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زاًطجَیبى ػشیش سالم.
زر زی هبُ ّز سبل ثِ زلیل ٍرٍز ثِ اهتحبًبت پبیبى تزم ،هزمش هطبٍرُ زاًطجَیی سؼی ًوَزُ است هطبلت ارسًسُای ثب هَضَع اضطزاة اهتحبى زر
اذتیبر ضوب ػشیشاى قزار زازُ ٍ راّنبرّبی هٌبسجی جْت مبّص ایي اضطزاة ثِ ضوب ارائِ ًوبیس .اهیس است مِ پیبم هطبٍر زیهبُ ّ 95وبًٌس
سبلْبی گذضتِ ًیش هَرز استفبزُ قزار گیزز.

مقابله با اضطراب امتحان
زرمل ّوِ هب پیص اس اهتحبى یب ٍقبیغ هْن زیگز  ،زرجبتی اس ًگزاًی یب تٌص را تجزثِ هی
مٌین .زر ٍاقغ هقبزیز منِ تزس ٍ ًگزاًی ،هب را ثزهی اًگیشز ٍ ثِ هب مول هی مٌسٍ .لی ًگزاًی
ثیص اس حس هیتَاًس هطنل ایجبز مٌس هرصَصبً اگز زر جزیبى آهبزُ سبسی ٍ اًجبم اهتحبًبت
هشاحوت ایجبز مٌس.
اٍلیي گبم ایي است مِ ثیي زٍ ًَع اضطزاة توبیش قبئل ضَین .اگز اضطزاة ضوب ًتیجِ
هستقین ػسم آهبزُ سبسی ثبضس آى را ٍامٌص طجیؼی ٍ هٌطقی زر ًظز ثگیزیس ٍلی اگز مبهالً
آهبزُایس ٍلی ثب ایي حبل ٌَّس ٍحطت سزُ یب حسبس ّستیس ٍامٌص ضوب هٌطقی ًیست.ثب ایي
مِ ّز زٍ ًَع ایي اضطزا ب طجیؼی تلقی هی ضًَس ) چَى ّز مسی هوني است آًْب را تجزثِ
مٌس (ٍلی آًچِ اّویت زارز ثِ زست آٍرزى زاًص ٍ اطالػبت زر سهیٌِ چیزُ ضسى ثز آثبر ایي
گًَِ اضطزاة ّب هی ثبضس.

آماده سازي مي توانذ كمك كنذ
آهبُ سبسی ثْتزیي ضیَُ ثِ حساقل رسبًسى اضطزاة هٌطقی است .ثِ ًنبت سیز تَجِ مٌیس:

 اس تلٌجبر مززى هطبلت اهتحبى اجتٌبة مٌیس .تسلط ثز مل هطبلت یل ًیوسبل
تحصیلی یل رٍس قجل اس اهتحبى ضیَُ یبزگیزی غلطی است ٍ ثِ آسبًی اضطزاة
ایجبز هیمٌس چَى ٍقت مبفی ثزای هطبلؼِ ایي ّوِ هطبلت زر اذتیبر ًساریس .مل
هطبلت ٍ اطالػبتی را مِ زر طَل یل ًیوسبل تحصیلی ثِ ضوب ارائِ ضسُ تزمیت
مٌیس ٍ ثِ هٌظَر تسلط ثز هفبّین ملیسی ٍ اسبسی زرس ثِ مبر گیزیس.
*ثِ ٌّگبم هطبلؼِ اس ذَز ثپزسیس چِ سؤالی هوني است اس ضوب پزسیسُ ضَز
آىگبُ سؼی مٌیس ثب ازغبم ٍ ینپبرچِ سبذتي توبهی افنبری مِ اس سرٌزاًی ّب ،
یبززاضت ّب  ،متبة ّب ٍ ذَاًسًی ّبی اضبفی ثِ زست آٍرزُ ایس ثِ آى سؤال پبسد
زّیس.
* اگز ٍقت مبفی ثزای ذَاًسى مل هطبلت ارائِ ضسُ زر ًیوسبل تحصیلی ًساریس  ،ثرطی اس آى
را مِ هی تَاًیس ثرَاًیس ٍ رٍی آى مبر مٌیس ،اًتربة مٌیس *.زر اهتحبى ینی اس اّساف ذَز را
ارائِ زاًص اس طزیق ایي اطالػبت قزار زّیس.
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تغييردادننگرشهاي خود
ثب تغییززازى زیسگبُ ذَز زرثبرُ تجزثِ اهتحبى  ،هی تَاًیس اس هطبلؼِ مززى لذت ثجزیس ٍ
ػولنزز ضوب ًیش ثْجَز هی یبثس .سیبز اس حس ثِ ًوزُ اّویت ًسّیس ً.وزُ ًِ ثبستبثی اس ارسش
فززی ضوبست ٍ ًِ هی تَاًس هَفقیت آیٌسُ ضوب را پیص ثیٌی مٌسً .نبت سیز را زر ًظز
ثگیزیس:
ثِ ذَزتبى ثگَییس مِ یل اهتحبى تٌْب یل اهتحبى است چیشّبی زیگز ّن زر سًسگی
ّست.
ثؼس اس اهتحبى ثِ ذَز پبزاش زّیس فیلوی توبضب مٌیس  ،ثزای غذا ذَرزى ثیزٍى ثزٍیس ،
زیساری ثب زٍستبى زاضتِ ثبضیس.
اس تجسن احسب سبت هٌفی پزّیش مٌیس.
ضیَُ ّبیی طزح ریشی مٌیس مِ مبر ضوب را زر ًیوسبل تحصیلی ثؼسی ثْجَز ثرطس.
ثِ ذبطز زاضتِ ثبضیس مِ هٌطقی تزیي اًتظبرات ایي است مِ سؼی مٌیس ّزچِ هی زاًیس
تب آًجب مِ هی تَاًیس ً ،طبى زّیس.

