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چکیده
استرس بهعنوان يک مکانیسم واقعیت انکارناپذير در زندگي كنوني است كه سن و سال نميشناسد و گريزی از آن نیست و در بین
دانشآموزان در مدارس بسیار ديده ميشود .ازاينرو بايد شیوههای صحیح مقابله با استرس و مديريت آن را ،به دانشآموزان بهعنوان
يک مهارت اساسي در زندگي آموزش داد .درواقع بهترين زمان ،برای مقابله و شیوههای كنترل استرس و مديريت آن ،از همان
كودكي و در مدارس است .در همین راستا ،پژوهش حاضر باهدف بررسي مهمترين عوامل ايجاد استرس و تأثیر آن بر يادگیری
دانشآموزان بهصورت مطالعه كیفي و از نوع تحلیل روايي صورت گرفت .به اين منظور 9 ،روايت بهطور تصادفي (از دانشآموزاني
كه سابقه تجربه استرسهای شديد و مکرر را داشتهاند) همراه با توصیف ،تحلیل و تفسیر آنها ،برگزيدهشده است .برای تجزيهوتحلیل
دادهها ،مراحل سهگانه كدگذاری انجام شد و پس از استخراج كدهای اولیه و نامگذاری محورها ،بر اساس اطالعات بهدستآمده از
روايات ،مهمترين عوامل ايجاد استرس در دانشآموزان و تأثیرگذار بر فرآيند يادگیری پديد آمد .بر اساس يافتهها ،آشنايي معلمان
با فنهای كنترل و مديريت استرس و خنثي كردن عوامل ايجاد استرس در مدارس ،با مشاركت خانوادهها و خود فرد ،باهدف
پیشگیری از اختالل در فرآيند يادگیری مؤثر ناشي از استرسهای شديد و مکرر در دانشآموزان ،امری ضروری محسوب ميشود.
واژههای کليدی :روايت پژوهي ،استرس ،دانشآموزان ،يادگیری.
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مقدمه
هانس سلیه ،1جزو نخستین كساني است كه اولین پژوهشها و بررسيها را دربارهی استرس انجام داده است .ديدگاه او در سال
 1991اين بود كه «استرس لزوماً چیز بدی نیست و فقط به اين بستگي دارد كه شما چگونه دچار آن ميشويد .استرسي كه ناشي از
كار خالقانهی چالشبرانگیز باشد ،مفید است درحاليكه استرس ناشي از ناتواني ،احساس حقارت يا ضعف باشد ،زيانآور و همراه
تأثیرات منفي در درازمدت است»؛ اما در قرن حاضر ،استرس ،بهعنوان يکي از مهمترين زمینههای پژوهش در علوم مختلف به شمار
ميآيد .اين موضوع ،توجه دانشمندان رشتههای مختلف اعم از پزشکان ،روانشناسان ،فیزيولوژيست ها ،رفتار شناسان و جامعه
شناسان را به خود جلب كرده است .هر يک از آنان جنبههايي از استرس را موردبررسي قرار دادهاند .هنگاميكه فرد در زندگي با
شرايطي روبهرو ميشود كه اين شرايط با ظرفیتها و امکانات كنوني وی هماهنگي ندارد ،دچار تعارض و كشمکشهای دروني
ميشود كه به آن استرس ميگويند (پزشکیان .)1331 ،استرس به تعامل پويا و تغییرات میان فردی و محیط بستگي دارد؛
بهعبارتديگر ،نیروها و فشارهای رواني و اجتماعي هنگاميكه به شکل رخداد يا موقعیتهای خاص تعادل شخص را بر هم بزنند،
استرس ايجاد ميشود (زارعي و همکاران1399 ،؛ به نقل از الزاروس و فلکمن .)1911 ،بروز استرس ( ،)stressداليل مختلفي دارد.
ممکن است اين وضعیت به دلیل فکر امتحان ،رانندگي در مواقع خطر ،مالقات يک شخص مهم ،گرفتن يک تصمیم مهم و اساسي،
ازدواج ،تصادف ،مجروح شدن ،فشار كاری طاقتفرسا و يا مرگ يکي از اعضای خانواده باشد (گرگ ويلکینسون .)1391 ،استرس
در طول زمان همیشه وجود دارد و يکي از مهمترين مشکالت جامعه بشری محسوب ميشود .دنیای كودكان ،دنیايي آشفته و مملو
از ترس است .اين حالت تا زماني در كودک ادامه دارد كه او شناخت و معرفتي از روابط علت و معلولي ،پديدهها و منشأ امور وقايع
به دست آورد و امور و اشیاء را به همانگونه كه هستند دريابند (باقری فر و همکاران .)1399 ،از طرفي استرس مزمن ،حالتي از
حس استرس زائي است كه به شکل يک مشکل بهداشت رواني به وجود ميآيد .بعضي مواقع به حدی شدت ميگیرد كه برای ما
يا اطرافیانمان زندگي رنجآور ميشود و مانع رسیدن ما به اهدافمان شده و يا در انجام كارهای روزمره و عادی ما اختالل ايجاد
ميكند (حسنزاده .)1391 ،استرسهای مکرر ،دائمي و شديد دارای يک اثر ضعیف كننده و مأيوسكننده هستند كه ممکن است
انجام هر كاری برای برطرف كردن عوامل ايجادكننده اين استرسها را مشکلتر نمايد .نحوه پاسخ گفتن ما به فشارهايي كه بر ما
وارد ميشود .بر اساس ويژگيها ،تواناييها و ناتوانيها ميباشد (گرگ ويلکینسون.)1391 ،
در تحقیقي كه در كشور انگلستان انجامشده است نشان دادهشده كه نیم میلیون نفر از افراد آن كشور ،دچار بیماریهايي هستند كه
بر اثر وجود استرس در كارشان ايجادشده است .حتي احتمال ميرود كه خیلي بیشتر از اين تعداد دچار مشکل باشند (گرگ
ويکینسون)1391 ،؛ كه عدم توجه به استرس ،ميتواند پیامدهای جبرانناپذيری به همراه داشته باشد .از طرفي ،استرس همراه با
اضطراب و نگراني يکي از عواملي است كه موجب ركود ذهن در مرحله فکر كردن ميشود .درواقع استرس در دو مرحله باعث
اختالل در عمل حافظه ميشود؛ يکي در مرحله ثبت اطالعات و ديگری در مرحله يادآوری اطالعات (بوستاني كاشاني.)1391 ،
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وجود استرس در بین دانشآموزان و كودكان ،از مهمترين چالشهای همیشگي در محیط آموزشي مدارس بوده كه عالئمي همچون
اضطراب ،نگراني ،ترس ،گريه ،كمحرفي ،زودرنجي ،جويدن ناخنها ،تکرر ادرار و گوشهگیری در كودكان ،را به همراه دارد .همچنین
وجود بیشازاندازه استرس ،سبب برهم زدن تعادل بدن و حتي اختالل كارايي مطلوب بدن ميشود .درواقع استرس بیشازاندازه،
عامل بازدارندهای است كه قوه خالقیت را از كودكان ميگیرد .بهطوریكه توان شركت در فعالیتهای جديد و مبتکرانه را از دست
ميدهند و درنتیجه ،موجب افت تحصیلي در عملکرد تحصیلي آنها ميشود.
بهطور طبیعي ،استرس يک مکانیسم واكنش فیزيکي به شمار ميرود؛ كه سن و سال نميشناسد؛ و گريزی از آن نیست .لذا موضوع
