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 :به  تقدیم

اهههه   ههه    یاک شهههکه ب  هههمش مش متهههکه   ههه      هههک      یثهههک معلمهههکه اهههه    یهمهههه   

دل هکشهههکه  ا هههدش  ب عتههه  بهههه  شب هههد ه      یهههک   ب  ق یهههش هعههها    یدگک تهههکهد

 یهه بکشههد    ههکا ب  تههکه     ی ههکم یتههکه ه اههه  ب   یبهه.  شب ب بهه ا   هه    مهه یهه معصهه ا  

  ههکه   هه    اشتتههکه مملهه   ب  اههش ب    ههک        یمجکهههد  هههک  یمههشب ب بهه ا  مههشش   

 .بکد  ی  ه

  

  

 :تشكر و قدرداني

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشمه كسانی كه طی اين مه كسانی كه طی اين مه كسانی كه طی اين دانيم كه از هدانيم كه از هدانيم كه از ه

و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در . . . ياري كرده اند تشكر نماييمياري كرده اند تشكر نماييمياري كرده اند تشكر نماييم

   ...داشته اند متشكريمداشته اند متشكريمداشته اند متشكريم   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 
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 : چکیده 

كودكان بخصوص در موقعيت هايی چون امتحان ،نقاشی كردن،بازي،محبت در رفتار  اضطرابتظاهرات 

اتفاقا در سال تحصيلی اخير خود من با .كردن در جمع ،ماندن در مدرسه می توان مشاهده و سنجش كرد

در صحبت كردن بين جمع دچار  او .مواجه شدم (ه_س)چنين شرايطی در يكی از دانش آموزانم به نام 

. .ر كل اصال آرام و قرار نداشت و در فعاليت هاي كالسی نمی توانست پيش قدم شودو د. دمی ش اضطراب

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

و وابستگی به خانواده و مخصوصا پدر   آموزاين دانش  اضطراببررسی دريافتم كه يكی از مهم ترين علت 

كه با ايجاد ارتباط .شده بود (ه_س) اضطرابباعث تشديد  كه اين امر .ترس و هراس از كالس و مدرسه بود

و صحبت كردن با آنان در زمينه ايجاد فضاي آرام در خانواده ،بهبود روابط والدين با  آموزبا خانواده ي دانش 

همچنين برقراري ارتباط ن و زا و تالش براي حذف آ اضطرابكودک ،شناخت شرايط و موقعيت هاي 

و ترس  اضطرابسعی نمودم كه كمك از مشاوران با تجربه صميمی با دانش آموزم و صحبت هاي دوستانه و 

 .را تا حدي به آرامش مطلوبی برسانمم آموزكاهش دهم و دانش اورا در 

ان يك حالت را می تو اضطراباست  اضطرابيكی از مشكالت  اساسی دانش آموزان در خانه و مدرسه 

هيجانی شايع دانست به طوري كه همه ي ما دوره يا موقعيت هايی از زندگی را به خاطر می آوريم كه در 

ناآرامی : را می توان چنين تعريق كرد  اضطراباز نظر روانپزشكی . شده ايم اضطرابآن كم و بيش دچار 

 .ابل شناختن نيست،هراس و ترس ناخوشايند يا احساس خطر قريب الوقوع كه منبع آن ق
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 :مقدمه 

 بر سلطه و ها موقعيت تجسّم امكان كند، می ايجاد فرد در را خلّاقيت و سازندگی مواقع، برخی در اضطراب

 شدن آماده مانند مهمی مسؤوليت با جدّي طور به تا انگيزد برمی را وي كه آن يا و آورد می فراهم را ها آن

 انسان، هر زندگی از بخشی منزله به اضطراب .شود مواجه اجتماعی هوظيف يك پذيرفتن يا امتحان يك براي

 به شود، می تلقّی يافته سازش پاسخی عنوان به حد، اين در و دارد وجود آميز اعتدال حدّي در افراد همه در

 فقدان« .رفتيم می خواب به ميزهايمان پشت ما همه نبود، اضطراب اگر»: گفت توان می كه اي گونه

 وامی را ما كه است اضطراب: كند مواجه اي مالحظه قابل خطرات و مشكالت با را ما است مكنم اضطراب

 به كتابخانه از كه را هايی كتاب كنيم، مراجعه پزشك به ها بيماري درمان و پزشكی معاينات براي تا دارد

 تر، طوالنی زندگی سان، ينبد و... كنيم رانندگی احتياط با لغزنده جاده يك در بازگردانيم، ايم گرفته عاريت

 هاي مؤلّفه از يكی انسان، هر زندگی از بخشی منزله به اضطراب بنابراين،. باشيم داشته بارورتري و تر سازنده

 و كودكی دوران هاي اضطراب از برخی كه است زاويه اين از و دهد می تشكيل را وي شخصيت ساختار

 توان می ديگر، عبارت به .پذيرفت تحوّل فرايند بر را ها آن بتمث تأثير و دانست بهنجار توان می را نوجوانی

 نه كند، پيدا مداوم و مزمن جنبه شده، خارج سازندگی حالت از و رود فراتر حد اين از اضطراب اگر  :گفت

 سازش شكست، منبع منزله به را آن بايد بلكه دانست، يافته سازش پاسخی را صورت اين توان نمی تنها

 و آزادي كند، می محروم امكاناتش از اي عمده بخش از را فرد كه كرد تلقّی اي گسترده استيصال و نايافتگی

 تا بدنی و شناختی هاي اختالل از كه را، یاضطراب هاي اختالل گسترده طيف و يابد می كاهش او انعطاف

