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تصویرگر سید میثم موسوی

اضطراب امتحان اصطالحي کلی است که بهنوعی از اضطراب
یا هراس اجتماعی خاص اشــاره دارد كه یكي از شــایعترین
مسائلي است كه دانشآموزان در سراسر جهان با آن مواجهاند
و بهعنــوان پدیدهاي متداول و مهم آموزشــي مورد توجه قرار
گرفته است.

انواع اضطراب امتحان

 .١اضطراب تسهیلكننده یا طبیعي :به اضطراب كم یا
معقول اطالق ميشــود كه موجب تالش بیشــتر براي كسب
موفقیت ميشــود و نتیجة مطلوب را براي فرد به همراه دارد.
به بیان دیگر ،اضطراب در حد نرمال كمك ميكند فرد خود را
در مقابل چالشها آماده كند و واكنش سازگارانه داشته باشد.
 .2اضطــراب ناتوانكننده یــا غیرطبیعي :این نوع
اضطــراب ،نوعي اضطراب عملكرد اســت .فــرد دربارة
توانایيهایش دچار تردید ميشود و پیامد آن كاهش
توان مقابله با موقعیت امتحان و موقعیتهایي
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است كه فرد در معرض ارزشیابي قرار دارد .به واقع ،دانشآموز
مطالب مورد نظر براي امتحان را ميداند ،اما شــدت اضطراب
مانع از بازیابي معلومات از حافظه ميشود .اضطراب یك احساس
منتشرشوندة بســیار ناخوشایند اســت كه غالباً با دلواپسي و
واكنشهــاي فیزیولوژیكي نامطلوب مانند تپش قلب ،پریدگي
رنگ ،خشكي دهان ،عرقكردن كف دستها ،بيتوجهي حواس
و حالت تهوع در دانشآموزان همراه است و باعث ميشود او از
گرفتن نمرة كم ،ترس و وحشت داشته باشد.
شوآرژر معتقد اســت ،اضطراب امتحــان بین سنین  10تا
 11سالگي شكل ميگیرد ،ثبات مییابد و تا بزرگسالي تداوم
ميیابد .پژوهشهاي انجامشــده در این زمینــه حاكي از آن
هستند كه میان اضطراب امتحان و عملكرد دانشآموزان رابطة
منفــي وجود دارد ،بهطوریكه هرچه ســطح اضطراب امتحان
بیشتر شــود ،تمركز بر تكلیف مورد نظر كمتر و سرعت عمل
نیز كاهش ميیابد .اضطراب امتحان همچنین اگر كنترل نشود،
دانشآموز را شرطي ميكند و بهتدریج آن كتاب و سپس معلم
و حتي مدرسه باعث مضطرب شدن در فرد ميشود.

اضطــراب امتحان يكي از عوامل مؤثــر بر عملكرد تحصيلي
اســت كه را در موفقيت تحصيلي يا شكســت آن نقش مهمي
دارد .عملكرد تحصيلي يكي از شــاخصهاي مهم در ارزشيابي
از دانشآمــوز و مــورد توجه آموزشوپرورش اســت .عملکرد
تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان همیشــه ميتواند در
صورت موفقیت فایدههاي بســیاری داشته باشد یا در صورت
شکســت هزينههاي گزافی را به فرد ،خانواده و جامعه تحمیل
كند .پژوهشهاي انجامشده در اين زمينه حاكي از آن هستند
كــه ميان اضطراب امتحان و عملكرد دانشآموزان رابطة منفي
وجود دارد ،بهطوریكه هر چه ســطح اضطراب امتحان بيشتر
شــود ،تمركز بر تكليف مورد نظر كمتر و ســرعت عمل او نيز
كاهش مييابد.
