
 ريزي كامل براي موفقيت در كنكور عبارت است از:اصول يك برنامه

 ي كامل و مدون و حركت در يك مسير روشن و مشخص؛. انتخاب يك برنامه1

گيرد. نتايج كنكور تري صورت ميتر و با آرامش بيشكنيد، پيمودن مسير، راحتي مشخصي در اختيار داريد و طبق آن پيشروي ميوقتي برنامه

ترين عامل ي شخصي، مهمي مدرسه و برنامهي راهبردي و حركت پيوسته با آن و همسو كردن آن با برنامهنشان داد كه اعتماد به برنامه 39

 موفقيت در كنكور است.

 هاي صحيح درس خواندن؛. انتخاب منابع و ابزارهاي مناسب براي مطالعه و آشنايي با روش2

ي ها دارد. با مطالعههاي درسي، نقش بسزايي در تكميل و تثبيت يادگيريآموزشي و منابع تكميلي در كنار كتابي اصولي از منابع كمكاستفاده

هاي دار كنكورهاي نشاني تستبارههاي درسي و حل تمرينات تشريحي مناسب براي مباحث مختلف و در ادامه، حل چندينكامل كتاب

 زني خود را افزايش دهيد.هارت در تستها، تسلط و مسراسري و ارزيابي آموخته

 اي؛هاي برنامهها به صورت تدريجي و پيوسته با شركت در آزمون. ارزيابي ميزان آموخته9

كند. با شركت در هر آزمون و گيريد، مسير مطالعاتي روشني را براي مباحث مختلف مشخص ميي مطالبي كه ياد ميارزيابي مرحله به مرحله

كنيد و به ها تالش ميشويد و در جهت تثبيت و برطرف كردن آنتان آشنا ميهاياالت آن، با نقاط قوت و ضعف يادگيريبررسي كامل سؤ

 بريد.هاي موفق خودتان پي ميروش

 هاي پدر، مادر، معلمان و مشاوران مدرسه ؛ . توجه به توصيه4

نفس هاي اوليا باعث افزايش اعتمادبهها و توصيهدگي براي كنكور دارند. حمايتپدر و مادر نقش بسزايي در ايجاد محيط آرام براي مطالعه و آما

 صحيح هايروش با آشنايي و  شود. همراه شدن با مشاوران مدرسه و برنامه ريزي معلمان دروس اصليداوطلبان و ايجاد آرامش براي آنان مي

 ن دارد.داوطلبا موفقيت در زيادي نقش ها،آزمون طول در ريزيبرنامه

 هاي برتر كنكور؛ هاي موفقيت رتبه. يادگيري از همتايان و آشنايي با روش5

توان پيشرفت كرد و موفق شد. سعي كنيد ها ميهايي كلي براي موفقيت دارند كه با اجراي صحيح آنهاي برتر كنكور و افراد موفق، روشرتبه

 و بهره بگيريد. .هاي برتر كنكور آشنا شويدق همتايان و به ويژه رتبههاي موفهاي موفقيت خودتان را كشف كنيد و با روشروش

 درصدي(را جدي بگيريد.25دروس نهايي سال سوم را با برنامه ريزي جهت كسب نمره عالي )ضريب -6

ي بهينه از زمان و با يك گذاري كنيد و با استفادهاز همين امروز شروع كنيد. قبل از شروع، اراده كنيد و تصميم بگيريد. براي موفقيت هدف

                                                                                                                                                       شده، درس بخوانيد و تالش كنيد. تالش كنيد تا نتيجه بگيريد و موفق شويد.ريزي حساببرنامه

 هاي سال آيندهتوصيه به كنكوري

گفت: داوطلبان وقت خود  35ير توصيه به داوطلبان آزمون سراسريك داوطلب برتر كنكور د

وگو با ايسنا، اظهاركرد: هاي متعدد، تلف نكنند. علي محمدمهر در گفترا با حفظ كردن فرمول

كنند و وقت بسيار مفيد تابستان را اكنون درس خواندن را آغاز داوطلبان كنكور سال آينده هم



شوند، بنابراين با خواندن يك با بازيگوشي تلف نكنند، چرا كه اگر تمام وقت خود را براي دوران سال تحصيلي بگذارند خسته شده و دلسرد مي

 زني آن چندين قدم جلو بيفتند.هاي دوم و سوم دبيرستان و تستدور كامل از كتاب

هاي عمومي نيز وقت بگذارند، زيرا دروس شود كه داوطلبان عالوه بر خواندن دروس اختصاصي به خواندن درسه ميوي افزود: البته توصي

عمومي مهم بوده و تاثير زيادي دارد، بنابراين خواندن موازي دروس عمومي و اختصاص را باهم آغاز كنند، اما براي دروس اختصاصي كمي 

 بيشتر وقت بگذارند. 

تن برنامه ثابت براي درس خواندن بسيار مهم است، بنابراين با اين برنامه ثابت و خاص درس خواندن در يك چارچوب پيش وي افزود: داش

ساعت مطالعه در روز در طول تابستان  8توانند با تواند عقب يا جلو افتادن دروس را در مدارس جبران كند، بنابراين داوطلبان ميرود و ميمي

ر روز در طول سال تحصيلي به نتيجه خوبي برسند، البته بايد تاكيد كرد كه اين ساعات مطالعه ثابت نبوده و براي افراد ساعت مطالعه د 6و 

 هاي مختلف متفاوت است.مختلف با توانايي

هاي در آزمون محمدمهر خاطرنشان كرد: برخي از داوطلبان با توجه به استرس فراوان ايام كنكور و تبليغات متعدد در موسسات گوناگون

 شود داوطلبان در طول سال با يك برنامه پيش بروند.كنند كه اين موضوع و چند آزموني خوب نيست، بنابراين توصيه ميگوناگون شركت مي

اي جديد را هاي مطالعه، اظهاركرد: داوطلبان زمان مطالعه دروس شيوهوي با اشاره به اشتباه رايج برخي از داوطلبان در آزمون و خطاي شيوه

اي را براي درس خواندن انتخاب كنند كه مطلب در ذهن فقط دو روز امتحان كنند و در صورت عدم موفقيت آن را كنار بگذارند و شيوه

 شوند. ها دوره نميماندگار شود و نياز به دوره كردن نباشد، زيرا شب كنكور هيچ كدام از درس

هاي زياد نيست. كنند، ولي نياز به حفظ كردن فرمولهاي متعدد شكايت ميفظ كردن فرمولوي در پايان گفت: برخي از داوطلبان از ح

دانند، اين در حالي است كه سرعت در هنر يك بار ترين فرمول ميزني رسيدن به جواب با كوتاهمتاسفانه برخي از داوطلبان سرعت را در تست

توان به سئواالت ردن به روش حل، بنابراين با حفظ كردن چند فرمول پايه ميخواندن روي سئوال و شروع به حل كردن است، نه فكر ك

 متعدد كنكور با سرعت باال پاسخ داد.