نكات پايه را فراموش نكنيذ
زاًطجَیبًی مِ ثزای اهتحبى ذَز را آهبزُ هی سبسًس ًسجت ثِ ًیبسّبی سیستی ،ػبطفی ٍ
اجتوبػی پبیة ذَز ثی تَجِ ّستٌس .ثِ هٌظَر مست ثْتزیي مبرآهسی ثبیس ثِ ذَزتبى ثِ
ػٌَاى یل ضرص مبهل فنز مٌیس ًِ فقط یل اهتحبى زٌّسُ .ثِ ذبطز زاضتِ ثبضیس مِ:
ػبزات ذَة غذایی ٍ ٍرسش مززى را ازاهِ زّیس .تفزیحبت ٍ فؼبلیت ّبی اجتوبػی را
قطغ ًنٌیس ّ.وِ ایٌْب ثِ سالهت جسوی ٍ رٍاًی ضوب مول هی مٌٌس.
ٍقتی هطبلؼِ هی مٌیس ،آٌّگ هتَسط پیطزفت را زًجبل مٌیس ّ.زگبُ هوني است تٌَػی
زر مبر ایجبز مٌیس ٍ ّز ٍقت ًیبس است استزاحت مٌیس.
ضت قجل اس اهتحبى ذَة ثرَاثیس ٍقتی ثسیبر ذستِایس مبرآهسی ذَز را اس زست هی
زّیس.
ٍقتی احسبس هی مٌیس ثِ قسرمبفی ثزای اهتحبى آهبزُ ایس زست ثِ فؼبلیت آراهص ثرص
ثشًیس.

روز امتحان
ثزای ایٌنِ ثتَاًیس رٍس اهتحبى ثْتزیي مبرآیی را زاضتِ ثبضیس ثبیس:
صجحبًِ سجل ٍ هٌبست ثرَریس ٍ اگز ثِ آسبًی هضطزة هی ضَیس اس ًَضیسى قَُْ یب
چبی غلیظ پزّیش مٌیس .حتی مسبًی مِ قَُْ را ذَة تحول هی مٌٌس اگز رٍس اهتحبى
زرهصزف آى سیبزُ رٍی مٌٌس هوني است احسبس سجنی سز ،زلْزُ ٍ زلطَرُ مٌٌس.
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مبری مٌیس مِ سبػتی قجل اس اهتحبى احسبس آراهص مٌیس .هزٍر تَأم ثب ػجلِ هطبلت زرسی
زر آذزیي زقبیق ضزٍع اهتحب ى ،تسلط ضوب ثز مل هفبّین زرسی را سایل هیمٌس ٍ ثِ آى
آسیت هی سًس* .سؼی مٌیس سٍز زر هحل اهتحبى حبضز ضَیس .ایي ػول ثِ ضوب مول هی
مٌس هحلی را اًتربة مٌیس مِ اس زرّب ،پٌجزُ ّب ٍ زیگز ػَاهل پزت مٌٌسُ حَاس زٍر ثبضس.
* اس ّونالسی ّبیی مِ اضطزاة ایجبز هی مٌٌس ٍ سنَى ٍ ثجبت ضوب را ثزّن هی سًٌس،
پزّیش مٌیس * .اگز اًتظبر ضزٍع اهتحبى هَجت اضطزاة ضوب هیضَز ثب ذَاًسى هجلِ یب
رٍسًبهِ ای تَجِ ذَز را اس اهتحبى هٌحزف مٌیس.

