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منپرسشنامه اضطراب امتحان فرید 1

کامال 
موافقم

موافقم مخالفم کامال 
مخالفم

گزینه

3 2 1 0 نمره

روش نمره گذاری پرسشنامه

۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱اما این شیوه نمره گذاری در مورد سواالت 
:معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد

کامال 
موافقم

موافقم مخالفم کامال 
مخالفم

گزینه

0 1 2 3 نمره



پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن 1
کامال 

موافقم

موا

فقم

مخالفم کامال 

مخالفم

عبارات شماره

ن اگر در امتحانی ناکام شوم، می ترسم که دوستانم مرا کود
.بنامند 

1

اگر در امتحانی نکام شوم، می ترسم که دیگران مرا بی ارزش
.بدانند

2

یر اگر در امتحانی ناکام شوم، می ترسم که استادانم مرا تحق
.کنند 

3

نند اگر در امتحانی ناکام شوم، می ترسم که استادانم گمان ک
.من کندذهن هستند 

4

ر اگر امتحانی را بد بدهم، خیلی نگران می شوم که استادم د
.مورد من چه فکری می کند یا چه کاری انجام می دهد 

5

و فقط خیلی نگرانم که دوستانم نمرات باالیی در امتحان بیاورن
.من نمره پایین بگیرم 

6

ظر خیلی نگرانم که شکست در امتحانات باعث بشود که از ن
.اجتماعی خجالت زده شوم 
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پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن 1
کامال 

موافقم

موا

فقم

مخالفم کامال 

مخالفم

عبارات شماره

ت خیلی نگرانم، چون والدینم مایل نیستند در امتحانی شکس
.بخورم 

8

در زمان امتحان افکار روشن است و من به طور مرتب تمام سوال
.ها را پاسخ می دهم 

9

در زمان امتحان احساس می کنم حالت خوبی دارم و کامال مرتب
.هستم 

10

.ارم احساس برای اینکه در امتحاناتم موفق باشم شانس خوبی د 11

.معموال در امتحانات عملکرد خوبی دارم  12

.احساس می کنم نمی توانم به موقع در امتحانات قرار بگیرم 13

در امتحان احساس می کنم مغزم خالی شده است، و تمام 
.چیزهایی را که یاد گرفته ام فراموش کرده ام 
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1

کامال 

موافقم

موا

فقم

مخالفم کامال 

مخالفم

عبارات شماره

در زمان امتحان برایم مشکل است چیزهایی را که در 
.مغزم وجود دارند به روش منظم سازمان بدهم 

15

ر فکر می کنم فایده ای ندارد که سر جلسه امتحان حاض
.شوم، چون بدون شک شکست می خورم 

16

د قبل از امتحان برایم روشن است که حتما امتحانم را ب
.می دهم، حتی اگر برای آن خوب آماده شده باشم 

17

ن به قبل از امتحان بسیار عصبی هستم، حتی اگر برای آ
.خوبی آمادگی داشته باشم 

18

س هنگامی که بر جلسه امتحان مهمی نشسته ام، احسا
.می کنم قلبم شدیدا می زند

19

.در زمان امتحان تمام بدنم سفت می شود  20

.من شدیدا از امتحان می ترسم  21

در زمان امتحان بسیار ناآرام و پریشان، خودم را از روی 
.صندلی حرکت می دهم 

22

من بدون هیچ تنش یا ناآرامی وارد جلسه امتحان می 
.شوم 
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1

گرفتن نمره باال نشان دهنده اضطراب پایین و برعکس



چرا به اضطراب امتحان دچار می شویم؟

ی امتحاناضطرابکهنمیدانندافرادازبسیار
وآموزاندانشواستمتداولبسیار

یدانشجویان وعناینبهدنیاسراسردربسیار
یمورددر.میشونددچاراضطراب ازبسیار

همدستبهدستعاملچندینآموزاندانش
امتحاناضطرابایجادسببومیدهند
عملکردمطالعه،ناکارآمدعادتهای.میشوند