 دانش آموزان برتر كنكوري در تابستان چگونه درس خواندند؟

 35هايپوريا براهيم باستاني:نكاتي براي كنكوري

 تبريز  -ي يكمنطقه 8888رشته تجربي پوريا ابراهيم باستاني: ميانگين تراز 

ماند و از خواندن هايي اختصاص داد كه بعداً يادمان ميبه نظرم تابستان را بايد به درس

هاي مفهومي مانند زيست پايه، فيزيك و رياضي هاي صرفاً حفظي خودداري كرد. درسدرس

 ي زياد در طول سال مشكلي نداشته باشيم.تا با تمرين و مطالعهرا بايد تابستان كار كرد 

د كنكور امسال نشان داد كه اگر كسي زمان نقصاني را سر جلسه رعايت كند و به مديريت زمان سر جلسه از طريق زمان نقصاني عادت نداشته باش

 آورد.به شدت وقت كم مي

ي آزمون زمون براي من بسيار دشوار بود و كم كم خود را به رعايت اين زمان سر جلسهي آابتداي سال تحصيلي رعايت زمان نقصاني سر جلسه

 ي كنكور گرفتم.ي مطلوبي نيز از مديريت زمان در جلسهعادت دادم و نتيجه



 مباركه اصفهان – 8265 تراز ميانگين - موسوي جواد محمد سيد 

و آرزوي موفقيت براي تمامي  35 ضمن عرض سالم و خسته نباشيد به داوطلبين كنكور سراسري

اين عزيزان از نظر من تابستان بهترين فرصت براي مطالعه عميق و مفهومي دروس به خصوص 

دروس پايه است كه دانش آموزان مي توانند با انجام اين كار گام بسيار مهمي را براي موفقيت 

 در كنكور سراسري بردارند. 

اشنم كه به دليل روند صعودي افزايش تعداد چنين من بر مطالعه عميق و مفهومي تاكيد د

 به وضوح مشاهده شد.  39سواالتي در آزمون سراسري بود . همانطوركه در كنكور

به خوبي نشان داد كه دانش آموزان براي موفقيت عالوه بر سطح علمي باال،  39نكته ي مهم ديگر اهميت مديريت در جلسه آزمون است. آزمون 

 يت خوبي برخوردار باشند تا با رد شدن از سواالت وقت گير ،استفاده ي بهتري از زمان محدود آزمون داشته باشند. مي بايست ازمدير

بهترين زمان براي كسب اين مهارت همين آزمون هاي برنامه اي است كه من در اين آزمون ها تكنيك هايي مانند زمان هاي نقصاني ، رد 

 ين مي كردم.كردن سواالت وقت گير و .. را تمر

 من در فرصت طاليي تابستان اين كارها را انجام داده بودم :

 . مطالعه دقيق دروس پايه به خصوص دروس اختصاصي + تست زدن 1

 . برطرف كردن نقاط ضعف به خصوص در درس هاي عربي و زبان انگليسي و دروس اختصاصي2

ط بر اين بخش ها نسبت به ساير مطالب به وقت بيشتري نياز دارد كه در تابستان . مطالعه فصل هاي اول تا سوم فيزيك سال چهارم ) چون تسل9

 اين موقعيت به خوبي فراهم است(

 (9و  2. مطالعه دقيق درس حسابان و در صورت رسيدن به تسلط كامل در آن، مطالعه فصل هاي حد و مشتق از كتاب ديفرانسيل ) فصل هاي 4

 رشته رياضي ( -8265ميانگين تراز –سني پويان مينايي )شهر نورآباد و مم

در مورد اينكه در تابستان به چه مطالبي بپردازيم ، من سعي خواهم كرد به فرصت بسيار طاليي 

تابستان از منظر ديگري بنگرم. تابستان ، فرصت مهم آزمون و خطا از شروع دوران درس 

 تعددي روبرو خواهند شد. خواندن و تالش در مسير كنكور ، دانش آموزان با سوال هاي م

 سواالتي از قبيل

 .آيا نفس برنامه ريزي، يك كار مفيد است ؟ 1

 اگر بله آيا من خودم مي توانم به برنامه ريزي بپردازم ؟ و قالب برنامه ريزي چگونه باشد ؟

 بازه هاي مطالعه و استراحتم چند ساعته باشد ؟

 بهتري مي گيرم ؟ اول صبح ، ظهر ، بعدازظهر يا آخر شب كدام درس ها را بهتر مي خوانم ؟ با خواندن كدام درس ها در كنار يكديگر ، نتيجه

 .در مورد دفتر برنامه ريزي ، كالسورارزيابي ، خالصه نويسي ، نكته برداري و ساير ابزار آيا از دفتر برنامه ريزي استفاده كنم ؟2

 ه كدام قسمت هاي آن ، توجه بيشتري داشته باشم ؟ آيا واقعا اين ابزار، براي من سودمند است ؟ اگر بله ب



 هر كدام از جداول و قسمت هاي دفتر برنامه ريزي به چه معناست و چه كاربردي دارد ؟ 

 كالسورارزيابي يعني چه ؟ چه سواالتي را در آن يادداشت كنم ؟ چه اطالعات جانبي بايد بر آن بيفزايم ؟ چگونه خالصه نويسي كنم ؟ از چه

 هايي خالصه بردارم ؟ فرق خالصه برداري و نكته برداري چيست و هر كدام چه كاربردي دارد ؟ درس 

