
 اضغشاب اهتحاى ٍ هماتلِ تا آى 

ػاساػَى ٍ دیَیذػَى اضغشاب اهتحاى سا چٌیي تؼشیف 

اضغشاب اهتحاى ًَػی خَد اؿتغالی رٌّی اػت : هی کٌٌذ

کِ تا خَد کن اًگاسی ٍتشدیذ دستاسُ ی تَاًایی ّای خَد، 

هـخص هی ؿَد ٍ غالثاً تِ اسصیاتی ؿٌاختی هٌفی، ػذم 

ًاهغلَب ٍافت  توشکض حَاع، ٍاکٌؾ ّای جؼواًی

اص ًظش کالَ ًیض . ػولکشد تحصیلی فشد هٌجش هی ؿَد

اضغشاب اهتحاى ػثاست اػت اص ًگشاًی فشد دس هَسد 

اػتؼذاد ٍ تَاًایی خَیؾ تِ ( اًتظاس ؿکؼت)ػولکشد 

هی تَاى گفت  . ٌّگام اهتحاى ٍ هَلؼیت ّای اسصیاتی

ٌّگاهی کِ دلـَسُ ًٍگشاًی ؿذیذی دس جلؼِ اهتحاى 

ؿَد، اضغشاب اهتحاى ایجادهی گشدد کِ ػالین  تجشتِ هی

. ًٍـاًِ ّای آى ، ّواًٌذ ػالین ٍ ًـاًِ ّای اضغشاب اػت

، تغییشاتی دس هیل تِ ّایی اص لثیلعثك تحمیمات آؿفتگی 

غزا،ضؼف ٍػشگیجِ، تْن خَسدى ػاػت ّای خَاب ٍ 

آساهؾ ٍتشؿح َّسهَى ّای آدسًالیي ٍ ًَسآدسًالیي دس 

اضغشاب . ب اهتحاى افضایؾ هی یاتذافشاد داسای اضغشا

هفشعی کِ فشد دس عی ایام اهتحاًات ٍتِ ٍیظُ دس جلؼِ ی 

اهتحاى تجشتِ هی کٌذ هَجة ضؼف ایوٌی تذى هی ؿَد ٍ 

تِ ّویي جْت دس دٍسُ ی اهتحاًات، ػفًَت دػتگاُ 

 . تٌفغ دس داًـجَیاى تِ هیضاى تیـتشی هـاّذُ هی ؿَد

ایي اػت کِ تیي دٍ  بعشااٍلیي گام دس هماتلِ تا ایي اض

اگش اضغشاب ؿوا ًتیجِ . ًَع اضغشاب توایض لاتل ؿَین

هؼتمین ػذم آهادُ ػاصی تاؿذ، تایذ آى سا ٍاکٌؾ عثیؼی 

آهادُ ایذ ٍلی تا ایي   ٍ هٌغمی دس ًظش تگیشیذ، اها اگش کاهالً

حال ٌَّص ٍحـت صدُ ٍ یا حؼاع ّؼتیذ، ٍاکٌؾ ؿوا 

اّویت داسد، تِ دػت آٍسدى دس ّش صَست آًچِ . هٌغمی ًیؼت

داًؾ ٍ اعالػات دس صهیٌِ ی چیشُ ؿذى تش آثاس ایي گًَِ اضغشاب 

تا آگاّی اص ًگشاًی ٍ تشع هشتَط تِ اهتحاى یک گام تِ . ّا اػت

اگشتذاًیذ کِ هٌثغ . جلَ دس حل هـکل اضغشاب تشداؿتِ ایذ

اضغشاب ؿوا چِ چیضی تَدُ ٍ اص کجا ٍچِ هَلغ ٍ چشا تِ ٍجَد 

اػت، آًگاُ تْتش هی تَاًیذ ًگشاًی اص اهتحاى سا اص خَد سّا  آهذُ

عثك تحمیمات ًگشؽ ّای ًاهغلَب ٍتاٍسّای غیش هٌغمی  . کٌیذ

ػَاهل هؤثش دس تشٍص اصًؼثت تِ فشآیٌذ اهتحاى ٍ جلؼِ اهتحاى 

عثك ّویي تحمیمات، داًـجَیاى . اضغشاب اهتحاى هی تاؿٌذ

ٍدؿاى حشف هی صًٌذ داسای اضغشاب اهتحاى ٌّگاهی کِ تا خ

ّویـِ هٌفی تاف ّؼتٌذ ٍ خَد سا ؿکؼت خَسدُ اسصیاتی    تمشیثاً

