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دبيران و مشاوران از دغدغة امتحان 
دانش آموزان مى گويند

چه خوش بی مھربونی 
هــر دو َســر بــی

پای امتحــان و آزمون که به میــان می آید، برخی 
دانش آموزان دچار اضطراب و اســترس می شــوند و 
دغدغه و نگرانی وجودشان را فرا می گیرد. گاهی این 
نگرانی اندک است و گاه تا مراحل بسیار باال و خطرناک 
هم پیش می رود. حال سؤال اینجاست که دبیر، مشاور 
و حتی دوســتان یا اعضای خانواده در چنین مواردی 
باید چه عکس العملی از خود نشان دهند؟ راهکارها و 
تدبیرها در این شرایط کدام اند تا بتوان این نگرانی را 

به حداقل رساند یا آن را برطرف کرد؟
به بهانة همین موضوع میزگردی با حضور چند معلم، 
دبیر و مشــاور از نقاط متفاوت کشور تشکیل دادیم 
تا در این  باره از تجربه های آنان بیشــتر بهره ببریم. 
پرسش هایی را با این عزیزان مطرح کردیم و پاسخ های 
آنان را نیز گرفتیم. آنچه پیش روی شماست حاصل این 
گفت وگوســت. ابتدا با شرکت کنندگان در این جلسه 
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é مهم ترین دغدغه های شما در فصل 
امتحانات دانش آموزان کالس و مدرسة 

خودتان چیست؟
خشــنود: می دانید که در هنرستان ها بر 
خالف دبیرستان ها درس ها به صورت عملی و 
مهارتی ارائه می شوند. کاری که به صورت عملی 
چندین بار تکرار شده باشد، استرسی ندارد و یا 
در پایین ترین حد استرس قرار می گیرد. فقط 
دل مشغولی ما زمان الزم برای امتحان است که 
معمواًل در کارهای هفتگی بچه ها این زمان از 
قبل به طور متوسط سنجیده شده است و هنگام 

امتحان از زمان الزم آن استفاده می کنیم.

خالقی: مهم ترین دغدغة من یادآوری مطالب 
آموخته شدة دانش آموزان در امتحان  نیم سال 
اســت. مطالبی که یقیــن دارم دانش آموزان 
آموختــه و بارها جواب داده انــد، اما به خاطر 
عوامل متعددی به یاد نمی آورند. دربارة مدرسه 
می توانم بگویم که باید بتواند شرایط برگزاری 
امتحان را طوری مدیریت کند که کوچک ترین 

استرسی به دانش آموزان وارد نشود.

زحمتکــش: مهم تریــن دغدغــه معلم 
به خصوص در شــرایط همه گیری کرونا این 
اســت که نمی تواند روند یادگیــری واقعی 
دانش آموزان را تشــخیص بدهد و سنجش 

یادگیری آن ها دشوار است.
ما در ارزشــیابی کیفی، برنامــة امتحانی 
نمی دهیــم. بــرای همین اســترس بچه ها 
کم اســت. چرا که از لفظ امتحان اســتفاده 
نمی کنیــم. به ایــن منظور، مــا روز قبل از 
آزمــون بدون اینکه دانش آموزان  متوجه آن 
شوند، به مرور درس مدنظر می پردازیم. بعد 
به دانش آمــوزان می گویم همین مباحث را 
برای کالس فردا دوبــاره مرور کنند. نتیجة 
این شیوه کاهش سطح اضطراب  و بار منفی 
ناشــی از لفظ امتحان در دانش آموزان است. 
این کار به طور متناوب ماهانه همراه با ایجاد 
جو عاطفی دوســویه در طول ســال تکرار 
می شــود. درنتیجه دانش آمــوزان با آرامش 
خاطر درس های خود را مطالعه می کنند و به 

سطح یادگیری کامل می رسند.
تاکی: مــا همة نیرویمــان را صرف این 
دانش آموزان،  دقت کــردن  می کنیم:  موارد 
مرور درس ها و برگزاری کالس رفع اشکال، 
تشــویق بیانــی دانش آموزان و بــاال بردن 

اعتمادبه نفس آنان.