 .آورد می وجود به اند، گسترده ها زدگی وحشت و موجّه غير هاي ترس
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 : همسئل بیان

 و كنند می شركت كالسی گوناگون هاي فعاليت در خوانند، می درس نويسند، می مشق روزه همه ها، بچه

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

 و شوند می مضطرب و ناراحت پريشان، افسرده، عصبانی، آموزان دانش از گروهی كند، می تغيير چيز همه

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

 ها بچّه انگيزه و حركت موجب كه چرا است، معقول و طبيعی امري امتحانات ايام در دلهره و اضطراب كمی

 آموزشی روند بر منفی تاثير كه برسد حدي به اضطراب ينا اگر اما. شود می موفقيت و خواندن درس براي

 لغت فرهنگ در «اضطراب». است نامعقول و طبيعی غير شود، آنها پيشرفت براي مانعی و بگذارد آنان روزانه

 ،اضطراب شناسی، روان حوزه در و اصالح در اما. است خاطر پريشانی و داشتن شوره دل دلواپسی، معناي به

 عمالً را او كاركرد كه طوري به شود می آن دچار بينی پيش قابل غير آينده قبال در ردف كه است حالتی

 . ببرد لذت خود كنونی موقعيت از تواند نمی فرد و دهد می قرار الشعاع تحت

 توصیف وضع موجود

ش در حال خدمت سال است كه در آموزش و پرور .......و مدت . هستم ........شهرستان  ................. اينجانب 

در حال درس  انیدر كالس من دانش آموز . تدريس می كنم .....پايه بنده در اين آموزشگاه در . می باشم

 (ه_س)در ميان اين دانش آموزان كودكی به نام . خواندن هستند كه از وضعيت درسی خوبی برخوردارند

شديدي بود به طوري كه مرا واقعا به  طراباضو  اضطرابوجود دارد كه در اوايل سال تحصيلی دچار  ........

در . او همواره رنگ و رويش سفيد بود. من و هم كالسی هايش شده بود اضطرابفكر وا می داشت و موجب 

سر كالس آرام و قرار نداشت و هميشه .پرسش هاي كالسی دستپاچه می شد و دست و پايش را گم می كرد

 اضطرابگاهی حالت تهوع داشت و واقعا باعث  اضطرابو  راباضطبه دستشويی و آبخوري می رفت بر اثر 
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تا جايی كه تصميم گرفتم به او كمك نمايم و اقدام پژوهی خود را پيرامون كمك به مشكالت . من شده بود 

 .وي به مرحله اجرا در بياورم

 :اهمیت موضوع  

 با محيطی سازهاي زمينه عنوان به خانوادگی و فرهنگی اجتماعی، متعدد عوامل اضطراب پيدايش در

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

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

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

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

 هاي موقعيت يا خطر تجربه مثل یاضطرابپر هاي موقعيت ادراک داشتن آمادگی در افراد بين طريق آن

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

 . است همراه آشكار اضطراب

  اضطراب های نشانه ●

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

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

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

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

 ...( و مكرر اشتباهات جويی، بهانه ذهن، شلوغی يا گيجی: )فكري هاي نشانه ▪

 روانشناختی های نظریه ●

 :اويروانك هاي نظريه ▪
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 اين توان می ها وفوبی ها وسواس مقاله از اضطراب مورد در را فرويد زيگموند هاي نظريه تدريجی تكامل

 تظاهر براي نامقبول سائق فشار از كه كند می معرفی 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 می خبر تخليه و آگاهانه

 . كند خودنمايی هراس حمله شدت با است

 : رفتاري هاي نظريه ▪

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

 حساسيت نوعی با معموال درمان و است خاص محيطی مقابل در شرطی واكنش يك اضطراب رفتاري، هاي

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

 . ميآيد

 : وجودي نظريه ▪

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

 زندگی در عميق پوچی از شخص و ندارد وجود مزمن ضطرابا احساس براي خاصی شناسايی قابل محرک

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

 قرار شيوع يك در و یاضطراب ت ال اختال انواع نظر از جوانی و نوجوانی سنين آيد برمی مطالعات از آنچه

 . دارند

 : کلیدی های واژه یینتب و ریفعت

 «اضطراب» تعاریف

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

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



 .ربای خرید افیل ورد اقبل وریایش هب سایت مراجعه کنید . افیل ربای مشاهده است ین ا

8 
 

 بی اغلب و موحش و ردهگست تنشی در است ممكن و است آورنده ستوه به انتظار يك عموما «اضطراب». الف

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

 مستقيم تهديد) «آور اضطراب» عينی تهديد يك به است ممكن آيد، می پديد فرد در بدنی و روانی همبسته

 (4)(Lafon، 0973 الفون. )باشد ستهواب نيز( مجازات يا شخصی شوم حادثه مرگ، غيرمستقيم يا

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

 چاپلين،. )است ناتوان ها آن كردن مهار در فرد و شده واقع درونی، يا بيرونی از اعم تحريكات، گرفتن باال

Chaplin، 0975)(5) 

 در الوقوع قريب روزي تيره و ناايمنی احساس و مبهم ترسی اثر بر كه بدنی و روانی حال عين در ناراحتی. ج

 (6)(Pireron، 0915 رون پيه. )آيد می وجود به آدمی فرد

 جهانی نابسامانی و نقص معنايی، بی به نسبت مستقيم هشياري با توأم هيجانی حالت منزله به اضطراب. د