 .به محض دريافت برگه امتحان
پیص اس پبسد زازى ثِ سئَاالت اهتحبًی ،لحظِ ای صجز مٌیس ٍ ًنبت سیز را رػبیت مٌیس:
اثتسا مل سئَاالت اهتحبًی را هزٍر مٌیس؛ سپس زٍثبرُ ّز سؤال را ثرَاًیس .سؼی مٌیس ثِ
اهتحبى ثِ ػٌَاى فزصتی ًگبُ مٌیس مِ ثِ ضوب ایي فزصت را هی زّس تب ثِ استبز ًطبى زّیس
چِ هی زاًیس .آًگبُ سهبى را ثِ ًحَ هٌبست سبسهبًسّی مٌیس * .آسبًتزیي سئَاالت را اثتسا
پبسد زّیس.
ثزای سئَاالت تطزیحی ،طزح ملی زاضتِ ثبضیس ،سپس پبسد ذَز را ثب جولة مَتبّی آغبس
مٌیس .ایي ػول ثبػث هیضَز اس زرّن ٍ ثزّوی ٍ تنزار هطبلت مِ تصحیح مٌٌسُ را ػصجی
هیمٌس ،جلَگیزی ضَز .ثزای سئَاالت مَتبُ فقط ثِ آًچِ مِ ذَاستِ ضسُ پبسد زّیس ٍ تٌْب
ثِ ًنتِ اصلی اضبرُ مٌیس .اگز ثرطی اس پبسد ثِ یبزتبى ًوی آیس آًچِ را مِ هی زاًیس تب آًجب
مِ هیتَاًیس ًطبى زّیس .اگز اصطالح زقیقی اس ذبطز ضوب رفتِ آًچِ را مِ هی زاًیس ثب
ػجبرات ذَز ثٌَیسیس.
ثزای سئَاالت چٌس گشیٌِ ای ،اثتسا توبم گشیٌِ ّب را ثرَاًیس سپس گشیٌِ ّبی آضنبرا
غلط را مٌبر ثگذاریس .اگز زر هَرز گشیٌِ ّبی ثبقیوبًسُ ٌَّس هززز ّستیس ثِ اٍلیي ثززاضت
ذَز تنیِ مٌیس آًگبُ سزیغ ػالهت ثشًیس .هزاقت ٍاصُ ّبی گوزاُ مٌٌسُ ای چَى « تٌْب « ،
» ّویطِ » یب «امثزاً » زر سؤاالت ثبضیس.

* اس هوتحي سَالی ثپزسیس *.اگز اجبسُ
زاریس ،چیشی ثٌَضیس ٍ یب ثِ زستطَیی
ثزٍیس *.چیشی ثرَریسًَ * .ك هساز را
ثطنٌیس ٍ سپس آى را تیش مٌیس * .لحظِ
ای ثِ پبزاش پس اس اهتحبى مِ ثزای ذَز
زر ًظز گزفتِ ایس فنز مٌیس * .ثِ ذَز
ثگَییس« ثؼس هی تَاًن هضطزة ضَم ٍلی
حبال ٍقت اهتحبى زازى است* » .
ػضالت مل ثسى ذَز را سفت ٍ ضل
مٌیس ،زٍثبرُ ًفس ػویقی ثنطیس ٍ سؼی
مٌیس ًگزش هثجت ذَز را حفظمٌیس.

بعذ از امتحان
چِ ذَة اس ػْسُ اهتحبى ثزآییس ٍ چِ
ثزًیبییس حتوب پبزاضی را مِ ثِ ذَز ٍػسُ
زازُ ایس ثزای ذَز ثگیزیس ٍ اس آى لذت
ثجزیس؛ سؼی ًنٌیس رٍی اضتجبّبتی مِ
هزتنت ضسُ ایس  ،هنث مٌیس ،ثالفبصلِ
ذَز را ثزای اهتحبى ثؼسی آهبزُ ًنٌیس،
ثزای یل لحظِ ّن مِ ضسُ ثِ مبر
آراهص ثرص هطغَل ضَیس.

ثب ضتبة اهتحبى ًسّیس .سبػت هچی ثِ ّوزاُ زاضتِ ثبضیس ٍ سزػت پبسرگَیی ذَز را
ثزای ّز سؤال ،هنزراً ثب آى ٍارسی مٌیس .اگز ثِ ًظز هی آیس ًوی تَاًیس مل سؤاالت اهتحبى را
پبسد زّیس ثز آى ثرص ّبیی هتوزمش ضَیس مِ پبسد آى را ثِ ذَثی هیزاًیس .اگز ٍقت اضبفی
زاریس ٍ تٌْب اگز هضطزة ٍ هطَش ًیستیس پبسد ّبی ذَز را هجسزاً ٍارسی مٌیس.

اگر اضطراب ادامه يابذ
گبّی اٍقبت اضطزاة هوني است ازاهِ یبثس ٍ هبًغ ضَز اس توبم تَاى ذَز ثزای گزفتي ًتیجِ
ذَة استفبزُ مٌیس ٍ.قتی ایي هسئلِ رخ زاز سؼی مٌیس تَجِ ذَز را ثب ضیَُ ّبی سیز اس
اضطزاة هٌحزف مٌیس:

دكتر عباس بخشي پور رودسري
مبرضٌبس هزمش هطبٍرُ زاًطگبُ تْزاى