قائم مقامی: ضعف درسی و پایه ای برخی 
دانش آمــوزان، حتی در خواندن و نوشــتن 
متن کتاب های درسی و درک نکردن مفاهیم 
جمله هــا و عبارت ها )ضعــف خواندن روی 
یادگیری درس ها تأثیر مستقیم و زیاد دارد( 
مهم ترین دغدغة  ماست. چه بسا دانش آموزی 
کــه وقت زیادی برای مطالعه و مرور درس ها 
می گــذارد، اما به دلیل ضعــف خواندن، در 
پاســخگویی به سؤال ها بســیار مشکل دارد 
و نمی تواند پاسخ ســؤال های امتحانی را به 
خوبی بنویسد یا در امتحانات شفاهی به راحتی 

پاسخگو نیست.
در مجمــوع، بی توجهی والدین، نداشــتن 
برنامه ریزی و بی انگیزگی برخی دانش آموزان 
بااســتعداد و توانمنــد نگرانی زیــادی برای 
من ایجــاد می کند. حضــور در کالس ها و 
تدوین و ارائة برنامه ریزی درســی ماهانه به 
منظور آمادگی دانش آموزان برای امتحانات، 
به خصوص دانش آموزان دارای افت تحصیلی، 
شناســایی دانش آمــوزان ضعیــف و بدون 
پیشرفت و برگزاری جلسه های مشاوره با آنان 
و والدینشان، از جمله  کارهای ضروری است 

که ما باید انجام بدهیم.

پورفهیمی: مهم ترین دغدغة ما در سال های 
اخیر ایجاد انگیزة مناسب در دانش آموزان برای 
مطالعة کافی کتاب ها و محتوای درســی به 
منظور آمادگی شرکت در امتحانات بوده است. 
نوجوانان ما با توجه به شرایط عمومی جامعه 
نه تنها هیچ انگیزه ای ندارند، بلکه کاًل نسبت به 

ادامة تحصیل سرخورده و ناامید شده اند.

é  شما چگونه می توانید پی ببرید که 
یا  دارند  امتحان  اضطراب  شاگردانتان 
خیر، و راهکار شــما در برخورد با فرد 

دچار چنین اضطرابی چیست؟
خشنود: شــاگردی که اضطــراب دارد، 
معمواًل کار عملی امتحــان را ناقص انجام 
می دهد یا به طور کل خــراب می کند. در 
درس های مهارتی ما فرصت آزمون مجدد 
را برای درس داریم که خودش از اضطراب 
دانش آموز می کاهــد. چون می داند که هر 
وقت آمادگی کافی مجدد را داشــته باشد، 
معلم اجازة شــرکت در آزمون مجدد را به 
او خواهــد داد. مگر دانش آموزی که دنبال 
درس نباشــد و فراری از درس و مدرســه 

باشد.

خالقی: اینکه دانش آموز بیقرار است و یک 
سؤال واضح را چندین بار به بهانه های متفاوت 
می پرسد و ســعی می کند از محیط اطراف 
خودش به هر نحوی به جواب برســد تا آرام 
بگیرد، نشانة اضطراب اوست. راهکار بنده این 
است که ابتدا به سؤال های آسان جواب بدهد 
که وقت کم نیاورد. احتمال دارد همان لحظه 
جواب در ذهنش نباشد، اما چند دقیقه بعد به 
یاد بیاورد. به دانش آموز می گویم هرچه که به 
ذهنت میرســد جواب بده. می توانی سؤال را 
برای من توضیح بدهی؟ شاید سؤال  را خوب 

درک نکرده باشد، اما جواب را بداند.
تاکی: از صحبت هــای دانش آموزان و اگر 
امتحان حضوری باشد، از رفتار و حاالت آن ها 
به اضطرابشان پی می برم. از نظر من راه حل 

باالبردن اعتمادبه نفس در آن هاست.

قائم مقامــی: آگاهی از وضعیــت آنان از 
طریق ارتباط مستمر با دبیران، پیگیری میزان 
پیشــرفت یا افت تحصیلی آنان، و همچنین 
انجام مشاوره و مصاحبة فردی با دانش آموزان 
جدیدالورود و شناســایی مشکالت رفتاری، 
روانی و تحصیلی آنان و برگزاری جلسه های 
مشــاورة فردی و گروهی برای دانش آموزان 
دارای مشــکل و یــا ارجاع آن ها به هســتة 
مشــاوره، کارهایی هستند که ما برای کمک 
به دانش آموز دارای مشکل و مضطرب انجام 
می دهیــم. هم زمــان با شــروع کالس ها به 
دانش آموزان اعالم می کنم که هرگونه مشکل 
یا مســئله ای که از قبل داشته اند یا اکنون با 
آن درگیر شــده اند، از قبیل ضعف درســی، 
اضطراب، مشــکالت ارتباطی میان فردی یا 
خانوادگی و... را به بنده اطالع دهند تا در طول  

