
اضطراب تحصيلی

دكتر جواد محمودی قرائی: فوق تخصص روانپزشكی كودك و نوجوان
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران



اضطراب مدرسه 

يكی از مشكالتی كه اغلب والدين كودكان دبستانی با آن مواجه اند بی میلی فرزندشان برای رفتن به

مدرسه است. برخی کودکان مدرسه را مکانی پر اضطراب و ترسناک می یابند. سازگاری با محيط

مدرسه برای اين بچه ها دشوار است. برای برخی جدا شدن از والدشان به دليل شدت دلبستگی

دشوار است. کودکانی که ناتوانی های جسمی يا ذهنی دارند و يا اينكه با مشكالت يادگيری روبرو

هستند. ممکن است درس خواندن را مساله ای دشوار و پرتنش بیابند. و از رفتن به مدرسه اجتناب

كنند. 

توصیه های مربوط والدين در موارد اضطراب مدرسه:

• تجارب افکار بازخوردهای منفی خود را به کودکان و نوجوانان انتقال ندهید.
• در سنین ابتدایی از ترساندن بچه ها، ایجاد رعب و ترس از معلم، تشبیهات (اگر بچه خوبی نباشی
میگم معلم تو را تو کالس حبس کند) خودداری کنید. خاطرات، یادواره ها و تجارب مثبت، شاد و

جالب خود با معلم های دوره ابتدایی را با بچه ها در میان بگذارید، از معلم ها با القاب خوب (با لبخند)

یاد کنید. 
• پیش از آغاز مدرسه آن ها را با مسئولین، معلم ها و محیط مدرسه آشنا کنید.

•  به هیچ وجه به خاطر ضعف در فهم یا انجام تکالیف، آن ها را تحقير يا تنبيه بدنی نکنید.
•  بچه های دیگر را با آن ها مقايسه نكنید. 

• سعی نمائید تا قبل از شروع مدرسه به تدریج وابستگی كودك را به خودشان به حداقل برسانید.
• با كودك خود درباره ی آنچه که در روزهای مدرسه انجام می داده صحبت کنيد و روی نکات مثبت و

جالب تاکيد بيشتری داشته باشيد. 

• چنانچه از مدرسه ترس دارد علت ترس او را جويا شويد و برای رفع آن اقدام كنيد.
• كودك را بخاطر ترس هایش سرزنش نكنيد.

• زود قضاوت نكنيد. 
 



اضطراب امتحان

ٌ اضطراب و ترس در سال های اوليه زندگی رايج است اما اضطراب از مدرسه و خصوصا عموما

امتحان، بين سنين ۱۰ تا ۱۱ سالگي شروع می شود و در ۲۵٪ از دانش آموزان اضطراب امتحان آسیب زا

بوده و با افزايش سن ميزان آن افزايش می یابد و عملكرد تحصيلی دانش آموز را تحت تاثير قرار
می دهد. 

اصطالح كلی اضطراب امتحان، به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد كه فرد را

درباره توانایی هایش دچار ترديد می کند و نتیجه ی آن ناتوانی مقابله با موقعیت های دشوار مانند
امتحان است. موقعیت هایی كه فرد را در معرض ارزشيابی قرار داده و نيازمند حل مشكل هستند.

بنابراين می توان گفت، فرد مضطرب، در امتحان، مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب مانع از

آن می شود كه او معلومات خود را نشان دهد.  به اين ترتيب، اضطراب امتحان نوعی اشتغال ذهنی

به خود است كه به نگرانی يا تحقير خود و ارزيابی شناختی منفی از خود (يادم نمی آید، بايد بيشتر
می خوندم، هميشه گيجم، چرا يادم نمياد؟...)، عدم تمركز حواس و واکنش های فيزيولوژيك نامطلوب

مثل تپش قلب؛ پريدگی رنگ، خشكی دهان، عرق كردن كف دست، لرزش دست و صدا و .... منجر

می شود. 