استرس در مدارس و بین دانشآموزان نیز وجود داشته و بهعنوان يکي از شايعترين مشکالت روحي و رواني شناختهشده است.
مسلماً ممکن است همه دانشآموزان ،با توجه به درجه و میزان شدت (نوع مثبت و نوع منفي استرس) در شرايط مختلف در محیط
آموزشي مدرسه ،استرس را تجربه كرده باشند؛ اما در بسیاری از مواقع اين موضوع باعث ايجاد مشکالت زيادی در وضعیت رفتار،
تحصیل و حتي روح و روان آنها خواهد شد كه تبعات و عواقبي نیز به همراه خواهد داشت .اگر استرس همراه با فشار عصبي،
اضطراب ،ترس ،نگراني ،تشويش و مواردی از اين قبیل باشد .تأثیرات جدی بر سالمت روان ،اختالل در توانايي انجام كارها ،اختالل
در فرايند يادگیری مثل توانايي كمتر در تفکر ،آموختن و كندی يادآوری چیزها و مطالب مختلف ،و حتي هراس از نحوه برقراری
ارتباط و تعامل با معلم ،كاركنان مدرسه و همساالن ،را به همراه خواهد داشت.
با توجه به اهمیت موضوع ،معلمان ،مديران و كاركنان آموزشي در محیط آموزشي ،هركدام بنا به وظیفهای كه دارند .بايد به بررسي
ابعاد مختلف موضوع و ارائه راهحل مناسبي برای جلوگیری از اين معضالت باشند؛ كه الزم است آنها خود در وهله اول با پیامدهای
استرس ،مديريت استرس ،تکنیکهای كاهش آن و شناسايي عوامل ايجاد استرس و خنثي كردن آنها ،يا همان راهبردهای مقابله با
استرس ،آشنايي و شناخت كافي داشته باشند .تا بتوانند از ايجاد مشکالت و دردسرهای ناشي از وجود استرس در دانشآموزان،
پیشگیری كنند .در حقیقت ،بهترين زمان برای مقابله و كنترل استرس و مديريت آن ميتواند زمان كودكي در مدارس باشد و بايد از
پايه و در همان ابتدا شیوههای صحیح مقابله با استرس و مديريت آن را ،بهعنوان يک مهارت در زندگي ،به كودكان آموزش داد.
لزوم تحقق اين امر ميتواند باعث تأثیر مثبت بر عملکرد تحصیلي آنها در مدرسه و همچنین سبب برخورد مناسب و صحیح آنها
با يکديگر يا سازگاری با شرايط و موقعیتهای مختلف ،در زندگي روزمره ميشود؛ كه بهنوعي ميتواند از بسیاری از پیامدهای
استرس در آينده ،و همچنین میزان عملکرد ضعیف فرد جلوگیری كند؛ زيرا ،هر چه میزان استرس بیشتر شود میزان عملکرد در فرد،
ضعیفتر صورت ميگیرد.
ازاينرو پژوهش حاضر ،به مبحث استرس در دانشآموزان ،و تأثیر آن بر يادگیری با استفاده از روش روايت پژوهي پرداخته است.
به اين منظور 9 ،روايت از بین چند دانشآموز ،بهصورت تصادفي را با موضوع استرس موردبحث ،بررسي و تحلیل همراه با
كدگذاری ،قرار دادهايم .از تحلیل و كدگذاری روايتها ،بهقصد بررسي مهمترين عوامل ايجاد استرس در بین دانشآموزان ،و
چگونگي تأثیر آنها بر يادگیری ،استفادهشده است .برای بررسي اين مهم ،در ابتدا به اهمیت و ضرورت تأثیر استرس بر يادگیری
دانشآموزان ،بهواسطه اهمیت روش تحلیل روايي پرداختهايم .همچنین پژوهش حاضر ،در پايان با ارائه راهکارهايي برای مديريت
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و كاهش استرس در دانشآموزان ،نیز همراه است .تا معلمان و دانشجو معلمان را با اين موضوع بسیار پراهمیت كه در آينده با آن
سروكار خواهند داشت آشنا كنیم.
روش پژوهش
اين پژوهش بهصورت روايت پژوهي كه نوعي از پژوهش كیفي است انجامشده است .در مطالعات روايتي نیز از رويکردهای تحلیل
دادههای كیفي استفاده ميشود .بهطوركلي روشهای مختلفي برای تحلیل دادههای كیفي وجود دارد .ولي جمعآوری دادهها ،كدگذاری
و گروهبندی دادهها در طبقات معنيدار و تحلیل و تفسیر دادهها ،در اغلب مطالعات كیفي مورداستفاده قرار ميگیرد (كرمي و
همکاران .)1391 ،در تحلیل روايت پژوهانه ،پژوهشگر توصیفات رويدادها يا اتفاقات را گردآوری ميكند و آنها را با استفاده از
يک پیرنگ بهصورت يک داستان ارائه ميدهد (طلوعي و خالق پناه .)1313 ،درواقع پژوهش روايي به فرآيند جمعآوری اطالعات
از راه داستانسرايي اطالق ميشود و پژوهشگر از اين رويکرد بهره ميگیرد تا روايتي از تجربه را به تصوير ميكشد .بنابراين پژوهش
روايي بهمنزله مطالعه روشهايي است كه بشر جهان را تجربه ميكند (شعباني وركي.)1319 ،
پژوهش حاضر با توصیف ،تحلیل و تفسیر  9روايت بهصورت تصادفي (از دانشآموزاني كه سابقه تجربه استرس را داشتهاند).
باهدف بررسي عوامل ايجاد استرس و تأثیر آن بر يادگیری دانشآموزان ،صورت گرفته است .ابزارهای گردآوری دادهها ،نیز
يادداشتهای میداني ،دفترچه يادداشت روزانه و استفاده از تجربههای مشترک است .پس از مطالعه ،بازنويسي و توصیف و تحلیل
همه روايتها ،مراحل سهگانه كدگذاری صورت گرفت .در فرايند تحلیل ،همه متون (روايات) ،مطالعه و كدگذاری شد .سپس كدها
مرور و كدهای مشابه يا اضافي يا بيارتباط مجدداً نامگذاری يا حذف شد .در مرحله بعد به معنای ايجاد ارتباط میان كدهای
استخراجشده بر اساس مشابهت و قرابت معنايي با يکديگر ،مقوله كشفشده و درنهايت بر اساس مقولههای انتخابي ،مفاهیم و
مضامین اصلي در قالب يک كد منتخب يافت شده است (سید كالن و همکاران.)1391 ،
گردآوری دادهها (روایات)
روایت اول :حالت تهوع حاصل از استرس قبل از شروع امتحان
در روزهای پاياني خردادماه بود .من به پدر و مادرم قول بهترين نمرات را داده بودم .همچنین برای اينکه نمره كمي نگیرم و پیش
پدر و مادرم و معلمانم شرمنده نشوم .مدت زيادی را به مطالعه پرداختم و تا نزديکای صبح بیدار ماندم .خیلي تمرين كردم اما
نميدانستم چرا خوب ياد نميگرفتم .مطالبي زيادی باقي ماند و كتابم را تمام نکرده بودم .صدای اذان ميآمد بلند شدم و برای
نمازخواندن اقدام كردم .بعدازاينکه نمازم را خواندم بااينکه استرس بسیار زيادی نیز داشتم اما خستگي و خواب بر من مسلط شد
ناخودآگاه به خواب فرورفتم .وقتي بیدار شدم نگاهي به ساعت انداختم .ديدم خیلي دير شده است و باعجله لباسهايم را پوشیدم