در اضطــراب امتحان متغيرهاي زيادي وجود دارند كه از اين
ميــان نحوة ارتباط والدين با فرزندان و شــيوة تربيتي والدين
يكي از اين عوامل اســت .خانواده تنها نهاد فطري و طبيعي و
مهمترين منبع تأمین و پاسخ به همة نيازهاي عاطفي و رواني
فرد است كه در آن محيط فرايند رشد شناختي،
اجتماعي و عاطفي خود را تجربه ميكند .خانواده
به منزلة يك نظام اجتماعي ،در رشــد و پيشرفت
انسان نقش حياتي دارد .در اين محيط تمام اعضا
بر يكديگر تأثیر ميگذارند و در افزايش يا كاهش
مشكالت يكديگر نقش بسزايي دارند.
تربيت فرزندان در ميان فالســفة قديم و حتي
جديد و متخصصان آموزشوپرورش و روانشناس
جايگاهي بســيار مهم دارد .واژة تربيت از «ربو»
به معناي رشــد و بالندگي و افزايشيافتن گرفته
شده است .براي هدايت كودكان به سوي رشد مثبت اجتماعي،
عشق و عالقة والدين بهتنهايي كافي نيست ،براي اينكه فرزندان
بتواننــد افرادي باكفايت باشــند و صالحيت فكري پيدا كنند،
مقداري كنترل از جانب والدين ضروري است .در هر حال ،بايد
بهخاطر داشــت كه هدف غايي پرورش اجتماعي ،خودگرداني
اســت نه تنظيمشدن از ســوي عوامل خارجي .هرگونه افراط
در آســانگيري يا محدوديت از ســوي والدين ،به رشد ناقص
پرورشي در كودكان منجر ميشود .والدين پا به پاي بذل توجه
و محبت به فرزندان ،توقع دارند كودكانشان رفتار خاصي را در
ســنين معيني از خود نشان دهند .آنان در اين راستا راهبردها
و رفتارهــاي خاصي را اعمال ميکنند كه به آنها شــیوههاي
فرزندپروري گفته ميشود .به عبارت ديگر ،شيوة مورد استفادة
والديــن بــراي ايجاد ارتباط بــا فرزند و آموختــن ارزشها و
هنجارهاي جامعه ،فرزندپروري ناميده ميشود.
بامریند در دهة  1960بین سه شیوة تربیتی یعنی شیوههاي
مقتدرانه ،مستبدانه و سهلگیر تمایز قائل شد.
 .1در خانوادههايي كه والدين از ســبك مقتدرانه اســتفاده
ميکنند ،کودکانشــان را با عشــق و عاطفه حمایت ميکنند.

بهعالوه ،برای انجام رفتار مناســب و درســت،
قوانیني واضح و مشــخص وجود دارند و دربارة اين
قوانين بــا كودكان مذاكره ميکنند .آنها ديدگاه فرزندان
را ميشناســند و از منطق و قــدرت براي اعمــال معيارها و
مالكهايشان بهره ميبرند.
فرزندپــروري مقتدر با تعامــل بــاز و انعطافپذيري همراه
است كه والدين با تشــويق و تقويت رفتارهاي مثبت فرزندان
و پاســخدهي به نيازهاي معقول آنهــا به كاهش اضطراب در
موقعيتهاي اجتماعي منجر ميشوند .والدين مقتدر هم براي
رفتارهاي خودمختارانه و هم انضباط ارزش قائل هســتند ،زيرا
كنترل منطقي و آزادي معقول موجب ميشود فرزندان قوانين
و اصــول صحيح رفتار را دروني كننــد و در قبال هر نوع رفتار
در موقعيتهاي گوناگون احساس مسئوليت كنند و والدين نيز
در مقابل هر عمل و خواســته از فرزندان ،داليل واضح و روشن
فرزندان والدين مقتدر ،بدون توجه به ســن در اكثريت
دارند.
ِ
دورههاي تحصيلي عملكرد بهتري در مدرسه دارد و با مشكالت
كمتري روبهرو هســتند و چون
والدين آنها بــر اصل يادگيري نوجوانان داراي
بيشتر از كسب نمره تأكيد دارند ،والدين مستبد
بهمراتب اضطراب امتحان در اين نسبت به
فرزندان كاهش مييابد.