دس هَالؼی کِ فشد، جلؼِ اهتحاى سا تؼیاس تْذیذ کٌٌذُ . هی کٌٌذ

فشض ًوَدُ ٍتش ایي تفکش تاکیذ هی ًوایذ کِ دیگشتَاًایی ًٍیشٍی 

الصم سا تشای ؿشکت دس اهتحاًات ًذاسد، آًگاُ دس یک دٍسهؼیَب 

ساس هی گیشد، صیشا کِ احتوال تشٍص ؿکؼت دس ٍی افضایؾ یافتِ ٍ ق

دس ایي هَالغ . دس ًتیجِ اًگیضؽ یادگیشی سٍتِ افَل هی گزاسد

اًگیضُ ای تشای هغالؼِ ٍ تکویل دسٍع ٍجَد ًذاؿتِ ٍ دس ًْایت 

جلؼِ ی اهتحاى تِ تجشتِ ای ًاخَؿایٌذ تثذیل هی گشدد کِ ایجاد 

تایذ ًگشؽ ؿخص ًؼثت تِ اهتحاى ٍ  تٌاتشایي. اضغشاب هی کٌذ

 .ّوچٌیي تَاًایی ّایی کِ داسد، تغییش کٌذ

 :اضغشاب اهتحاى دٍ تؼذ داسد

کِ ؿاهل ٍاکٌؾ فیضیَلَطیک خَدکاس اػت : تؼذ جؼواًی. 1

ّا، آؿفتگی  تپؾ للة، ػشدسد، تؼشیك، لشصؽ دػت ٍ اًذام هثل

 .پشیذگی، حالت تَْع ٍ اػتفشاؽ ٍ غیشُ هؼذُ، سًگ

پیاهذ دلَاپؼی ساجغ تِ : د ؿٌاختی ٍ فکشیتغ. 2

کاس، دلَاپؼی ساجغ تِ ؿکؼت ٍ ًاکاهی، افکاس 

تحمیش ٍ ػشصًؾ خَد، همایؼِ خَد تا دیگشاى، 

اًتظاسات هٌفی اص خَد، هـکل توشکض ٍ تَجِ، 

فشاهَؽ کشدى هغالة خَاًذُ ؿذُ، گفتگَی هٌفی 

کِ ّوِ ایٌْا هاًغ اًجام تکلیف ٍ حل ... تا خَد ٍ

 .گشدد هـکل هی

 اب اهتحاىّای هماتلِ تا اضغش ساُ 

 : کاػتي ػالئن تذًی اضغشاب. 1

دس صهاى اػتشع ٍ اضغشاب ها ػالئن تذًی هثل 

پشیذگی، احؼاع  ػفتی ٍ اًمثاض ػضالت، سًگ

سا تجشتِ ... ّا ٍ خفگی، تٌذی تٌفغ، لشصؽ اًذام

حال اگش تیاهَصین تِ عشیمی تذى خَد سا . کٌین هی

یاتذ ٍ  ّای اضغشاب ًیض کاّؾ هی آسام کٌین ًـاًِ

 :کٌین هثل ها احؼاع آساهؾ تیـتشی هی

 ػاصی  ّای آسام تکٌیک* 

 ًفغ ػویك * 

دٍؽ )ّای خَدهاى سا دسگیش کٌین  یکی اص حغ* 

گشفتي، گَؽ کشدى تِ یک هَػیمی آسام، حشف 

صدى تا یک دٍػت، لذم صدى، تواؿای یک فیلن یا 

 ...(.یک هٌظشُ، ساُ سفتي، دٍیذى ٍ

 :اضغشاب کاػتي ػالئن فکشی ٍ ؿٌاختی. 2 



تؼیاسی اص اٍلات ها . هتَلف کشدى گفتگَی هٌفی تا خَد* 

دس صهاى اػتشع ٍ اضغشاب ؿشٍع تِ صحثت تا خَد 

صحثتْایی کِ ّوِ تاس هٌفی داسد ٍ رّي ٍ جؼن . کٌین هی

ایي گفتگَّای هٌفی داًـجَیاى تایذ . کٌذ ها سا خؼتِ هی

ثثت رٌّی سا ؿٌاختِ ٍ آًْا سا هتَلف کٌٌذ ٍ تا گفتگَی م

هي لثَل ))هثآل ایي گفتگَی رٌّی سا. جایگضیي کٌٌذ

