
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 به نام خدا

 عنوان :

 چگونه استرس امتحان را از خود دور کنیم ؟

 

 منبع : اینترنت

 ترجمه : رویا جبلی سینکی



چگونه استرس امتحان را از خود دور کنیم ؟   

وبی در آزمونهای خود بدست بیاورد حتما استرس امتحان را هم تجربه دانش آموزی که دوست دارد نتایج خ هر

که می تواند برای او بسیار سخت کرده است ! این تجربه بخشی جدانشدنی از زندگی یک دانش آموز است 

 باشد.

به یاد داشته باشید که استرس وجود دارد چه شما بخواهید چه نخواهید ! اما این شما هستید که به آن جهت 

می دهید که توان شما را کاهش دهد یا عاملی باشد برای هدایت بهتر شما در انجام کارها با بازده باالتر 

 همراه با لذت.

در برخورد با استرس ابتدا باید بدانیم که چه چیزی پشت آن وجود دارد بعد پیدا کردن راه حلهای مفید برای 

 کاهش این فشار آسانتر می شود .

علتهای رایج ایجاد استرس اینطور اشاره می کنند : از مهمترین محققان به برخی  

پایین بودن انگیزه در فرد  .1  

. نبود آمادگی و برنامه برای امتحان2  

. انتظار بسیار باالی دیگران3  

و . . . . رقابت با همکالسی ها4  

ه کند با دانش آموزی که از تفاوت بین دانش آموزی که اجازه می دهد استرس او را ناتوان ، ناکارآمد و خست

خواندن استرس به عنوان نیروی محرک برای انجام بهتر کارها استفاده می کند در نحوه ی برخورد با درس 

  آنهاست .

نحوه ی برخورد دانش آموزی درست است که سعی می کند عجله نکند و با تفکر مسیر صحیحی را پیدا کند که 

دهد تا امواج زندگی او را غرق  اجازهن تنگنا رها کند نه فقط منتظر بماند و خود را از ای به او کمک می کند تا

 کنند.  



آنها می توانید رئوس مطالبی که در اینجا به آنها اشاره می کنیم برخی از روشهای هستند که با بکارگیری 

خواندن ادامه ی مطلب احساسات منفی را دور و کنار بگذارید و روی اهداف یادگیری خود متمرکز شوید . در 

تنبلی نکنید مطمئن باشید با توجه به این نکات آزمونهای بی استرس یا کم استرسی را نسبت به قبل تجربه 

 می کنید :

روش شگفت انگیز برای مقابله با استرس امتحان 9  

موزیک کالسیک گوش کنید ! .1  

بت و خالق ایجاد کند تا شما بتوانید به دادن به موسیقی با نشاط بخشیدن به شما می تواند فضایی مث گوش

مدت بیشتر و با بازده باالتری مطالعه کنید. موسیقی کالسیک بهترین نوع موسیقی برای تقویت قدرت مغز 

 شما در یادگیری است .

!پیاده روی سریع را فراموش نکنید  .2   

وقت کتابهایشان باز و در حال  بعضی از دانش  آموزان فکر می کنند قبل از امتحان باید فقط و فقط تمام

 نوشتن باشند .

اما محققان ثابت کرده اند که ورزشهایی مثل پیاده روی می تواند تا حد بسیار باالیی انرژی مغز و در نتیجه 

 کارایی فرد را باال ببرد.

 

 

   

 

 

 
آرام نشستن  بعد از       دقیقه پیاده روی      20بعد از   



تصویر زیر نتایج آزمایش و مطالعات انجام شده توسط دکتر چاک هیلمنن از دانشگاه ایلنوئیز را بر روی دانش 

آموزان نشان می دهد . تصویر به وضوح تاثیری که ورزش می تواند بر روی فعالیت های مغزی داشته باشد را 

د شرایط شما را برای آزمون شما را بهبود دقیقه پیاده روی تا چه ح 20حاال تصور کنید همین اثبات می کند . 

 می بخشد! 

