
اضطراب امتحان اصطالحي کلی است که به نوعی از اضطراب 
یا هراس اجتماعی خاص اشــاره دارد كه یكي از شــایع ترین 
مسائلي است كه دانش آموزان در سراسر جهان با آن مواجه اند 
و به عنــوان پدیده اي متداول و مهم آموزشــي مورد توجه قرار 

گرفته است.

انواع اضطراب امتحان
١. اضطراب تسهیل كننده یا طبیعي: به اضطراب كم یا 
معقول اطالق مي شــود كه موجب تالش بیشــتر براي كسب 
موفقیت مي شــود و نتیجة مطلوب را براي فرد به همراه دارد. 
به بیان دیگر، اضطراب در حد نرمال كمك مي كند فرد خود را 

در مقابل چالش ها آماده كند و واكنش سازگارانه داشته باشد.

2. اضطــراب ناتوان كننده یــا غیرطبیعي: این نوع 
اضطــراب، نوعي اضطراب عملكرد اســت. فــرد دربارة 
توانایي هایش دچار تردید مي شود و پیامد آن كاهش 
توان مقابله با موقعیت امتحان و موقعیت هایي 

است كه فرد در معرض ارزشیابي قرار دارد. به واقع، دانش آموز 
مطالب مورد نظر براي امتحان را مي داند، اما شــدت اضطراب 
مانع از بازیابي معلومات از حافظه مي شود. اضطراب یك احساس 
منتشرشوندة بســیار ناخوشایند اســت كه غالبًا با دلواپسي و 
واكنش هــاي فیزیولوژیكي نامطلوب مانند تپش قلب، پریدگي 
رنگ، خشكي دهان، عرق كردن كف دست ها، بي توجهي حواس 
و حالت تهوع در دانش آموزان همراه است و باعث مي شود او از 

گرفتن نمرة كم، ترس و وحشت داشته باشد.
شوآرژر معتقد اســت، اضطراب امتحــان بین سنین 10 تا 
11 سالگي شكل مي گیرد، ثبات می یابد و تا بزرگ سالي تداوم 
مي یابد. پژوهش هاي انجام شــده در این زمینــه حاكي از آن 
هستند كه میان اضطراب امتحان و عملكرد دانش آموزان رابطة 
منفــي وجود دارد، به طوری كه هرچه ســطح اضطراب امتحان 
بیشتر شــود، تمركز بر تكلیف مورد نظر كمتر و سرعت عمل 
نیز كاهش مي یابد. اضطراب امتحان همچنین اگر كنترل نشود، 
دانش آموز را شرطي مي كند و به تدریج آن كتاب و سپس معلم 

و حتي مدرسه باعث مضطرب  شدن در فرد مي شود.

سمیه علیجاني اردشیر
تصویرگر سید میثم موسویكارشناس ارشد روانشناسي تربیتي

تأثير والدين          بر نمرة  امتحان

|  رشد مدرسة فردا | دورة هجدهم |  شمارة 2 |  1400 26



اضطــراب امتحان یكي از عوامل مؤثــر بر عملكرد تحصیلي 
اســت كه را در موفقیت تحصیلي یا شكســت آن نقش مهمي 
دارد. عملكرد تحصیلي یكي از شــاخص هاي مهم در ارزشیابي 
از دانش آمــوز و مــورد توجه آموزش وپرورش اســت. عملکرد 
تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان همیشــه مي تواند در 
صورت موفقیت فایده هاي بســیاری داشته باشد یا در صورت 
شکســت هزینه هاي گزافی را به فرد، خانواده و جامعه تحمیل 
كند. پژوهش هاي انجام شده در این زمینه حاكي از آن هستند 
كــه میان اضطراب امتحان و عملكرد دانش آموزان رابطة منفي 
وجود دارد، به طوری كه هر چه ســطح اضطراب امتحان بیشتر 
شــود، تمركز بر تكلیف مورد نظر كمتر و ســرعت عمل او نیز 

كاهش مي یابد.
در اضطــراب امتحان متغیرهاي زیادي وجود دارند كه از این 
میــان نحوة ارتباط والدین با فرزندان و شــیوة تربیتي والدین 
یكي از این عوامل اســت. خانواده تنها نهاد فطري و طبیعي و 
مهم ترین منبع تأمین و پاسخ به همة نیازهاي عاطفي و رواني 

فرد است كه در آن محیط فرایند رشد شناختي، 
اجتماعي و عاطفي خود را تجربه مي كند. خانواده 
به منزلة یك نظام اجتماعي، در رشــد و پیشرفت 
انسان نقش حیاتي دارد. در این محیط تمام اعضا 
بر یكدیگر تأثیر مي گذارند و در افزایش یا كاهش 

مشكالت یكدیگر نقش بسزایي دارند.
تربیت فرزندان در میان فالســفة قدیم و حتي 
جدید و متخصصان آموزش وپرورش و روان شناس 
جایگاهي بســیار مهم دارد. واژة تربیت از »ربو« 
به معناي رشــد و بالندگي و افزایش یافتن گرفته 