نیم سال پیگیری های الزم را انجام دهم.
بــرای والدیــن دانش آموزان جلســه های 
مشاوره ای به صورت کالسی برگزار می کنم و 
پس از آموزش یک مبحث، از آنان درخواست 
می کنم مشکالت فرزندشان را در هر زمینه ای، 
به خصوص تحصیلی و روانی، به بنده اعالم کنند 
و طی روزهای کاری خود در آن واحد آموزشی 
خدمات مشــاوره ای به آنان ارائه می دهم. در 
صورتی که مشــکالت دانش آموز متعدد و به 
روان پزشک یا درمان تخصصی تر نیاز داشته 
باشد، مانند ناخن جویدن و مو کندن شدید، او 
را به هستة مشاوره ارجاع می دهم. پیگیری و 
بررسی نمره های آزمون های آغازین که دبیران 
از دانش آموزان خود در شروع سال تحصیلی 
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می گیرند، حضور مستمر در میان دانش آموزان 
در ســاعات زنگ تفریح و یا حضور در مراسم 
صبحگاه، انتخاب همیار مشاوران هر کالس و  
استفاده از همیاران در اطالع رسانی مشکالت 
دانش آموزان از شیوه های دیگری است که به 

کار می گیرم.
پورفهیمی: با توجه به مطلبی که بیان شد، 
رنگ و بوی این اضطراب در ســال های اخیر 
تغییر کرده و این اضطراب بیشــتر در اولیای 
دانش آموزان وجود دارد تا خود آن ها. با وجود 
این، درصدی از دانش آموزان، چه با بینش و 
دیدگاه خودشان چه به اصرار اولیا، به نحوی 
جدی درگیر برگزاری آزمون ها هســتند. از 
طریق صحبت با دانش آموزان قبل از برگزاری 
آزمون، دربارة نوع امتحان، تعداد ســؤال ها، 
سخت یا  آسان بودن آن ها، و پرسش های کلی 
دربارة محتوای آزمون می توان این اضطراب 
را تشخیص داد. حتی بعضی از دانش آموزان 
پیــش از برگزاری امتحان به دنبال یافتن راه 
چاره ای برای جبران نمرة آن هستند؛ آزمونی 

که هنوز برگزار نشده است!

برای  باالخره  é  آزمون و امتحــان 
شــاگردان همراه با استرس و نگرانی 
اســت؛ برای برخی کمتر و برای برخی 
بیشتر. اصواًل چرا این استرس و نگرانی 

ایجاد می شود؟
خشنود: معمــواًل اســترس زمانی ایجاد 
می شــود که دانش آمــوز در درس و عمل به 
مهارت کافی نرسیده  باشد. این مطلب در انجام 
کارهای عملی قبلی یا آزمون های ارزشیابی در 
طول  نیم سال مشخص می شود و دانش آموز 

می تواند به دنبال فراگیری و رفع آن باشد.
خالقی: شاید فشــار اطرافیان، به خصوص 
والدین کنترل گر و کمال گرا، سبب بروز این 
نگرانی می شود؛ والدینی که انتظار دارند بچه ها 
آرزوهای آن ها را جامة عمل بپوشانند. آن ها به 
فرزندانشان این طور القا می کنند که اگر نمرة 
کامل نگیرند، شایستة تقدیر نیستند و دیده 

نمی شوند.
زحمتکش: نرســیدن به یادگیری کامل، 
ناآگاهی از روش های درست مطالعه، مطالعة 
ناکافی، فشار روانی از جانب خانواده و مقایسه 
با همســاالن دیگــر، و در مــواردی برخورد 
نادرســت معلم )سرزنش آمیز( سبب کاهش 
اعتمادبه نفس در دانش آموز و به وجود آمدن 

اضطراب در او می شود.