انواع اضطراب امتحان
الف) اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده:

به اضطراب کم و یا در حد معقول که موجب تالش بیشتر برای کسب موفقیت می شود و نتیجه ی
بهتری را عاید فرد می کند، اضطراب تسهیل یا تسریع کننده اطالق می شود.

نشانه ها یا عالیم اضطراب تسهیل یا تسریع کننده:

• فرد به خاطر مرور کردن درس هایش دچار هیجان می شود.
• خودش را در اتاقش حبس می کند و مشغول درس خواندن می شود و به کوچکترین مزاحمت

اعتراض می کند.

• به شیوه ی خاصی درس هایش را مرور می کند، مثالً با صدای بلند درس می خواند در اتاق راه می رود
و یا دراز می کشد.

• به درخواست های اطرافیان توجه نمی کند یا در مقابل خواسته ها با اعتراض می گوید که درس دارد.
• کم 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 ی فراموشی های زودگذر و خطاهای ادراکی را فراهم می کند.

 نشانه های اضطراب ناتوان کننده:
• فرد به خاطر مرور درس هایش دچار هیجان بیش از حد می شود.
• دارای دلشوره و دل بهم خوردگی (احساس پروانه در شکم) است.

• هنگام مرور درس هایش دستپاچه و عجول است.
• از اینکه هر چه می خواند، چیزی نمی فهمد ناالن است.

• از گرفتن نمره ی کم ترس و وحشت دارد.
• هنگام درس خواندن، ناخن هایش را می جود، پوست لب را می کند یا با موی سرش بازی می کند. 

• بی اشتهاست و نمی تواند غذا بخورد.
• حالت تهوع دارد.

• گریان است و بهانه گیری های بی دلیل دارد.

عوامل بوجود آورنده ي اضطراب امتحان:

• عوامل فردی
• عوامل خانوادگی

• عوامل مربوط به مدرسه 

عوامل فردی:

• انتظار بيش از حد از خود و ضعف اعتماد به نفس : گاهی انتظارات فرد از خود، بیش از توانایی های
اوست. به عنوان مثال، يك دانش آموز متوسط، که دائما در پی كسب معدل ۲۰ برای رقابت با

دانش آموز ممتاز مدرسه است و چون به اين هدف نمی رسد، دچار ضعف اعتمادبه نفس و اضطراب

می گردد. 

• عدم باور مثبت نسبت به موفقيت: گاهی دانش آموزان عليرغم تالش برای خواندن و ياد گرفتن،
مرتب با خود و ديگران مطرح می کنند كه چه فايده، آنقدر سخته كه می دونم موفق نمی شم! 



• رقابت بيش از حد : زمانی است که دانش آموزان در مدرسه و یا فرزندان در خانه برای برتری یافتن
بر یکدیگر و نه پيشرفت و موفقيت، به رقابت بپردازند.

• عدم آمادگی و برنامه ریزی الزم : هنگامی که فرد به علت نداشتن برنامه ریزی درسی و مطالعه ی
صحیح آمادگی الزم را برای امتحان کسب نکرده  باشد.

• عدم تمركز بر امتحان و درس خواندن: عدم دقت و تمرکز در انجام تکالیف یا درس خواندن در طول
سال باعث می شود تا یادگیری سطحی باشد و در موقع امتحان یادآوری مطالب دشوار بوده و

موجب اضطراب شود.

• شخصيت مضطرب و کمال گرا: بخشی از اين عامل ژنتيكی و بخشی از آن حاصل يادگيری در
محيط خانواده و زندگی است، والدين مضطرب وکمال گرا، بطور غيرمستقيم، اضطراب و کمال گرا را

به فرزندان خود الگو می دهند. 
• كم بودن انگيزه و هوش متوسط : نداشتن انگيزه پيشرفت باال به دلیل متعدد چون محيط
خانوادگی، ضعف اعتمادبه نفس و همچنين پاداش بيش از حد برای قبول شدن یا گرفتن نمره ی باال

(معموالً بیست) از سوی والدين و اطرافيان..

