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 چکیده

دم اضطراب اختاللي است كه مي تواند گاه موجب بروز ع     

و اضطراب امتحان نوعي ناآرامي» تحرك در خانواده شود . 

قبل و بعد از   تشویش است كه به علت نگراني و ترس در حین،

كنند همه اضطراب را تجربه مي معمولا   شود.تجربه مي امتحان

اضطراب به حدي  یابند كهدر مي ،آموزان  برخي از دانش ولي

كند كه نمراتشان را مي در یادگیري و امتحانات آنها دخالت

   سایت اینترنتي (« ) دهد.ثیر قرار ميأتحت ت جداا 

در سال تحصیلی اخبر بنده تصمیم گرفتم تا اضطراب دانش 

 آموزان ناشی از امتحان را در آنها کاهش دهم.

 نکات کلیدی :

 راهکارها –اضطراب امتحان  –دانش اموزان 

 مقدمه

 18رن روشنگري ، قرن ق 17در بین اعصار و قرن ها ، قرن 

قرن مدیریت و  20قرن صنعت و قرن  19قرن منطق ، قرن 

ارتباط و قرن استرس و اضطراب و نابساماني هاي عصبي است 

. بر اساس برآورد پژوهش گران ، سالنه حدود ده میلیون 

اضطراب امتحان را تجربه مي كنند ؛ و براي %  ،دانش آموز

ست و با افزایش سن میزان این عده اضطراب فلج كننده ا 25

آن افزایش مي یابد . نتایج به دست آمده در نتیجه ي 

تفاوت هاي جنسي نشان داده است كه دختران مضطرب تر از 

 پسران هستند . 
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 بیان وضع موجود

سال در روستاهای  11مدت  . سال سابقه خدمتي دارم 16حدود 

شهر و در  سال است که در 5و  ...............شهرستان 

یکی از دبستانهای این شهرستان ، یعنی دبستان دخترانه 

 حضرت زهرا )س( مشغول به خدمت می باشم. 

 23نام دارد.  «الفپنجم »کالسی که من در آن تدریس می کنم 

نفره و یک   4نفر دانش آموز دارم . آنها را در پنج گروه 

ه ها گروه ها و سرگرو نفره تقسیم بندی کرده ام . 3گروه 

 در هر هفته به طور دائم تعویض مي شوند . 

درس مهارت هاي  وضوعماز كالسم برای گروه بندی  همچنین

)  4تدریس در س مثالا برای   . كرده ام استفادهزندگي 

از :  روه ها به طور تصادفي عبارتندنام گ، احساسات ( 

گروه غریب ، گروه غمگین ، گروه غرور ، گروه تنهایي ، 

 شحالي .گروه خو

خوشبختانه مي توان گفت من امسال دانش آموزي كه كامالا 

متوسط به بال و  نفر 1ضعیف باشد نداشتم. وضعیت تحصیلی 

} ایشان از دانش آموزاني بود كه در مهر ماه در سطح خوب 

سطح نمراتش از وضعیت چندان مطلوبي برخوردار نبود . پس 

جدا شده اند و  از پرس و جو متوجه شدم كه والدینش از هم

طالق گرفته اند و او با نامادریش زندگي مي كند . با 
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گذاشتن كالس جبراني و تشویق هاي كالمي و غیر كالمي و محبت 

به او و همچنین كار كردن دو نفراز دانش آموزان زرنگ در 

 زنگ تفریح با او توانسته ام او را هم به سطح دانش

هم در  نفر  2 تحصیليضعیت و آموزان بسیار خوب برسانم . {

 نفر ممتاز و عالي است .  20بسیار خوب و  سطح 

در به ویژه  از این دانش آموزانداشتن اضطراب معدودي اما 

برخی از  خود دانش آموزان و و اظهاراتریاضي  امتحان

 والدین به اثبات رسیده است . 

مستمر و پایاني ) بعد از این که میانگین نمرات   هم چنین

 پی بردم،  نمودمرا مقایسه ات نیمه اول امتحان( اوراق 

در سطح پایین است . این وضعیت كمي  پایاني نمره هاي

فکر مرا به  این مسئله مدتي چندان برایم خوش آیند نبود و

 خود معطوف کرده بود . 