تاکی: برخورد با شرایط  و موقعیت جدید 
در هر جایی استرس دارد. جلسة امتحان هم 

یک موقعیت جدید است.
قائم مقامی: طبق آنچه کــه تاکنون بین 
دانش آموزان خودم دیده ام، عوامل خانوادگی، 
انتظارات نامعقول  والدین از فرزندان و یا اعمال 
سرزنش و رفتارهای نادرست باعث به وجودآمدن 
استرس در آنان می شود. همچنین بی توجهی 
دانش آموز،  شــناختی  ـ  جسمانی  شرایط  به 
به کارگیری الگوهای تربیتی مستبدانه و خشن 
و کمال گرایی، بزرگ نمایی مشکالت رفتاری،  
اقتصادی و فرهنگی خانواده توسط دانش آموز 
کــه آن را مانع تمرکز حــواس و فرصت های 
ترقی خود می داند، و الگوبرداری از دوستان و 
یا شخصی دیگر باعث بروز استرس و اضطراب 
در دانش آموز و نشان دادن عالئم آن می شود. 
تعداد کمی از دانش آموزان نیز که باالترین نمرة 
کالس را می خواهند، نگران هستند که دیگری 

هم مانند و یا باالتر از آن ها نمره بگیرند.
ســال گذشــته مادر یک دانش آموز پایة 
هفتم به بنده مراجعه کرد و اظهار داشت که 
دخترش بسیار استرسی است، به گونه ای که 
ناخن جویدن هم دارد. در اولین جلسة مشاوره 
کــه با دانش آمــوز صحبت کــردم، آرامش، 
ظاهر مرتب، وضعیت جسمانی کاماًل سالم  و 
اعتمادبه نفس خوب وی مرا به ســمت ریشة 
مشــکل ســوق نداد. اما وقتی از او پرسیدم: 
آیا در دوســتان و اطرافیان شما کسی هست 
که مشکل شما را داشته باشد؟ اظهار داشت 
که این رفتار را دخترعمه اش که چند ســال 
از وی بزرگ تر اســت، داشته اســت. بعد از 
جلسه های مشــاوره در طول سال و ارتباطی 
که با دانش آموز داشــتم، مشــکل استرس و 
ناخن جویدن وی کم شــد. در امتحانات هم 
نمره های بســیار خوبی گرفت، به  طوری که 

خودش هم رضایت داشت.
گاهی دانش آموز تنهــا در یک درس دچار 
استرس می شــود و دلیلش را که می پرسم، 
درمی یابم که نگاه و برخورد دبیر نســبت به 
دانش آموزان در کالس درس، یا نکته سنجی و 
سختگیری زیادش دانش آموز را دچار استرس 

می کند.
دانش آموزان معمواًل در دورة اول متوسطه 
برای کســب نمره های باال، بــه منظور احراز 
اولویت الف و انتخاب رشتة دلخواه خود، و در 
دورة دوم متوسطه به منظور قبولی کنکور و 
کسب نمرات باال در امتحانات نهایی دوازدهم 

دچار اضطراب می شوند. از سوی دیگر، انباشته 
کردن مطالب در طول نیم ســال، نداشــتن 
برنامه ریزی درسی منسجم و مدون، همکاری 
نکردن والدین در زمینة آموزشی و تحصیلی 
به دلیل کم سوادی، فقر فرهنگی و اقتصادی، 
یا دیگر مشکالت باعث ضعف درسی بچه ها از 
پایه های ابتدایی می شود که به دیگر دوره ها 

هم انتقال می یابد.
پورفهیمی: این اضطــراب و نگرانی را در 
دو منشــأ متفاوت می توان بررسی کرد: یکی 
فشار مضاعف اولیا بر دانش آموزان برای کسب 
نمره های باالتر، پیروزی در رقابت یا  به امید  
آیندة بهتر، و دیگری نداشتن مطالعة کافی و 
اصولی و نداشــتن مهارت و تسلط الزم روی 

محتوای آزمون.

é  با توجه به ســال ها تجربه ای که 
دارید، بــه نظرتان چگونه می توان این 
نگرانی را در کودکان کاهش داد و تا حد 
امکان آن را برطرف کرد؟ لطفًا راهکار 

ارائه کنید.
خشنود: بــا ارزشیابی مکرر در طول سال 
تحصیلی و برگــزاری امتحانات آزمایشــی 
)کوئیــز( هفتگی می توان ایــن نگرانی را در 
دانش آموزان کاهــش داد. چون دانش آموزی 
که هر هفته در امتحانات مســتمر آزمایشی 
شــرکت کرده اســت، دیگر عظمت و جالل 
امتحان برایش ناچیز می شود و از بین می رود.