عوامل خانوادگی: 

• سخت گیری بيش از اندازه: زمانی که والدین با نزدیک شدن زمان امتحان، فشار مضاعفی برای
آماده شدن و گرفتن نمره (معموالً بیست) در مورد فرزند خود به کار می برند و یا پی در پی درباره ی

امتحان به او هشدار می دهند.

• عدم حمايت و تشويق كودك: مواردی كه والدين و خانواده، اهميتی برای زمان امتحانات كودك و
كنترل آرامش در خانه و پرهيز از سر و صدا و رفت و آمد قايل نمی شوند، دانش آموز احساس تنهايی

و بی پشتوانگی نموده و مضطرب می گردد. در ضمن نبايد به بهانه ی امتحان، كودك يا نوجوان درخانه
تنها گذاشته شود. 

• والدين مضطرب و توجه بيش از حد به مسايل تحصيلی فرزند: وجود اضطراب در والدین موجب
انتقال آن به فرزند و تشدید اضطراب او می شود (مخصوصاً در ایام امتحان). برخی از والدين، هنگام

امتحانات، بيش از فرزندانشان درگير درس می شوند و حتی به مزاح می گویند كه امتحان دارند!!! اين

امر به اضطراب بيشتر دانش آموز دامن می زند. 

• اختالفات خانوادگی : جو متشنج در خانواده، اختالفات والدين، تولد فرزند تازه در خانواده و ....



• رقابت غير منطقی: وقتی ناتوانی های دانش آموز با توانایی های دیگران مقایسه شود و این امر با
سرزنش همراه باشد، اعتماد به نفس او کم و بر اضطراب او افزوده می شود. مثال: پسر دوستم المپياد

رياضی مدال آورده، اونوقت پسر من هنوز تقسيم سه رقمي رو بلد نيست!

ً والدین، شرایط ویژه و سخت در ایام امتحان برقرار • تهديدهای بی مورد: وقتی اطرافیان و مخصوصا
می کنند و فرزند خود را از گرفتن نمره ی کم یا عدم قبول شدن می ترسانند و تهدید می کنند. 

• الگوهای خشك فرزندپروری: برخی والدين، ارتباط مناسب و دوستانه ای با فرزند خود برقرار نمی کنند
و از سياست چوب تر! استفاده می کنند كه اين امر، فاصله آن ها را از نظر عاطفی با فرزندشان بيشتر

كرده و او را دچار مشكل مي كند. 
• سرزنش و تنبيه: وقتی اطرافیان فردی را با القابی مانند بی استعداد، بی عرضه 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.
• وضعيت اقتصادی پايين و عدم تشويق: در برخی خانواده ها، بدليل شرايط اقتصادي پايين، والدين
آنقدر درگير مسائل اقتصادی و رتق و فتق امور می شوند كه حتی نمی دانند فرزند آن ها كالس چندم

است! تا  اینکه تشويقی در كار باشد.

عوامل مربوط به مدرسه: 

• انتظارات غيرواقعی آموزگاران: عليرغم تالش معلمان زحمتكش، برخی انتظارات غير واقعی از دانش
آموزان، آن ها را در وضعيت بدی قرار می دهد. درحالی كه توجه به تفاوت های فردی آن ها از اين

انتظارات می کاهد. 

• محيط نامناسب امتحان و مقررات خشك: گاهی قوانین خشک ، رسمی و انعطاف ناپذیری که بر
مبنای عدم اعتماد به دانش آموز از سوی مدرسه و عوامل اجرایی امتحانات وضع گردیده، می تواند بر

شدت اضطراب بیفزاید.

• نوع پرسش های امتحان: گاه بر اساس توافق قبلی امتحان از بخشی از كتاب است و سر امتحان
مشخص می شود كه از جاهای ديگر هم سوال آمده است، اين امر نيز اضطراب زيادی در دانش آموز

ايجاد می کند. 

• ايجاد رقابت های ناسالم: بهتر است هر دانش آموز تنها با خودش مقايسه شود و مسير پيشرفت او
مشخص گردد.