یکبهابتالءوقبلی،امتحاناتدرضعیف
سببعواملبرخیزمینهایاضطرابیمشکل

.آیندمیشماربهامتحاناضطرابساز
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چرا به اضطراب امتحان دچار می شویم؟

ی :ازعبارتندنیزامتحاناضطراببالقوهدالیلبرخیازبسیار

یاوناکافیمطالعهدلیلبهیا)قبلیامتحاناتدراگر:قبلیامتحاناتدرضعیفعملکرد▹
داشتهضعیفیعملکرد(میشودسواالتپاسخآوردنخاطربهازمانعکهشدیدیاضطراب

.ودمیشبیشترشویدمنفینگرشواضطرابدچاربعدیامتحاناتدراینکهاحتمالباشید،

احتماالاباشید،نخواندهامتحانبرایکافیاندازهبهیااصالااگر:امتحانبراینبودنآماده▹
یاضطراب .کردخواهیدتجربهبیشتر

زشمندیخوداحساساگر:خوردنشکستازترس▹ وابستهتانامتحانینمراتبهراتانار
یسازید، .ازدسشدیدترراشماامتحاناضطراباستممکنمیکنیدواردخودتانبهکهفشار
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امتحاناضطراب مهم ترین عوامل ایجاد 

فراموشکردنمطالبخواندهشده1) ترساز

یسخت2) طولسالتحصیلیاستادانگیر در

حدوالدین3) بیشاز انتظار

فرد4) یدر عدموجودخودباور

نامشخصبودنسؤاالت5)

عدمآمادگیکافیبرایامتحان6)
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از امتحان اضطرابروش های کاهش 

استراحتوخواببرنامهتنظیم1.

نبایدالااصبیشترمطالعهبرایامتحاناتهنگامکهتصوراینبابرخی
جهنتیدروذهنیخستگیباعثخودخوابید،کمخیلییاوخوابید

زمانکاهش.میشوندشدهخواندهمطالبدربیشترفراموشی
مفیدهرگزآندرافراطامااست،مطلوبمتعادلحددرخواب

.بودنخواهد

تغذیهکاهشازپرهیز2.

تیبایس.داشتخواهدبردرنامطلوبیاثراتتغذیهدرتفریطوافراط
وحیلحاظازمناسب،تغذیهنیزوکافیاستراحتوخواببا ور

.کردامتحانآمادهراخودجسمی،
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از امتحان اضطرابروش های کاهش 
امتحانبرایشدنآماده3.

یداشتن وشهایوبرنامهریز .تحصیلیسالطولدرمطالعهصحیحر

(aورزمانطولدروتدریجبهرادرسیمطالب مطالعهبهامتحانازقبلدقایقآخریندراینکهنهکنید،مر
.بپردازیدفشرده

(bیتابردارید،فشردهاییادداشتهایخود،یادداشتهایاز وروگردانیرمزذهنی،بازساز برایتانمطالبمر
.شودواقعمفید

(cببریدپیشآنبامتناسبراخودمطالعهبتوانیدتاببرید،پیامتحاننوعبهکنیدسعی.

باشدامتحانیسواالتجزداریدانتظارکهمطالبیبربیشترتأکید4.

نهابهبیشتروزدهحدسشد،خواهدمطرحامتحاندرکهراسؤاالتیمحدودهمیتوانید اینبرای.بپردازیدآ
وتاداسکهموضوعاتیومطالببهتوجههمچنین.کردخواهندکمکگذشتهسالهایامتحانیسواالتمنظور

ویبیشتردرسصنفدرمعلمیا نهار .میکندتکیهآ
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از امتحان اضطرابروش های کاهش 
قهاضطرابهایازپرهیز5. متفر

رضایتیقبلامتحاناگر.نکنیددنبالرافوتبالمسابقاتامتحانشبمثالا
تفرصبهراقبلیامتحانتحلیلونیندیشیدآنبهاست،نبودهبخش

.کنیدموکولخودشمناسب

خودازمثبتذهنیتصورداشتن6)

ازمثبتذهنیتصویریکهموارهمنفی،جنبههایبهپرداختنجایبه
فقیتموبهمطالبمطالعهبرایکافیتالشازپسوباشیدداشتهخودتان

.باشیدامیدوارخود

خداوندیادونامذکر7)

واجباتاستبهترپسمیشود،انسانآرامشباعثحالهمهدروهمیشه
.آوریمجابهوقتسرومرتبطوربهرا
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نقش خانواده ها در کاهش ترس و اضطراب امتحان
تنشهایازدوربایدآنبرحاکمعاطفیجووخانوادهمحیط1.