نوجوانان داراي
 .2والدين ســبك مستبدانه با والدين دموكرات
سختگيري بيش از حد در زمان (مقتدر) افسرده و
نزديكشدن امتحان ،براي گرفتن مضطرب هستند
نمرة  20فشــار مضاعفــي وارد
ميكنند و با هشدارهاي پيدرپي
و غيرمعقول اضطــراب را در دانشآموز باال ميبرند و عملكرد
او را ضعيــف ميکنند .والدين مســتبد با توجه بيش از حد به
مســائل تحصيلي فرزند ،وجود اضطراب در خود را به فرزندان،
بهخصوص در ايام امتحانات ،منتقل ميکنند .وقتي والدين فرزند
خود را با لقبهايي مانند «بيعرضه ،هيچكاري از تو برنميآيد
و بياستعداد» مورد خطاب قرار ميدهند ،تصوير ذهني ناتوان
بودن در دانشآمــوز را بهوجود ميآورند .اين موضوع اضطراب
امتحان را در فرد تشــديد ميکند .حتي رقابت غيرمنطقي كه
اوليا در برابر ناتواني فرزندانشان در درس خاصي او را با توانايي
فرد ديگر ميســنجند ،توأم با سرزنش است و اعتمادبهنفس را
در دانشآموز كم و اضطراب او را تشــديد ميکند .مثل وقتي
ميگوييم« :دختر دوستم در مسابقات بينالمللي رياضي رتبة
اول را آورد ،ولي دختر من در تقسيم اعشاري مانده است و هنوز
بلد نيست ».اين ارتباط منفي و غيردوستانه كه در اين گروه از
والدين و فرزندان وجود دارد ،فاصلة عاطفي آنها را از يكديگر
بيشتر و فرزندان را دچار مشكل ميکند .كنترل و مداخلة بيش
از حد والدين سبك مستبد استقالل عمل را از فرزندان ميگيرد
و به اضطراب دامن ميزند.
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 .3همچنين ،والدین شيوة ســهلگیر كه توجه کمتر از حد
بــه فرزندان خــود دارند ،از آنان انتظارات کمــی دارند و غالباً
استقالل و آزادی زیادی به فرزندان ميدهند،
والدینی که شیوة ولی معموالً اهداف و انتظارات روشــنی برای
فرزندپروری فرزندان ترسیم نميکنند و بهدلیل کنترل و
سهلگیرانه دارند ،نظارت پایینی که بر رفتار و اعمال آنها دارند،
معموالً دستورهای شــرایط را برای کاهش پیشــرفت تحصیلی
متناقضی را اعمال فرزندانشان ،بهطور ناخواسته ،فراهم ميکنند.
ميکنند و هیچگونه از طرف دیگر ،اين والدین از تنبیه و سرزنش
کنترلی روی کودکان فرزندان خــود اجتناب ميكنند و تنها توجه
خود ندارند .دانشآموز کمتری نسبت به آنها دارند .این بيتوجهی
در روابط عاطفی آنان با فرزندان آنها تخریب
اين خانواده احساس
کمتری دارد.
تنهایی و بيپشتوانگی
نبود ثبات در نحوة برخورد با فرزند ،هستة
ميكنند و مضطرب
اصلی ســبک فرزندپروری سهلگیرانه است.
میشوند تعارضات والدیــن و نظارت کمتر بر فرزندان
مضطرب با افسردگی و واکنشهای روانتنی
فرزنــدان ارتباط دارد .والدين ســهلگیر با نداشــتن ثبات در
برخورد با فرزندان ،نگرش منفی و ســوگیریهايي را ســبب
ميشوند .افراد با سوگیریهاي منفی در موقعیتهاي اجتماعی
اضطراب زیادی را تجربه ميکنند.