• عوامل مزاحم مثل سر و صدا و نور و تهویه ی نامناسب: نوركم يا خيلي زياد، سروصدای بيرون از
مدرسه 



• بيش از حد مهم جلوه دادن برخی درس ها: وقتی معلم يا والدين  بعضی از درس ها را به هر دلیلی
خیلی مهم تلقی می کنند، در فرد ترس یا نگرش منفی نسبت به آن درس ها به وجود می آید.

 
نشانه ها و عاليم اضطراب امتحان:  

• ناراحتی های گوارشی ، آشفتگی معده ، سرگيجه، بی اشتهایی، حالت تهوع 
• تپش قلب ، بی خوابی ،  تنگی و كوتاهی نفس 

• لرزش در صدا  ، ضعف ، عرق كردن كف دست  
• لكنت زبان ، خشكی دهان 

• عدم تمركز ، آشفتگی ذهن ، ارزيابی غلط از توانایی های خود، افت تحصيلی ، بيزاری از مدرسه ،
خطاهای ادراكی، حواس پرتی، هيجانات افراطی.

نقش خانواده در كاهش اضطراب امتحان:

•  ايجاد جو عاطفی دور از تنش و مشاجره در خانه 
•  محدود نمودن ميهمانی و رفت و آمدهای مكرر در زمان امتحانات

•  توجه به خواب ، استراحت و تفريح دانش آموز 
•  فراهم نمودن فرصت و زمان كافی برای مطالعه

• حمايت عاطفی و اطمينان بخشی در دوران امتحانات به دانش آموز 
•  كاهش زمان تماشای تلويزيون تا حد امكان در زمان امتحانات

•  خودداری از ايجاد ترس و دلهره در دانش آموز 
• خودداری از فشار و توقع بيش از حد برای مطالعه از دانش آموز 

•  خودداری از سرزنش دانش آموز به واسطه ی امتحان ناموفق 
•  خودداری از حبس نمودن دانش آموز جهت مطالعه 

• پیش بینی تغدیه ی مناسب ویژه ی دانش آموز در ايام امتحانات 
• عدم بروز انتظار باال و کمال گرایی از فرزندان از سوی خانواده نسبت به نمرات باال 

•  عدم مقايسه فرزندان با يكديگر و با ديگران 
•  عدم تأكيد مكرر به درس خواندن  

• ايجاد انگيزه ، تقويت روحيه با ارایه ی پاداش و تقویت های مطلوب 
•  مرور برگه های امتحانی فرزندان  به منظور شناسايی و رفع نقاط  ضعف درسی آنان 



توصیه هایی برای والدين:

• توجه داشته باشيم كه: فرد مضطرب راجع به اينده نگران است و اين ترس بر فعاليت او تاثير
دارد. شخص مضطرب هميشه در شك و ترديد به سر می برد و نمی تواند در هيچ موردی بسرعت

تصميم بگيرد؛ زيرا از اشتباه كردن می ترسد و عدم تصميم را به تصميم غلط ترجيح می دهد.

• اجازه دهيم دانش آموزان بدانند كه امتحان، ارزيابی از ميزان پيشرفت تحصيلی آنان است. به
وسيله امتحان مشخص می شود دانش آموز چه مطالبی را آموخته است و از تركيب آموخته های

خود چه مسائلی را می تواند حل كند يا به كشف چه مطالب تازه ای می تواند برسد.
•  از همان كالس اول ابتدايی كودكان را تشويق به امتحان دادن بكنيم. آنان را ترغيب كنيم خود را
بيازمايند تا بفهمند چقدر از مطالب جديد را آموخته اند. حتی می توانیم آن ها را تشويق كنيم

خودشان از خودشان امتحان بگيرند تا امتحان دادن برايشان عادی و به يك سرگرمی تبديل شود. 

• آنچه می بایست بيشتر مورد توجه والدين قرار گيرد، ميزان تالش كودكان و نوجوانان است، نه
ً نتايج حاصل از انجام آزمون های مختلف. با درك صحيح از ماهيت تفاوت های فردی و صرفا
شناخت درست از ویژگی های ذهنی، روانی و جسمی دانش آموزان، از مقايسه بی مورد كودكان با

يكديگر اجتناب ورزيم و رقابت های فردی و گروهی را صرفا در شرايط عادالنه و با در نظر گرفتن

تفاوت های فردی و فراهم ساختن محيطی صميمی و دوست داشتنی ايجاد كنیم.