تصمیم گرفتم تا آن جایی که می توانم در كاهش اضطراب 

به دنبال  ندیشم  وبعضي از  این دانش آموزان چاره اي بی

حل مسئله باشم . مسئله اصلی که من با آن روبرو هستم این 

بعضي است که چه شیوه ها و روش هایی را اتخاذ نمایم تا 

ریاضي  ات به ویژه امتحاندانش آموزان در امتحاناز 

آرامش كامل به سوالت پاسخ  ضطراب نداشته باشند و باا

 ا مي كند ؛ و همافزایش پید حجم كتبهم  زیرا دهند .

ممكن است آنان  امتحانات نوبت دوم نیمه نهایي مي باشد و

تي مشكالدچار در مقاطع بالي تحصیلي  همچنین  ؛ افت نمایند

 .  دخواهند ش

ی پس مبنای پژوهشی که من اتخاذ کردم این است : چگونه م

از دانش آموزان دخترانه  توانم اضطراب امتحان را در برخي

 هش دهم ؟كالس پنجم كا
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 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

 اهداف جزئی :

 بررسی علل اضطراب امتحان در برخی از دانش آموزان

بکارگیری روش هایی جهت کاهش اضطراب امتحان در دانش 

 آموزان

 مقایسه با شاخص :

در مقایسه با شاخص بایستی اضطراب امتحان دانش آموزان 

 اهش و نمرات انها بالتر رود .ک

 اقدام اولیه 

در ابتدا تصمیم گرفتم با مطالعه مجالت و تحقیق كتب دیگر 

قبل از امتحان و بعد از آن باید رعایت  مورد نكاتي كه

ارائه نمایم و به آن ها به دانش آموزان مهیا كنم وکنند 

 رعایت كنند .اا بگویم این نكات را حتم

 جمع آوری اطالعات

رای این که بتوانم اطالعات جامع و کاملی در خصوص مسأله ب

 این موضوع را با  ، تصمیم گرفتم فراروی خود کسب کنم

در میان بگذارم و نیز  با اولیاء ، عالوه بر دانش آموزان 

  با آنان جلسه ای در این مورد داشته باشم .

کردم برای پیدا کردن راه حل های مناسب بهتر است از فكر

ز اولیاء ع آگاه دیگر اطالعاتی گردآوری کنم . بعد امناب

همکاران با تجربه خود در تصمیم گرفتم مشکل را با 

میان بگذارم و جلسه ای با آنان در این رابطه درآموزشگاه 

. هر  و با آن ها نیز مشاوره نمایم  بحثی داشته باشم
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ر خود را ابراز نمود و من نظرات آنان کدام از همکاران نظ

 ) روش مشاوره (را یادداشت نمودم . 

.در  هم مراجعه کردمی زیادی و پایان نامه ها  به مجالت

آیا ممكن است طول این مدت همواره از خود می پرسیدم: 

همان طوري كه در سر كالس به سوالت خوب پاسخ مي دهند در 

 ؟ چنین باشندهم امتحاني ورقه 

 جزیه و تحلیل و تفسیر داده هات

در ي نسبت به نمرات تدریجي نمرات امتحانین بودن سطح پای

  نیمه اول سال تحصیلی ،  اظهارنظرهای برخی از اولیاء

، عکس العمل های خود دانش  وسمبنی بر افت نسبی در در

 نمرات امتحاني سطح  اراضی بودن آموزگار ازآموزان ، ن

رات امتحاني لي كالس ، ) سطح نمبعضي از دانش آموزان عا

همگی  و... نمي كرد .(  مطلوب بود اما رضایت مرا جلب

امتحانات با بیانگر این مسئله بود که دانش آموزان در 

 مشکل اضطراب و استرس برخوردارند.