والدینی که شــیوة فرزندپروری ســهلگیرانه دارند ،معموالً
دســتورهای متناقضی را اعمال ميکنند و هیچگونه 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 نميشــوند ،دانشآموز احساس
تنهایی و بيپشتوانگی ميكند و مضطرب میشود.
آدلر معتقد است ،فرزندان والديني كه كودكان
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خود را طرد ميکننــد ،دچار كمبود محبت
و امنيت ميشــوند و اين به احساس بيارزشي،
خشم و ضعف عزتنفس در آنان ميانجامد .هورناي
و فروم نيز دربارة كمبود صميميــت و محبت والدين و
تأثيرات آن بر امنيت كودك مطالعات بسيار کردهاند .مطالعات
انجامشــده حاكي از آن هســتند كه نگرشهــاي پذيرنده و
دموكراتيــك والدين ،امكان رشــد در فرزنــدان را به حداكثر
میرســاند و فرزندان اين والدين ،رشد ذهني ،قدرت ابتكار و
امنيت عاطفي دارند .والدين طردكننده و ســلطهجو ،فرزنداني
متزلزل ،ســركش ،پرخاشــگر و ســتيزهجو دارند .همچنين،
نوجوانان داراي والدين مستبد نسبت به نوجوانان داراي والدين
دموكرات (مقتدر) افسرده و مضطرب هستند.
براســاس پژوهشهــاي انجامشــده میتوان گفــت ،روش
تربيت فرزندان اهميت و حساســيت بااليي دارد و میتواند در
اضطــراب امتحان دانشآموزان و عملكرد تحصيلي آنها نقش
ن ميدهند،
تســهيلكننده يا بازداري داشته باشــد .نتایج نشا 
نوجوانانی که والدین با ســبک اقتــدار ـ منطقی دارند ،رابطة
عاطفــی و گرمتری با والدین خود دارنــد و بهتر میتوانند در
مورد احساسات و مســائل خود با والدین گفتوگو کنند .این
موضوع احتماالً به رشــد عاطفی ،اجتماعی و رفتارهای بهنجار
ایــن نوجوانان کمک خواهد كرد .اضطراب امتحان در ســبك
فرزندپروري مســتبدانه بيشتر از سبك ســهلگير و مقتدرانه
ديده میشود .والدين سبك مستبدانه با تهديدهاي بیمورد و
غيرمنطقي ،در شــرايط سخت ايام امتحانات ،اضطراب امتحان
را بهمراتب شديدتر ميکنند .متأسفانه در اين خانوادهها شاهد
سرزنش و حتي تنبيه نيز هستيم .سبک فرزندپروری سهلگير
میتواند از طریق تأثیر بر عزت نفس ،استقالل و خودکنترلی ،بر
اضطراب امتحان دانشآموزان تأثیرگذار باشد.
منابع
 .1شيفته ،افســانه؛ بهرهمندجو ،سهيال ( )1396پيشبيني عملكرد تحصيلي و
اضطراب امتحان نوجوانان براساس سبکهای فرزندپروری و صميميت زناشویی
والدين .مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری ،شماره  ،13دوم دوره.
 .2نوریپور لیاولی ،رقیه؛ حسینیان ،سیمین ( )1395اثربخشی برنامه گروهی
فرزندپروري مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار.
فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی .سال  7شماره .20

3. Handelzalts, J. E., & Keinan, G. (2010). The effect of choice
between test anxiety treatments in youth: Test of a mediational
model. Child & Youth Care Forum, 41, 21˚ 35.
4. Nadinloyi, K. B., Sadeghi, H., Garamaleki, N. S., Rostami,
H., & Hatami, G. (2013). Efficacy of Cognitive Therapy in the
Treatment of Test Anxiety. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84(0), 303-307.
5. Porseman-com.cnd.ampproject.org
6. Vereecken, C., Rovner, A., & Maes, L. (2010). Associations
of parenting styles, parental feeding practices and child characteristics with young children's fruit and vegetable consumption.
Appetite, 55(3), 589-596.

