ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

اضطراب امتحان )(٢

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و دﻻﯾﻞ آن ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
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.
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن:
 -۱ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﯾﺎدآوری منﺎﺋﯿﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐّﻞ و ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻧﺎم
او ﴍوع ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﯾﺎد ﺧﺪا آراﻣﺶ دﻫﻨﺪه دل ﻫﺎی ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ.
 -۲ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
 -۳اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﻫامﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ و از او ﺗﻮﻗﻊ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 -۴ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘ ّﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ را
ﻗﺪر ﺑﺪاﻧﯿﻢ و او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ.
 -۵ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻗﻮرت ﭘﯿﴩﻓﺖ او را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺻﺪد ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ و رﻓﻊ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 -۶ﴍاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﯾﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﯿﻢ.
 -۷اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺰﺋﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮز اﺳﺖ .آن را ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
آﻣﻮزش ﺑﺪاﻧﯿﻢ و از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ.
 -۸از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ،
روش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور درس ﻫﺎ آﺷام ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺘﺤﺎن از
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ و اﺿﻄﺮاب او ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ.
 -۹ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و اﮔﺮ
ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺖ او را ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺑﻪ
ﻣﻦ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدت اﺳﺖ ،از ﻧﻮع درس ﺧﻮﻧﺪن ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ
ﺷﺪه ام و  «...ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ.
 -۱۰ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ متﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﴏف ﯾﺎدﮔﯿﺮی درس
ﻫﺎ منﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﮐﺴﺐ منﺮه ،زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن منﺮه
درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ را زودﺗﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۱۱ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی

ﺧﻮد را درﺑﺎره اﻣﺘﺤﺎن آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
 -۱۲آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ درس ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را از دﺑﯿﺮاﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﱰ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
 -۱۳از ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن در اﯾﺎم و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ،
زﯾﺮا در اﯾﻦ دوران درس ﻫﺎ دوره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎﻻت
اﺣﺘامﻟﯽ ﺧﻮد را از دﺑﯿﺮان ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
 -۱۴در اﯾّﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﺎد و آرام ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ و از ﻣﺸﺎﺟﺮه
و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ.
 -۱۵در اﯾّﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت از ﴍﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و ﻣﯿﻬامﻧﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﯿﻬامﻧﯽ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ.
 -۱۶ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن در اﯾّﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و درس
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺪّت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺑﺎزی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
 -۱۷ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺐ ﻫﺎ زودﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ زودﺗﺮ ﺑﯿﺪار
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۱۸ﯾﺎدآوری منﺎﺋﯿﻢ ﴎ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ،ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
 -۱۹ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را روز اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﯿﺪار و زودﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل راﻫﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﴎ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺣﺎﴐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ اﺿﻄﺮاب دﯾﺮ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﻮد.
 -۲۰ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﻋﺎ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘ ّﯿﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ا ّﻣﺎ ﴍط ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪن دﻋﺎ ،ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ.
 -۲۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از منﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،اﻣﺘﺤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ،درس ﻫﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ متﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 -۲۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اش را در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ روی ﻫﺮ
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای درس
ﺧﻮاﻧﺪن و اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎن را در آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده و
از اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.
 -۲۳ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﺄﮐﯿﺪ روی ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ
زﯾﺮا اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﻧﮕﯿﺰه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲۴ﺑﻬﱰ اﺳﺖ دﺑﯿﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ و وآراﻣﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان در
ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺗﺎ اﺿﻄﺮاب آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

 -۲۵اﮔﺮ دﺑﯿﺮان اﻧﺘﻈﺎرات ،اﻫﺪاف ،ﻧﺤﻮه منﺮه ﮔﺬاری و ﻧﻮع اﻣﺘﺤﺎن را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ اﺿﻄﺮاب اﯾﺸﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۲۶ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻼﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدش
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗ ّﻮت درﺳﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ متﺮﯾﻨﺎت ﺑﯿﺸﱰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 -۲۷ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ منﺮه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن در اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ در آن
درس ﮐﻢ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ آن درس را منﯽ داﻧﻨﺪ.
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