ؿن، چشا ّیچ چی  دًٍن اص ایي اهتحاى سد هی ؿن، هی ًوی

ّا ؿذم،  گیشم، ّوِ چیض اص رٌّن سفتِ، هثل خٌگ یاد ًوی

لثآل ّن اهتحاى داؿتن : ))تثذیل تِ ایي گفتگَ کٌٌذ...(( ٍ

م سا ایي ّن هیگزسُ، هي تالؽ خَد... ٍ ًوشُ خَتی گشفتن

 ...((کشدم ٍ حاال ّن تا حَاع جوغ هیشم ػش جلؼِ ٍ

اًتظاسات غیشٍالؼی ٍ تیؾ اص حذ اص خَدؽ سا تؼذیل * 

ًفش اٍل تـَم، هي حتواً  دسعهي حتواً تایذ دس ایي )کٌذ 

لثَل  فالى ؿْشلثَل ؿَم، هي حتواً تایذ  فالى سؿتِتایذ 

 (.ؿَم،

 . ػجلِ کشدى سا کاّؾ تذّین* 

فْشػت تشداؿتي اص فصَلی کِ تایذ  تٌذی ٍ تمؼین* 

 . اهشٍص چٌذ فصل، فشدا چٌذ فصل: خَاًذُ ؿًَذ

 :سیضی ٍ هذیشیت صهاى تغییش سٍؽ صًذگی ٍ تشًاهِ. 3 

. ّا   جذٍل تشًاهِ دسًَؿتي تشًاهِ فؼالیت سٍصاًِ * 

فضای کاس، هغالؼِ ٍ دسع : دّی کشدى ًظن ٍ ػاصهاى* 

صی کجاػت ٍ کجا تایذ هٌظن ٍ هشتة تاؿذ، تذاًذ چِ چی

ّای ؿلَؽ ٍ ًاهٌظن  هحیظ. تایذ دًثال ٍػیلِ هَسد ًظش خَد تگشدد

 .کٌٌذ ها سا آؿفتِ ٍ ػش دس گن هی

تاس  ای ّش چٌذ ٍلت یک داًـجَ تایذ تِ عَس دٍسُ:اػتشاحت کشدى* 

 .خَسدى داؿتِ تاؿذ صهاًی سا تشای آساهؾ، لذم صدى، اػتشاحت ٍ یا

کٌذ،  ّای ّیجاًی کوک هی ًؾٍسصؽ تِ تؼکیي ت: ٍسصؽ هٌظن* 

 . دلیمِ ٍسصؽ ػثک دس اکثش سٍصّای ّفتِ 30هثآل 

ّای ثاتت  سفتي تِ سختخَاب ٍ تیذاس ؿذى دس صهاى: خَاب کافی* 

تش ٍ دس ًْایت تَجِ ٍ توشکض تْتش ٍ کاسایی  تاػث خَاب ػالن

 .ؿَد هفیذتش دس عَل سٍص هی

غزای فیثشداس هثل خَسدى صثحاًِ، )تغزیِ خَب، هٌاػة ٍ کافی * 

 (.داس ٍ ٍیتاهیي

تؼیاسی اص داًـجَیاى دس صهاى تحصیل : حفظ استثاعات اجتواػی* 

کٌٌذ ٍ  ٍ اهتحاى کلیِ استثاعات فاهیلی ٍ اجتواػی خَد سا لغغ هی

کٌٌذ، دسحالیکِ گزساًذى صهاًی تا  خَد سا کاهآل ایضٍلِ ٍ هٌضٍی هی

تَاًذ  ا هیدٍػتاى ٍ فاهیل، ٍلت گزاؿتي ٍ صحثت کشدى تا آًِ

اًشطی، ًـاط ٍ اًگیضُ ها سا تشای اًجام اهَس دسػی ٍ کاسی تیـتش 

 .کٌذ

دس آخش تَصیِ هی گشدد چٌاًچِ ساّکاسّای اسائِ ؿذُ سا اًجام 

دادیذ ٍ تاص ّن اص اضغشاب اهتحاى سًج هیثشیذ تِ یک هتخصص 

 .هشاجؼِ کٌیذ

 

 

 

 

 

 

  

 اضطراب امتحان و مقابله با آن

 

 

 

 

 

 

 

ؿْشُ ؿادهاى فش  کاسؿٌاع :  دُ تْیِ کٌي

 اهَس سٍاًی

داسُ هـاٍسُا  

    96-95سال تحصیلی                     

 


