
همة مــا آدم ها نیــاز داریم بــه دریافت کردن 
بازخورد. ما معلم ها شاید بیشتر از بقیه به گرفتن 
این بازخورد نیازمندیم. فراتر از بازخورد، حتی ما 
معلم ها به گفت وگو، تعامل و شنیدن حرف های 
نسلی که پیش رویمان قرار دارد و نیز به گفتمان 
دانش آموزان امروزی احتیــاج داریم. حاال که از 
»گفت وگو« سخن می گوییم، بیش از هر چیز باید 
چشــم هایمان را به هیجان های دانش آموزانمان 
بگشاییم. عالوه بر اینکه اضطرابشان را انکار نکنیم، 
ریشه های آن را بیابیم. از آنجا که همة ما می دانیم 
»معلــم  بودن قبــل از هــر چیز گوش شــنوا 
داشتن اســت«، در این مطلب قرار است قدری 

حرف دل دانش آموزان کنکــوری را درخصوص 
اضطراب هایشان بشنویم.

پیــش از اینکه حرف هــای دانش آمــوزان را 
بخوانیم، بیایید نگاهی به کلیت پرسش ها و آمارها 
بیندازیم. ما از تعــدادی از دانش آموزان مناطق 
متفاوت کشور درخصوص اضطرابشان برای کنکور 
سؤال کردیم. هم از میزان اضطرابشان در جلسة 
کنکور پرســیدیم و هم دخالت شــرایط زندگی 
شخصی شــان، تــالش خودشــان و ویژگی های 
محیط تحصیلی شــان را در نظر گرفتیم. اگرچه 
نزدیک به نیمی از دانش آموزان اضطرابشــان در 
جلسة کنکور را متوسط ارزیابی کردند، اما نباید 

محمد اسماعیلی
کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

تا به حال به این فکر 
کرده اید که اگر اول 

شدن معیار برتری 
باشد، همیشه تعداد 
بازنده ها بیشتر است

گفت وگو با دانش آموزان پایة دوازدهم درخصوص 
عامل های اضطراب تحصیلی

معلم  حرف شنو
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نادیده گرفت که ۲۲ درصــد آن ها اضطراب زیاد و یا خیلی 
زیادی را تجربه کرده انــد. همچنین، اضطراب در ۴۴ درصد 
پاسخ دهندگان، عملکرد منفی روی روند یادگیری شان داشته 
اســت. این بدین معناست که سطح اضطراب فراتر از حالتی 
بوده است که عملکرد آن ها را به سمت عملکرد بهینه سوق 
دهد. یعنی در بیشــتر موارد، اضطراب از نــوع انگیزش در 

عملکرد بهتر و بهره روی بیشتر نبوده است.
درصــد باالیی از دانش آمــوزان )۷۲ درصد( تالش خود را 
برای کنکور مناسب می دانستند و حداقل نمرة قابل قبولی به 
تالششان داده اند. بنابراین، در منظر آن ها عامل های دیگری 
غیر از میزان تالششان، در اضطراب کنکور دخیل بوده است. 

بگذارید قدری حرف های خودشان را بخوانیم:

  چه موضوعاتی در مدرسه بیش از هر چیز شما 
را مضطرب می کرد؟

ـ نتایج بعضی آزمون ها.
ـ من تالشم کمتر از بقیه است.

 ـ وقــت تلف   كردن معلماني که تشــریحی کار می کردند؛ 
در حالي كه ما بیشــتر از هر وقتی به سؤاالت تستی احتیاج 
داشتیم. این باعث استرس می شد و دوست داشتیم از مدرسه 

فرار کنیم.
ـ رقابت زیاد.

ـ فشار دبیران.
ـ پرسش شفاهی.

ـ حرف زدن راجع به کنکور و درگیری بیش از اندازة بچه ها 
برای کنکور.
ـ همه چیز.