 (7)(Reber، 0915 ربر. )كنيم می زندگی آن در كه است

 هاي نشانه يا( 1)لذتی بی احساس با همراه آينده، هاي بدبختی يا خطرها به نسبت پيشاپيش اضطراب.  ه

 (9)(DSMIV,0994. )باشد بيرونی يا درونی تواند می شده بينی پيش خطر منبع البته كه تنش، بدنی

 رولومی. )شود می ايجاد شخص زندگی یاصول هاي ارزش از يكی افتادن خطر به اثر در كه ترسی. و

Rolomy)(01) 

 كه آوري رنج احساس عنوان به را «اضطراب» توان می شد، ذكر كه تعريفی چند از كلی بندي جمع يك در

 به. كرد تعريف است، وابسته غيرمعين شيئی به كه خطري انتظار با يا كنونی آميز ضربه موقعيت يك با

 .كند نمی درک وضوح به را آن منبع فرد كه است تهديدي يا ناايمنی فهومم مستلزم اضطراب ديگر، عبارت
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 : امتحان اضطراب

 دانش يا) آموزان دانش اغلب امتحانات آغاز از قبل كه است ناخوشايندي هيجانی حالت امتحان، اضطراب

 گونگونا هاي اضطراب ساير همچون تواند می نيز اضطراب اين كنند، می حس خود وجود در( جويبان

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

 را آنها امتحانات شروع هنگام و شود تبديل آموزان دانش براي جدّي و اساسی مشكل به تواند می امتحان

 . باشند نداشته هايشان انديشه و افكار به توجهی و تمركز هيچ كه حدّي تا كند ناتوان و عصبی شديداً

 : روانی سالمت

 اضطراب ناخوداگاه كه اند تحصيلی سال طول در ها بچّه موفقيت نگران چنان آموزگاران و والدين از گروهی

 می آموزان دانش و خود روانی سالمت كاهش موجب و دهند می رواج مدرسه محيط و خانواده بين در را

 ريزي برنامه موجب ها، بچّه وجود در انگيزه ايجاد و دادن هشدار اندكی كه تاس الزم نكته اين توضيح. شوند

 بيشتر مقدار اين اگر داشت توجّه بايد ولی شود، می آنها تالش و كار پذيري، مسئوليت حس افزايش منظّم،

 به را ها بچّه عالقه عدم و يادگيري كاهش و تحصيلی افت: جمله از گوناگونی مشكالت باشد، معمول حدّ از

 . داشت خواهد دنبال

 : نفس به اعتماد

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

 و مهارت بدانند، بيشتر موضوعی ي درباره هرچه كه است دليل بدان نيز امر اين. يابد می كاهش حداقل به

 . كنند می پيدا خود هاي داشته به نسبت بيشتري اعتماد

 : اطالعات گرداوری روش

دانش  كه شدم متوجهپس از گذشت چند هفته از سال تحصيلی و برگزاري آزمون هاي سنجش آزمايشی 

 اضطرابو  باشد، می آموزان دانش ديگر از بيشتر امتحان از شاضطراب و دلهره و ترس (ه_س)آموزم به نام 

 ..  روي كليه مسائل آموزشی اش تاثير بگذارد اضطرابو  اضطرابث شده اين زيادي دارد به طوري كه باع
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 مصاحبه با دانش آموزان در رابطه با اضطراب

 :براي گرد آوري اطالعات و يافتن پاسخ پرسشنامه اي با دانش آموزان مطرح كردم 

 :گرامی آموز دانش

 بيان را شما ويژگيهاي ممكن وجه بهترين به كه را گزينه چهار از يكی و بخوانيد دقت به را زير جمالت لطفاً

 يك انجام حال در را خود دهيد پاسخ زير سؤاالت به بتوانيد راحتتر كه اين براي. بزنيد عالمت ميكند،

 شما از آن از قبل يا امتحان حين در كه رفتارهايی و افكار احساسات، به توجه با و كنيد تصور فرضی امتحان

 .يدده پاسخ ميزند، سر

 .باشم داشته حواس تمركز امتحان، موقع نميتوانم هم باز زياد، تالش وجود با -0

 .ميشود دشوارتر برايم مطالب يادگيري ميشوم، نزديكتر امتحان روز به چه هر -1

 .ميشوم بيقرار و ناآرام خيلی امتحان، شروع از قبل -3

 .ميشوم دلهره اردچ امتحان موقع هم باز خواندهام خوب را درسی وقتی حتی -4

 .نگيرم خوبی نمره امتحاناتم در مبادا كه دلواپسم -5

 .ميكنم ناتوانی احساس سؤاالت به دادن جواب براي امتحان جلسه در -6

 .ميشود بيشتر امتحان جلسه در دلهرهام و نگرانی باشد دشوارتر امتحان سؤاالت چه هر -7

 .ميكنم فكر زياد امتحان در شكست باره در -1
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 .ميشوم بيقراري و ناآرامی دچار امتحانات ايام در -9

 .نيستم بلد را هيچكدام كه ميكنم حس ميافتد، سؤاالت به چشمهايم كه اين محض به - 01

 .بخوانم درستی به را سؤاالت نميتوانم كه ميشوم عصبی قدر آن امتحان هنگام - 00

 .ميكنم اشتباه ؤاالتس به دادن پاسخ در امتحان، جلسه در دستپاچگی خاطر به - 01

 .برنيايم امتحانات عهده از مبادا كه نگرانم - 03

 .كنم حفظ را خود آرامش نميتوانم امتحان هنگام - 04

 .نميگيرم ياد خوب هم باز ولی خوانم، می بارها را مطلب يك امتحان، مورد در زياد نگرانی خاطر به - 05