 .در مورد سبك درس خواندن هر درس را چگونه بخوانم ؟9

 در مورد ادبيات ، آيا مبحثي بخوانم يا درسي يا تلفيقي از هر دو ؟

 آيات دين و زندگي را حفظ كنم يا خير ؟ 

 واندنم در هر درس چگونه باشد و از كداميك نتيجه بهتري مي گيرم ؟ درصد تستي و تشريحي خ

 چه روشي را براي حل محاسباتي شيمي به كار گيرم ؟

و سواالت پرشمار ديگري در رابطه با ميزان و نحوه ي استفاده از اوقات فراغت ، رويكردهاي سر جلسه امتحان ، چيستي و چگونگي و نحوه ي 

ضربدر و منفي و زمان هاي نقصاني ، چگونگي مديريت منابع و استفاده از معلم و كالس و و و ... اين سواالتي بود كه در استفاده از تكنيك هاي 

طول سال تحصيلي براي خود من پيش آمد و قطعا براي هر دانش آموزي در طول اين مسير پيش خواهد آمد. بايد توجه داشت كه نحوه ي 

بود كه جايگاه و رتبه ي شما در كنكور سراسري را رقم خواهد زد و بدانيد كه پاسخ بسياري از اين سواالت  پاسخگويي به همين سواالت خواهد

خواندن براي هر فرد ، متفاوت است و شما بايد خود آن را بيابيد اما پس از اين مقدمه ي نسبتا طوالني براي كساني كه از تابستان شروع به درس 

 كرده اند ، يك مژده دارم : 

تابستان طاليي ترين فرصت براي پاسخ گويي به بسياري از اين پرسش هاست و شما خودتان ، بهترين فرد براي پاسخ گويي به اين سواالت 

 هستيد ...

 مشهد -1منطقه - 0388ميانگين تراز  -پرديس اوليازاده

هاي درسام زيست پيش و فيزيك پيش را مطالعه كردم. در ي مدرسهدر تابستان طبق برنامه

هايي كه بر هاي پايه، درسخواندم. در درسعمومي نيز دين و زندگي و ادبيات پيش را مي

كردم هنوز هايي از پايه كه احساس ميكردم. در درسها تسلط داشتم، فقط تست كار ميآن

خواندم و پس از آن تست حل مطلب را بلد نيستم، ابتدا مطلب را از روي كتاب و جزوه مي

ساعت هم درس  18ام بايد بگويم كه روزهايي كه خانه بودم تا م. در مورد ساعت مطالعهكردمي

 ها دادم. تر زمان را در تابستان به اختصاصيها را بپرسيد، بايد بگويم كه بيشي عمومي و اختصاصيخواندم. اگر نسبت ساعت مطالعهمي

توان به سرعت در ها مبحث قرابت معنايي نياز به تمرين دارد و نمي. در عموميخواندمساعت درس مي 5الي  4رفتم، روزهايي كه مدرسه مي

چنين درس عربي مانند رياضي و فيزيك نياز به حل تست و آن قوي شد. به نظرم تابستان فرصت خوبي براي تمرين قرابت معنايي است. هم

 و فيزيك تست و تمرين كار كنيد. خواهيد در اين درس قوي شويد بايد مانند رياضي تمرين دارد. اگر مي

  



 31سال-1منطقه-كشور 4رتبه-كيميا كاظمي

كردم و حتماً خود را موظف دانشگاهي در تابستان كالس شركت ميهاي پيشدر مورد درس

ي ها را در برنامهكردم كه مطالب تدريس شده را مطالعه كنم و حل تمرين از اين مبحثمي

يلي خوبي براي مطالعه ي دروسي است كه زمان بر هستند و خودم داشتم. تابستان فرصت خ

تر تسلط بر اين مباحث دشوارتر است,مثل رياضي يا فيزيك. به همين دليل من در تابستان بيش

 وقتم را صرف خواندن و فهميدن دروس كردم.

ماني كه براي هر كدام الزم بود را نوشتم. بر خواستم بخوانم ليست كردم و تعداد صفحات و حدود زابتدا كتاب ها و جزوه هايي را كه مي

كه ي راهبردي بود نه اينتوانم چقدر زمان بگذارم و برنامه ريزي كردم. اين برنامه در واقع يك برنامههمين اساس فهميدم براي هر درس مي

واندم و سپس سال سوم به اين خاطر كه درس هاي ام را تا آخر تابستان از همان ابتدا تعيين كنم. ابتدا دروس سال دوم را خهاي مطالعهساعت

 تر زمان برد. تر باشد ولي براي من بيشتر فراموش كرده بودم. هر چند سال دوم ممكن است سادهسال سوم تازه بودند و سال دوم را بيش

ترسيدم نتوانم در طول ران بودم و ميمن فرصت نكردم در تابستان تست بزنم)فقط كمي براي درس زيست تست زدم( ابتدا از اين بابت كمي نگ

تري نياز دارد و علي رغم اضافه سال به اندازه ي كافي تست بزنم ولي بعداً در طول پاييز و زمستان متوجه شدم كه مطالعه ي مطالب زمان كم

 شدن مدرسه و دروس پيش دانشگاهي فرصت به اندازه ي كافي بود.

كردم به اندازه ي كافي از مطالبي كه در تابستان خوانده ام را يادم نمي آيد ولي قطعاً خواندن يعلتش اين بود كه شايد حين مطالعه حس م

 تري بتوانيم مطالب را بخوانيم. دروس در تابستان بر پايه ريزي دروس مختلف در ذهن مؤثر است و باعث مي شدم با صرف زمان كم

ي باشد. يكي از مواردي كه كلي ترند اين است كه من در خواندنم در هر نيمه ي روز تر شخصنحوه ي مطالعه در هر روز و هر هفته شايد بيش

)قبل از ظهر و بعد از ظهر(تقريباً تركيب دو اختصاصي يك عمومي را رعايت مي كردم و سعي مي كردم دروس متنوع باشد تا بازدهي مطالعه ي 

مثبت شروع كنيم اگر حس مي كردم االن نمي توانم مبحثي را ياد بگيرم و ذهنم  هر درس باال باشد. قبل از مطالعه ي هر درس هم بايد يا ديد

ام بود جا به جا مي كردم ,در غير اين صورت هم وقتم تلف مي شد هم آن مطلب را آمادگي ندارد آن را با درس يا مبحث ديگري كه در برنامه

 خوب ياد نمي گرفتم.

