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مقـدمه
ارزشــیابيحلقــهاياززنجیــرةیادگیــرياســتودر
واقع،بــدونآنفرایندآمــوزشنميتواندمعنيدارباشــد.
امتحانیاارزشســنجيبهمنظورتكمیــلیادگیريصورت
ميگیرد.شــاخصونشــانةهــرموفقیتوپیشــرفتيكه
ميتواندنخستیناحساسخودارزشمنديواعتمادبهنفسرا
درفردایجادکند،آزمونوامتحاناست.تازمانيكهانسانبا
موقعیتهاوشرایطسختوحساسمواجهنشود،میزانصبر
وبردباريوخویشــتندارياشمشخصنميگردد.گاهيصبور
بودنانساندرســایةامتحانمعلومميشودوحالتاضطراب

مانعموفقیتدرجلسةامتحاناست!
اضطرابامتحانبهعنوانیكپدیدةمتداول،رابطةتنگاتنگي
باعملكردپیشــرفتتحصیلــيكودكانونوجوانــاندارد.
دانشآموزيكهموادوموضوعاتدرســيرابهخوبيفراگرفته
استاماقادربهبیاندانستههايخویشدرامتحاننميباشد،

دچارنگرانيوتشویشميشود.

بیان مشکل )مشخص کردن مسئله(
زهرا در بين دانش آموزان كالس با ســطح درســي نسبتًا خوب 
مشغول تحصيل است. این دانش آموز قدرت یادگيري خوبي دارد 
و از جملة دانش آموزان فعال، به خصوص در كار گروهي اســت اما 
نمراتش در امتحانات كتبي در مقایسه با كاركرد كالسي در سطح 
پایين تري قــرار دارد.این اختالف نمره باعث تعجب من و تعدادي 
از همكاران شــده بود و به همين ســبب من تصميم به ریشه یابي 
این مسئله گرفتم. طي مشــاهدات متعدد از رفتار این دانش آموز 
به هنگام شــروع جلســة امتحان كتبي، متوجه شدم كه او دچار 
اضطراب شــدیدی مي شود؛ تا حدي كه آموخته ها و دانسته هایش 

را فراموش مي كند. حتي بــراي اطمينان، بالفاصله بعد از یكي از 
جلســات امتحان كتبي، سؤاالت امتحاني را به صورت شفاهي از او 
پرسيدم و با تعجب مشاهده كردم كه پاسخ بعضي از سؤاالتی را كه 

در ورقه نتوانسته بود بنویسد، می داند و به راحتي مي گوید. 
از آنجا كه مشــكل دانش آموز در امتحــان كتبي بروز مي كند و 
امتحان كتبي جزء الینفك تحصيل اســت، نمرات پایاني براساس 
آن تعيين مي شود و حتي در تعيين رشته براي ورود به دبيرستان 
نيز تأثير مســتقيم دارد، تصميم به حل مســئله گرفتم تا آیندة 

دانش آموز دچار مخاطره نگردد.
شواهدي كه نشان مي داد زهرا در جلسة امتحان دچار اضطراب مي شود:

1. موقع امتحان دست هایش مي لرزد و عرق مي كند؛
2. بي قراري می کند و دچار رنگ پریدگي مي شود؛

3. حالت تهوع و اختالل در تنفس دارد؛
4. در جلسة امتحان گریه مي كند.

با توجه به مشاهدة موارد باال، من و همكاران دیگر به این نتيجه 
رســيدیم كه دانش آموز مذكور در جلســة امتحان دچار اضطراب 
شدید می شود. بنابراین، درصدد كشف علت این اضطراب و یافتن 

راهكارهایي براي رفع آن برآمدیم.
از جملــه عوامل ایجاد ترس و اضطراب موارد زیر را مي توان نام برد:

1. عوامل موجود در مدرســه، جّو نامناســب مدرســه، ترس از 
مراقبان؛

2. عوامــل خانوادگي نظيــر اختالف والدیــن و وضع اقتصادي 
نامناسب خانواده؛

3. عوامل شخصيتي نظير نداشتن اعتمادبه نفس، كمال گرا بودن 
و درگيری با افکار منفي.