 انتخاب راه جدید به صورت موقت

پس از بحث هایی که با همکاران  داشتم ؛ نظرات بسیار خوب 

 آنان را یادداشت كردم .  و ارزنده ي

از قبیل در طول تست هاي ماهیانه برخي از این پیشنهادات 

، خواندن دعا ، خواندن سوره ي قرآن مجید پذیرایي مختصر: 

مزاح دقیق ،  طور دسته جمعي ، پرهیز از كنترل و نظارت به

اجرا را پخش آهنگ شاد و شوخي و سر به سر گذاشتن آنان ، 

 .  مي كردم 

م یك تست یتصمیم گرفتین به همراه همكار هم پایه ام همچن 

با همان روش هاي  قبل از امتحاناتمدني  و آزمایش تاریخ و

ه ها كردم رو به بچ م .یدر نمازخانه اجرا كن كاهش اضطراب
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شما مي توانید در نمازخانه هر ! و گفتم بچه هاي عزیزم 

ید از طور كه راحت هستید تستتان را بدهید . حتي مي توان

منزل یك چهارپایه كوچك بیاورید و راحت ورقه خود را روي 

آن بگذارید . چنانچه اگر كسي خسته شد و یا پایش درد 

 گرفت مي تواند پاي خود را دراز كند . 

بعد از تست از دانش آموزان سوال كردم كه آیا باز هم در 

داشتید ؟ آن ها با خوشحالي  سر جلسه تست دلهره و استرس

به راحت خیال و ما با آرامش . : نه خانم  دادندپاسخ 

آهنگ شادي كه شما قبل از تست  سوالت ریاضي پاسخ دادیم.

گذاشته بودید باعث شد كه روحیه ما شاداب شود و دیگر 

دلهره و اضطراب براي ما معني نداشت .  بعد از این كه 

مشاهده نمودم نمرات  همه دانش  ، اوراق را هم تصحیح نمودم

كمتر نیست. به آن  5/19وزان فوق العاده است و نمرات از آم

ها گفتم این نمرات را به اولیاء خود نشان دهید تا آن ها 

 امضاء كنند و فردا به مدرسه بیاورید .

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

 /3 /4اولین امتحان دانش آموزان امتحان ریاضي در تاریخ 

 نجام دادم . بود . و من این اقدامات را ا 87

به كار بردن  واژه آزمون  .) در تمام طول امتحانات از * 

 تست استفاده نمودم . ( -ارزشیابي  -واژه آزمون 

 تزئین نمازخانه .* 

} از بین بردن مقررات بردن دانش آموزان به نمازخانه .* 

 خشك و رسمي جلسات امتحان{ . 

 ن .پخش آهنگ و موسیقي نسبتاا شاد قبل از امتحا *

 پخش شیریني و شكالت به دانش آموزان . *
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و خواندن با حضور قلب « دعاي قبل از امتحان  »خواندن *

 سوره هاي حمد و توحید به طور دسته جمعي .

 دقیق . پرهیز از كنترل* 

 ارزیابی بعد از اجرا

 هاي دانش آموزان در لیست بال رفتن سطح  نمرات_  

 اسناد و مدارک ( . روش) .  نوبت اول و دوم در امتحانی

 ) روش پرسشنامه (. از دانش آموزان ._پرسشنامه کتبی 

اولیا این .  اولیا و تهیه گزارش از آنان _ مصاحبه با

 طرح را ارزنده و مفید دانستند .

_اظهار نظرهای دانش آموزان و شور و شعف آنان. ) روش 

 مصاحبه ( .

 آنارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار 

مشخص ، اولیاء و نظر خواهی از آنان  با تهیه گزارش از_ 

بود كه شیوه هاي به كار گرفته شده مؤثر و مفید بوده است 

. 

و از با مصاحبه دانش آموزان و نظر خواهی از آنان . _ 

تر عالقه و شور و شعف دانش آموزان در امتحان   همه مهم

شده و فرایند مبین این حقیقت است که روش های بکار گرفته 

 آن دارای اعتبار پذیرفتنی بود .

 از این شیوه . استقبال همكار هم پایه ام _ 

 _ استقبال همكاران در سایر آموزشگاه ها .