خالقی: بهترین راهکار این اســت که از 
دانش آموز به اندازة توانایی اش انتظار داشــته 
باشیم. بابت کوچک ترین تالشش او را تشویق 
کنیــم و از مقایســة او با دیگران به شــدت 
بپرهیزیــم. حتــی دوقلوهای همســان هم 
استعدادهای متفاوتی دارند. مثاًل شاید نمرة 
ریاضی تو پایین باشد، اما نمرة ادبیات تو عالی 

است و من به تو افتخار می کنم.
زحمتکش: به نظر مــن مهم ترین عامل 
تأثیرگــذار، ایجــاد جــو آرام  در کالس و 
به وجــودآوردن روحیة دوســتی و همدلی 
دوســویه بین معلم و تک تــک دانش آموزان 
است. در کنار آن استفاده از روش های متنوع 
و جذاب در ارزشیابی و استفادة کمتر از آزمون 

مداد و کاغذی می تواند مفید باشد.
پورفهیمی: در مورد منشأ اول این اضطراب 
که ریشــه در خانواده دارد می توان گفت که 
آگاهی اولیا از هدف های کتاب های درسی و 
دوره های تحصیلی و همچنین روش های مؤثر 
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é  از حضور شــما بزرگواران برای 
شــرکت در این نشســت و میزگرد 
صمیمانه سپاسگزاریم و امید داریم که 
این تبادل تجربه بتواند مفید و مؤثر 

باشد

مطالعه )به منظور پیگیری مطالعة دانش آموز 
در منزل( به کاهش این اضطراب کمک خواهد 
کرد. در مورد منشأ دوم هم تأکید بر نمره های 
مستمر دانش آموزان به جای نمره های پایانی 
از سوی دبیر و مدرسه از یک طرف و همچنین 
توجه به ویژگی های شخصیتی و قابلیت های  
فردی هر دانش آموز  از ســوی دیگر،  در رفع 
این اضطراب بسیار مؤثر خواهد بود. )هرچند 
که با افزایش بیش از اندازة تعداد دانش آموزان 
در کالس ها مجالی برای توجه به تفاوت های 

فردی باقی نمی ماند.(
»دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی« باید 
به طراحی و به کارگیری محتوایی که به دور از 
بحث بارش اطالعات و در پی افزایش مهارت های 

تحصیلی  دانش آموزان باشد، توجه کند.
آنچه که در مدرســه های ما مشهود است، 
وجود رقابتی ناسالم بین دانش آموزان است که 
سبب بی انگیزگی عده ای از آن ها و اضطراب 
عده ای دیگر شده است. قطعًا تغییر در روال 
برگزاری آزمون ها و همچنین حذف کنکور در 

کاهش این مشکل مؤثر خواهد بود.

امتحان های  در  نگرانــی  ایــن    é
حضوری بیشتر است یا در آزمون های 
غیرحضوری کــه در دوران کرونا آن را 

تجربه کردید و چرا؟
خشــنود: ایــن اضطــراب در امتحانات 
غیرحضوری بیشتر است، چون دانش آموز قادر 
به دیدن عکس العمل معلم و دانش آموزان دیگر 

نیست تا سریع اشکال کار خود را رفع کند.

خالقی: در حضوری بیشــتر است، چون 
شــرایط آزمون متفاوت اســت و دانش آموز 
مجال کمتــری برای تقلب کــردن دارد. در 
امتحان حضوری گاهی اتفاقات جلسه ممکن 
است استرس را تشدید کند؛ مثاًل برخورد تند 

مراقب یا شرایط فیزیکی نامناسب آزمون.
زحمتکش: به نظر من بــه این دالیل در 

آزمون های مجازی اضطراب بیشتر است:
1. حضور فیزیکی نداشتن معلم که سبب 
می شود دانش آموزان  در مباحث و مفاهیمی 
که نیاز بــه درک و فهم انتزاعــی دارند،  به 
یادگیری کاملی در مقایسه با آموزش حضوری 

در مدرسه نرسند.
2. انتقال اضطراب و فشــار روانی ناشــی 
از ســرزنش ها و مقایســه کردن ها  از جانب 
والدین که سبب نگرانی، دلهره و بی انگیزشی 

دانش آموزان می شود.
3. ضعف اینترنت در مناطق روستایی.

4. نداشتن بستة اینترنتی به لحاظ شرایط 
اقتصادی.

و...

