
دیو پوتوین1  در این مقاله به موضوعي توجه می کند که 
می تواند بر زندگی نسل جوان تأثیر جدی داشته باشد. به طور 
قطع، نتایج آزمون ها و امتحانات می تواند اســاس شناخت و 
قضاوت نسل جوان نسبت به خودشان، آرزوها و ترس هایشان 
را شکل دهد. برای تعداد كمي از دانش آموزان، نتایج آزمون ها 
به مانع مهمی در نشان دادن پیشرفت تحصیلی تبدیل می شود 
و مشکالت عدیده ای را در بخش های دیگر زندگی، مثل روابط 

و سالمت روحی افراد، به وجود می آورد.
»ما در فرهنگ آزمایشی و آزمون گیرنده ای قرار داریم که در 
آن زندگی افراد براســاس عملکرد آن ها در آزمون ها مشخص 
می شــود.« این عبارت در 1960 منتشر شــد و به فرهنگ 
آزمون زدة آمریکا در آن زمان مربوط است. جالب توجه اینکه 
ایــن جمله می تواند به راحتی برای حال و هوایی به کار رود 

که دانش آموزان انگلیسی اکنون با آن روبه رو هستند.
اخیراً در انگلیس عالقة روزافزوني نسبت به موضوع 
پدیدة استرس امتحان و اضطراب آزمون به وجود 
آمده است. این موضوع با دو سیاستی هم زمان 

شــده که به تمرکزی منتقدانه بر ماهیت، عملکرد و تأثیرات 
ارزیابی های مدرسه ها منجر شده است:

اول: سیاست استفاده از عملکرد دانش آموزان در آزمون های 
پراســترس مثل »آزمــون دریافت گواهــی عمومی آموزش 
متوســطه« )GCSE(2 به عنوان معیار گزینش مدرســه ها و 
معلمان. این سیاســت فرهنگ ممیزی را رواج داده اســت.3 
این آزمون ها در بررســی های اولیة دانشگاه کمبریج، به دلیل 
افزایش اضطراب ناشــی از آزمون و دلسردکردن دانش آموزان 

نسبت به یادگیری، مردود شدند.
دوم: طبق پروندة هر دانش آموز، مدرســه ها مسئول حفظ 
ســالمت روان دانش آموزانشان هستند. بنابراین، اکنون شاید 
مســئلة اســترس، اضطراب و امتحانات، نسبت به گذشته، با 

جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

 GCSE چه چیزی باعث اســترس امتحان در   
دردانش آموزان می شود؟

امتحان بــرای این گــروه از دانش آموزان بــه چهار دلیل 
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استرس زا است:4 عواقب، نشانگر اعتمادبه نفس داشتن، قضاوت 
شدن از سوي دیگران و ایجاد ترس از معلمان.

عواقب: امتحانات به دلیل نتایج تحصیلی و شغلی ناشی از 
آن استرس زا هستند. براي مثال، به دست آوردن نمرات کافی 
GCSE برای ورود به دانشگاه یا پایة ششم و یا تصوري مبهم 
از اینکه نمرة باالتر GCSE ممکن است برای کاري به خصوص 

در آینده مفید فایده باشد؛
بر  را  دانش آموزان خود  اعتمادبه نفس داشتن:  نشانگر 
مبنای نمره ای که کسب کرده اند، قضاوت می کنند. نمرة خوب 
ریشــه در اعتمادبه نفس باال دارد. خــواه ناخواه این پیام بین 
دانش آموزان درونی ســازی شده است که پیشرفت تحصیلی 

عزت نفس را باال می برد؛

قضاوت  شدن از سوی دیگران مثل پدر و مادر؛ 
گاهی اوقات ترس از قضاوت، شدت بسیار زیادی پیدا می کند 
به طوری که دانش آموز دائمًا نگران اینست که دیگران درباره 
او چه فکری می کنند. این افکار می توانند بسیار آسیب زا باشد 

و جلوی رشد و پیشرفت فردی را بگیرد.

ایجاد ترس از معلمان: هشــدارهای مکــرر که معلمان 
درخصــوص اهمیــت و زمان بندی برای آزمــون GCSE به 
دانش آموزان مي دهند، محرک هایی برای ایجاد ترس در بعضی 
از دانش آموزان به حساب می آیند. اگرچه معلمان از محتوای 
ترســناک چنین پیام هایی )مثل اگر پنج بگیرید نمی توانید 
وارد دانشگاه شــوید( به عنوان یک راهبرد انگیزشی استفاده 
مي كنند، اما این لزومًا تأثیر مطلوبی ندارد. شاید برخی از شما 
تعجب کنید اگر بدانید معلمان در اســتفاده از ترس به عنوان 
 GCSE ابزار، انگیزة شــخصی دارند. زیــرا داده های عملکرد
دانش آموزان در رتبه بندی مدرســه ها نقش دارد و در برخی 

موارد معلمان به عنوان مشوق تشویق مي شوند.

