
 

 

 عند األطفال االختبارقلق  نصائح للحد من خمس

  

 ".االختبار قلق" يدعىوالقلق لنوع من التوتر  المدرسة في االختبارات فترة األطفال خالل يتعرض

 عندويشك ل  حياتهم في آخر شيء أي من أكثر واالختبارات المدرسية الواجبات بسبب للتوتر ضونيتعر   الطالب معظم
 يؤدي إلى إضعاف كما االختبارهذا  درجات من لويقل   أثناء إجراء االختبار األخطاء من يزيدما بعضهم هاجساً مخيفاً 

عائقاً في  ويشك ل لهم لديهم، االرتباك خلقوي"" Growth Mindset" " وعقلية النمو والذاكرة النشطة المنطقي التفكير
معظم العوامل التي تسبب هذا النوع من  .أنه يؤثر سلباً على الحالة النفسية للطفلكله  ذلك من واألهم حياتهم الدراسي ة

بعة من قبل األهل اإليجابي المت   وطرق التعاملفالسلوكيات الصحيحة القلق لدى األطفال تأتي في المقام األول من المنزل، 
اتباع سلوكيات  وبالمقابل فإنمن أي نوع من أنواع القلق،  تقيهوتحمي الطفل  والحصانة التيمع طفلهم تشكل الدرع 

 الخوف.رضة للتوتر وستجعله أكثر ع  خاطئة مع الطفل 

ل األبوين عبئ حلمهم القديم الذي لم يتحقق على أطفالهم، وأن يغرس األهل في  فبعض تلك السلوكيات الخاطئة أن يحم 
تلك السلوكيات ضرراً على األطفال هي  مهندساً!، ولع ل أكثرطبيباً أو أذهان أطفالهم أن الطالب الناجح يجب أن يصبح إما 

 التهديد بالعقاب في حال لم يؤدي الطفل أداًء جيداً في االختبار.

ر كلها والنقد الهد امباإلضافة إلى العوامل الخارجية التي قد تأتي من المدرسة فاالستهزاء  عوامل تؤثر سلباً على  والتنم 
 االختبار.  والخوف منحالة القلق  وتزيد منبنفسه وبإمكانياته  ثقتهوتزعزع الطفل 

ز تو االسترخاءالشعور ب على طفلك لمساعدة اتباعها يمكنك استراتيجيات هناك الحظ، لحسن وتحميه من القلق  لديه الثقةعز 
ً  كنت إذاو .االختبار أثناء فترة التوترو ً  طالبك مع االستراتيجيات هذه تستطيع اتباع ،معلما  !أيضا

 والهدف منه ال تبالغ في أهمية االختبار. 1

 ً  نهاية اختبار أهمية على المبالغة في التأكيد من خالل األبوين قبل من االختبار عند األطفال من القلق إثارة تبدأ ما غالبا
ل الطفل عبئاً ثقيالً ف، والعام ً هذا يحم                                                                                                                                        .الوالدين إرضاء في الرغبة متجذراً في األطفال قلق ما يكون غالبا
 .معاكس تأثير له سيكون ة في األهميةأمراً غاي ولكن جعل االختبار جيداً، أداءً  طفلك ييؤد   أن تريد

 ع طفلك دائماً على  ذلك، إلى باإلضافة. يفسده أو مستقبلهم يصنع لن االختبار أن ذك رهم ولكن جهده، صارىق   بذل شج 

 .إمكانياته أو ذكائه أن االختبار ال يقيس يعرف طفلك أن من تأكد

 بالفعل، أنه يدرك ذلك تعتقد قد. عليها سيحصل التي االختبار درجة عن النظر بغض بهخور وف واثق أنك طفلك أخبر 

ً  سماعه إلى بحاجة لالطف لكن    دفع الطفل نحو األمام.ذا أهمية بالغة في تعزيز الثقة ولهو دائما

   بره أن األهم من هذا أختحديد وتصويب األخطاء والتطور من خالل إدراك وفهم معنى لدى طفلك عقلية النمو وز عز

له في آخر محاولة  ،باحم توماس أديسون الذي أخفق آالف المرات في اختراع المصال ي قاس باألخطاء فالعال   النجاح

 .أنار البشريةقد 

 "ال يمكن للمصباح العمل بها ةطريقعشرة آالف  ت  وجد ،للم أفش" أنا 

 توماس أديسون

 ه نتحس  ره وهذا أساس تطو  و نقاط الضعفسيكشف و فيه بارع هو ما ز لديهسيعز   االختبار هذا أن لطفلك اشرح

حف ز الطفل ليقدم أفضل ما متساهل يفالعمل على تقوية تلك النقاط وتصويب األخطاء ومناقشة الطفل بشكل عقالني و

 الضعف.عدم االختباء وراء مكامن المشكالت وفي حل المسائل و يجعل منه طفالً يحاكم العقللديه و

 تعلم كامل بشكل ليمث   أن يمكن ال االختبار أن نفسك رذك  ! طفلك أعصاب فتيل نزع محاولة قبل نفسك تهدئة من تأكد 