و بدون خوردن صبحانه راهي مدرسه شدم .دواندوان بهسوی مدرسه رفتم .وقتي به داخل سالن مدرسه رسیدم ديدم دانشآموزان
همه نشستهاند و منتظر دادن برگههای امتحاني هستند .در همین حال ناظم مرا ديد و با لحني عصباني گفت كجا بودی؟ چرا اينقدر
دير آمدهای؟ ترس و استرس مرا فراگرفته بود تا خواستم سخني بگويم .سريع گفت :برو سر جات بشین؛ اما ديگه تکرار نشه!! .بر
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روی صندلي خود نشستم و منتظر برگه امتحاني بودم؛ اما در همین حال بود كه از شدت استرس و ضعف كردن ،حالت تهوع به
همدست داد و مجبور شدم با سرعت خود را به سرويسهای بهداشتي برسانم؛ و بعد سريع برگشم به سر جلسه آزمون؛ اما در پايان،
آن امتحان را خراب كردم و نتوانستم نمرهی خوبي كسب كنم.
روایت دوم :لکنت زبان در هنگام صبحت در جمع دانشآموزان
در سال اول دبیرستان ،يکي از قوانیني كه مدرسهی ما داشت اين بود كه همه افراد بايد بهنوبت كالسي ،مراسم صبحگاهي را انجام
ميدادند .يکي از دوستانم كه علي نام داشت قرار بود بهعنوان اولین نفر در شنبهی هفتهی بعد مراسم صبحگاهي را با دوستش رضا
اجرا كند؛ اما او فرد درونگرا و خجالتي بود ولي نميخواست كه جلوی ديگران در اوايل سال تحصیلي از خود ضعف نشان دهد.
علي استرس بسیار شديدی داشت كه نکند برنامهاش خراب شود و بقیه دانشآموزان او را مورد تمسخر قرار دهند پس برای اينکه
برنامه جذاب و ديدني درست كند بسیار متن برنامه را با خود تمرين كرد.
روز شنبه فرا رسید در ابتدای برنامه قرار بود كه علي شروع به صحبت كردن كند .برنامهی صبحگاهي را جلو ببرد و قسمت پاياني
برنامهام با دوستش رضا بود .علي صحبت كردن را شروع كرد؛ اما به دلیل استرس زياد و بااليي كه داشت در ابتدا صدايش كمي
ميلرزيد .همین موضوع باعث شد تمركزش را از دست بدهد و كلمهای را اشتباه بخواند ،تا كلمه را اشتباه خواند تعدادی از بچهها
خنديدند .در همین حین وقتي علي شرايط را چنین ديد .ديگر كنترل خود را از دست داد؛ و اضطراب بیشازحد باعث شد
دستهايش شروع به لرزيدن كند و لکنت زبان بگیرد؛ و در پايان مجبور شد ادامه برنامه صبحگاهي را بر عهدهی دوستش رضا
بگذارد و مراسم را ترک كرد .بعد از آن ماجرا علي مدتها ناراحت بود و در جمع دوستان حاضر نميشد و سخن نميگفت.
روایت سوم :لرزيدن در هنگام رفتن پای تخته
دقیق در خاطرم هست سال اول راهنمايي بوديم .تازهوارد فضايي جديد شده بوديم و مدتي از سال تحصیلي نیز گذشته بود .معلم
رياضيمان مقداری درس داده بود .دريکي از جلسات گفت :مطالب درس دادهشده را مطالعه كنید كه در جلسهی بعد يک نفر را
تصادفي انتخاب خواهم كرد تا بیايد پای تخته و با يک مثال موضوع را برای دوستانش توضیح دهد .به عبارتي او از ما ميخواست
كه خود را برای يک كنفرانس آماده كنیم.
جلسه بعد كه فرا رسید وقتي معلم وارد كالس شد و احوالپرسي كرد؛ و بعد از حضوروغیاب گفت :من خودكارم را برای لیست
اسامي شما مياندازم .سر خودكار روی نام هر كس بود ،او بايد بیايد و ارائه بدهد .همهی بچه از نگراني به همین ديگر نگاه ميكردند
زيرا تابهحال كنفرانس نداده بودند .در همین حال و هوا ناگهان معلم اسم دوستم ،محمد را خواند .من ميدانستم كه او بسیار تالش
كرده بود و امید داشتم كه ارائهی خوبي بدهد؛ اما وقتي محمد پای تخته رفت و خواست مثالي روی تخته بنويسد .ناگهان دستانش
شروع به لرزيدن كرد و نميتوانست بنويسد .معلم نگاهي به او كرد و گفت :چرا كاری نميكني؟؟ استرس محمد بیشتر شد و ديگر
كل بدنش شروع به لرزيدن كرد .معلم وقتي حال پريشان او را ديد .او را به بیرون كالس برد و با او صحبتهايي درباره نداشتن
استرس انجام داد .بعد معلم و محمد وارد كالس شدند و معلم خودش شروع كرد به توضیح دادن يک مسئله و پسازآن كه تمام
شد در مورد نحوهی ارائه گفت و صحبتهايي كرد تا از استرس ارائه دادن و آمدن پای تخته دانشآموزان بکاهد.
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روایت چهارم :گريه در هنگام گرفتن نمرهی پايین
به اواسط سال تحصیلي رسیده بوديم و نزديک امتحانات نوبت اول بود؛ كه معلم علوم دريکي از جلسات خود اعالم كرد كه هفتهی
بعد شنبه آزمون مستمر شما را برگزار ميكنم .من هم سن بااليي نداشتم در آن دوران سوم دبستان ،فکر ميكردم نمرهی خوب ،فقط
بیست است .اگر نمرهای غیر آن را ميگرفتم احساس ميكردم كه ديگر نمرهی خوبي نگرفتم .به همین دلیل بسیار تالش ميكردم تا
نمرهی بیست را كسب كنم .پس از مدتها تالش و گذراندن لحظاتي پر از استرس كه نکند بیست نگیرم زمان امتحان فرا رسید.
خیلي نگران بودم .امتحان برگزار شد و امتحانم را خوب دادم .حدس ميزدم كه مثل قبل بیست بگیرم .معلم پس از امتحان به ما
گفت كه تعدادی صفحه را آرام مطالعه كنیم تا برگههايمان را تصحیح كند.
حال به پايان كالس نزديک بوديم و معلم ميخواست نمرات را اعالم كند .استرس و نگراني مرا فراگرفته بود كه چه نمرهای خواهم
گرفت .تا اينکه معلم اسم مرا خواند و گفت نوزده شدی .تا نمرهام را شنیدم انگار زندگي را از من گرفته بودند .اشک چشمانم را
فراگرفت و ديگر نتوانستم خود را كنترل كنم .معلم وقتي حال مرا ديد من را صدا زد و گفت چه شده است تو كه نمرهای خوبي
گرفتهای!! من نیز ماجرا را برای او تعريف كردم .معلم نیز مرا راهنمايي كرد و از اين ذهنیت غلط آگاه نمود.
روایت پنجم :خوردن ناخنها سر كالس بر اثر استرس
يکي از دوستام اسمش مهدی بود كه مثل خودم يکم استرسي بود .يکي از روزها كه بشدت داشت بارون ميآمد .بابای مهدی اون
روز برای اينكه خیابون ها خلوت باشه و داخل آبگرفتگيها گیر نکنه .صبح زود ،باعجله راه افتاد؛ و مهدی رو به مدرسه آورده
بود .وقتي مهدی به مدرسه رسید .رفتم پیشش و در مورد درسهای اون روز خواستیم بحث كنیم .من از مهدی پرسیدم امروز رياضي