  عملکرد
خواه کســی اضطراب آزمون داشته باشد یا استرس امتحان 
بگیــرد، در هر صــورت بر عملکرد او در آزمــون تأثیر منفی 
به وجــود می آید. به طور مثال، مطالعــات فراتحلیل در مورد 
رابطة بین اضطراب آزمون و نحوة عملکرد تحصیلی در حالت 
رســمی و غیررسمی که هم در دانشــگاه و هم در مدرسه ها 
صورت گرفته اســت، همبستگی متوسطی در حد 2 را نشان 

می دهد که به معنای ارتباط بین این دو مقوله است.
نکتة قابل توجه شاید کم بودن این تأثیر نباشد، بلکه دقیقًا 
جایی باشــد که ایــن اضطراب روی آن تأثیــر می گذارد. آیا 
دانش آموزان مضطرب، در حالی که باید در شرایط عادی نمرة 
A دریافت می کردند )در شــرایط اضطراب( نمرة B دریافت 

کرده اند یــا نمرة G به جــای F گرفته اند! اگر 
دانش آموزان در نزدیکي مرز قبولی افت نمره داشته 

 GCSE باشند )که شواهد نشان می دهد دانش آموزان
این طورهستند(، نتیجة واقعی پژوهش احتمااًل دانش آموزان 

را با میزان اضطراب باالتری نشان می دهد.
پرســش دربارة رابطة عّلی اضطراب امتحان بر این اســاس 
افزایش یافته که برخی گفته اند، اضطراب امتحان ممکن است 
فقط نمایانگر مهارت افراد باشد. یعنی هم اضطراب باال و هم 
عملکرد ضعیف، هر دو نتیجة مهارت های ضعیف دانش آموزان 
در یادگیــري درس ها هســتند. تحقیقات ســعی کردند با 
اندازه گیری میزان توانایی افراد در مطالعه، مثل ضریب هوشی 
به عنوان متغیر مستقل، اولین مورد از این مشکالت را برطرف 
کنند. اما این رویکرد نیز مسئله ساز است. اصواًل ضریب هوشی 
می تواند تحت تأثیر اضطراب امتحان قرار گیرد. بنابراین، سؤال 
این اســت که چگونه توانایی افــراد را به گونه ای اندازه گیری 
می کنید که به طریقی تحت تأثیر اضطراب آزمون قرار نگیرد.

یــک اســتدالل این اســت کــه می تــوان از آزمون های 
کم اســترس تر مثل امتحان های کالســی اســتفاده کرد که 
کمتر تحت تأثیــر اضطراب آزمون قــرار گیرند. هرچند یک 
مطالعه اخیراً به طور عجیبي نشــان می دهد که دانش آموزان 
در آزمون های کم اهمیت تر بیشــتر تحت تأثیر اضطراب قرار 
می گیرند تا آزمون های بــزرگ و خطرپذیرتر. راه جایگزین، 
اســتفاد از قضاوت های معلم محور است که براساس عواملی 
غیر از آزمون انجام می گیرد؛ هرچند اطمینان و مقایسه پذیری 

این ابزارها کار بسیار دشواری است.
یــک نظریــة رایج در دهــة 1980 این بود کــه ضعف در 
مهارت های مطالعه به اضطراب باال در امتحان منجر می شود. 
زیرا دانش آموزان شکســت را به عنوان نتیجة مستقیم ضعف 
در مهارت های خود تلقی می کنند. میزان اضطراب و عملکرد 
آزمون با هــم رابطه دارند، اما ایــن دو متغیر از نظر علی به 
هم ربط ندارند. تحقیقات مداخله ای نشــان می دهد، آموزش 
مهارت های مطالعــه به دانش آموزان بــه تنهایی در کاهش 
اضطراب مؤثر نیست. درمان هایی که مؤلفه شناختی اضطراب 
را هــدف قرار می دهنــد و تحقیق هایی که تأثیرات نســبی 
مهارت های مطالعــه را با ادراکات منفی مقایســه می کنند، 
معمــواًل بیانگر این نكته اند که این موارد به طور مســتقیم با 

عملکرد بچه ها تداخل دارد.
این ایده ها بیشــتر ذیــل نظریه های »تداخل  شــناختیـ  
توجهی« گنجانده شــده بودند و به تازگی نیز در ذیل نظریة 
»کارایی پــردازش« و نظریة »کنترل توجه« قــرار دارند. با 
توجــه به روش مفصلی که این نظریه ها تأثیر منفی اضطراب 
را نشان می دهند، ســؤال اساسی من این است که چرا تأثیر 
اندازه گیری شدة اضطراب امتحان بر عملکرد آزمون بیشتر در 
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نظر گرفته نشده است؟ برخی از پاسخ ها به این پرسش نشان 
می دهد که تأثیر )مســتقیم( اضطراب بر عملکرد آزمون زیاد 