شده است. براي هدایت كودكان به سوي رشد مثبت اجتماعي، 
عشق و عالقة والدین به تنهایي كافي نیست، براي اینكه فرزندان 
بتواننــد افرادي باكفایت باشــند و صالحیت فكري پیدا كنند، 
مقداري كنترل از جانب والدین ضروري است. در هر حال، باید 
به خاطر داشــت كه هدف غایي پرورش اجتماعي، خودگرداني 
اســت نه تنظیم شدن از ســوي عوامل خارجي. هرگونه افراط 
در آســان گیري یا محدودیت از ســوي والدین، به رشد ناقص 
پرورشي در كودكان منجر مي شود. والدین پا به پاي بذل توجه 
و محبت به فرزندان، توقع دارند كودكانشان رفتار خاصي را در 
ســنین معیني از خود نشان دهند. آنان در این راستا راهبردها 
و رفتارهــاي خاصي را اعمال مي کنند كه به آن ها شــیوه هاي 
فرزندپروري گفته مي شود. به عبارت دیگر، شیوة مورد استفادة 
والدیــن بــراي ایجاد ارتباط بــا فرزند و آموختــن ارزش ها و 

هنجارهاي جامعه، فرزندپروري نامیده مي شود.
بامریند در دهة 1960 بین سه شیوة تربیتی یعنی شیوه هاي 

مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیر تمایز قائل شد.
1. در خانواده هایي كه والدین از ســبك مقتدرانه اســتفاده 
مي کنند، کودکانشــان را با عشــق و عاطفه حمایت مي کنند. 

به عالوه، برای انجام رفتار مناســب و درســت، 
قوانیني واضح و مشــخص وجود دارند و دربارة این 

قوانین بــا كودكان مذاكره مي کنند. آن ها دیدگاه فرزندان 
را مي شناســند و از منطق و قــدرت براي اعمــال معیارها و 

مالك هایشان بهره مي برند.
فرزندپــروري مقتدر با تعامــل بــاز و انعطاف پذیري همراه 
است كه والدین با تشــویق و تقویت رفتارهاي مثبت فرزندان 
و پاســخ دهي به نیازهاي معقول آن هــا به كاهش اضطراب در 
موقعیت هاي اجتماعي منجر مي شوند. والدین مقتدر هم براي 
رفتارهاي خودمختارانه و هم انضباط ارزش قائل هســتند، زیرا 
كنترل منطقي و آزادي معقول موجب مي شود فرزندان قوانین 
و اصــول صحیح رفتار را دروني كننــد و در قبال هر نوع رفتار 
در موقعیت هاي گوناگون احساس مسئولیت كنند و والدین نیز 
در مقابل هر عمل و خواســته از فرزندان، دالیل واضح و روشن 
دارند. فرزنداِن والدین مقتدر، بدون توجه به ســن در اكثریت 
دوره هاي تحصیلي عملكرد بهتري در مدرسه دارد و با مشكالت 

كمتري روبه رو هســتند و چون 
والدین آن ها بــر اصل یادگیري 
بیشتر از كسب نمره تأكید دارند، 
به مراتب اضطراب امتحان در این 

فرزندان كاهش مي یابد.
2. والدین ســبك مستبدانه با 
سخت گیري بیش از حد در زمان 
نزدیك شدن امتحان، براي گرفتن 
نمرة 20 فشــار مضاعفــي وارد 
مي كنند و با هشدارهاي پي درپي 

و غیرمعقول اضطــراب را در دانش آموز باال مي برند و عملكرد 
او را ضعیــف مي کنند. والدین مســتبد با توجه بیش از حد به 
مســائل تحصیلي فرزند، وجود اضطراب در خود را به فرزندان، 
به خصوص در ایام امتحانات، منتقل مي کنند. وقتي والدین فرزند 
خود را با لقب هایي مانند »بي عرضه، هیچ كاري از تو برنمي آید 
و بي استعداد« مورد خطاب قرار مي دهند، تصویر ذهني ناتوان 
 بودن در دانش آمــوز را به وجود مي آورند. این موضوع اضطراب 
امتحان را در فرد تشــدید مي کند. حتي رقابت غیرمنطقي كه 
اولیا در برابر ناتواني فرزندانشان در درس خاصي او را با توانایي 
فرد دیگر مي ســنجند، توأم با سرزنش است و اعتمادبه نفس را 
در دانش آموز كم و اضطراب او را تشــدید مي کند. مثل وقتي 
مي گوییم: »دختر دوستم در مسابقات بین المللي ریاضي رتبة 
اول را آورد، ولي دختر من در تقسیم اعشاري مانده است و هنوز 
بلد نیست.« این ارتباط منفي و غیردوستانه كه در این گروه از 
والدین و فرزندان وجود دارد، فاصلة عاطفي آن ها را از یكدیگر 
بیشتر و فرزندان را دچار مشكل مي کند. كنترل و مداخلة بیش 
از حد والدین سبك مستبد استقالل عمل را از فرزندان مي گیرد 

و به اضطراب دامن مي زند.