• برای كاهش اضطراب ناشی از امتحان، عالوه بر داشتن انتظارات معقول از كودكان و نوجوانان،
تشويق نقاط مثبت و توانمندی های آن ها، تقويت اعتمادبه نفس ايشان و سرانجام فراهم كردن

آرامش خاطر آنان، بر تالش هرچه بيشتر كودكان و نوجوانان در حد توانشان تاكيد كنيم تا تسلط

بيشتری بر موضوع مورد نظر داشته باشند. بديهی است هرچه با تسلط بر موضوع درس، آمادگی

ذهنی و روانی بيشتری برای آزمون داشته باشند، اضطرابشان كمتر خواهد بود. همچنين بد نيست

پيش از امتحانات اصلی، از امتحانات فرضی و آزمايشی به منظور آشناسازی دانش آموزان با

سواالت و نحوه امتحان استفاده شود



تمريناتی برای كاهش اضطراب:

تن آرامی يا آرامش عميق عضالنی:

در اين تكنيك، ابتدا تنفس ديافراگمی (شكمی) به دانش آموز آموزش داده می شود. كه برآمده شدن
شكم در هنگام عمل دم و خالی شدن آن هنگام عمل بازدم است. در حين اين نوع تنفس، توجه

دانش آموز را به  ورود و خروج هوا در ریه ها جلب می کنیم و آموزش می دهیم همه حواس خود را

معطوف تنفس نموده و برای جلوگيری از پرت شدن حواس او، از او می خواهیم كه موقع انجام دم و

بازدم با شماره يك هوا را به آهستگی وارد ریه ها نمايد و با شماره ۲ آن را خارج نمايد. اين تكنيك را
چند بار تمرين می کنید تا زمانی كه مطمئن شويد كودك آن را كامال ياد گرفته است. سپس در مرحله ی

بعد از او بخواهيد هنگامی كه تنفس ديافراگمی را انجام می دهد، در زمان باز دم به جای شماره ۲ كلمه

آرامش را زير لب تكرار نمايد و همزمان ماهیچه های خود را از حالت تنش و گرفتگی رها كند و برای

اينكه كامال منظور شما را متوجه شود می توانید مثال ماكارونی را بزنيد! كه هنگام خامی، سفت و
سخت و كشيده است اما هنگامی كه می پزد، نرم و شل و لغزنده می شود. سپس از او بخواهيد اين

تمرين را روزی ۱۰ تا ۱۵ دقيقه انجام داده و هنگام امتحان نيز به راحتی بتواند عضالت، تنفس و

پاسخ های بدنی خود را آرام و تحت كنترل خود درآورد. 

گفتگوی مثبت درونی:

روشی است كه برای كاهش اضطراب بكار می رود. معموال در مواقع اضطراب فرد افكاری نگران كننده

دارد كه شدت اضطراب وی را افزايش می دهند. مثال "من هيچ يك از آنچه خوانده ام را به ياد ندارم"
اين فكر غيرواقعی معموال به شدت اضطراب آور است، شناسائی افكار واقعی تر و جايگزينی آن بجای

افكار اضطرابی و تكرار آن با خود می تواند به كاهش اضطراب كمك كند مثال جايگزينی اين فكر "من
درسم را خوانده ام و خيلی از چيزهايی كه خوانده ام را در زمان امتحان بخاطر خواهم آورد" بجای فكر

قبلی.

