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اضطراب امتحان )(١

اﺿﻄﺮاب ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻻت روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﻓﺮد منﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮﮐﺲ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ دارد ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘّﺎدی رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی دﯾﮕﺮان ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﻤﮑﻦ را ﮐﺴﺐ منﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﯾﺎ آزﻣﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ متﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ درﺳﺶ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ از او ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ا ّﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﺷﺪن زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻀﻄﺮب ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺟﻮد
اﻧﺪﮐﯽ اﺿﻄﺮاب در اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺣﺪ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﺑﮕﺬرد ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ داﺷنت ّ
ﻣﻬﺎرت ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن:
اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره
ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺮد درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻔﯽ ،ﻋﺪم متﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ،واﮐﻨﺶ ﺟﺴامﻧﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ا ُﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد درﺑﺎره ﮐﺎراﯾﯽ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻫﻨﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺘﺤﺎن ،دﭼﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺷﻮد،
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ و ا ُﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ او ﮔﺮدد ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﯿﻢ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﻮاع اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن:

اﻟﻒ( اﺿﻄﺮاب ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﴪﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه:
ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﮐﻢ و ﯾﺎ در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﻣﻮﻓﻘﯿّﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﱰی را ﻋﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺿﻄﺮاب ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب ﺗﺴﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﴪﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه:
 -۱ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮور ﮐﺮدن درس ﻫﺎﯾﺶ دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﺧﻮدش را در اﺗﺎﻗﺶ ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻋﱰاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۳ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎص درس ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ درس
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،در اﺗﺎق راه ﻣﯽ رود ﯾﺎ دراز ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

 -۴ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﻮﺟﻪ منﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ
اﻋﱰاض ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ درس دارد.
 -۵ﮐﻢ ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯽ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب( اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه:
اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه دﻟﻬﺮه و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻓﺮد دارد
و ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن آن را در ﻓﺮد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ﻣﯽ ﮔﺬارد .زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ذﻫﻦ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﻫﺎی زودﮔﺬر و ﺧﻄﺎﻫﺎی ادراﮐﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه:
 -۱ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮور درس ﻫﺎﯾﺶ دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 -۲دارای دﻟﺸﻮره و دل ﺑﻬﻢ ﺧﻮردﮔﯽ )اﺣﺴﺎس ﭘﺮواﻧﻪ در ﺷﮑﻢ( اﺳﺖ.
 -۳ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮور درس ﻫﺎﯾﺶ دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ و ﻋﺠﻮل اﺳﺖ.
 -۴از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی منﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻧﺎﻻن اﺳﺖ.
 -۵از ﮔﺮﻓنت منﺮه ﮐﻢ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ دارد.
 -۶ﻫﻨﮕﺎم درس ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی را ﻣﯽ ﺟﻮد ،ﭘﻮﺳﺖ ﻟﺐ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻣﻮی ﴎش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۷ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﺳﺖ و منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد.
 -۸ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع دارد.
 -۹ﮔﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﯽ دﻟﯿﻞ دارد.
ﻋﻠّﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن:
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪّ :زﻣﺎن ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﻣﺘﺤﺎن
ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن و ﮔﺮﻓنت منﺮه )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب در آزﻣﻮن( در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﯽ در
ﭘﯽ درﺑﺎره اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ او ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 -۲ﺗﺮس و ﺗﻬﺪﯾﺪ :وﻗﺘﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً واﻟﺪﯾﻦ ،ﴍاﯾﻂ وﯾﮋﻩ و
ﺳﺨﺖ در اﯾّﺎم اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮﻗﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از ﮔﺮﻓنت منﺮه ﮐﻢ ﯾﺎ
ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۳ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﻧﺪاﺷنت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺎدگ ﻻزم را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴رﻗﺎﺑﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓنت ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ وادار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 –۵واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻀﻄﺮب :وﺟﻮد اﺿﻄﺮاب در واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ

و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺿﻄﺮاب او ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﯾﺎم اﻣﺘﺤﺎن(.
 -۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدن :ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮد
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﴎزﻧﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﮐﻢ و
ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب او اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۷ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه دادن ﺑﻌﻀﯽ از درس ﻫﺎ :وﻗﺘﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻌﻀﯽ
از درس ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣ ّﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻓﺮد ﺗﺮس ﯾﺎ
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن درس ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
 -۸ﭘﺎداش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﯾﺎ ﮔﻔنت منﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﭘﺎداش ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 -۹ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ :وﻗﺘﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻓﺮد را ﺑﺎ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺑﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ،ﺗﻨﺒﻞ و  ...ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ را در ﻓﺮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن را در ﻓﺮد
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۱۰ﺑﯿامری ﻫﺎ :اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿامری ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ رواﻧﯽ
و اﻗﺪام ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ،ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن و
آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن وارد ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﺷﻮد.
 -۱۱ﻋﺪم متﺮﮐﺰ :ﻋﺪم دﻗّﺖ و متﺮﮐﺰ در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﯾﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪن در
ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﻄﺤﯽ و در ﻣﻮﻗﻊ اﻣﺘﺤﺎن ﯾﺎدآوری
ﻣﻄﺎﻟﺐ دﺷﻮار و ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۱۲ﻣﻘﺮرات در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن :ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﮏ ،رﺳﻤﯽ و اﻧﻌﻄﺎف
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪم اﻋﺘامد ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز از ﺳﻮی ﻣﺪرﺳﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ
اﺟﺮاﯾﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺪّت اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
 -۱۳اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺧﻮد :ﮔﺎﻫﯽ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮد از ﺧﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اوﺳﺖ.
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