نوجوانان داراي 
والدین مستبد 

نسبت به 
نوجوانان داراي 

والدین دموكرات 
)مقتدر( افسرده و 

مضطرب هستند
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3. همچنین، والدین شیوة ســهل گیر كه توجه کمتر از حد 
بــه فرزندان خــود دارند، از آنان انتظارات کمــی دارند و غالبًا 
استقالل و آزادی زیادی به فرزندان مي دهند، 
ولی معمواًل اهداف و انتظارات روشــنی برای 
فرزندان ترسیم نمي کنند و به دلیل کنترل و 
نظارت پایینی که بر رفتار و اعمال آن ها دارند، 
شــرایط را برای کاهش پیشــرفت تحصیلی 
فرزندانشان، به طور ناخواسته، فراهم مي کنند. 
از طرف دیگر، این والدین از تنبیه و سرزنش 
فرزندان خــود اجتناب مي كنند و تنها توجه 
کمتری نسبت به آن ها دارند. این بي توجهی 
در روابط عاطفی آنان با فرزندان آن ها تخریب 

کمتری دارد.
نبود ثبات در نحوة برخورد با فرزند، هستة 
اصلی ســبک فرزندپروری سهل گیرانه است. 
تعارضات والدیــن و نظارت کمتر بر فرزندان 
مضطرب با افسردگی و واکنش های روان تنی 
فرزنــدان ارتباط دارد. والدین ســهل گیر با نداشــتن ثبات در 
برخورد با فرزندان، نگرش منفی و ســوگیری هایي را ســبب 
مي شوند. افراد با سوگیری هاي منفی در موقعیت هاي اجتماعی 

اضطراب زیادی را تجربه مي کنند.
والدینی که شــیوة فرزندپروری ســهل گیرانه دارند، معمواًل 
دســتورهای متناقضی را اعمال مي کنند و هیچ گونه کنترلی بر 
کودکان خود ندارند. در مواردی که والدین و خانواده برای زمان 
امتحانات کودک و حفظ آرامش در خانه و پرهیز از ســر و صدا 
و رفت و آمد اهمیتی قائل نمي شــوند، دانش آموز احساس 

تنهایی و بي پشتوانگی مي كند و مضطرب می شود.
آدلر معتقد است، فرزندان والدیني كه كودكان 

خود را طرد مي کننــد، دچار كمبود محبت 
و امنیت مي شــوند و این  به احساس بي ارزشي، 

خشم و ضعف عزت نفس در آنان مي انجامد. هورناي 
و فروم نیز دربارة كمبود صمیمیــت و محبت والدین و 

تأثیرات آن بر امنیت كودك مطالعات بسیار کرده اند. مطالعات 
انجام شــده حاكي از آن هســتند كه نگرش هــاي پذیرنده و 
دموكراتیــك والدین، امكان رشــد در فرزنــدان را به حداكثر 
می رســاند و فرزندان این والدین، رشد ذهني، قدرت ابتكار و 
امنیت عاطفي دارند. والدین طردكننده و ســلطه جو، فرزنداني 
متزلزل، ســركش، پرخاشــگر و ســتیزه جو دارند. همچنین، 
نوجوانان داراي والدین مستبد نسبت به نوجوانان داراي والدین 

دموكرات )مقتدر( افسرده و مضطرب هستند.
براســاس پژوهش هــاي انجام شــده می توان گفــت، روش 
تربیت فرزندان اهمیت و حساســیت باالیي دارد و می تواند در 
اضطــراب امتحان دانش آموزان و عملكرد تحصیلي آن ها نقش 
تســهیل كننده یا بازداري داشته باشــد. نتایج نشان  مي دهند، 
نوجوانانی که والدین با ســبک اقتــدار ـ منطقی دارند، رابطة 
عاطفــی و گرم تری با والدین خود دارنــد و بهتر می توانند در 
مورد احساسات و مســائل خود با والدین گفت وگو کنند. این 
موضوع احتمااًل به رشــد عاطفی، اجتماعی و رفتارهای بهنجار 
ایــن نوجوانان کمک خواهد كرد. اضطراب امتحان در ســبك 
فرزندپروري مســتبدانه بیشتر از سبك ســهل گیر و مقتدرانه 
دیده می شود. والدین سبك مستبدانه با تهدیدهاي بی مورد و 
غیرمنطقي، در شــرایط سخت ایام امتحانات، اضطراب امتحان 
را به مراتب شدیدتر مي کنند. متأسفانه در این خانواده ها شاهد 
سرزنش و حتي تنبیه نیز هستیم. سبک فرزندپروری سهل گیر 
می تواند از طریق تأثیر بر عزت نفس، استقالل و خودکنترلی، بر 

اضطراب امتحان دانش آموزان تأثیرگذار باشد.
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والدینی که شیوة 
فرزندپروری 
سهل گیرانه دارند، 
معمواًل دستورهای 
متناقضی را اعمال 
مي کنند و هیچ گونه 
کنترلی روی کودکان 
خود ندارند. دانش آموز 
این خانواده احساس 
تنهایی و بي پشتوانگی 
مي كنند و مضطرب 
می شوند
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