است، اما تأثیر )در نهایت( تأثیر غیرمستقیم مثبت است.
اول اینكه، شناخت فرد نسبت به عملکردهای ذهن خود و 
راهکارهای مقابله، نقش اصلی را در مدل »خودتنظیمی زیدنر 
و ماتیوز« )2005( بازی می کند. ایدة اصلی این نظریه آن است 
که اضطراب به خودي خود برعملکــرد فرد تأثیر منفی ندارد، 
بلکه نحوة کنارآمدن یا واکنش دانش آموزان به آن تعیین کننده 
اســت. یکی از عواملی که در تداوم اضطراب بالینی مورد توجه 
قرار گرفته و بر آزمون تأثیر منفی دارد تمایل به فاجعه ســازی 
است. مثاًل در چارچوب اضطراب آزمون، اگر فرد نتواند به یک 
سؤال پاسخ دهد، تصور می کند در کل امتحان شکست خورده 

و زندگی اش نیز محکوم به شکست است.
دوم، دانش آموزان با مرور اجباری برنامه ریزی شده و چندین 
بــارة درس ها، مرور اختیــاری درس ها در زمــان ناهار و بعد 
از مدرســه و تعطیالت عید و تمرین مکرر امتحانات پیشین، 
کاماًل برای امتحانات آماده می شــوند. مدل پردازش بهره وری 
پیش بینی می کند، چنین شــیوه هایی اگر با چاشــنی تمرین 
و آگاهی دهی همراه شــوند، می توانند اثرات اضطراب از منابع 

شناختی را کاهش دهند.
سوم، دانش آموزانی که اضطراب آزمون را تجربه می کنند، به 
گروه های متفاوت تقســیم می شوند. زیدنر مدل شش گروه را 
ارائه می دهد که در آن افراد در میزان حساسیت خود نسبت به 
تأثیر منفی اضطراب آزمون متفاوت اند. به این ترتیب، گنجاندن 
تمام افراد در یک تحلیل واحد ممکن است این واقعیت را پنهان 
کند که اضطراب بر برخی افراد تأثیر قوی تری نسبت به دیگران 
دارد. استدالل مشــابهی را نیز متیوز و همکاران )1999( ارائه 
كرده اند که معتقد است: برای سنجش اضطراب آزمون باید ابتدا 
از میزان شــناخت فرد از فرایند ذهن خود و سبک مقابله ای او 

آگاه بود.

  راهبردهای آتی
پوتوین و دونی )2008( یک مدل سلســله مراتبی پیشرفته 
شــامل طیف وسیعی از احساسات مربوط به آزمون را آزمایش 
کردند. ما متوجه شدیم، دلیل اجتناب از انجام آزمون عملكرد، 
بیشتر به عصبانیت، شرم و ناامیدی مربوط است تا اضطراب. 
درک تحصیلــی فــرد از خود نیز ممکن اســت نقش 
مهمی داشته باشد. ارائة شناختی از خود که فرایند 

خودمحور بر آن تکیه دارد )مانند مدل زیدنر 
و متیوز( و تحقیقاتی که از این دستاورد پشتیبانی 

می کردند، نشــان دادند، هــم درک تحصیلی فرد از 
خود، هم میــزان خبرگی او در آزمون، هر دو با اضطراب 

امتحان رابطة منفی دارند.

  مفاهیم
1. شناســایی زودهنــگام دانش آموزان با اضطــراب باال در 
امتحانات دشوار است. زیرا گاهی واکنش های اضطرابی تا زمان 
آزمون های پر استرس مثل GCSE آشکار نمی شوند. بنابراین، 
متخصصان برای تشخیص زودهنگام باید به دنبال نشانه های 
مشخص تری مثل اهمال کاری و ازبین رفتن عالقه در کارهای 

تحصیلی باشند.
2. چگونه باید از دانش آموزانی که اضطراب شــدید امتحان 
دارند، حمایت شــود؟ ایجاد تغییر شرایط امتحان برای کاهش 
استرس در دانش آموزان )شاید دادن وقت اضافی، تعیین وقت 
استراحت بین امتحان، برگزاری آزمون در محیط های کوچک تر 
از ســالن های »بزرگ و ترس آور«( یا کمک به دانش آموزان تا 
راه های مقاومت کارآمد و کنار آمدن با امتحانات را یاد بگیرند، 
همگی مؤثرند. در اینجا تنش های آشکاری بین مفهوم فراگیری، 

برابری و فرصت ها وجود دارد.
3. آیا اضطراب باید کانون اصلی مداخله یا حمایت باشد؟ در 
وهلة اول باید با هدف  قرار دادن عواملی که به پاسخ اضطراب آور 
منجر می شــوند، به دانش آموز کمک های بیشتری کرد. بهبود 
مهارت مطالعه و آزمون  دادن، بهبود تصور تحصیلی فرد از خود 
)شاید از طریق پرداختن به مفاهیم شکست و موفقیت( یا تعلیم 
خاص تر این مفاهیــم. این گونه رویکردها به درک این موضوع 
نیاز دارند که دانش آموز ممکن اســت به دالیل متفاوت دچار 

اضطراب شود.
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