بــرای این دانش آموز آخر، انگار شــرایط مدرســه خیلی 
دردناک بوده که »همه چیز« را اضطراب آور دانسته است. شما 
به عنوان معلم مفهوم اصلی نهفته در بیشتر این پیام ها راـ  که 
بخش کمی از پیام های دریافتی هستندـ  چه می دانید؟ انگار 
فضای بیش از حــد رقابتی برای دانش آموزانمان به اندازة ما 
قابل پذیرش نیست. تا به حال به این فکر کرده اید که اگر اول 
 شدن معیار برتری باشد، همیشه تعداد بازنده ها بیشتر است!

رقابت مفهومی اســت که در انگیزش در آموزش وپرورش 
نمی توان آن را نادیده گرفت، اما شیوه هایی برای کنترل آثار 
هیجانی ســوء ناشــی از آن نیز وجود دارند. مثاًل اگر رقابت 
گروهی باشد، پذیرش آن از جانب دانش آموزان خیلی بیشتر 
اســت. یا اگر پیشــرفت ـ نه لزومًا اول شدن و بهترین بودن 
ـ معیــار اصلی قرار گیرد و یا حداقل در ارزشــیابی ها لحاظ 
شود،  رقابت ســالم تر خواهد بود. درست است که در نهایت 
شــیوة رقابت در کنکور متفاوت اســت با چیزی که پیشتر 
توصیــف کردیم، اما نباید نادیده بگیریــم که برای عملکرد 
بهتر در کنکور یا هر آزمون دیگری نیاز است سطح اضطراب 
دانش آموزان فراتر از میانگین نباشــد. بگذارید حاال از زبان 

خود دانش آموزان بشنویم:

  معلم کدام درس و به چه شــیوه ای از اضطراب 
شما برای کنکور کم می کرد؟

ـ معلم ادبیات با روحیه  دادن.
ـ معلم ریاضی با تمرکز بیشتر روی تست و  دادن احساس 

تسلط بر مباحث.
ـ معلم ریاضی و فنون بیشــتر با صحبت ها و آرامشــی که 

می داد.
ـ معلم شیمی با صحبت های انگیزشی و آموزش روش های 

تست زنی
ـ معلم درس عربی  با حرف زدن و نمونه ســؤال نشان دادن 
و امیــد  دادن. مهم ترین نکته این اســت که ایشــان به ما 
اعتمادبه نفس تســت زدن می داد. همچنین، چون طبق یک 
برنامة دقیق پیش می رفتیم، نگران نبودیم و چون به ایشان 
اعتماد داشــتیم، کاماًل خودمان را به ایشان سپرده بودیم و 

منتظر نتایج خوب می ماندیم و گاهی هم می گرفتیم.
»تفکر امیدوارانه« آینده نگری را با حســی از خودکارآمدی 
و عاملیت همراه می کند. »عاملیــت« یعنی تو در رقم  زدن 
زندگی ات نقــش داری. »امید« چیزی اســت که خیلی از 
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آدم ها در زندگی و به خصوص در بزنگاه ها آن را جســت و جو 
می کنند و این زندگی را برای زیستن ارزشمند می کند؛ با این 
پیش فرض که »اتفاق های خوبی در راه هستند«، همه دوست 
دارند سهم بیشــتری از آن داشته باشند. اما گاهی شرایطی 
رقم می خورد که پا پس می کشــند و دست می شویند از این 

سهم بیشتر!