تمريني نداشتیم؟ تا اينو گفتم ديدم با نگراني رفت سراغ كیفش و كتاب هاشو نگاه ميكرد .پريدم چیشد؟ با ناراحتي گفت كه كتاب
رياضي خودمو ،خونه جا گذاشتم.
او خیلي ميترسید و استرس داشت كه مبادا معلم ببینه كه كتاب نیاورده .پس برخالف روزای قبل رفت گوشهی آخر كالس نشست.
سپس معلم وارد كالس شد؛ و در حین كالس بعضياوقات به مهدی نگاه ميكردم كه ديدم مهدی از شدت استرس داره ناخنهاشو
مي خوره؛ و سرشو پايین انداخته .يهويي معلم نگاش كرد و حال شو جويا شد و فهمید كه چون كتاب نیاورده حالش بده و استرس
داره .به همین خاطر بهش گفت كه اين دفعه كه كتاب نیاوردی اشکال نداره از روی كتاب دوستت نگاه كن .اين اتفاق ممکنه برای
همه پیش بیاد.
روایت ششم :تکرر ادرار و اجازه گرفتنهای مکرر جهت رفتن به سرويس بهداشتي
يک روز كه معلم برای زنگ سوم يک امتحان تعیین كرده بود .يکي از دوستام از صبح فقط داشت مي خوند و از شدت استرس راه
ميرفت تا اينكه زمان امتحان فرا رسید و دوستم با استرس و لرز بر روی صندلي نشست معلوم بود كه دستشويي دارد كه پايش را
تکان ميدهد؛ اما اقدامي برای دستشويي رفتن نميكرد تا اينكه معلم را صدا زد و اجازه گرفت .او رفت و بعد از چند لحظه برگشت.
بر روی صندلياش نشست؛ اما همچنان پاهايش ميلرزيد گويي دستشويي نکرده بود و سريع برگشته بود كه به امتحان برسد .او
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دستشويي داشت اما ميترسید كه اجازه بگیرد .چون احتماالً گمان ميكرد كه معلم دعوايش كند .امتحان كه شروع شد .استرس
دوباره بر او غالب شد و ديديم كه ناگهان دوستم بدون اجازه گريهكنان از كالس خارج شد و مسیر حركتش به بیرون خیس شد.
گويي او دستشويي كرده بود .معلم به بیرون رفت و او را دلداری داد و به والدينش زنگ زد تا او را به خانه ببرند؛ و در پايان دوستم
آن امتحان را شركت نکرد.
روایت هفتم :گريه حاصل از رفتن والدين و تنها شدن در مدرسه
تازه هفت سالم شده بود كه منو داخل يه مدرسه ثبتنام كردند؛ و از قبل پیشدبستاني نرفته بودم و مستقیم رفتم دبستان .در روز
اول مهر مادرم منو برای اولین بار مدرسه برد .تا سر كالس بروم؛ اما منم از بچگي فقط با مامان و بابام بودم و مثل بقیه بچهها تابهحال
تنها نشده بودم .به همین خاطر جايي كه خانوادهام نبودند را ناامن مي دونستم و دوست نداشتم اونجا بمونم .بعد وقتي ديدم كه
مادرم قراره بره؛ و من تنها بمونم .ميترسیدم و استرس منو فرا گرفت؛ و شروع كردم به گريه كردن؛ و مادرم مجبور مي شد كه يا
پیشم بمونه يا منو با خودش به خانه ببره.
تا اينکه يکي از معلم ها آمد .با مهرباني با من صحبت كرد و از خوبي های مدرسه گفت و اينکه میشه داخل مدرسه كلي دوست
پیدا كرد و از بازی كردن و ياد گرفتن چیزای جديد ،لذت برد .با صحبت های معلم و گذشتن زمان كم كم برام مدرسه رفتن عادی
شد و تونستم مدرسه رو هم بهعنوان بخشي از زندگي بپذيرم.
روایت هشتم :عدم توانايي برای گرفتن مداد در دست و نوشتن
اوايل سال دوم دبستان بود تازه قلم به دست گرفتن و نوشتن رو ياد گرفته بوديم .خیلي از بچهها كلمات و حروف سال قبل يادشون
رفته بود .چون داخل تابستون تمرين نکرده بودند .معلم ها بار و بارها توضیح میداد تا اينکه قرار شد هفتهی بعد معلم يک امال
بگیره .يکي از بچهها كه هنوز خوب براش يادآوری نشده بود .همش داخل توضیحات معلم هم اشتباه مي گفت شهاب بود ،شهاب
تا روز امتحان هیچ تالشي نمي كرد حتي سوالي از بچهها يا معلم نمي پرسید كه براش توضیح بدن و مشکل شو حل كنند ،تا اينکه
روز امال گرفتن فرا رسید.
معلم با آرامش شروع به خواندن كلمات كرد تا بنويسم .چند كلمهای كه گفته شد معلم متوجه شد كه شهاب نمي نويسد .به سمت
او رفت تا دلیل را پرسد ،شهاب با صدايي لرزان گفت :نميتوانم بنويسم .وقتي به او نگاه كردم ديدم كه از استرس اينکه چیزی برای
نوشتن بلد نیست .نميتواند مداد را در دستش بگیرد .معلم وقتي شرايط او را ديد برای اينکه بچهها او را مسخره نکند اجازه داد كه
از كالس بیرون برود؛ و بعد از امال با او در دفتر مدرسه صحبت كرد تا مشکلش را حل كند.
روایت نهم :احساس دل درد های بي دلیل بر اثر اضطراب
تازه چند ماهي از سال تحصیلي گذشته بود .معلم زبان فارسي ما ،با ما خیلي خوب بود .رابطه ما با هم مثل دوست و رفیق بود نه
يک معلم و شاگرد .تا اينکه يک روز سر كالس منتظر بوديم تا معلم ما بیاد و درس رو شروع كند ديديم مدير مدرسه آمد داخل
كالس؛ و رو به ما كرد و گفت :خبری نسبتا بدی دارم براتون دبیر درس شما به دلیل مشکالتي كه داشتند به شهر ديگه ای منتقل
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شده و هفته جديد كه از راه برسه دبیر جديدی بجاش برای شما خواهد آمد .همچنین مدير گفت او در درسش بسیار جدی است
و با كسي كه درس را به شوخي بگیرد .بر خورد میکند؛ و گفت دبیر جديد مانند دبیر قبلي شما خوش اخالق نیست و كمي تند خو
است .پس در درس خواندنتون جدی باشید .از آنجا كه ما به دبیر قبلي خیلي عادت كرده بوديم و همهی بچهها دچار استرس شديم
كه نکند اين دبیر جديد ما رو تنبیه يا دعوا كند .تا اينکه جلسه ی هفتهی بعد فرا رسید و معلم جديد وارد كالس شد؛ و در همان
ابتدای كار يک آزمون از آموخته های قبلي از ما گرفت؛ و بعد كلي ما را سرزنش كرد و برای ما خط و نشان كشید كه در ادامه بايد
بسیار تالش كنید.
از قضا ،يکي از بچههای كالس كه دارای مشکل گوارشي هم بود از شدت ترس و اضطرابي كه در سر كالسهای اين معلم داشت
همیشه دچار دلدرد مي شد و مجبور بود كه كالس را ترک كند؛ و به همین دلیل گاهي اوقات هم معلم به دلیل اين دلدرد های او
تذكرهايي نیز به او مي داد.
تحليل و تفسير دادهها (کدگذاری)
جدول شماره  .1کدگذاری باز
کد
پيشينه