بعد از ظهر به بعد درس نمي خواندم.اين روز را  6هفته در نظر گرفته بودم و از ساعت خاصي مثال يك روز در هفته را به عنوان روز استراحت 

تر مفيد است,با اين روش هنگام شروع هفته احساس خستگي طوري انتخاب كرده بودم كه پايان هفته باشد و ساعتي باشد كه درس خواندنم كم

ي خودش را دارد كه با در نظر گرفتن آن ها قطعاً مي تواند بهتر از تابستان خود استفاده نمي كردم. در پايان هر كس روش خود و اولويت ها

 كند.

 شيروان  -9منطقه  –8216ميانگين تراز  -مريم مجردثاني

ساعت  18تا  3كردم. تابستان روزي ها شركت مياز دوم دبيرستان به صورت منظم در آزمون

ها دادم و بقيه زمان را به عاتي خود را به اختصاصيدرصد از زمان مطال 08خواندم. درس مي



هاي سال دوم و سوم را چنين تمام درسخواني كردم و همدانشگاهي را پيشهاي اختصاصي؛ زيست پيشها اختصاص دادم. در درسعمومي

 نيز خواندم. 

هاي ها قوي كردم. در درسخود را در اين درس هايي كه روي آن ها تمركز ويژه كردم: فيزيك، رياضي و هندسه بود و در تابستاندرس

را گرفتم و  toeflعمومي؛ در زبان فارسي مشكل داشتم و تابستان را به زبان فارسي اختصاص دادم. براي تقويت درس زبان انگليسي كتاب لغات 

 ي لغاتم را افزايش دادم.با كمك اين كتاب دايره

 انساني رشته-35هايسارا حقيقي: نكاتي براي كنكوري

ي طاليي و آغاز ماراتن كنكور است. ممكن است در ابتداي ترين دورهفصل تابستان طوالني

اي براي آن قائل اين دوره به دليل خستگي ناشي از امتحانات نهايي دانش آموزان اهميت ويژه

ي آرامش خاطر و اعتماد به نفس نباشيد درصورتي كه پيشرفت در اين دوره تضمين كننده

 هاست. آن

ريزي دارد در فصل تابستان تأكيد بسياري بر اي در برنامهي راهبردي كه جايگاه ويژهبرنامه

ترين ركن و اساس آن در فصل گرما است. تمرين سؤاالت كنكورهاي عمومي باعث پيشرفت قابل دروس عمومي دارد كه شايد بتوان گفت مهم

شود. دانش آموزاني كه در فصل تابستان با تيپ اين سؤاالت و سبك عربي اختصاصي ميهاي ادبيات و توجهي در اين دروس و حتي در درس

 كنند.ي تراز خود كمك قابل توجهي ميشوند به افزايش نمرهها آشنا ميطراحي آن

وجه داشته باشيد كه هاي گذشته است. البته به اين نكته تبراي كسب مهارت در اين زمينه بهترين كار مبنا قرار دادن سؤاالت كنكور سال

هاي تك كتابي اقتصاد و روان شناسي براي ي جمع بندي سوخته نشوند. درسها را بزنيد تا سؤاالت انساني براي دورهكنكورهاي ساير رشته

اي توانند پايهمي ي دقيق و مفهومي اين دروسي مطلوبي ندارند با مطالعهشوند و حتي داوطلباني كه پايهاولين بار در اين دوره جمع بندي مي

 محكم و قابل اعتماد براي خود بنا كنند.

 در هم كه ادبي هاي آرايه  ها رياضي، آرايه هاي ادبي و منطق نيزحائز اهميت بسيار هستند.در ميان دروس اختصاصي عالوه بر تك درس

توان درصد تقويت اين مهارت در تابستان مي با كه است مهارتي درسي دارد؛ كننده تعيين نقشي عمومي ادبيات هم و اختصاصي ادبيات

هاي خارج از كتاب بسياري در اين درس هاي اخير مثالپاسخگويي ادبيات را افزايش داد. درس منطق نيز درسي مفهومي است كه در سال

براي پاسخ گويي به سؤاالت مورد توجه طراحان قرار گرفته است )به خصوص در مباحثي مثل شكل ها، تعريف و استدالل(. لذا دانش آموزان 

 هاي متعدد و ناآشنا به كار بگيرند.ها را در مثالسراسري عالوه بر فهم درس و قواعدش بايد بتوانند آن

تري داشته باشند اما از عهده مديريت زمان برنيايند و اين عامل موجب هاي اوليه انتظار بازدهي مطلوبممكن است دانش آموزان در آزمون

ي توان اين مشكل را بهبود بخشيد و تا پايان اين دورههاي نقصاني و تكنيك ضربدر منفي ميها شود. با استفاده از زمانهي آنكاهش بازد

طاليي زمان را درچنگ خود گرفت. حتماً حتماً در روزهاي آخر زماني را براي دوره اختصاص دهيد تا هم سر جلسه آزمون اعتماد به نفس و 

 شته باشيد و هم باري ديگر مطالب را دوره كرده باشيد.تري داآرامش بيش



 اسفراين-9منطقه -8111ميانگين تراز  –هنگامه نامجو مطلق 

 دهم.ام را درس به درس خدمتتان توضيح ميروش مطالعه

خواندم و از ابتداي سال تحصيلي شروع به ادبيات: در تابستان ادبيات را درس به درس مي

 ها و . . . ها، قرابت معناييخواندن كردم. مثالً تاريخ ادبياتمبحثي

 هاي آن را زدم.را نيز مطالعه كردم و تست 9و  2عربي : در تابستان كل عربي 

 خواندم و طي سال هم ادامه دادم. مي Readingزبان : از اول تابستان هر شب يك 

شناسي: براي اين هاي حسابان را كار كردم. زيستي رياضي را هم خواندم و تستهاي رشتهرياضي : كنار رياضي تجربي كتاب حسابان بچه

  درس خيلي وقت گذاشتم و كتاب درسي را چند بار خواندم.