 .ميشوم دلشوره دچار امتحان موقع - 06

 .ميشوم ترديد دچار لياقتم و شايستگی مورد در بگيرم كم نمره امتحان يك در اگر - 07

 .ميكند مضطربتر مرا سختتر امتحانات - 01

 .نميشود خوب امتحانم نتيجه امتحان، جلسه در شدن عصبی علت به - 09

 .ميزند شدت به قلبم كه كنم می احساس امتحان هنگام - 11

 .دهم نشان را خودم هستم، كه نآنچنا توانم نمی امتحان در - 10

 .شوم می دستپاچه امتحان هنگام - 11

 .لرزد می بدنم تمام امتحان هنگام - 13

 .بدهم جواب جا به جا را سؤاالت كه ميشود باعث امتحان از ترس و نگرانی - 14
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 .گردد ضايع حقم كه ميشود باعث امتحان از ترس - 15

 :تجزیه و تحلیل اطالعات

 :پس از مصاحبه و مشاهده به راهكار هاي زير دست يافتم اضطراب براي رهايی از

 منظم زدايی حساسيت .0

 اضطراب مقابل در سازي ايمن. 1

 مطالعه هاي مهارت آموزش. 3

 منطقی غير و عقالنی غير باورهاي با مقابله. 4

 اضطراب مقابل در سازي ايمن. 5

 (تكليف به مربوط هاي محرک به توجه و كليفت به نامربوط هاي محرک به توجه عدم) توجه آموزش. 6

 : امتحان اضطراب کاهش در مدرسه اولیای نقش

 ايجاد رابطه صميمی و دوستانه با دانش آموز مضطرب-

 محبت كردن به دانش آموزان و صحبت كردن پيرامون مسائل مختلف به صورت دوستانه-

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

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

 آخر هاي شماره دشواردر سؤاالت گنجاندن -

 آموزان دانش ميان در ناسالم رقابت ايجاد از اجتناب -

 دانند نمی كه را آنچه نه باشد می آموزان دانش هاي دانسته از ارزيابی امتحان هدف -
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 سؤاالت دشواري سطح خصوصاً گيري اندازه و سنجش اصول به توجه -

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

 ... و -

 : پیشنهادی حل راه

 : شود یم پيشنهاد ذيل راهبردهاي و كارها راه آموز دانش اضطراب و اضطراب كاهش و تقليل براي

  ايجاد رابطه صميمی و دوستانه با دانش آموز      -0

 در دانش آموز اضطرابو  اضطراببرقراري ارتباط با اولياي دانش آموزم در خصوص برطرف نمودن      -1

 تسهيل را آموزان دانش در يادگيري فرايند بتواند كه آموزشی و علمی نوين هاي روش از استفاده     -3

 .  نمايد

 به اي دلهره و ترس نبايد آموز دانش تنها نه االصول علی بدانيم كه آموزشی ارزشمند هدفهاي به نيل     -4

 . باشد امتحان روزهاي انتظار به مشتاقانه كه برسد علمی آمادگی از درجه اين به بايد بلكه دهد راه خود

 (: حلها راه اجرای و اقدام) پیشنهادی های حل راه اقدام   

 تقليل و كاهش جهت را كار راه چند ،در كالس  شديدش اضطراب و مآموز دانش بودن مواجه به تعناي با

 : داشتم معمول ذيل شرح و ترتيب به اضطراب و دلهره

 و درخواست مساعدت آنها  (ه_س)تماس تلفنی با اولياي  -0

 .را هميشه پيش خودم می آوردم و به وي محبت می كردم (ه_س) -1

می برقرار كردم به طوري كه پيش من راحت بود و حرف هاي دلش را می ارتباط صمي (ه_س)با  -3

 .زد
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 .از او پيش دانش آموزان تعريف می كردم و نقاط مثبت وي را به دوستانش می گفتم -4

 .به مناسبت تولدش كادويی را براي او تهيه كردم و پيش همكالسی هايش به وي دادم -5

 .هی خوراكی می خريدمدر حياط مدرسه با او قدم می زدم و برايش گا -6

 راهکارهای اجرای بازی درمانی

 سوسكه خاله

 فردي: بازي نوع

 :اهداف 

  كودک ترس كاهش •

 بخش لذت فعاليت يك به ترس تبديل •

 كودک در ترس بيان جهت مناسب روش يك ايجاد •

 هايش ترس با كودک تدريجی مواجه •

 :الزم وسايل 

 سفيد كاغذ •

 رنگی مداد •

 تزيينی وسايل و روبان رنگی، كاغذ •

 :شرح 
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 كند می خوشحالی احساس ها آن با و دارد عالقه ها آن به كه را چيزهايی خواستم  دانش آموز  از ابتدا در

 يا كيك، مثل هايی خوردنی خانواده، اعضاي مثل افرادي شامل تواند می موضوعات اين. بكشد كاغذ روي

 .باشد دوستانش

 

 سوسك، سگ، تاريكی، مثل. ترسد می ها آن از كمی كه بكشد را چيزهايی خواستم او  از دوم مرحله در

 .دارد وحشت ها آن از او كه چيزي هر و هيوال

. بياورد را موجود آن اسم و بزند فرياد گذاشته خودش جلو را آن كه طور همان كودک سوم مرحله در

 !«سوووووووووسك واااااااااي»

 با بگذارد، دار خنده اسم برايش. كند دار خنده را خود ترس موضوع هك خواستم او  از از چهارم مرحله در