 .النتيجة عن النظر بغض يرام ما على سيكون شيء كل، إمكاناته أو الطفل
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ة إحدى تتمثل  لهذا االختبار، كاف   بشكلطفلك مستعد  أن من التأكد االختبار هي بشأن القلق على للتغلب الطرق الهام 

 بالتوتر: شعوره سبب عن بالسؤال ابدأ ،متوتراً  طفلك كان إذاباب التوتر من االختبار فكشف أسخالل  ذلك منو



 

 

 ؟االختبار صعب في معين جزء هناك هل

 ؟و مطلوب وربطه باإلجابة المناسبةاستنتاج ما ههل تجد صعوبة في فهم السؤال و

 ؟بسرعة الوقت وينفذ الكتابةالبطء في  من تعاني هل

ع في الحل وأو العك  ؟لوقت الكافي من التفكير قبل حلهاال تعطي أسئلة االختبار اس هل تعاني من التسر 

تحديد جميع العوائق التي تواجه الطفل ظ م يلعب دوراً فع االً في كشف ونلعل  إجراء اختبارات منزلية بشكل متكرر وم  و

 القلق من االختبار.تسبب له هذه المخاوف وو

لك المشكالت ال يكفي لكن حل تللطفل، و الراحة بعضيعطي مواجهتها وصريح بشكل واضح و المشكلة تسمية إن

ً  العمل وطفلك أنت إيجاد الحلول فحسب بل يتوجب عليكبالمناقشة و ب بشكل عملي وفع ال وتالفي كل تلك  معا والتدر 

 .نهاعبالتالي تخفيف القلق الناتج المشاكل، و
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خاصة لألطفال ذوي الخبرة القليلة في وتذكيره بها بشكل متكرر )للطفل ألداء االختبار بشكل جيد وإن تقديم نصائح مفيدة 

ً و في تخفيف التوتر من االختبار يسهم (االختبارإجراء   : بالتالي يبلون بالًء حسنا

 :طفلك على سبيل المثال ال الحصر مع المفيدة النصائح هذه شاركتيمكنك أن 

 بعناية قبل التفكير باإلجابة.اقرأ السؤال بشكل كامل و •

  تلَو اآلخر.سؤاالً  باإلجابة بل ابدأ بقراءتها البدء قبل ال تقرأ كل األسئلة •

 الحقاً. إليها عدو الصعبة األسئلة على عالمة ضعو أوالً  األسئلة أسهل على أجب •

 تعرف التي الخيارات شطبكما يمكنك  واحدة اختيار قبل اإلجابة خيارات جميع اقرأفي أسئلة اختيار الجواب الصحيح  •

 .خاطئة أنها

 إذاأما  ئلة التي ال تعرف حلها بال إجابة،اترك األسالجواب و نتخم   فال الصحيحة، غير اإلجابات على كنت ست حاسب إذا •

 حاول تخمين الجواب الصحيح.و بال إجابة سؤال أي تترك فال ،عليهاتحاسب  كنت لن

 ضت ألي نوع من اإلزعاج أو التشويش أثناء إجراء االختبار قم بإخبار المعلم.إذا تعر   •

 

 .ا تعلمهمم  وما لديه أقصى لتقديم تشجيعه وقبل الذهاب إلجراء االختبار هي دفعه لعل أهم النصائح التي تقدمها لطفلك و
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أحداث يبنوها في مخيلتهم على إبداء مخاوفهم وتوترهم من سيناريوهات و من دون قصد أو إدراكغالباً ما ي قدم األطفال 

األبوين في  هنا يظهر دورأمور ال تكون بدرجة السوء تلك، وفي خوفهم من أو يبالغون  !غير موجودة بالواقعتكون 

 إعطاءها حجمها الحقيقي.تهوين تلك المخاوف و

سابهم القدرة على يسهم بشكل كبير في اكت األطفال العاطفيين أكثر من غيرهمخاصة عند إن تحصين الطفل نفسياً و

ي حالة من تجعله فو قلق الطفل حول إجراء االختبارلعل أكثر ما ي  ل والذعر، والتوتر بعيداً عن االنفعامواجهة القلق و

قلق لدى الطفل حيال الالخوف و قد تتفاقم مشاعراالختبار ال يعرف إجابتها ومنتصف سؤال أو أكثر في  الذعر هو مواجهة

 !ى باقي األسئلة التي يعرف جوابهاودي به إلى عدم القدرة على اإلجابة علتذلك السؤال و

ً  طفلك زجه   سيكون ذلك بمثابة سيف ذو وطبيعي، توقع ومصادفة ذلك هو أمر م   أن  اإلجابة و معرفة عدمالحتمال  دوما

هو األمر غير وحد ين حيث سيعطي نتيجة إيجابية في كلتا الحالتين، فإذا استطاع الطفل أن يجيب عن جميع األسئلة )

( سيعلم أن المتوقع هو األمرواألسئلة ) في حال لم ي جب عن كل  ( سيشعره ذلك بالسعادة والرضا والثقة بالنفس، والمتوقع

 ال بأس بذلك.