یک دم و هزار امید
به قول قدیمی ها آدمی به امید زنده است. امروزه این مفهوم 
به عنوان یکی از سازه های مهم روان شناسی مطالعه مي شود و 
»امید تحصیلی« نیز یکی از متغیرهای مرتبط با آن در فضای 
مدرسه است. اضطراب اساسًا از نبود قدرت پیش بینی ناشي 
مي شــود. آدم ها نسبت به چیزی که نتوانند آن را پیش بینی 
کنند، مضطرب می شــوند. اما »امید« این نــگاه به آینده را 
مثبت تر می کند. پرواضح اســت، امید نبایــد واهی و بی جا 
باشــد، اما همیشــه چیزهایی برای امید  داشتن وجود دارد. 
پژوهش ها نشــان داده اند که دانش آمــوزان امیدوار درگیری 
تحصیلی بیشــتری دارند و در فضای مدرسه فعال و پرشور 
ظاهر می شوند. آن ها به کسب دانش و مهارت جدید اشتیاق 
زیادی دارند. اصاًل انــگار این »درگیری تحصیلی« و »امید« 
دست در دست هم می گذارند تا دانش آموزان به اهداف روزانه 

و بلندمدت خود دست یابند.

ماشین اجاره ای را که نمی شویند!
تا به حال شــنیده اید که کسی ماشینی را اجاره کرده باشد 
و آن را به کارواش برده و یا به شــخصه شســته باشد؟ اگر از 
آدم ها بپرســید چرا این کار را نمی کنند، قطعًا به شما پاسخ 
خواهند داد که چون صاحب آن نیســتند، مسئولیتی هم در 

قبال آن ندارند.
اغلب دانش آموزان نیز تکالیفشان را انجام نمی دهند یا الاقل 
تمام توانشان را در انجام آن ها به كار نمي برند، زیرا تکلیف را 
معنادار نمی یابند. اصاًل آن تکالیف را برای خودشــان و آیندة 
پیش رویشــان تلقی نمی کنند. آن ها بــه برنامه ای که برای 
آینده شان ترســیم کرده اند وفادارند. در گفت وگوهای فردی 
مســتقیم می توان در این موارد با دانش آموزان صحبت کرد 
و روی شخصی ســازی اهداف تحصیلی شــان کار کرد. اینکه 
دانش آموزان نســبت به چشم انداز آیندة خود آگاهی درستی 
داشــته باشند و خودشان در ترسیم این چشم انداز نقش ایفا 

کنند، به صورت مؤثری بر انگیزش آن ها می افزاید.

شرح و بسطش با شما
پاسخ های آخرین پرسش را شما شرح و بسط دهید. باز هم 

مثل پرسش های گذشته، چند پاسخی که مفهوم آن ها 
در بیشتر پاسخ های دانش آموزان رواج داشته است، 

مجله های دانش آموزی ابتدايی
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در ادامة سؤال قرار می گیرد و این  بار شما به این پاسخ ها و 
مفاهیم اصلی نهفته در هر کدام از آن ها بیندیشید.

  اگر بخواهید معلمان را برای راهنمایی بهتر 
مدیریت  درخصوص  کنکــوری  دانش آموزان 
اضطراب آن ها راهنمایی کنید،  چه پیشنهادي 

دارید؟
ـ بچه ها را در فضای رقابتی ناسالم قرار ندهند.

ـ به نظرم دبیران باید به یادگیری دانش آموزان بیشــتر 
توجه کنند، نه صرفًا پرسش و پاسخ هایی که بی فایده اند. 
باید از دانش آموزان بخواهند فقط تالش کنند و به نتیجه 

فکر نکنند که باعث استرس شود.
ـ به روش مثبت اندیشــی و بزرگ  کردن موفقیت های 
دانش آموزان، حتی اگر کوچک باشد، به آن  ها روحیه دهند. 
در عین حال، به دانش آموزان برای تست زنی و تمرین زیاد 

و شرکت در آزمون های متعدد روحیه دهند.
ـ بــه بچه ها این امید را بدهند کــه نتیجة کنکور قرار 

نیست شخصیت و حیثیت آن ها باشد.
ـ بــه بچه ها دروغ نگویند و آن هــا را ناامید نکنند. فکر 
کنند با حرف هایشــان می توانند در آینــدة بچه ها مؤثر 

باشند. پس بیشتر از همیشه مراقب کلماتشان باشند.
ـ این همه گیر بی خود ندهید. خودمان جمعش می کنیم 

به خدا.
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