 .كند رنگ را آن خالی خال و روشن هاي رنگ با. كند درست لباس و كاله برايش رنگی كاغذ

 : گفتگو و بحث

 مدام شبانه هاي كابوس از كه كودكانی حتی. است موثر بسيار كودكان ترس كاهش و درمان در بازي اين

 كاغذ روي را خود كابوس و اضطراب هميشگی صحنه. بگيرند كمك فن اين از توانند می رنجند در

 .بريزند دور و كنند پاره را آن ترس از رهايی حس ايجاد براي يا سازند زيبا را آن و كنند نقاشی

 گرد آوری شواهد دو

تگی اش به پدر كم شد و از وابس. بهتر می شد (ه_س)پس از اجراي راه حل هاي گفته شده روز به روز حال 

و . و همواره از من تشكر می كردند. پدر و مادرش بسيار خوشحال بودند. ش از بين رفتاضطرابو  اضطراب

 .مدير مدرسه نيز از وضعيت پيش آمده راضی و خوشنود بود

 : پیشنهادات ارایه
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 هاي پژوهش براي تواند می زير موارد به توجه شده كسب تجربيات و حاصله تحقيقات و پژوهش اساس بر

 : شود واقع موثر بعدي

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

 دارند آموزگاري اگر لذا. شود می آغاز مدارس بازگشايی اول روز همان از امتحانات، آميز موفقيت گذراندن

 می گوش دقّت با او هاي صحبت و درس به كه طور همان نويسد، می بلوتا روي را درس مهم نكات كه

 متوجّه كامالً را درس موضوع كه كنند می احساس اگر كنند، برداري يادداشت نيز او هاي نوشته از دهند،

 بسياري چون دهد توضيح برايشان دوباره را مطالب آن كه بخواهند خود مربوطه آموزگار و معلّم از اند، نشده

 درس به بيشتري تمايل و عالقه با آموزان دانش شوند می متوجّه كه زمانی ان،آموزگار و مربيّان و معلّمين از

 دانش يادگيري و آموزش آنها هدف زيرا برند، می لذّت درس مطالب توضيح و تكرار از كنند، می توجّه

 . است آموزان

 محترم اولياي و آموزان دانش به درست و حصحي آموزش با توان می را ها اضطراب اين صورت هر در -ب

 به جلسه چند طی درسی مطالب فهميدن با همراه فرزندانشان اصولی و صحيح مطالعه انجام چگونگی و آنان

 ( . آموز دانش اولياي همان) داد آموزش آنان

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

 . آورند عمل به درس كليدي مهم طالبم از برداري خالصه     -0

 . مطروحه سواالت به دادن پاسخ و مهم سواالت طرح با همزمان درسی مطالب مرور     -1

 . درسی جزوه و كتاب مرور و بازخوانی     -3
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 :  تحصیلی اضطراب انواع

 می فرد كردكار تسهيل موجب فشار و اضطراب متوسط ميزان:  كننده تسريع يا كننده تسهيل اضطراب •

 (  براهنی) شود

  درماندگی، احساس تمركز، عدم پريشانی، باعث رود فراتر معينی حد از اضطراب اگر : كننده ناتوان اضطراب •

 شناختی نقايص به تنها مضطرب افراد ضعيف عملكرد. گردد می جسمی/رفتاري و شناختی  ذهنی، اختالل

 در نقص امتحان، انجام صالحيت و شايستگی به مربوط دتوان می اضطراب افراد اين در. شود نمی مربوط

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

 .باشد می تر مهم كلی و عمومی اضطراب ميان اين در

 :  امتحان اضطراب در جنسیت نقش

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

 (.0995 دابسون و كريگ . ) است شده پذيرفته زنان و دختران

 می ثبات و يافته گسترش كودک با والدين تعامل در كه است حالتی اضطراب دارد، اعتقاد( 0973) ساراسون

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

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

 والدين موارد برخی در. دهند می قرار فشار تحت خود نظر مورد موفقيت كسب آنهابراي استعدادهاي

 . كنند می القا فرزندانشان به را ودخ ي نيافته تحقق آرزوهاي

  :  اضطراب میزان در مؤثر عوامل

  كم ي نمره ي واسطه به كودک تنبيه •

  معلم انتظارات •
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  مطالعه هاي روش و تحصيلی هاي مهارت •

  امتحان دشواري •

  امتحان برگزاري شرايط •

  هوش •

  اجتماعی  اقتصادي، طبقه •

  پيشرفت انگيزه •

 تشخصي نوع •

 اضطراب علل

 دانش اضطراب باعث گفتاري، شنيداري، ديداري، معلوليتهاي مانند ها معلوليت برخی خانوادگی، مشكالت

 .است امتحان و نمره آموزان دانش در اضطراب علل ترين عمده و ترين مهم از يكی. شود می آموزان

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

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

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

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

 (Anxiety Separation) جدايی اضطراب ▪

 (Anixiety EXam)امتحان اضطراب ▪

 (Anxiety Social) اجتماعی اضطراب ▪
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 (Phodia School) مدرسه از ترس ▪

 کرد؟ برخورد صحیح طور به اضطراب با توان مي چگونه

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

 می ياد ما. نخورد برهم مان زندگی تعادل كه كنيم برخورد مسائل با بايد چگونه دانيم می و كنيم برخورد

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

. دهيم ترتيب حون بهترين به را اضطراب بر غلبه استراتژي يك و دهيم تطبيق زمان مقتضيات با را خود رفتار