تجارب مشاوره ای

را ــــ زه
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گردآوري اطالعات )شواهد 1(
1. در مصاحبه با مادر دانش آموز، به این نکته پي بردیم كه زهرا 
از  انجام دادن بعضي از كارهاي خانه و مســئوليت هایي هم که به 
او محول مي شــود، ترس و واهمه دارد. مادر زهرا همچنين اظهار 
مي كرد كه او مدام نگران آن اســت كه نتواند تكاليفش را به خوبي 

انجام دهد.
2. وقتي این مســئله در دفتر مدرســه مطرح شد، دبيران دیگر 
و حتي مدیر و معاون مدرســه به وجود این حالت در زهرا اشــاره 
كردند. مثاًل معاون مدرســه  می گفت که زهرا هميشه با این دلهره 
و ترس به مدرســه مي آید كه نكند دیرش شده باشد؛ در حالی که 

اغلب، زودتر از همه به مدرسه مي رسد.
3. خود دانش آموز در گفت وگویي كه با او داشــتم می گفت كه 
وقتــي خواهــرش در خانه از او درس مي پرســد، به راحتي جواب 
می دهد و همة مطالب را بلد است ولي در جلسة امتحان، انگار همة 

چيز را فراموش مي كند.
4. در تقســيم بندي گروهي، از دوست زهرا درخواست كردم كه 
قبل از امتحان كتبي از او درس بپرســد، كــه زهرا درس را كاماًل 
خوب مي دانست و مي توانست به سؤاالت پاسخ دهد ولي متأسفانه 

پاسخ همان سؤاالت را در ورقة امتحان نتوانسته بود بنویسد.

تجزیه وتحلیل اطالعات
چرا زهرا با وجود استعداد و توانمندي، در امتحانات نتيجة خوب 

به دست نمي آورد؟
چرا با وجود تالش بسيار، به هنگام امتحان آشفته حال مي شود و 

عملكرد مقبولي از خود نشان نمي دهد؟
چگونه مي توان این حالت )ترس و نگراني( را از وجود زهرا زدود؟

چه كساني زمينة اضطراب زهرا را فراهم مي كنند؟
چه چيزي باعث تشدید اضطراب او مي شود؟

چه كارهایي را مي توان انجــام داد تا زهرا جایگاه واقعي خود را 
به دست آورد؟

از مجمــوع اطالعات گــردآوري شــده، شــواهد و مصاحبه با 
خود دانش آموز و مشــورت بــا همكاران به این نتيجه رســيدیم 
كه زهرا اضطراب دارد و اضطراب او ناشــي از محيط آموزشــگاه، 
از جملــه عواملــی چــون وجــود مراقبــان در جلســة امتحان 
و جــّو حاكــم بر فضــاي امتحان اســت. عوامل شــخصيتي او، 
 یعنــي كمال گرایي و حساســيت نيــز باعث تشــدید اضطرابش 

مي شوند.
بنابراین، ســعي كــردم با رعایت موارد زیر اضطــراب او را كم و 

باالخره درمان کنم. راه حل هاي زیر با این هدف ارائه شدند.
به زهرا سفارش شد كه: 

الــف. اعتمادبه نفس خود را افزایش دهد. )مطالعة كتاب هایی که 
روش هاي افزایش اعتمادبه نفــس در كودكان و نوجوانان در آن ها 

درج شده است، مي توانست در این زمينه مفيد باشد.(
 ب. افكار منفي را شناسایي و كنترل كند.

 ج. روش هاي به خاطرسپاري و بازآفریني مطالب درسي را تمرین 
و تكرار نماید.

 د. از روش هاي آرام سازي جسماني استفاده كند.
ه. قبل از رفتن به جلسه كمي نرمش كند.

اهــداف كوچك و واقع بينانه به او داده شــد كــه با وجود آن ها 
می توانست احساس موفقيت كند.

3. از مراقبان خواســته شــد که برخوردشــان  با زهرا صحيح، 
اطمينان بخش و اميدواركننده باشد.

ازمجموعاطالعاتگردآوريشده،
شواهدومصاحبهباخوددانشآموز
ومشورتباهمكارانبهایننتیجه
رسیدیمكهزهرااضطرابداردو

اضطراباوناشيازمحیطآموزشگاه،
ازجملهعواملیچونوجودمراقبان
درجلسةامتحانوجّوحاكمبرفضاي

امتحاناست
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انتخاب راهکارهای جدید به صورت موقت
پس از بررسي موارد یاد شده و تبادل نظر با همکاران، راه حل هاي 

زیر را اتخاذ كردم:
1. به زهــرا گفتم که به اهــداف كوچك بيندیشــد، اهداف را 

واقع بينانه انتخاب كند و از نمرة كم هراسي نداشته باشد.
2. با همــكاران تصميم گرفتيم در مواقع آزمون كتبي، محيطي 
دوستانه، صميمي و به دور از استرس براي دانش آموزان فراهم كنيم.