ايمن سازی در مقابل استرس امتحان:

عالئم استرس به صورت ذهنی، فیزیکی و ظاهری بروز می کنند؛ که شامل خستگی، کاهش یا افزایش

اشتها، سردرد، گریه، خواب آلودگی و خوابیدن بیش از حد است. احساس ناامیدی، هراس یا

بی عالقگی نیز می تواند با استرس ایجاد شود. اما اين تكنيك، كه مهارت استفاده از روش های شناختی

– رفتاری در مواجهه با استرس جهت كنترل آن و كاهش عاليم مرتبط با آن است، در سه مرحله انجام
می شود: 



• مرحله اول رسيدن به مفهومی مشترك از استرس بين دانش آموز  و والد است، به اين صورت كه به
كمك هم سعي مي كنند استرس امتحان و تاثير آن را بر دانش آموز بشناسند. در اين مرحله، شرايط

ايجاد استرس در دانش آموز به كمك والد شناسايی شده و روش های مقابله با آن از قبل تعيين

می شود. (در مورد شرايط امتحان، زمان و عواملی كه باعث ايجاد حالت اضطراب و استرس در

دانش آموز  می شود با دانش آموز  صحبت كنيد و فهرستی از آن ها فراهم كنيد، سپس در مورد راه های

احتمالی برخورد با آن ها با دانش آموز  صحبت كنيده و به كمك او، راه های مختلفی را انتخاب نماييد). 

• در مرحله دوم به دانش آموز  آموخته می شود كه روش های مرحله قبل را در موقع امتحان تمرين كند
تا در استفاده از آن ها مسلط شود. (به عنوان مثال، تنفس ديافراگمی و تن آرامی، يا گفتگوی مثبت

درونی با خود را در زمان امتحانات كالسی تمرين كند تا به مهارت دست يابد).

•  در مرحله سوم بيمار مهارت های آموخته شده را در موقعیت های استرس زای واقعی به كار می برد و
حتی به ديگران آموزش می دهد. 

آموزش مهارت های مطالعه:

بهترين روش مطالعه برای يادگيری و امتحان دادن، استفاده از روش یادداشت برداری است. در اين

روش، بعد از خواندن متن مورد نظر و فهم آن، خالصه ای از آن به زبان خود دانش آموز  و با كلمات خود

او نوشته می شود. كه در هنگام دوره مطالب، از آن استفاده می شود. داشتن جای مشخص، زمان و
برنامه ریزی مشخص براي مطالعه، تاثير زيادی در يادگيری دارد. زيرا دانش آموز به آن مكان و زمان

عادت كرده و در آن شرايط يادگيری او افزايش می یابد. 

براي اينكه مطالب يادداشت شده در طرح های شبکه ای درخت حافظه، در يادگيری و حافظه تأثير

بگذارند الزم است به نكات زير توجه شود:

• ابتدا بفهميد سپس بنويسيد.
• كوتاه، تلگرافی ،خودمانی ، تداعی كننده باشد.

• از نمادها، اشكال و تصاوير مختلف استفاده كنيد.
• كلمات و عبارات تداعی كننده باعث فعاليت حافظه می شود.

• استفاده از رنگ های مختلف در نوشتن باعث يادگيری خالق می شود.
• ذكر تاريخ و مرجع در یادداشت ها بسيار مهم است و باعث بهره برداری بيشتر و بهتر در آينده می شود.
• چك كردن و اطمينان حاصل كردن از اينكه ، نوشته ها و یادداشت ها و طرح ها در آينده قابل استفاده

است. و خاصيت الزم را جهت بازخوانی و فراخوانی دارد خيلی مهم است.



مقابله با باورهای غيرمنطقی: 
چنانچه قبال گفته شد، برخی از دانش آموزان به دليل ارزیابی های شناختی منفی از خود ( مثل:

يادم نمی آید، بايد بيشتر می خوندم، هميشه گيجم، چرا يادم نمياد؟ هيچوقت موفق نميشم و ...)
دچار اضطراب شده و با وجود اينكه درس خود را خوب خوانده اند؛ نمی توانند در زمان امتحان،

عملكرد مناسبی داشته باشند. در اين شرايط بايستی به كمك مشاور، روانشناس يا درمانگر،

باورهای غيرمنطقی آن ها اصالح شود و به كمك خود آن ها، راهی برای مقابله با اين افكار جستجو

كرد. روش های درمان شناختی – رفتاری در اين مورد، به كار می روند.