 :إجراء االختبارإليكم بعض النصائح التي تساعد الطفل على الهدوء أثناء 

 الشهيق من أطول الزفير أن من والتأكد الفم، خالل من األنف والزفير من الشهيق - العميق سالتنف  • 

 عشرة إلى العد •

 اليدين تدليك •



 

 

 واالسترخاء الهدوء على يبعث مفضل مكان لتخي   •

 

 في الوقت بعض اقض. الفع   بشكلساهم في تهدئته ت   التياإلرشادات بشكل جيد بتلك النصائح و دمزو   طفلك أن   من دتأك  

 .االختبار يوم قبل االستراتيجيات تلك ممارسة
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ديح يعني الكثير للطفل المعة، فالتشجيع وشج  م  اجعل عباراتك إيجابية وفي نقاش مع طفلك حول االختبار،  تدخلعندما 

مع طفلك  رضية بالنسبة لك قف  في حال كانت نتائج االختبار غير م  على تقديم أفضل ما لديه في االختبار ويحس ن قدرته و

 .جعله يشعر بالذنب حيال ما فعلو م األفضل الحقاً بدالً من توبيخهليقد   تشجيعهحو األمام من خالل الثناء عليه وادفعه نو

ً م   نفسك اجعلأثني عليه وادعمه و لالختبار، لالستعداد بجد يعمل طفلك أن الحظتَ  إذا  •  كان إذا اعم   اسأل لطفلك، تاحا

 فإن   شيء، أي إلى بحاجة طفلك يكن لم لو حتى. االختبار تجاه أكبر براحة الشعور على لمساعدته يحتاجه شيء أي هناك

د شعوره باالهتمام يعطيه إحساس بالرضا  احة.الر  و مجر 

 واجعله معاً، والضحك ،معه جهداً إضافياً للتواصل ابذلأمن لطفلك بيئة هادئة للدراسة و االختبار، تسبق التي األيام في •

 .االسترخاءو بالراحة يشعر

على صحة ما يقول أك د عر بالقلق حيال أمر  ما، وافقه وإلى صفه، فإذا كان يشالوقوف دائماً بمساندة واحتواء طفلك و قم   •

 على إيجاد الحلول المناسبة. هادئ بالتوضيح له أسباب ذلك القلق وتعاون معهوابدأ بشكل تدريجي و

االختبار  بشأن بالتوتر تشعر أنك أعلم: "طفلك بمشاعر اعترف ،"سأفشل أنني أعلم"مثل  سلبية، بعبارة طفلك أدلى فإذا

 من الكثير تعرف قد. العام هذا الكثير وتعلمت بجد تدربت لقد: "عةشج  وم   إيجابية بعبارة ذلك، أكمل بعد أنت على حق"و

 .لبيةالس   على التركيز من بدالً  اإليجابية النتائج تصور على طفلك عشج  ، "تتوقع امم   أعلى درجة على وتحصل اإلجابات

أظهر له السعادة ال تقتل ذلك الحماس بداخله بل  ،ساً حيال الحصول على نتائج جيدةكان طفلك سعيداً أو متحم  في حال  •

 االمتنان.الفخر بما قام بإنجازه وقد م له عبارات الشكر وو

 !"حصلت  على عالمة جيد جداً  "لقد أخبرك مثالً سعيداً بحصوله على نتائج جيدة و فإذا عاد طفلك من االختبار

 أنا فخور بك" ،ضان مع عبارة "هذا رائع !، أحسنتقابله باالحت

 

 :إضافية ائحنص

 
 :مثل استراتيجيات الراحة باتباعباالسترخاء و الشعورتخفيف قلق االختبار و ساعد طفلك على

 الراحة من وافر قسط على الحصول •

ً  توفر أخرى روتينية أعمال وأي)تناول الطعام و النوم لوقت معتاد بروتين االلتزام •  (واالستقرار بالراحة إحساسا

 شاشة التلفاز  أمام المفرط الوقت تجنب •

 الحليبو البيض أو الشوفان دقيق مثل الصباح في بالبروتين غنية فطور وجبة توفير •

 بعد االستيقاظقبل الخلود للنوم و والمرحة عةشج  والم   المحادثات اإليجابية على الحفاظ •

زاح و شارك مع طفلك • سلي   جياتاألح  و الضحكالم   إذا المدرسة، إلى الطريق في بالنسبة له المفضلة األغاني وغن    ةالم 

ً  لطفلك اعط   ،السيارة تقود كنت  قبل دخوله إلى مدرسته. تشجيعية وكلمات ق بلةكبيراً و عناقا

 

 بالثقة والشعور أقلمالت   على طفلك ستساعد االستراتيجيات هذه ولكن العام، نهاية اختبارات من بالقلق تشعر أن الطبيعي من

 .أداء أفضل وتحقيق والهدوء