مفاهيم
 .1من به پدر و مادرم قول بهترين نمرات را داده بودم.
 .1پیش پدر و مادرم و معلمانم شرمنده نشوم.
 .3مدت زيادی را به مطالعه پرداختم و تا نزديکای صبح بیدار ماندم.
 .1مطالبي زيادی باقي ماند و كتابم را تمام نکردم.
 .9نگاهي به ساعت انداختم .ديدم خیلي دير شده است باعجله لباس هايم را پوشیدم و بدون خوردن صبحانه راهي مدرسه شدم.
 .1دواندوان تا مدرسه رفتم.
 .3وقتي به داخل سالن مدرسه رسیدم .ديدم همه دانشآموزان نشستهاند و منتظر دادن برگههای امتحاني هستند.
 .1با لحني عصباني گفت كجا بودی؟ چرا اينقدر دير آمدهای؟
 .9برو سر جات بشین؛ اما ديگه تکرار نشه!!!
 .11از شدت استرس و ضعف كردن حالت تهوع به همدست داد.
 .11همه افراد بايد به ترتیب مراسم صبحگاهي را انجام مي دادند.
 .11نمي خواست كه جلوی ديگران در اوايل سال تحصیلي از خود ضعف نشان دهد.
 .13در ابتدا صدايش كمي مي لرزيد همین موضوع باعث شد تمركزش را از دست بدهد و كلمه ای را اشتباه بخواند.
 .11تا كلمه را اشتباه خواند تعدادی از بچهها خنديدند و او را مسخره كردند.
 .19دستهايش شروع به لرزيدن كند و لکنت زبان بگیرد.
 .11سال اول راهنمايي بوديم .تازه وارد فضايي جديد شده بوديم.
 .13بیايد پای تخته و با يک مثال موضوع را برای دوستانش توضیح دهد.
 .11گفت :چرا كاری نمي كني؟؟؟
 .19در مورد نحوهی ارائه گفت و صحبت هايي كرد تا از استرس ارائه دادن و آمدن پای تخته دانشآموزان بکاهد.
 .11هفتهی بعد شنبه آزمون مستمر شما را برگزار مي كنم.
 .11اگر نمرهای غیر بیست را مي گرفتم احساس مي كردم كه ديگر نمرهی خوبي نگرفتم.
 .11اشک چشمانم را فراگرفت و ديگر نتوانستم خود را كنترل كنم.
 .13مهدی ام صبح باعجله خودش رو آمده كرده تا بتونه با باباش بیاد مدرسه.
 .11ناراحتي گفت كه كتاب رياضي مو جا گذاشتم.
 .19گفت كه اين دفعه كه كتاب نیاوردی اشکال نداره از روی كتاب دوستت نگاه كن ،اتفاق برای همه پیش مي ياد.
 .11معلوم بود كه دستشويي دارد كه پايیش را تکان مي دهد.
 .13ناگهان دوستم بدون اجازه گريه كنان از كالس خارج شد و مسیر حركتش به بیرون خیس شد گويي او دستشويي كرده بود.
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 .11معلم به بیرون رفت و او را دلداری داد.
 .19بعد وقتي ديدم كه مادرم مي خواد بره و من تنها بمونم داخل مدرسه ،استرس و ترس منو فرا مي گرفت و شروع مي كردم به گريه كردن.
 .31تا اينکه يکي از معلم ها آمد و با مهربوني باهم صحبت كرد و از خوبي های مدرسه گفت و اينکه داخل مدرسه میشه كلي دوست پیدا كرد.
 .31از استرس اينکه چیزی برای نوشتن بلد نیست نمي تواند مداد را در دستش بگیرد.
 .31مدير گفت او در درسش خیلي جدی است و با كسي كه درس را به شوخي میگیرد بر خورد میکند.
 .33گفت دبیر جديد مانند دبیر قبلي شما خوش اخالق نیست و كمي تند خو است.
 .31كلي ما را سرزنشت كرد و خط نشان كشید كه در ادامه بايد بسیار تالش كنید.
 .39يکي از بچههای كالس كه مشکل گوارشي هم داشت از شدت ترس و اضطرابي كه داشت در سر كالس های اين معلم دچار دلدرد میشد و مجبور میشده
كه كالس را ترک كند.
 .31گاهي اوقات هم معلم به دلیل اين دلدرد های او تذكرهايي نیز به او میداد.
 .33گفت چه شده است تو كه نمرهای خوبي گرفتهای!!!

