
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 يادگیري مشکالت كه كسانی مثال براي.  دارند رو در رو بحث به نیاز هستند سالمتی با رابطه در كه هايی

 را خود حمايتهاي بايد والدين باشند، داشته هم نمره مشکالت است ممکن دارند درمان به نیاز چه اگر ارندد

 كودكانی از بعضی.  شود خواسته احترام با بايد كودک هاي مشاركت و توضیحات.  دهند انجام احسن نحو به

 در شان شخصی تجربیات درباره تا باشند داشته را فرصتی كه دهند می ترجیح دارند جسمانی مشکالت كه

 میان در افراد تك تك با را هايشان تفاوت دهند می ترجیح كودكان ساير كه حالی در كنند صبحت كالس

 . بگذارند

 اضطراب از متاثر كودكان بیشتر اضطراب ولی باشند مضطرب ذاتاً است ممکن كودكان از بعضی اگرچه(:د

 رفتار است ممکن والدين مثال براي.  دهد افزايش را ودكانك ترس تواند می ترس احساس.  است والدين

 اضطراب هستند بزرگتر كه كودكانی براي ولی باشند داشته كودک از جدايی براي( ترديد احساس) دوگانه

 فالن در آيا ؟ شد خواهند موفق مختلف هاي زمینه در ها بچه آيا مثل ديگري شکل به است ممکن والدين

 نتیجه در و كند می پیدا انتقال فرزندان به والدين طرف از ناخواسته – فشارها اين ؟ شود می موفق ورزش

 عوامل جزئیات از آگاهی. دهد قرار تاثیر تحت را كودک عالقه و نفس به اعتماد و انگیزه تواند می فشار اين

 و بودند رفته سهمدر به تازه كه كودكانی از مادريکی مثالً كند كمك مشکل حل در تواند می كننده نگران

 توضیحات از پس او ولی.  بود گیچ شود مدرسه اتوبوس سوار خواست نمی رناگهانی بطو اينکه مورد در

 كشف.  شود اتوبوس سوار خواست نمی و بود افتاده اتوبوس صندلی از فرزندش روزها از يکی كه شد متوجه

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

 استرس تحت اطفال كه دهد  می نشان سردرد و درد دل مانند شکاياتی شبانه هاي  كابوس و ترس: (ح

  آن كودک كه نیست چیزي مشکل اين. دانند  می جسمی بیماري يك از بیش را دردها اين والدين و هستند
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 يك اين اما كنند فرار چیزي از خواهند  می درد دل و سردرد وسیله به كـودكـان. باشد ساخته خود از را

 .بدهند تطابق ها  استرس با را خود ها آن كه  اين براي باشد راهی تواند  می و است واقعی مشکل

 تايید را كودک دروغ اينکه بدون والدين كه است اين مسأله اين با مقابله راه دروغگويی و بافی منفی(: و

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

 هم با توانند  می كودک اولیاي وسیله اين به و اند نکرده سركوب نیز را او احساسات طرفی از و اند كرده قبول

 .كنند صحبت

 يك با ها بچـه همـه داريم، آشنايی ها بچه اخالق با تقريباً ما همه; افراطی بودن خجالتی و محرومیت(: ت

 عصبـانی زود ما فرزند اگـر.هستند كند چیزها از بعضی پذيرش در ها بچه از بعضی. شوند نمی بالغ سرعت

 تخلیه براي راهی تا كنیم كمك او به شود،  می آشفتـه بقیه از تر زود و كند  می پرخاشگـري و شـده

 سعی. كنیم ورزش پیشنهاد وا به دارد، تحرک به نیاز مدرسه از بعد ما كودک اگر. كند پیدا خود هیجانات

 وقتی. بپرسیم تر  جزئی سؤاالت و كنیم صحبت بیشتر ها  آن با بلکه نپرسیم كلی سؤال كودكانمان از كنیم

 می افزايش را او تسلط احساس كودک طرف از شده ارائه هاي حل راه بردن كار به شد مشخص مشکلی يك

 گیرد می ياد.  شد خواهد موفق مشکالت حل در قوي احتمال با كه كند می پیدا اطمینان همچنین.  دهد

 . كند حل مستقل را آن داشت خواهد آينده در كه مشکالتی برابر در طور جه

 براي مثال براي دارد را خودش خاص نیازهاي خود رشد مراحل طی در كودكی هر باشید داشته توجه(: ک

 دارد زمان به نیاز دبستان اول كودک.  است مهم نوبت رعايت و كالس سر آرام نشستن دبستانی، اول كودک

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

 از بايد والدين.  دارد را خودش طبیعی مشکالت رشد از مرحله هر بنابراين بگیرد قرار دوستانش قبول مورد

 والدين هاي حمايت كه نمايد تفسیر طور اين است ممکن كودک.  كنند دوري سريع پاسخگويی به تمايل
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 آن هاي پاسخ و سوالها و كنید صحبت او با كودک ناشیانه رفتارهاي درباره.  است او شايستگی عدم معنی به

 . شود می كودک نفس به اعتماد افزايش باعث اين كنید پیدا هم با را

 است، مدرسه در شما فرزند روي گوششان و چشم مدرسه زمان طی در كه بزرگساالنی با مناسب ارتباط(: م

. باشد داشته وجود مجدانه تالشی بايد والدين و معلم همکاري رابطه براي بايست و است مفید و مهم بسیار

 بطور معلمین و والدين و شود انجام سريع حداالمکان بايد درسی برنامه تغییر و كودک مشکالت ارزيابی

 ايجاد مشکل كودک همساالن تعامالت و آموزش با تواند می اندازه چه تا مسئله يك كه كنند يابیارز مداوم

 اقدامات است سرآمد كه باهوشی كودک يا دارد اجتماعی ترس كه خجالتی كودک سريع شناخت.  كند

 عاطفی حصیلی،ت ، آموزشی زندگی همه در والدين كه است اين نیازمند نظارت و ارزيابی و دارد نیاز مناسبی

 انجام دقت با را كودكان به كمك و شناسايی مسئولیت والدين و معلمین بنابراين باشند درگیر اجتماعی ،

 . دهند
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 گیري نتیجه

 به برآيند خويش درسی هاي برنامه پس از خوبی به توانند نمی و دارند اضطراب كه آموزانی دانش به ما اگر

 آموزان دانش به كافی زمان دادن والدين، زيرنظر بیشتر تمرينات: مانند پژوهی اقدام در شده ذكر هاي شیوه

 و پرسش و ياددهی در قوي آموزان دانش توان از استفاده وهمینطور كردن حل تمرين و پاسخگويی هنگام

 اينگونه مشکالت از خیلی بگیرد، صورت ايشان تشويق و ترغیب درسی پیشرفت صورت در همچنین و پاسخ

 گردد می حاصل بهبودي روند رفته رفته يا شد خواهد كم ايشان استرس و اضطراب مخصوصاً آموزان شدان

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

 پیشنهادات

 .نمايند وردبرخ آموزان دانش گونه اين با بیشتري صدر سعهً با مدارس دبیران و مربیان معاونان، مديران، ــ1

 وجود از راهنمايی و ابتدايی در مخصوصاً مقطع هر در آموزان دانش مشکل بیشتر چه هر كاهش براي ــ1

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

 به را آموزشی و عاطفی مشکالت و مسائل اب برخورد ٔ  شیوه و آماده مختلف مقاطع به ورود جهت را نوجوانان

 .بیاموزد آنها
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