برنامه و روالی عادی و روزانه برای مطالعه داشته باشید!.3  

این پیشنهاد ممکن است اصال نکته ی مهمی به نظر نرسد اما آن چیزی که واقعا شوکه کننده و عجیب 

ن برنامه برای درس خواندن می است کم اهمیت دادن دانش آموزان برای در نطر گرفتن زمان کم یا بدو

 باشد. تنها با کمی تالش شما می توانید فعال تر و با انگیزه ی بیشتری نسبت به قبل درس بخوانید و هر روز 

با فهم بهتر مراحل یادگیری به اهداف مطالعاتی خود نزدیک و نزدیک تر می شوید . پس هرگز داشتن برنامه 

نکنید.ای روزانه برای مطالعه را فراموش   

! سعی کنید به اندازه ی کافی بخوابید .4  

منافع یک خواب خوب شبانه را هرگز نمی توان  انکار کرد .مهمترین نکته این است که خواب کمک می کند 

شبیه سازی کند  تا اینکه شما در روز  تا مغز شما تا اطالعات و دانش جدید را با حافظه ی دراز مدت شما

نیاز را به یاد بیاورید .همه ی افرادی که خواب مناسبی دارند تاثیر آن را در بهبودی امتحان مطالب مورد 

 تمرکز برای امتحان تائید می کنند .

از نرم افزارهای مفید آموزشی موبایل خود استفاده کنید !.5  

رار دارند. برای هر امروزه هزاران هزار نرم افزار و برنامه ی کاربردی برای بهبود کیفیت زندگی در دسترس شما ق 

کاری که شما نیاز داشته باشید این برنامه ها به کمک شما می آیند ، از برنامه ریزی کاری ،محاسبات گرفته 

 تا پیشرفت در صحبت کردن زبان انگلیسی و کسب مهارت های مختلف می توانید روی آنها حساب کنید.   

 

 



!ذهن خود را آرام کنید .6  

مدیتیشن یکی از موثرترین روشها برای استراحت دادن به ذهن است تا بتوان استرس را از زوایای مختلف دید 

و آن را کاهش داد. تمرین مستمر مدیتیشن قطعا یکی از راههای افزایش تمرکز و در عین حال بهبودی ذهنی 

 و جسمی فرد برای کاهش استرس قبل از امتحان می باشد . 

بخورید!شکالت تلخ .7  

کاکائو با استرس  %70درست می باشد. خوردن شکالت تلخ با بیش از  %100چه باور کنید چه نه این حرف 

شی بر بدن دارد. عالوه بر آن در خون آندورفین آزاد می کند که به عنوان مقابله می کند و تاثیر کلی آرام بخ

 یک مقابله کننده با استرس عمل می کند .

خلیه کنید!خودتان را ت. 8     

گاهی اوقات شما نیاز دازید که با یک نفر دردودل کنید ، بعضی وقتها هم دلتان می خواهد باالی پشت بام 

 بروید وداد بزنید یا حتی از ته دل جیغ بکشید ! به این احساسها اهمیت بدهید و خود را تخلیه کنید . 

باعث می شود تا احساس سبکی بکنید و از صحبت کردن با یکی از اعضای خانواده یا یک دوست می تواند 

 پس اضطراب قبل از امتحان بر بیائید .

از چیزهایی که حواس شما را پرت می کنند دور باشید!.9  

حتی یکبار هم دقت نکرده اید که چند بار فیس بوک خود ، اینستاگرام یا . . . را چک  شرط می بندم تا بحال

قول خودتان کوتاه را کنار هم بگذارید می بینید که زمان بسیار قابل اگر تمام این زمانهای به  می کنید .

توجهی اتالف وقت می شود . نمی خواهیم بگوئیم که باید کامل کنار گذاشته شوند اما می گوییم که برای 

 رسیدن به اهداف خود در استفاده از آنها برنامه داشته باشید و زمان خاص و محدودی را در نظر بگیرید. 

 

 