 دن گذاشتم.زتست روي را وقت ترينبيش درس اين در:  فيزيك

 زدم. تر تست ميبيش 9و شيمي  2خواني كردم. براي شيمي شيمي: كتاب شيمي پيش را از روي كتاب درسي پيش

 ـ از مشهد  0854ميانگين تراز  –ايم مرتضي خواجه

دانند. اين نامگذاري به دليل ي طاليي ميي تابستان را در كنار عيد نوروز، دورهبسياري دوره

هاي مطالعه در اين دو دوره است؛ يعني، تكميل، تعميق و رفع نواقص يادگيري يشباهت شيوه

كنند، اين دوره آموزان از مطالعه در تابستان غفلت ميگذشته. به دليل اين كه بسياري از دانش

 يابد.اهميت دوچندان مي

د امتحانات ي مطالعه من عموماً تشريحي بود ، خصوصاً به دليل وجوتا پيش از تابستان، شيوه

يابد، نياز به آشنايي با شكل سؤاالت كنكور و ذهن ي مطالعه به تستي خواندن تغيير مينهايي در پايان سال سوم. به اين دليل كه در تابستان شيوه

از اين منظر تر روي دروس مفهومي بود. تر خواهد شد. تمركز مطالعه من در اين دوره بيشچنين مفهومي خواندن بسيار بيشطراحان و هم

 خواهيم در تابستان مطالعه كنيم، بهترين راهگشاست.ي راهبردي براي انتخاب دروسي كه مياعتماد به برنامه

تري دارند مانند عربي، زبان و رياضي مدت چنين دروسي كه نياز به تسلط باالتر و تمرين طوالنيشناسي و منطق و همها مانند روانتك كتاب

 ي انساني در اين دو درس اهميت باالتري دارند. آموزان رشتهرند. به خصوص زبان و رياضي به دليل ضعف گروهي از دانشاهميت بااليي دا

( 1ي تابستان است كه علت آن اهميت باالي دروس پيش دانشگاهي )(، جزئي از برنامه1خواني برخي دروس پيش دانشگاهي )چنين پيشهم

ه نياز به تمرين و تكرار زيادي دارد. اگر بتوانيم در تابستان به توانايي تشخيص سماعي وزن شعر برسيم، در اين باشد. به ويژه مبحث عروض كمي

 مبحث از ساير دانش آموزان پيش خواهيم بود.

نقش را  ترينهاي ناقص گذشته و رفع اشكاالت است. در اين زمينه مهمپيش از اين گفتيم كه در اين دوره اولويت با تكميل يادگيري

 كند. اي ايفا ميهاي برنامهآزمون

برنامگي و ترين رمز موفقيت در اين دوره جلوگيري از بيي مشخص است. به نظر من مهمترين نكات در تابستان پيش رفتن با برنامهيكي از مهم

شخص باعث جلوگيري از سردرگمي و آشفتگي ي مي راهبردي است. اين برنامهي واحد يعني برنامهخواني با در پيش گرفتن برنامهپراكنده



 بخشد. شود و به مطالعه نظم ميمي

ي تابستان نه بايد آن چنان زياد باشد كه باعث خستگي و دلزدگي شود، نه آن چنان كم باشد كه باعث عقب از نظر من ساعات مطالعه در دوره

امالً بستگي به نياز دارد، بنابراين كامالً شخصي است و نسخه پيچيدن براي كم ماندن از برنامه و عدم يادگيري كامل مباحث باشد. ساعت مطالعه ك

 فايده است. يا زياد خواندن از سوي ديگران بي

ها و به طور كلي شخصيت خودمان برسيم. بر خالف تصور ي متناسب با نيازها، تواناييي مطالعهي تابستان دوران خوبي است كه به شيوهدوره

ريزي و مديريت خود و به ي صحيح درس خواندن، برنامهي قوت دانش آموزان برتر در ساعات مطالعه زياد نيست، بلكه در شيوهبسياري نقطه

 طور كلي داشتن استراتژي است.

م تا با شروع هاي خودمان است برسيي خودمان به بهترين شيوه كه متناسب با ويژگيهاي مطالعهدر اين دوره ما فرصت داريم تا با بررسي شيوه

 خواندن ادامه دهيم.  سال تحصيلي بتوانيم بهتر و با بازدهي باالتري به درس

 اميدوارم در تمام مراحل زندگي سربلند، پيروز و بهروز باشيد. 
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رفتم سر جلسه، سواالت را كه ديدم، انگار يخ زدم، همه مطالب از ذهنم پريده بود. با وجود اينكه خيلي   به اضطراب بگوييد بايستد 

كردم پيش از امتحان مردود شوم، هميشه اضطراب عجيبي داشتم و حس ميكردم كه موفق نميمي كردم ولي هميشه فكرمطالعه مي

 دانيد براي پيشگيري از اين حالت چه كار بايد كرد؟ها براي شما آشنا نيست؟ ميجور حرفام... اينشده

 كنترل افكار و احساسات منفي را بياموزيد 1

هاي اي از قانوناب و نگراني، ناشي از بروز افكار و احساسات منفي است. يعني شما به مجموعهشناختي است كه اضطراين يك باور روان

تواند باشد. مانند وسواس، افسردگي، نگراني، اضطراب،.... براي چيز ميبند هستيد كه محصول اين قوانين همهذهني منفي معتقد و پاي

وقت، طور مسلم به مرور زمان فردي افسرده خواهيد شد و آند معتقد باشيد بهارزش كردن استعدادهاي خومثال، اگر شما به اصل بي

كوهي بسازيد، امتحاني را بسيار  هاي را بيش از اندازه بزرگ كنيد، از كابينيد. اگر شما مسالهتان را تيره و تار ميبهترين لحظات زندگي

 بدانيد، فردي مضطرب خواهيد بود. بار مهم و سخت بپنداريد و مردودي خود را يك فاجعه مصيبت

 در يك جمله بايد گفت كه اضطراب محصول افكار منفي شما است. بنابراين براي كنترل افكار منفي به نكات ذيل توجه كنيد:

 ريزيآموزد. براي حال و آينده خود برنامه( سعي كنيد گذشته شكست خورده خود را رها كنيد: گذشته چيزي جز عبرت به ما نمي1

 جدي بكنيد.