 از يكی مرگ مثال رود می شمار به ها آن زندگی عطف نقطه كودكان براي آن ايجاد كه حوادثی موارد در اما

 در كودكان زندگی مهم موارد اين در ها آن واكنش مدرسه، يا زندگی محل تغيير يا نزديك بسيار بستگان

 اوليا يا معلم عنوان به ما بيايند، كنار موفقيت با زندگی هاي اضطراب با همواره بتوانند كه آن براي سن اين

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

 آيد برمی چنين آمده عمل به كه مطالعاتی از.است نه عاقال ها آن روحی و جسمی هاي العمل عكس آيا كه

 .است يادگيري جريان يك ديگر تعدادي در و است ذاتی عامل يك اضطراب بر غلبه افراد از تعدادي در كه

 .باشد داشته تواند می سزايی به تاثير مورد اين در عملی تمرينات و افراد تربيت طرز نهايت در

 اضطراب درمان برای پیشنهادی های روش

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

 می صورت آن در دهند می انجام را ما عصبی سيستم تنظيمات كه دارند وجود اضطراب و اضطراب هاي

 درمانی روشهاي از توانيم می چطوري اينكه و شد ايجاد ما در اضطراب چگونه اينكه به كنيم نگاهی توانيم

 . كنيم استفاده اضطراب كاهش و خود عصبی سيستم كردن آرام براي

 ايد نشسته دكتر انتظار اتاق در كه وقتی شايد.  است كرده تجربه خود زندگی طول در را اضطراب كسی هر

 تمام كه زمانی يا و شماست منتظر تزريقات اتاق در بزرگ خيلی سوزن يك با پزشكتان كه كنيد می فكر و
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 بيهوده تالشت تمام كه پنداريد می كنيد می نگاه رتانماد صورت به وقتی اما ايد كرده آشپزي صرف را روز

 . باشيد متنفر ازشغلتان يا است شده تلف

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

 كردن، عرق هان،د خشكی عضالنی، تنشهاي ، تمركز نداشتن ، خوشايند نا احساس داشتنن ، قلب طپش

 .  زدن نفس نفس شكمی، حفره در عصبی دردهاي احساس

. دارد اضطراب كننده ايجاد منبع به بستگی كه مدت طوالنی يا و باشد مدت كوتاه هم تواند می اضطراب

 .  كند می ايجاد شما در را زيادي عالئم و هست مدت طوالنی هااضطراب بيشتر البته

 عالئم از بعضی حالت اين در كه. كرد خواهيد تجربه طوالنی دوره يك به كنشوا نتيجه در شما اضطراب اگر

 شغل از ناشی شما اضطراب است ممكن. شود می ايجاد بشدت افراد در خلقی كج و يبوست اسهال، قبيل از

 به كه بود خواهيد مجبور چون شويد بيدار صبح كه ترسيد می كند، نمی رها را شما هرگز كه منبعی باشد،

 از. رويد سركار به مجبوريد شويد می بيدار وقتی چون رويد رختخواب به شب كه ترسيد می برويد، كار سر

 زمانی رويد سركار مجبوريد بازهم رسد می اتمام به هفته پايان تعطيالت وقتی زيرا ترسيد می هفته پايان

 اشتهايی، كم يا اشتهايی پر سينه، قفسه درد چون عالئمی است ممكن باشد شما همراه هميشه اضطراب كه

 بهر اما هستند، ما روزه هر هاياضطراب از انواعی شده توصيف موقعيت 3 تمام. شود ايجاد انسان در خوابی بی

 . كند ايجاد عاطفی و روحی جسمی، چون عوارضی است ممكن ما از يك هر براي حال

 آموزان دانش در آرامش ایجاد برای راهکارهای

 .باشد می نابهنجار كودكان رفتار اصالح هاي روش بهترين از يكی آموزان دانش به مسووليت دادن _0

 تقديرنامه لبخند، يك صورت به آنان مثبت و مفيد هاي فعاليت و خدمات قبال در آموزان دانش تشويق _1

 ...و

  ها والدت و اهلل ايام مثل مختلف هاي مناسبت و شادي هاي جشن برپايی _3
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 آموزان دانش خود هاي فعاليت و ابتكارات ها، خالقيت زا نمايشگاه تشكيل _4

 سال طول در تربيتی و تفريحی -علمی اردوهاي برگزاري 5

 صبح اول در شادابی ايجاد براي صبحگاهی هاي ورزش برگزاري 6

 آموزان دانش روانی و جسمی بهداشت به توجه 7

  مدرسه محيط كالس، در اندوست جمع در خصوص به آموزان دانش سرزنش و تحقير از پرهيز 1

 (شاداب و روشن هاي رنگ با ها سالن و راهروها ها، كالس آميزي رنگ) مدرسه محيط زيباسازي 9

 مدرسه... و آموزشی عمرانی، امور در آموزان دانش اولياي دادن مشاركت 01

 ...و اساليد ،CD صورت به آموزنده هاي فيلم نمايش 00

 اعالنات تابلو در درسی و تربيتی امور در فعال كوشا، ممتاز، آموزان دانش عكس نصب 01

 (آموزان دانش مشاركت با فعال يادگيري و تدريس) آموزمحوري دانش تدريس روش اجراي 03

 مدرسه اولياي و معلمان توسط آن حذف عدم و آموزان دانش تفريح زنگ به توجه 04

 ...و خطاطی ،طراحی نقاشی، سرود، قبيل از تربيتی هاي فعاليت تقويت 05

 مدرسه محيط در عدالتی بی و تبعيض هرگونه از پرهيز 06

 مدرسه و كالس به ورود در تميز و آراسته ظاهري داشتن 07

 ...(و جهان كشور، به مثبت نگرش) روشن اي آينده به اميد روحيه تقويت 01

 علمانم و كاركنان همكالسان، به متقابل احترام و همنوع به احترام روحيه تقويت 09
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 ...و تولد عيد، ايام مثل آموزان دانش براي تبريك كارت تهيه 11