جدول شماره  .2کدگذاری محوری روایتها
گزاره ها

مولفه اصلی

با لحني عصباني گفت كجا بودی؟ چرا اينقدر دير آمدهای؟استرس

عناوین و مفاهيم
صحبت های استرس زا

-تا كلمه را اشتباه خواند تعدادی از بچهها خنديدند و او را مسخره كردند.

کدها
پ  -1پ  -11پ -11پ -31
پ  -33پ -31پ 31

گفت :چرا كاری نمي كني؟؟؟ مدير گفت او در درسش خیلي جدی است و با كسي كه درس را به شوخيميگیرد بر خورد میکند.
گفت دبیر جديد مانند دبیر قبلي شما خوش اخالق نیست و كمي تند خواست.
 كلي ما را سرزنشت كرد و خط نشان كشید كه در ادامه بايد بسیار تالشكنید.
-گاهي اوقات هم معلم به دلیل اين دلدرد های او تذكرهايي نیز به او مي داد.

وقتي به داخل سالن مدرسه رسیدم ديدم دانشآموزان همه نشستهاند و منتظردادن برگههای امتحاني هستند.

محیط استرس زا

پ  -3پ  -11پ -13پ 19

سال اول راهنمايي بوديم تازه وارد فضايي جديد شده بوديم.بیايد پای تخته و با يک مثال موضوع را برای دوستانش توضیح دهد. بعد وقتي ديدم كه مادرم مي خواد بره و من تنهابمونم داخل مدرسه ،استرس و ترس منو فرا مي گرفت و شروع مي كردم به
گريه كردن.
 مدت زيادی را به مطالعه پرداختم و تا نزديکای صبح بیدار ماندم. مطالبي زيادی باقي ماند و كتابم را تمام نکردم.پ  -3پ -1

 -نگاهي به ساعت انداختم ديدم خیلي دير شده است و باعجله لباس هايم را

پ  -9پ – 1

پوشیدم و بدون صبحانه راهي مدرسه شدم.
 دواندوان تا مدرسه رفتم. -از شدت استرس و ضعف كردن حالت تهوع به هم

اتفاقات و حاالت استرس زا

پ  -11پ 13
پ  – 19پ 11

دست داد.

پ  – 11پ 13

 -در ابتدا صدايش كمي مي لرزيد همین موضوع باعث شد تمركزش را از

پ  – 11پ 11

دست بدهد و كلمه ای را اشتباه خواند.

پ  -13پ 31

 -دستهايش شروع به لرزيدن كند و لکنت زبان بگیرد.

پ 39

 هفتهی بعد شنبه آزمون مستمر شما را برگزار ميكنم. -اشک چشمانم را فراگرفت و ديگر نتوانستم خود را
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كنترل كنم.
 مهدی ام صبح باعجله خودش رو آمده كرده تا بتونه با باباش بیاد مدرسه. ناراحتي گفت كه كتاب رياضي مو جا گذاشتم.معلوم بود كه دستشويي دارد كه پايیش را تکان مي دهد. ناگهان دوستم بدون اجازه گريه كنان از كالس خارج شد و مسیر حركتشبه بیرون خیس شد گويي او دستشويي كرده بود.
 از استرس اينکه چیزی برای نوشتن بلد نیست نمي تواند مداد را در دستشبگیرد.
 يکي از بچههای كالس كه مشکل گوارشي همداشت از شدت ترس و اضطرابي كه داشت در سر
كالس های اين معلم دچار دلدرد میشد و مجبور
مي شد كه كالس را ترک كند.

 -من به پدر و مادرم قول بهترين نمرات را داده بودم.

پ–1پ1

انتظارات استرس زا

 -پیش پدر و مادرم و معلمانم شرمنده نشوم.

پ  -11پ 11

 -همه افراد بايد به ترتیب مراسم صبحگاهي را انجام

پ 11

مي دادند.
 نمي خواست كه جلوی ديگران در اوايل سال تحصیلي از خود ضعف نشاندهد.
 اگر نمرهای غیر بیست را مي گرفتم احساس ميكردم كه ديگر نمرهی خوبي نگرفتم.

 -برو سر جات بشین؛ اما ديگه تکرار نشه!!!