گويند اگر امسال در كنكور قبول نشوي، كنند: براي مثال، به شما ميتعبير و تفسير مي ( بپرهيزيد از كساني كه آينده را بسيار وحشتناک2

توان از هر موقعيت ضعيف، اي... در صورتي كه با اختيار و اراده آهنين ميسرنوشت تو فنا خواهد بود، ديگر زندگي را باخته

 هاي استثنايي ساخت. آينده خوب از آ ن اراده، تفكر مثبت و دورانديشي شماست.قعيتمو

هايي بوده، آنها را ثبت كنيد و هر از چندگاهي براي ها و موفقيتها بينديشيد: حتما گذشته شما آميخته با پيروزي( بيشتر به موفقيت9

 خود يادآوري كنيد. حتي اگر به نظر كوچك باشند.

ديگران مقايسه نكنيد و به ديگران هم اجازه ندهيد اين كار را بكنند واال احساس حقارت خواهيد كرد و به دنبال آن اضطراب  خود را با

 آيد.تان ميبه سراغ

 روحيه رقابت سالم را در خودتان ايجاد كنيد 2

اين تفكر كه تنها بايد شاگرد ممتاز شد، ناشي از  سعي كنيد روحيه رقابتي سالم را در خود ايجاد كنيد، نه روحيه حسادت و رقابت ناسالم.

چيز باشد و شايستگي فردي را فقط با موفقيت ارزيابي رقابت ناسالم است. تصور كنيد كه اگر براي شما موفقيت و پيروزي، اساس همه

در چشم شما ظاهر خواهند شد و  طور مسلم هر يك از افرادي كه با آنها تماس داريد، به شكل دشمنانيافتد؟ بهكنيد، چه اتفاقي مي

طور كلي دنيا برايتان به صحنه نبردي تبديل خواهد شد كه بايد براي مبارزه و برنده نشدن در آن خود را آماده سازيد. اين تفكر، به

 يكي از علل زير بنايي و تشديدكننده اضطراب و فشار در ارتباط با امتحان است.

 ا خودتان اهميت زيادي ندهيدبه انتظارات ديگران در ارتباط ب 9

اگر اين انتظارات غيرمنطقي باشند )حتي از جانب والدين( به جاي اينكه به شما نيروي سازنده بدهند، در شما توليد نگراني و ترس از 

 هاي خود جواب مثبت دهيد.بينانه و متناسب با تواناييطور واقعكنند. به انتظارات بهقبول نشدن ايجاد مي

 درصد نداشته باشيد188دتان انتظارات از خو 4

چيز را در حد گرا نباشد. فكر نكنيد كه هميشه بايد نفر اول باشيد و همهانسان بايد طالب موفقيت، رشد و خودشكوفايي باشد ولي كامل

گرا هرگز. در ولي كاملگرا باشيد كمال عالي طلب كنيد، طبيعت اين اجازه را به شما نخواهد داد كه هميشه نفر اول باشيد، به پس

خيلي از مواقع خود شما منبع اضطراب هستيد يعني انتظارات غيرمنطقي شما، عامل ايجاد اضطراب است. در حالي كه بايد انتظار شما از 

 ايد، باشد.امتحان براساس تالش و زحمتي كه كشيده

 آرامش را تمرين كنيد 5



طراب، انجام تمرينات ريلكسيشن است، سعي كنيد اين تمرينات را خوب فرا بگيريد و با يكي از تمرينات بسيار موثر بر كنترل و كاهش اض

 حوصله و مداومت آنها را انجام دهيد.

 تان را حفظ كنيدتمركز حواس 6

ن كند. بنابرايشود و فكرها را مشغول و نگران ميربط وارد ذهن مييكي از عوامل اضطراب نداشتن تمركز حواس است. موضوعات بي

 كنيم: بايد با انجام تمرينات مناسب در اين زمينه، تمركز حواس را در خودتان تقويت كنيد كه در اينجا فقط به يك تمرين اشاره مي

 ثانيه شيئي را در دست بگيريد )مانند ساعت، كليد و...( و دقيق به آن نگاه كنيد، سپس چشمان خود را ببنديد و جزئيات شي 98به مدت 

 خود مرور كنيد. اين تمرين را چند بار تكرار كنيد تا اينكه بتوانيد شي مورد نظر را با وضوح كامل به ياد آوريد.را در ذهن 

 تان توجه كنيدبه رژيم غذايي 0

كنيم به برنامه تغذيه مناسب خود رسيدگي كنيم. در جريان كارهاي طور معمول فراموش ميوقتي در فشار كار و تحصيل هستيم، به

بايد اكسيژن و گلوكز )قند خون( به اندازه كافي به مغز برسد. بنابراين براي نيل به اين هدف بايد به طور صحيح تنفس و از  فكري،

 هواي آزاد استفاده كنيم و تغذيه كامل داشته باشيم.

 ورزش كنيد 8

سازيم، بنابراين حتي وقتي كه وقف ميشويم كه ورزش را متسازي خود براي شركت در آزمون ميهقدر مشغول آمادگاهي اوقات آن

شويد، ورزش و نرمش معمولي خود را ادامه بدهيد. ورزش نه تنها براي سالمت جسم مهم است بلكه براي امتحاني مانند كنكور مهيا مي

 كند.در جلوگيري از فشار رواني و اضطراب نيز موثر است و روحيه و اعتماد به نفس را در شما تقويت مي

 اضطراب نفس عميق بكشيد هنگام 3

يابند. در آموزان و دانشجويان در هنگام مواجهه با يك پرسش دشوار درس، ميزان تنفس خود را نامنظم و شديد ميبسياري از دانش

روش هايتان خارج شود، الگوي تنفس خود را متعادل كنيد؛ با اين چنين حالتي نفس عميقي بكشيد و سپس بگذاريد هوا به آرامي از ريه

وقتي اين دم و بازدم انجام شد، سعي كنيد موضوعي را كه در جستجوي آن بوديد به ياد «. آرامش»كه در حين خروج هوا بگوييد 

 آوريد. اگر باز هم مطلب را به ياد نياوريد، از آن پرسش فعال گذشته و به پرسش بعدي بپردازيد.