 مختلف هاي مناسبت به شيرينی و گل توزيع 10

 كالس محيط در قداست ايجاد براي مجيد اهلل كالم  آيت از تالوتی با كالس شروع 11

 (حدالمقدر) آموزان دانش خطاهاي از بخشش و گذشت 13

 آموزان دانش در ابتكار و آوري عنو خالقيت، روحيه تقويت 14

 آموزان دانش بين صميميت و دوستی با همراه گروهی هاي فعاليت اجراي 15

 آنان با عطوفت و انس ايجاد و محله روحانيون مساجد، با آموزان دانش تعامل 16

 مصائب و مشكالت مقابل در خداوند به توكل و تقويتايمان و مذهبی اعتقادي، مسائل تفهيم 17

 آموزان دانش جسمی و روحی مناسب شرايط و ها موقعيت در اندرز و موعظه 11

 مدرسه هاي فعاليت در آموزان دانش دادن مشاركت 19

 آنان روح و جسم با متناسب نوجوانان و كودكان روانی و اجتماعی عاطفی، روحيه به توجه 31

 تدبر و شجاعت روحيه تقويت 30

 ...و دينی بزرگان مفيد و هكوتا جمالت و كلمات از استفاده 31

 ها مناسبت و اهلل ايام و صبحگاهی مراسم در جذاب مبلغان و سخنران از استفاده 33

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

 ...و ديواري روزنامه سخنرانی، هاي صورت به بزرگان و دانشمندان زندگينامه ارائه 35
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 برگزيدگان تشويق و فرهنگی -علمی مسابقات برگزاري 36

 آموزان دانش به زندگی و درسی ريزي برنامه راهكارهاي ارائه 37

 راهكار های ایجاد آرامش در کودکان توسط والدین

 راههاي ابتدايی روزهاي اين در آرام محيطی ايجاد و تركردن بخش لذت ،اضطراب و اضطراب كاهش براي

 .آيد برمی مادري و پدر هر عهده از آنها دادن انجام كه دارد وجود اي ساده

 خير به ها گذشته ياد

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

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

 !فرزندم اببخو آرام

 روز طی كه معنی اين به. كنيد تنظيم مستقيم غير صورت به را كودكتان خواب برنامه قبل هفته دو يكی از

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

 قبل روزهاي از زودتر را او مرور  به نيز حهاصب و بخوابد راحت شبها بتواند تا كنيد آرام شب ابتدايی ساعات

 .كنيد بيدار

 !زيباست چه تو شدن بزرگ

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

 مثل اي جمله انعنو هيچ به شد، مرتكب اشتباهی اگر اما كنيد تشويق را او سن با متناسب رفتارهاي و كنيد

 .نبريد كار به كنی می رو كارها اين كشی نمی خجالت آخه شدي، بزرگ ديگه تو اينكه
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 او است ممكن حتی صحبتها اين از ناشی عصبانيت و كند می ناخوشايند او براي را شدن بزرگ حس كار اين

 هيچ به شد اشتباهی يا زشت كار مرتكب اگر حال عين در. پسنديد نمی شما كه كند كارهايی به تشويق را

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

 .گذارد می جاي به او ذهن در مدرسه از ترسناک تصوري تنها كار اين. نترسانيد

 داري را ها هزينه اين ارزش تو

 آن عنوان هيچ به داريد مشكل تحرير  لوازم خريد يا مدرسه شهريه هزينه تامين در و داريد مالی مشكل اگر

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

 .است شده شما زحمت باعث و شده بزرگ

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

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

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

 .دهيد انجام هستيد، هزينه اين

 خدا رضاي به ما راضی

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

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

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

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

 وره؟ كدوم مدرسه راه
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 اضطراب كودكتان اگر بزنيد، او مدرسه به سري كودكتان با حتما كنيد سعی مدرسه، از قبل روزهاي در

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

 نشود آسان كه نيست مشكلی

 يا كودكتان اضطراب باعث تواند می كنيد می فكر كه موضوعاتی مورد در توانيد می مانده، باقی روزهاي اين در

 مدرسه در شدن گم از كه كودكی داستان مثال عنوان به. كنيد صحبت داستان صورت به شود،  خودتان حتی

 در ها داستان اين كه باشيد داشته توجه. ندارد دوست را او معلمش كرد می فكر ابتدا كه كودكی يا ترسيد، می

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

 ديگر يكی. داشت خواهد بيشتري تاثير شد،با تر نزديك فرزندتان ذهنی مسائل به داستان موضوع هرچه البته

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

 .كنيد

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

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

 ريزي برنامه با چيز همه

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

 كودكتان در تواند می دقيقه5 حد در حتی شما كردن دير اوقات گاهی كه باشيد داشته توجه مدرسه

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

 ايجاد تحصيلی سال ابتدايی روزهاي در نظمی بی كمی با كه اضطراب اين است ممكن مواقع بعضی در

 .شود شما و كودكتان رنج باعث مدتی تا شود می
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 نكنيد ناراحتی اظهار فرزندتان جلوي مسيربودن بد يا و مدرسه ودنب دور مورد در وقت هيچ اينكه ديگر نكته