صحبت های كاهنده

پ  -9پ  -19پ  -19پ -11

 -در مورد نحوهی ارائه گفت و صحبت هايي كرد تا

استرس

پ  -31پ 33

از استرس ارائه دادن و آمدن پای تخته دانشآموزان بکاهد.
 گفت چه شده است تو كه نمرهی خوبي گرفتهای!!!
 گفت كه اين دفعه كه كتاب نیاوردی اشکال نداره از روی كتاب دوستتنگاه كن ،اتفاق برای همه پیش مي ياد.
 معلم به بیرون رفت و او را دلداری داد. تا اينکه يکي از معلم ها آمد و با مهربوني باهمصحبت كرد و از خوبي های مدرسه گفت و اينکه
داخل مدرسه میشه كلي دوست پیدا كرد.
جدول  .3مجموع فراوانی عناوین و مفاهيم
عناوین و مفاهيم

فراوانی

درصد

عنوان پژوهشی

صحبت های استرس زا

3

11/91

تأثير استرس بر یادگيری

محیط استرس زا

1

11/11

دانشآموزان

اتفاقات و حاالت استرس زا

19

11/91

انتظارات استرس زا

9

13/91

صحبت های كاهنده استرس

1

11/11

مجموع

33
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بحث و نتيجه گيری
استرس ،واكنشي فیزيکي است كه فرد در برابر يک محرک (دروني يا بیروني) در يک موقعیت و شرايطي خاص و حساس از
خود نشان ميدهد .عواملي مختلفي سبب ايجاد استرس در فرد ميشوند .مهمترين عوامل ايجادكننده استرس ،شامل عوامل
ايجادكننده استرس فردی ،عوامل ايجادكننده استرس گروهي ،عالئم فیزيولوژيک استرس ،عالئم رواني استرس ،عوامل ايجادكننده
استرس درونسازماني و عوامل ايجادكننده استرس برونسازماني ميباشد (كريمي شهركي و بخشي ارجنکي.)1399 ،
امروزه ،وجود استرس در مدارس و در بین دانشآموزان و تأثیر آن در فرآيند يادگیری برای معلمان و كاركنان مدارس همواره
بهعنوان يک چالش اصلي مطرح بوده است .لذا اولیاء ،مربیان ،روانشناسان و مشاوران تحصیلي درصدد كشف راهحلهايي هستند
تا بتوانند عملکرد تحصیلي دانشآموزان را بهبود بخشند .يکي از اين موارد« ،راهبردهای مقابله با استرس» است كه بر عملکرد
تحصیلي دانشآموزان تأثیرگذار ميباشد.
بر اساس يافتههای اين پژوهش كه از روايتهای واقعي است كه دانشآموزان در مدارس تجربه كردهاند .ميتوان استنباط كرد كه
بیشترين عامل ايجادكننده استرس در بین دانشآموزان ،اتفاقات و حاالت استرسزا ،چه بهصورت جسمي يا روحي است .درواقع،
همین اتفاقات و حالت های مختلف روزمره است كه سبب ايجاد استرس ميشود .در مدارس و كالسهای درس روزانه اتفاقات
و تعامالت گوناگوني بین معلم و مديران آموزشي با دانشآموزان ،و همچنین دانشآموزان با خودشان ،رخ ميدهد .درنتیجه ميتوان
گفت :اولین و مهمترين عامل ايجاد استرس در بین دانشآموزان در مدارس و بهخصوص كالسهای درس ،معلمان و حتي مديران
و ساير كاركنان در مدارس ميباشند .عدم رفتار مناسب ،بکار گیری سختگیرانه غیراصولي قوانین و حاكم كردن فضايي خشک
همراه با تهديد و اضطراب در فضای آموزشي مدرسه ،انتظارات نابجا و عدم درک توانايي هر يک از آنها ،اولويت نمره محوری
در كالس درس و ايجاد فضای رقابتي نامناسب همراه با تنش ،دادن فعالیتهای استرسزا و خارج از حد توان آنها ،و غیره از
جانب معلم ،از داليل مهم ايجاد استرس در بین دانشآموزان و كودكان ،در مدارس بشمار ميروند .در مقابل ايجاد محیطي شاد و
فعال بهدوراز استرس ،ارتباط و تعامل صحیح ،مستمر و دوستانه با دانشآموزان با رفتار و گفتار مناسب ،توجه به نیازها ،تواناييها
و تفاوتهای فردی آنها ،ايجاد حس باورپذيری به خود و عالقهمندی در آنان نسبت به محیط آموزشي مدرسه ،اهمیت دادن به
دانشآموزان و حمايت و پشتیباني از آنها در شرايط و موقعیتهای مختلف ،و غیره از جانب معلم ميتواند در كاهش استرس
دانشآموزان و كودكان در مدارس ،نقش پررنگي ايفا كند .ازاينرو بايد معلمان در برخوردهای خود با دانشآموزان ،روحیات و
شرايط موجود را بسنجند و سنجیده رفتار كرده و عجوالنه تصمیم نگیرند.
عامل ديگر در ايجاد استرس در بین دانشآموزان در مدارس ،استفاده از صحبتهايي از طرف معلم و حتي مديران آموزشي است
كه سبب ايجاد استرس شده و در مواردی همراه با اضطراب و نگراني است .گفتار يا چگونه صحبت كردن معلمان نیز بهاندازه،
چگونگي برخورد و رفتار ،در تربیت انسان نیکو ،آموزش و يادگیری و همچنین كاهش استرس نیز مؤثر است؛ زيرا ،معلمان با
رفتار و گفتار دوستانه و صمیمانه خود ميتوانند برای كودكان الگوی مناسبي باشند .درنتیجه قدرت نفوذی و تأثیرپذيری بااليي
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در دانشآموزان دارند .از طرفي اگر معلم رفتار و گفتار شايستهای نداشته باشند .نهتنها باعث الگوپذيری معلم نخواهد شد بلکه
باعث بیزاری و دور شدن دانشآموز از معلم و حتي دلزدگي از محیط مدرسه و در مواردی نیز شکست و سرخوردگي را در پي
دارد؛ بهعبارتديگر ،يک معلم مي تواند با يک دلگرمي دادن و درک شرايط دانشآموز ،باعث شود استرس از او دور شود و
يادگیری او بهبود يابد؛ و نیز مي تواند با يک جمله يا برخورد چنان در دانشآموز استرس ايجاد كند .كه بهطوركلي تمركز خود را
از دست بدهد و آنچه را كه ياد دارد هم از ياد ببرد .حتي در مواردی سبب ميشود .تا خاطرهای بد از آن معلم ،محیط آموزشي
مدرسه و همچنین درس در ذهنش برای همیشه باقي بماند.
معلمان بايد در برخورد هايي كه با دانشآموزان دارند از جمالتي كه بر استرس دانشآموز مي افزايد استفاده نکنند؛ و در عوض