3. از زهرا خواســتيم که قبل از ورود به جلســة امتحان، كمي 
نرمش كند.

4: تكنيك هــاي تن آرامي را در برگه ای نوشــتم و به او دادم تا 
تمرین كند.

اجراي طرح جدید و نظارت
1. با توجه به راهكارهاي ذكر شده، او چندین بار زیر نظر من در 
ساعات بيكاري و نيز زنگ هاي ورزش، تمرین آرام سازي تنفسي و 
عضالنــي را انجام  داد. به او تأكيد كردم كه در منزل و یا زنگ هاي 

تفریح نيز این کار را انجام دهد.
2. در مدرسه هم مشاهده كردم كه زهرا قبل از امتحان در حياط 

مدرسه نرمش مي كند. 
3. قبل از شروع جلسة امتحان به او خبر دادم كه سؤاالت آسان است.

4. قبل از امتحان، ســؤال هایی را شفاهي از زهرا پرسيدم. تأیيد 
جواب هــای  او باعث تقویــت اعتمادبه نفس و هرچه بهتر شــدن 

روحيه اش در امتحان کتبی شد.

گردآوري اطالعات )شواهد 2(
در اولين امتحان كتبي كه زهرا در آن شــركت كرد، مشــاهده 

كردیم كه:
1. نســبت به جلســات امتحان قبلي راحت تر است و احساس 

ناآرامي نمي كند؛
2. دست هایش نمي لرزد و عرق نمي كند؛

3. گریه نمي كند؛

4. با آرامش به تمامي سؤاالت پاسخ مي دهد؛
5. رنگ پریده نيست.

طي مشاهدات متعدد از رفتار این دانش آموز و گفت وگویي كه با 
سایر همكاران داشتم، متوجه كاهش اضطراب در او شدم.

معاون مدرســه نيز این مشاهده را تأیيد مي كرد و مادر زهرا هم 
اظهار مي داشت كه او در خانه وظایف محوله را به خوبي و با آرامش 

انجام مي دهد.
بعد از برگزاري چندین امتحان كتبي مشاهده كردیم كه سطح 
نمرات زهرا نسبت به قبل افزایش یافته است. خود او هم مي گفت 

که دیگر از امتحان واهمه و هراسي ندارد.

ارزشیابي از اجراي طرح
با توجه به نتایج به دســت آمده و اجراي راهكارهاي ذكر شده و 
تغييري كه در رفتار زهرا در جلسات امتحان به وجود آمده بود، به 
این نتيجه رســيدیم كه او نسبت به قبل اعتمادبه نفس پيدا كرده 
و ترس و اضطرابش نه تنها در جلســات امتحاني بلكه در كلية امور 
كمتر شده اســت. این نكته را همكاران دیگر نيز تأیيد كردند و از 
پيشرفت درســي زهرا راضي بودند. این مسئله همچنين از نتایج 
مسابقات علمي آموزشگاهي كه اخيراً اجرا شده بود، كاماًل مشهود 
بود و زهرا توانســت به 80 درصد ســؤاالت كتبي و چهارگزینه اي 

پاسخ دهد.

نتیجه گیري و تصمیم نهایي
بعــد از امتحانات نوبت اول كه اوراق امتحاني در دفتر مدرســه 
تصحيح  شــد، اكثــر همكاران با اشــاره به نحوة نوشــتن زهرا و 
جمله بندي های او نسبت به امتحانات قبلي، معتقد بودند كه زهرا 
كاماًل بدون اضطراب و ترس به سؤاالت جواب داده و موفق شده است.

امروزه ثابت شــده است كه در ایام امتحانات اگر اوليا و مربيان و 
معلمان دست به دست هم دهند و در منزل و مدرسه با دانش آموز 
رفتاری  محبت آميز داشته باشند، می توانند اضطراب او را به ميزان 
زیادی كاهش دهند و به وی در کسب موفقيت های بيشتر کمک کنند.

بعدازامتحاناتنوبتاولكهاوراقامتحاني
دردفترمدرسهتصحیحشد،اكثرهمكارانبا
اشارهبهنحوةنوشتنزهراوجملهبنديهایاو
نسبتبهامتحاناتقبلي،معتقدبودندكهزهرا
كاماًلبدوناضطرابوترسبهسؤاالتجواب

دادهوموفقشدهاست
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