 رنج او بردن مدرسه به براي شما آنكه اول كند؛ ايجاد آزاردهنده و مخرب احساس 1 او در تواند می كه چرا

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

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

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

 كودک به زيرا است، بهتر شدبا كمتر افراد اين تعداد چه هر البته. هستند مدرسه از او آوردن و بردن مسئول

 .دهد می بيشتري آرامش نيز

 مدرسه اول روز 

. شود می شروع سال ادامه براي او هاي برنامه و معلم معرفی با جديد تحصيلی سال و مدرسه اول روز اغلب

 ها همكالسی بقيه به را خودشان تا دهند می فرصتی شاگردانشان به هم ذوق خوش هاي معلم از بعضی البته

 .كنند عرفیم

 اين تا باشيد زنگ به گوش پس. گذارد می ميان در شاگردان با را كالس قوانين اول روزهاي همان معلم 

 .نكنيد فراموش سال طی را قوانين

 سال يك براي اي دوستی است؛ مناسب افراد يا فرد با شدن دوست براي خوبی فرصت اول روز ضمن، در

 دوست كردن پيدا هميشه بدانند بايد اما بشناسند، را هايی كالسیهم قبل سال از ها بچه شايد. تحصيلی

 احوالپرسی و سالم ديگر هاي بچه با اول روز همان از كه بياموزيم ها بچه به پس. است مفيد و مهم خوب

 .كنند تالش خوب دوستان يافتن براي و كنند

 مدرسه تغيير
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 تغيير اين. برود دبيرستان به راهنمايی از يا ايیراهنم به ابتدايی مدرسه از امسال شما فرزند است ممكن

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

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

 كنار بخوبی جديد شرايط با تا كنند می كمك آموز دانش به و هستند آگاه تغيير اين زا معموال نيز ها معلم... و

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

 مدرسه اول روز خوب حس

 آنها از تابستان طول در ها بچه كه دوستانی. است قديمی دوستان ديدن براي دوباره فرصتی مدرسه اول روز

 .شود داشتنی دوست و خوب روزي به تبديل اول روز كه اين براي است خوبی بهانه همين. اند بوده دور

 ها بچه به خوبی حس نيز التحرير لوازم تا گرفته لباس و كفش و كيف از مدرسه، وسايل كردن آماده بعالوه

 خوب باشد يادتان پس. گذارند یم سر پشت را مدرسه اول روز تر راضی و تر راحت آنها گونه اين. داد خواهد

 را چيز همه بخواهيم اگر باشد سختی خيلی كار شايد اول روز صبح. باشد آماده چيز همه قبل شب كه است

 كمتر ها اضطراب و ترس مدرسه اول روز صبح تا كند می بزرگی كمك ساده ظاهر به كار همين. كنيم آماده

 .نكنيم اكتفا اول روز به تنها و كنيم حفظ را دتعا اين سال طول در كه است بهتر چند هر. شود

 ناخوشايند شروعی

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

 عادي ها بچه براي چيز همه مدرسه در تا است الزم زمان اندكی كه كنند می توصيه تربيتی علوم متخصصان

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

 در توانند می مدرسه مشاور يا معلم مادر، پدر،. كنيم صحبت كودک با است بهتر نداشت، خوبی احساس هم

 .كنند كمك آموز دانش به مورد اين
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 العاده فوق روزي

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

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

 شروع از قبل بش كه بدانند بايد ها بچه پس. شود گذاشته كنار مدرسه دوران در بايد عادت اين اما شوند،

 به رفتن از قبل. نكنيد فراموش را صبحانه بعالوه. كنند تجربه را خوب روزي تا بخوابند خوب بايد مدرسه

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

 نتیجه گیری

 شده بدل مدرن جوامع مشكالت ترين مهم از يكی به اضطراب انسان، زندگی تغييرات به توجه با و امروزه

 ترين اصلی و ترين مهم از يكی است، برخوردار خاصی شيوع از بزرگساالن ميان در كه اين بر عالوه كه است

 تر جدي بسيار كودكان در اضطراب و اضطراب مطمئناً.است كودک روانشناسان با پزشكی هاي مشاوره داليل

 اين با مقابله مهارت و توانايی خويش سن اقتضاي به كودكان زيرا. بود خواهد بزرگساالن از تر خطرناک و

 در شده ايجاد فيزيكی يا عاطفی تغييرات به پاسخ نوعی اضطراب واقع در. ندارند را آن بر غلبه و پديده

 گونه به كودک شخصيت و زندگی موقعيت سن، به توجه با تواند می كه است كودک زندگی شرايط و محيط

 دارو، نظر داخلی عوامل دسته دو به كودكان در اضطراب آورنده وجود به عوامل.كند پيدا بروز مختلف هاي

 مكان تغيير والدين، جدايی مانند خارجی عوامل و خستگی بدن، حرارت درجه تغيير صدا، و سر به حساسيت

 .شوند می بندي ،تقسيم دكتر از ترس ديگران، حد از بيش توقعات خشونت، مدرسه، يا زندگی

 معموالً كه اي گونه به هستند تأثيرگذار البته و ساده بسيار كودک زندگی در زا اضطراب عوامل اوقات بعضی

 مثل عزيز فرد يك از مدت طوالنی جدايی حتی گاهی مثال عنوان به. انگيزانند برنمی را والدين توجه

 .باشد كودک اضطراب اصلی منشأ تواند می معلم و مادربزرگ پدربزرگ،
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