از صحبتهايي استفاده كنند كه كاهنده استرس در بین دانشآموزان بوده و همچنین سبب ايجاد ارتباط دوستانه و صمیمانه بین
آنها نیز ميشود؛ كه در اينجا اهمیت و آشنايي با مسائل روانشناسي توسط معلمان بیشتر احساس ميشود .هرچند كه اين موارد
از وظايف اصلي روانشناس ،مشاور و معلمان پرورشي در مدارس است؛ اما آشنايي معلم با كلیات روانشناسي و چگونگي رفتار
و گفتار با دانشآموزان در كالس درس و مدرسه ،بهعنوان يک مهارت حرفهای بسیار ضروری است .برای نمونه دانشآموزی كه
در طول سال تحصیلي منظم بوده است .اگر روزی تأخیر داشته باشد حتم ًا ممکن است اتفاقي برايش افتاده باشد؛ و معلم بهجای
بازخواست كردن ،بايد دوستانه با او صحبت كرده و مشکلش را جويا شود.
استرسهای بین كودكان ،همگي نشات گرفته از معلمان و محیط آموزشي مدرسه نیستند .خانوادهها نیز در ايجاد استرس در
كودكان نیز به همان اندازه سهم دارند .عدم درک و توجه كافي به نیازها و تواناييهای كودكان ،عدم رفتار مناسب و انتظارات باال
و نابجا آنها از كودكان خود ،پافشاری و تحمیل خواستههای خود بر كودكان ،حساسیت و سختگیری بیشازحد از آنها در
فرآيندهای آموزشي ،تنبیه و تهديد كردن آنها در عدم كسب نتیجه مناسب ،دادن وعدههای تشويقي وسوسهانگیز به كودكان( ،كه
كودكان برای رسیدن به آن دست به هر كاری ميزنند( ،نامناسب بودن محیط خانه و فشار رواني بر كودكان از جانب خانوادهها
همگي در ايجاد استرس در بین دانشآموزان نقش دارند .خانوادهها ،برای پیشگیری از ايجاد استرس در كودكان ،در وهله اول با
محیط آموزشي مدرسه و معلمان هماهنگي و مشاركت داشته باشند؛ زيرا ،دو اركان مهم (خانواده و محیط آموزشي مدرسه) در
مکمل هم عمل ميكنند؛ و هیچكدام بهتنهايي نميتوانند در موفقیت تحصیلي كودكان و كنترل استرس آنها نقش ايفا كنند .آشنايي
و شناخت خانوادهها بر عوامل ايجاد استرس و شناخت عوامل كنترل و مديريت آن ،نیز به كاهش استرس در كودكان تأثیرگذاری
فراواني دارد .محیط و فضای آموزشي مدرسه ،نیز در مواردی ميتواند منجر به استرس در كودكان شود .عدم وجود امنیت رواني
در مدارس ،محیط غیرفعال ،خشک و كسلكننده مدارس ،عدم برقراری ارتباطگیری نامناسب با معلمان و همساالن و گوشهگیری
و منزوی بودن ،برخورد نامناسب و سختگیرانه مديران در مدارس و معلمان در كالس درس ،نداشتن نظم و برنامهريزی مناسب
در مدارس ،و غیره همگي در محیط آموزشي مدرسه ،در ايجاد استرس در كودكان مؤثر هستند .درنتیجه ،اولین اقدام در مدرسه،
ايجاد يک محیط امن از هر لحاظ ،دوستانه ،شاد و فعال بهدوراز استرس است .درواقع معلم بايد محیط امني برای دانشآموز
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بهمنظور دور كردن فشارهای رواني از آنها ،ايجاد كند .كه دانشآموز از او گريزان نباشد؛ و بتواند مشکالت و نیازهای خود را
بهراحتي و دوستانه ،در قالب تعامل و گفتگو با معلم خود در میان بگذارد.
در مدرسه برای مقابله با استرس دانشآموزان ،بهعنوان اعضای مدرسه بايد عوامل ايجادكننده استرس در مدرسه را از میان برداريم
و يا از شدت آنها بکاهیم .ازاينرو شیوههايي از قبیل ايجاد محیط حمايتي برای دانشآموزان ،غنيسازی شخصیت آنها ،كاهش
تعارضات مدرسه ،پرهیز از برقراری قوانین خشک و غیرقابل انعطاف در محیط در حد امکان ،ايجاد محیط فیزيکي مناسب برای
دانشآموزان و  ...همه بهنوعي ميتوانند در حل مسائل استرس كاركنان مفید و چارهساز باشند (كريمي شهركي و بخشي ارجنکي،
 .)1399درمجموع ،ميتوان گفت استرس ،ميتواند باعث اختالل در فرآيند يادگیری شود .هرچند بايد توجه داشت كه استرس به
چند صورت در فرد ظاهر ميشود و گاهي بعضي از استرسها حالت طبیعي و جنبه مثبت دارند؛ اما در شرايطي كه استرس شديد،
و دائمي باشد .همراه با نگراني ،اضطراب ،ترس ،پرخاشگری و حتي افسردگي بروز ميدهد .ممکن است آثار مخرب ويرانگری در
پي داشته باشد؛ كه در اين شرايط ،فشارخون باال رفته و فرآيند خونرساني ،دچار اختالل ميشود كه نتیجه آن كاهش دقت و مانعي
برای يادگیری است .ازاينرو آشنايي معلمان با فنهای كنترل و مديريت استرس ،و خنثي كردن عوامل ايجاد استرس در مدارس با
مشاركت خانوادهها ،و خود فرد ،باهدف يادگیری مؤثر ،امری ضروری محسوب ميشود .همچنین وجود مشاور ،روانشناس و معلمان
پرورشي در كنار معلمان ،نیز باعث تسهیل كارشده و بهتر ميتوان با مديريت و كنترل استرس در كودكان در مدارس ،مقابله كرد.
اولین اقدام در مقابله و مديريت با استرس ،پیدا كردن منشأ استرس و خنثي كردن آثار آن با يکنفس عمیق است .برای مقابله با
استرس بايد از منشأ و ريشهای با مسئله روبرو شد و آن را مديريت كرد .برقراری ارتباط صمیمانه در قالب گفتوگو حمايت و
پشتیباني از كودكان در مديريت استرس آنها نیز مؤثر است .انجام فعالیتهای شاد ،فعال در مدارس و كالس درس ،به صورتي كه
تمام تمركز خود را بر روی فعالیتهای كالسي داشته باشند؛ و به چیز ديگری فکر نکنند نیز از اهمیت بااليي برخوردار است.
همچنین ورزش كردن ،تفريحهای شاد با بازديد از طبیعت ،خنديدن ،و برقراری ارتباط دوستانه و صمیمانه با همساالن و معلمان در
محیط آموزشي مدرسه ،از ديگر عواملي است كه ميتوان در مواقع ايجاد استرس ،به كاربرد.
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