ﺑﺳﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻋواﻣل ﮐﺎھش اﺿطراب اﻣﺗﺣﺎن
v

در ﺷب اﻣﺗﺣﺎن و روز ﻗﺑل از اﻣﺗﺣﺎن ،ﺑﮫ ﻣرور ﻣطﺎﻟب ﺑﭘردازﯾد ،ﻧﮫ ﺧواﻧدن ﻋﻣﯾق ،زﯾرا ﺧواﻧدن ﻋﻣﯾق در

روزھﺎی ﻗﺑل از اﻣﺗﺣﺎن ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود.

v

ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از اﻣﺗﺣﺎن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﮑﻧﯾد) ﺣداﻗل  ٢ﺳﺎﻋت( .

v

در ﺟﻠﺳﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﻣﺟﮭز ﺣﺎﺿر ﺷوﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ وﺳﺎﯾل ﻻزم را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

v

در روزھﺎی اﻣﺗﺣﺎن ﻓﮑر ﺧود را درﮔﯾر ﺑﺣث و ﺟدل ﻧﮑﻧﯾد و ﺣل ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ را ﮐﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ،ﺑﮫ ﺑﻌد از

اﻣﺗﺣﺎن ﻣوﮐول ﮐﻧﯾد.

v

ﻗﺑل از اﻣﺗﺣﺎن ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﺣث ﻧﮑﻧﯾد ،زودﺗر ﺳر ﺟﻠﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﺷوﯾد و ﺑﺎ ﺗﻧﻔس ﻋﻣﯾق و ﯾﺎد ﺧدای ﺑزرگ ﺑﮫ

آراﻣش ﺑرﺳﯾد) اﻻ ﺑذﮐرﷲ ﺗطﻣﺋن اﻟﻘﻠوب(.

v

ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺑرﮔﮫ اﻣﺗﺣﺎن ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺑﻧوﯾﺳﯾد و ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣﻌﻠم

در ﻣورد اﻣﺗﺣﺎن ﺑﮫ دﻗت ﮔوش دھﯾد.

v

در اﺑﺗدا ﺷروع ﺑﮫ ﺧواﻧدن ھﻣﮫ ﺳواﻻت ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳوال ﺳﺎده ﮐﮫ ﺟواﺑش را ﻣﯽ داﻧﯾد

رﺳﯾدﯾد ،آن را ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .ﭘس از آن ﺗﺎ آﺧر ﺳواﻻت ﺑروﯾد و ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳواﻻت ﺳﺎده ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .ﺑﻌد ﺑرﮔردﯾد و
ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﺗوﺳط ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد و ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺳﺧت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﮑر ﻧﯾﺎز دارد ،ﭘﺎﺳﺦ
دھﯾد.

v

ﻣﻘداری اﺿطراب در اول ﺟﻠﺳﮫ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت؛ از اﯾن اﺿطراب ﻧﺗرﺳﯾد و ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺳوال

اداﻣﮫ دھﯾد .ﺷﺎﯾد در اﺑﺗدای ﮐﺎر اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﻣﯽ داﻧﯾد و ﭘﺎﺳﺦ ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد .اﯾن
ﻣوﺿوع ﻧﯾز طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .روی ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ ﻧﻣﺎﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﺳوال ﺳﺎده را ﭘﺎﺳﺦ دادﯾد و ﺑرﮔﺷﺗﯾد،
ﻣﯾزان اﺿطراﺑﺗﺎن ﮐم ﻣﯽ ﺷود و راﺣت ﺗر ﺑﮫ ﺳواﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﯾد.
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v

اﮔر در ﺣﯾن اﻣﺗﺣﺎن ،اﺿطراب اﻧدﮐﯽ ﺑﮫ ﺳراﻏﺗﺎن آﻣد ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .ﻓﻘط ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﯾزان ﻋﺟﻠﮫ ﺧود را ﮐﻣﺗر

ﮐﻧﯾد ،وﻟﯽ اﮔر اﺿطراب ﺷدﯾد ﺷد ،از ﺧود ﮔوﯾﯽ ﻣﺛﺑت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﺗﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد اﯾن ﺟﻣﻼت )) :ﻣن ﺳﻌﯽ ﺧودم را
ﻣﯽ ﮐﻧم ،اﻧﺷﺎﷲ ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷوم و ((...و ھرﮔز از ﺟﻣﻼت ﻣﻧﻔﯽ  ،از ﻗﺑﯾل )):ﺑدﺑﺧت ﺷدم ،ﺧﯾﻠﯽ ﺑد ﺷد و((...
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﺗﻧﻔس ﻋﻣﯾق را ﻧﯾز ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد.

v

ﭘس از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳواﻻت ﻣﺟددا ﺑرﮔردﯾد و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺳواﻻت را ﺑدﻗت ﺑﺧواﻧﯾد و ﭘﺎﺳﺧﮭﺎ را ﻣرور

ﮐﻧﯾد.

v

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد درآﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ ھﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ھﻣﮫ ﺳواﻻت ﺗﺷرﯾﺣﯽ را ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ﺣﺗﻣﺎ

ﺑﻧوﯾﺳﯾد .در آزﻣوﻧﮭﺎی ﭼﻧد ﮔزﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧﻣره ﻣﻧﻔﯽ ﻧدارد ،ﻧﯾز ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳواﻻت ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.

v

اﺿطراب اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺧود اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﺛﻼ در ﺟﻠﺳﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻧﯾد ﺑﮫ دوﺳﺗﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ

ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﯾد ﺷﺟﺎﻋﯾد و از ﻣراﻗب ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﺑرﺳﺎﻧﯾد و ﯾﺎ
ﺑرﻋﮑس از آﻧﮭﺎ ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،اﯾن اﻣور ﺿﻣن ﻗﺑﯾﺢ ﺑودن ،ﺑﺎﻋث اﺿطراب ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺷود.

v

ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻗﺑل از اﻣﺗﺣﺎن ﻣﺛل اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺣﺳﺎﺳﮭﺎ )) :ھﯾﭼﯽ ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم(( ﯾﺎ )) اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ھﻣﮫ

ﻣطﺎﻟب را ﻓراﻣوش ﮐرده ام(( اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧﯾد .اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از اﻣﺗﺣﺎن ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﺑﮫ
وﺟود آﯾد.
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