قائم مقامی: به نظر بنده، زمانی که مدرسه 
به صورت حضوری برگزار می شــود، استرس 
برای کســانی که بســیار منظم، درسخوان، 
کمال گرا و رقابت جو هستند، بسیار زیاد است. 
در زمان امتحان مجازی هم این اســترس را 
کم وبیش دارند و طبق گفتة خودشان نگران 
قطع اینترنت، اختالل در کار گوشی، کم آوردن 
وقت امتحان، فضای ناآرام منزل هستند که 
باعث عدم نداشتن تمرکز و ایجاد استرس در 

آنان می شود.
از طرف دیگــر، دانش آموزان درســخوان 
نگران انــد که برخی از بچه ها برای امتحان از 
دیگران کمک بگیرند و سطح نمره هایشان به 
آنان برسد، یا حتی باالتر برود و به ضرر آنان 

تمام  شود.

این  حضوری  آزمون های  در  پورفهیمی: 
موضوع بیشتر به چشــم می خورد، چون در 
آزمون های غیرحضوری امکان دسترســی به 
محتوای کتاب و همچنین  روش های متفاوتی 
که دانش آموزان برای پاســخگویی به آزمون 
در پیــش می گیرند،  قطعــًا از این اضطراب 

می کاهد.

é  تدبیرهای معلم در شیوة امتحان 
گرفتن چقدر می توانــد در این زمینه 
مفید و مؤثر باشــد؟ )در هر دو حالت 
آزمون حضــوری و مجازی( لطفًا مثال 
بزنید. چه بهتر اگر تجربة خودتان باشد.

خشــنود: همان طور که گفته شــد، با 
آزمون های مکرر کالســی می توان در هر دو 
روش دانش آموزان را برای یک امتحان خوب و 
بدون استرس آماده کرد؛ به خصوص زمانی که 
آزمون های کالسی بدون نمره و فقط به صورت 
توصیفی فرد را ارزیابی کنند. در این گونه موارد 
دانش آموز خودش را در امتحانات پیدا می کند 
و در امتحــان نهایی به جبــران ضعف های 

گذشتة خود می پردازد.
زحمتکش: به نظر من زمان آن رسیده است 
که کمی از روش  آزمون ســنتی دور شویم و 
از روش ها و فنون ارزشــیابی خالق و جذاب، 

چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، 
استفاده کنیم. به عنوان تجربة شخصی که در 
زمان شیوع ویروس کرونا و در ارزیابی برخط 
داشــتم، اولین اصل مدنظر باید این باشد که 
معلم مانند یک مشــاور عمل کند. اول ایجاد 
یک ارتبــاط اولیه همراه با انــرژی مثبت با 

مخاطب، سپس ارزیابی در قالب تشویق.

قائم مقامی:
é رابطة دوستانه و تعامل عاطفی بیشتری 
با دانش آموزان برقرار کند و همچنین ارتباط 

بیشتری با اولیا بگیرد.
é کادر مدرســه، مشاور و اولیا را از وضعیت 
پیشــرفتی  هیچ گونه  کــه  دانش آموزانــی 
نداشته اند، یا افت تحصیلی دارند مطلع سازد 

تا تصمیمی اساسی برای آنان گرفته شود.
é قبل از امتحان، نمونة سؤال های امتحانی 
خود و دبیران دیگر را در کالس به دانش آموزان 

ارائه دهد و نمره بخواهد.
é شیوة طراحی و انواع نمونه سؤال های خود 
و بودجه بنــدی فصل هــا و بخش های کتاب 
درســی را به طور کامل بــرای دانش آموزان 

تشریح کند.
é یک یا دو جلسه قبل از امتحان را به رفع 

اشکال و مرور درس ها اختصاص دهد.
é در جلســة امتحان هرگونه ابهامی را در 
ســؤال ها بــرای دانش آموزان شــرح دهد تا 
راهنمایی شــوند، نه اینکــه به صورت فردی 
بــه برخی دانش آموزان توجه خاص داشــته 
باشــد که این خود عاملی اســترس زا برای 
دانش آموزانی خواهد شــد کــه با هم رقابت 

می کنند.
é در جلسة امتحان تهدید و سرزنش نکند.

é برای پاسخ به سؤال ها در جلسة امتحان 
زمان کافی در نظر بگیرد.

پورفهیمی: توجه به هدف های اصلی کتاب 
درسی در تدریس  هر فصل و آزمون ها سبب 
بهبــود  عملکرد دانش آمــوزان در امتحانات 
مســتمر و درنتیجه افزایش انگیزه و کاهش 

اضطراب آن ها  در امتحانات پایانی می شود.
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