 روش تداعي ذهني را فرابگيريد 18

شويد مطلبي را كه حفظ كرده و يا خوانده بوديد، از حافظه شما خارج شده و دچار اضطراب متحان متوجه ميگاهي اوقات سرجلسه ا

اي بكنيد كه آن مطلب هاي كمك به حافظه، روش تداعي ذهني است. ذهن خود را متوجه جلسهشويد. در اين مواقع يكي از راهمي

آوريد يادداشت كرده و سعي كنيد و ارتباط ميان طور جسته گريخته به ياد مي خاص در آن هنگام تدريس شده است. مفاهيمي را كه به

توانيد به طور قابل قبولي آنها را آنها را به دست آوريد. به زودي درخواهيد يافت كه حدود مطلب موردنظر چه بوده است و چگونه مي

 بنويسيد.

 هاي ممكن فكر كنيدبه انتخاب 11

امسال قبول شوم و فقط در رشته پزشكي دانشگاه تهران و يا.... و غير آن خير. اين طور موفقيت را براي خود  اينكه بايد حتما در كنكور

شود بنابراين سعي كنيد قبل از محدود كردن و قبول نشدن را فاجعه بزرگي تصور كردن سبب اضطراب و استرس پيش از آزمون مي

با استعداد، نيازها و عاليق خودتان است را مدنظر داشته باشيد. براي مثال اگر پزشكي  هاي ديگر كه متناسبهاي ديگر و رشتهآزمون راه

كنيم. با قرار دادن اين تورهاي نجات براي تهران نشد، پزشكي اصفهان، يا پرستاري تهران و... اگر امسال نشد سال بعد، بيشتر تالش مي

يد. حتي باالتر از اين، مگر قرار هست همه در دانشگاه قبول شوند و دكتر و اهاي احتمالي، خود را از اضطراب نجات دادهخود و راه

مهندس شوند آيا مملكت به كارهاي ديگر نياز ندارد، يا اينكه شما استعداد كارهاي ديگر را نداريد. مطمئن باشيد شما استعدادهاي 

 فراوان ديگري هم داريد، فقط خود را محصور نكنيد.

 وقت را تنظيم كنيد 12

سعي كنيد با تمرين پيش از امتحان براي مثال، با شركت در كنكورهاي آزمايشي به تنظيم وقت بپردازيد و اين امر را به شكل عادت در 

توانيد به خود درآوريد. براي هر سوال و يا هر كتابي وقت خاصي را در نظر بگيريد. زياد از حد متعارف به يك سوال نپردازيد. شما مي

طور مسلم هاي محدودي اختصاص بدهيد، بههاي متعدد ديگري را پاسخ دهيد. اگر وقت خود را به سوالل، سوالجاي اين سوا

تر را بزنيد و در پايان اگر هاي راحتكند. پس اول سوالهاي كمتري را پاسخ خواهيد داد و اين اضطراب را در شما تشديد ميسوال

 زيد.ها بپرداوقت اضافي داشتيد، به ديگر سوال

 

 هفته نامه سالمت 

 
   به جرات مي توان گفت كسي وجود ندارد كه در طول زندگي خود حداقل يك بار اضطراب امتحان را تجربه نكرده باشد. 

 
      

 

گويي در درياي ذهنم با كوه هايي عظيم مواجه شده ام! حس مي كنم افسرده ام، تمركزم كم شده، انگار مغزم كپ كرده، فكر مي كنم به 



اندازه كافي باهوش نيستم، هر چه بيشتر مي خوانم كمتر در ذهنم مي ماند، انگار هر چه خوانده ام را فراموش كرده ام، اضطراب تمام 

 فته است، حتي از فكر امتحان هم بدنم به لرزه مي افتد،اگر در كنكور موفق نشوم...؟ وجودم را فرا گر

به جرات مي توان گفت كسي وجود ندارد كه در طول زندگي خود حداقل يك بار اضطراب امتحان را تجربه نكرده باشد. اگرچه اضطراب  

به نوعي تجربه مي كنند و از ديگر سو، تا حد معيني از اين اضطراب، با ترشح  پيش از امتحان، به حدي فراگير است كه تقريباً تمام افراد آن را

آدرنالين باعث مي شود تمركز و هشياري فرد افزايش يافته، انگيزه فرد را تحريك مي كند و عملكرد فرد را هنگام پاسخ دهي به محرک ها 

   و برانگيزاننده ساده براي فرد است.ارتقاء مي دهد؛ اما اضطراب بيش از حد، خيلي فراتر از يك نگراني 

 

اضطراب امتحان، اغلب با تنش يا استرس همراه است و در عملكرد فرد اختالل ايجاد مي كند، مانع تمركز شده، اعتماد به نفس را تضعيف و 

 جريان فكر را متوقف مي كند، موج فراگير افكار منفي نظير نمي توانم به سواالت پاسخ دهم، چيزي به ياد نمي آورم، هر چه خوانده ام، از

فته و... ذهن را در سيطره خود گرفته و اين حالت به هراس و ترس شديد و نهايتا افت عملكرد ذهني فرد و بهره وري پايين در امتحان يادم ر

   مي انجامد. 

 

 عالئم و تأثيرات ناشي از اضطراب امتحان  ●

 اضطراب امتحان در دانش آموزان مختلف، خود را به طرق مختلف نمايان مي سازد:   

 عالئم فيزيكي )جسماني(:  ▪  

گرفتگي عضالت، سردرد، بي خوابي، ناراحتي هاي گوارشي، كاهش يا افزايش شديد اشتها، تنگي نفس، تعريق زياد، تپش قلب، خشكي   

 دهان، ديسانتري)اسهال( و تكرر ادرار و.. . 

 تغييرات رفتاري:  ▪  

 ز حالت عادي حركت كردن يا كاهش هماهنگي حركتي، بي قراري، جويدن ناخن، سريع تر ا  

 راه رفتن، افزايش استعمال دخانيات، نوشيدن يا خوردن، بروز رفتارهاي فرارگونه )مانند رفتن به مهماني شب پيش از امتحان( و...   