بال فوق العاده جناب آقای پرورش ریاست محترم استق _

 آموزش ابتدایي شهرستان

ضمن _ استقبال فوق العاده جناب آقاي زجاجي مسئول جدید 

 نیروي انساني در اداره خدمت و 

 .همکاران در مدارس هم جوار  ومدیر تأیید _
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 نقاط قوت

دانش  نیمه دوم امتحانی اجرای این روش ها  نمرات_ با 1

هنگام امتحانات بسیار شاد  پیشرفت کرد و آنانآموزان 

بودند و دیگر دلهره و اضطراب نداشتند و كامالا با آرامش 

 ت پاسخ مي دادند .سول به اب خاطر و روحیه شاد

امتحانات به طور محسوسي  انش آموزان در اكثراضطراب د_ 2

 كاهش پیدا كرد .

امتحانات عالقه مند  دادن _ دانش آموزان بیش از پیش به3

و خوشایند  جذاب بسیار برای آنانامتحاني  شدند و جلسات

 بود .

بعضي از مشكالت _ تغییر نگرش دیگر همکاران نسبت به 4

 پرورش .آموزش و 

  دانش آموزان با عالقه بیش تري درس مي خواندند ._5

 _ جلوگیری از افت تحصیلی .6

از نیمه " امتحاني  اوراق "_ سیر صعودی میانگین نمرات7

 . (78/19به   64/19)از اول به نیمه دوم . 

_ احساس موفقیت مي كردم و احساس مي كردم كه بعضي از 8

حل و تالش حوصله كمي وان با مشكالت آموزش و پرورش را مي ت

 نمود . 

_ مورد تأیید مسئولین در اداره آموزش و پرورش شهرستان 9

 واقع شد .

 نقاط ضعف :

 همکاری نکردن برخی از والدین

 ارائه چند پیشنهاد

از مشاوران و روانشناسان تربیتي ، جهت رفع مشكالت درسي _1

 و رواني دانش آموزان در هر مدرسه استفاده گردد .
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این گزارش تخصصی فقط با قیمت دوهزار 

 تومان به سایت مراجعه کنید .
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_ كالس هاي توجیهي و كارگاه هاي آموزشي براي آشنایي 2

معلمین با عالئم عمومي اضطراب و علل ایجاد كننده آن ها و 

نحوه مقابله هاي كالمي و رفتاري با این عالئم برگزار 

 نمایند .

_ تأمین مراكز خدمات پیشگیري و مشاوره اي در سطح شهرها 3

 به منظور حل مشكالت مختلف مراجعین .

از هر گونه توبیخ ، تنبیه ، تحقیر و و مدیران معلمان _4

كه موجب افزایش  مقررات غیر منطقيچنین  و هم سخت گیري

اضطراب دانش آموزان مي شود خودداري نمایند و به نقش 

 حساس خود در كاهش اضطراب دانش آموزان توجه نمایند .

سوالت امتحاني را به گونه اي تدوین معلمان همچنین _ 5

نمایند كه آموخته هاي دانش آموزان را ارزیابي كند نه 

  نادانسته هاي آنان را . 

فرزندان خود با یکدیگر و با  باید از مقایسه والدین_ 6

 .دیگران پرهیز کنند

 از امتحانات در یکی آموز از موفقیتدانش که در صورتی _7 

او  سرزنشو از  او را حمایت والدین خاطر نداشت رضایت

 .خودداری کنند

 اضطراب کاهش به از قرآن کوتاه هایه دعا یا سور آموختن_8

 .کندمی آموز کمکدانش

از واژه ي « امتحان» _ معلمان مي توانند به جاي واژه ي 9

پرسش ، یا آزمون ،یا ارزشیابي ، و یا سنجش استفاده كنند 

  . 



 این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

این گزارش تخصصی فقط با قیمت دوهزار 

 تومان به سایت مراجعه کنید .
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تحاني توسط  یكي از _ پیشنهاد مي گردد توزیع اوراق ام10

 دانش آموزان با نظارت آموزگار صورت گیرد .

 

که همه معلمان و مربیان گرامی ما در حل  با امید به این

 . ان شاءا... مشکالت آموزش و پرورش كشور مؤفق تر باشند
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