.باشدمشاجرهوعاطفی

خانوادگیمیهمانیهایوآمدورفتامتحاناتایامدرشودسعی2.
.شودمحدودیاتعطیل

وصدابیوآرامفیزیکیمحیط3. .کنیدفراهممطالعهبرایسر

.باشیدداشتهکافیمحصلینتوجهخوابواستراحتبه4.

.دهیدکاهشیاحذفرامحصلینبهمحولهخانگیوظایف5.

اطمینانوعاطفیحمایتبهنیازمحصلینامتحاناتهنگامدر6.
یبخشی .شیدباداشتهمؤثراقدامزمینهایندرلذادارندبیشتر
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نقش خانواده ها در کاهش ترس و اضطراب امتحان
.یابدکاهشامکانحدتاتلویزیونبرنامههایتماشایساعات7.
یجابیدلهرهوترسایجاداز8. .کنیدخوددار
یمطالعهبرایحدازبیشفشاروجابیتوقعاتاز9. .کنیدخوددار

زنشازوگیردقرارحمایتموردنداشتخاطررضایتامتحاناتازیکیدرموفقیتصورتیکهدر10. اونکردسر
ی .کنیدخوددار

.باشدمقویومناسبتغذیه11.
زندان،ازتواناییحدازبیشوباالانتظارات12. نتظاراتاپسباشدمؤثرآنشدتواضطرابایجاددرمیتواندفر

.کنیدتعدیلرامذکور
رداضطرابایجادباعثباالنمراتبهنسبتخانوادهشدیدوسواسووالدینحدازبیشگراییکمال13.

زندان .میشودفر
زندانمقایسهاز14. .کنیدپرهیزدیگرانباویکدیگربافر
.کنیداجتنابخواندندرسبرحدازبیشتأکیداز15.
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برای کاهش اضطراب امتحان راهکار بیاموزیم
ترساسدچارکهکسیمعموالا.داشتخواهددنبالبهنامطلوبینتیجهامتحاناسترسیقینطوربه

داردکهاسترسیخاطربهراخوددانستههایازدرصدیعمالاچونمیکندرفتارخودزیانبهمیشود
.بیاوردخاطربهنمیتواند

وانشناسان باال:ندمیکبیانومیداندفردنجاتحلقهمورد،ایندررانفسبهاعتمادعاملدارندتاکیدر
ودانستههاازاعتمادحسوشودتقویتفردشخصیتکهمیشودسببنفس،بهاعتمادبودن

.کندپیداکاهشامتحاناسترسمیشودسببنیزیادگرفتهها
ییادوخودتالشبهدیگران،نظروامتحاننتیجهازبیشتروآموختهخوبیبهرامطالبکهمحصل گیر

یامتحاناسترسمعموالامیدهد،اهمیتخود یکهاینجاستجالب.داردکمتر یتأثاسترسویادگیر یر
هبخودشدهخواندهمطالبازاطمینانوآموزشکیفیتبهبودصورتدرچراکه.دارندهمبرمتقابل

.میکندکمکمطالبخوبآموزشبهاسترسکاهشهمطرفیازومیکندپیداکاهشاسترسخود
بیعیطامریکایننشود؛استرسیهیچدچارامتحاناتگذراندنبرایکهشودپیداکسیندرتبهشاید

وانشناسانتوصیههایازآنرفعبرایبایدباشد،معمولحدازبیشوضعیتایناگرامااست، .بردرهبهر
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!تشکر از توجه تان