 عالئم شناختي: كاهش توجه و تمركز )حواس پرتي(، افكار غيرمنطقي، خودتخريبي و منفي گرايي، خيال پردازي و...  ▪  

 گوشه گيري، دوري از اعضاي خانواده و دوستان، تحريك پذيري بيش از حد)سريع عصباني شدن( و.. .   عالئم اجتماعي:  ▪  

 عوامل موثر در افزايش اضطراب امتحان  ●  

ن آن را تجربه ترس از مورد ارزيابي قرار گرفتن و نگراني زياد درخصوص موفقيت در امتحان، اضطرابي طبيعي است كه اكثر دانش آموزا 

 عامل را مي توان در تجربه افزايش اضطراب آن دخيل دانست:  4مي كنند، اما 

استراحت ناكافي، تغذيه نامناسب، وجود محرک ها و عوامل مزاحم محيطي، ورزش ناكافي، برنامه ريزي نادرست، عدم  ( شيوه زندگي: 1 

 اولويت بندي كارها و دروس و.. . 

خواندن در شب امتحان، مطالعه سطحي و خواندن درس بدون درک عميق مطالب، عدم يادآوري مطالب خوانده ( نحوه مطالعه: درس 2 

 شده، عدم يادداشت برداري، عدم مرور مطالب مهم و كليدي و در نهايت درس نخواندن. 

 

تبعات ناشي از عدم موفقيت در امتحان،  داشتن افكار منفي و انتقاد از خود، عقايد غيرمنطقي درخصوص ( عوامل روانشناختي يا رواني: 9

 انتظارات غيرواقع بينانه، پيش بيني هاي نامطلوب درخصوص نتيجه امتحان، احساس نداشتن كنترل بر شرايط امتحان. 

 

نكردن دوره ( دانسته ها: نداشتن اطالعات كافي از زمان، مكان برگزاري و نحوه برگزاري امتحان، ناآشنايي با نحوه سواالت امتحان، طي 4

هاي خاص و فراگيري اطالعات و مهارت هاي موردنياز. از نظر فيزيولوژيك موج بتا در مغز با اضطراب ارتباط دارد و در افراد مضطرب بيش 

ميزان را  از بازه طبيعي آن است. در ميان امواج مغزي، موج بتا، در هنگام انجام كارهايي كه نياز به تمركز فكر يا تفكر فعال دارد، بيشترين

 دارد، اما افزايش بيش از حد طبيعي موج بتا باعث مي شود فرد نتواند به اندازه كافي تمركز كند و مطالبي را كه پيش از آن خوانده و مي

 داند، نتواند براحتي به برگه امتحان منتقل كند و حتي سبب فراموشي دانسته ها مي شود. 

آيا روشي براي مقابله با اضطراب امتحان و غلبه بر آن وجود دارد؟ اين پرسشي است كه شايد تقريباً تمام شركت كنندگان  راهكار چيست؟  ● 

در كنكور و خانواده هاي آنان از خود مي پرسند. خوشبختانه پاسخ آن مثبت است. انواع روش هاي رفتاردرماني، شناخت درماني، 

 ب به كار مي روند. دارودرماني و... براي درمان اضطرا

در ميان روش هاي درماني، جديدترين و موثرترين روش كاهش اضطراب، استفاده از فناوري نويني به نام نوروفيدبك يا پسخورانه عصبي 

است. يكي از كاربردهاي اين روش ايمن و غيرتهاجمي، كاهش پايدار اضطراب از طريق تثبيت موج بتاي مغز در محدوده طبيعي آن است. 

از اين رو، با استفاده از اين روش بدون مصرف دارو و عوارض جانبي، عامل فيزيولوژيك ايجادكننده اضطراب به سادگي از بين مي رود. در 

روش نوروفيدبك پس از ثبت امواج و نقشه مغزي، فرد به كمك مجموعه اي از بازي هاي رايانه اي بدون استفاده از موس و فقط با به 

مغزي كنترل بازي را به دست مي گيرد و طي اين فرآيند، مغز مي آموزد كه چگونه امواج خود را كنترل كند تا در بازه كارگيري امواج 



 طبيعي قرار گيرند. اين بازي ها به نحوي طراحي شده تا مانند آينه اي به مغز نشان دهد چگونه كار مي كند و چگونه بايد كار كند.
  

 هاي غلبه بر اضطراب كنكور روش

 

 دهند كه گوياي وجود اضطراب و نگراني در آنهاست آموزان چند هفته قبل از شروع كنكور حاالتي از خود نشان مياغلب، دانش

كه متأسفانه دهند كه گوياي وجود اضطراب و نگراني در آنهاست آموزان چند هفته قبل از شروع كنكور حاالتي از خود نشان مياغلب، دانش

آموز هاي ماهانه و حتي ساالنه دانشگاه همين امر منجر به ايجاد شرايط بحراني در خانواده و در برخي موارد باعث از بين رفتن تمام تالش

  شود.مي

غلبه بر اضطراب و فشار كنند كه چند هفته مانده به كنكور بايد به فرزندان خود نكات و راهكارهاي برخي از والدين و اولياي مدرسه گمان مي

شويد زيرا به فرزندتان عصبي ناشي از امتحان را بياموزند و يا يادآوري كنند حال آنكه در اين شرايط، شما تنها باعث افزايش فشار و اضطراب مي

لذا به تمامي والدين توصيه م؛ دهكنيد كه من مطمئنم اضطراب داري و به همين دليل راهكارهاي مناسب را به تو ارائه مياين امر را القاء مي

شود كه به جاي انجام اين كار در آستانه كنكور از چندي قبل اقدام به انجام آن كنيد. نكات ذيل راهكارهاي مناسبي براي مي

  .هستند  راهنمايي

ا الگوي قدرت و اعتماد به نفس به شم زندگي در كه افرادي به لحظاتي كرديد، نگراني و اضطراب احساس امتحان، زمان از لحظه هر در اگر  -1

  روند فكر كنيد. شمار مي

تان آن مبحث را رو شديد كه در نگاه اول متوجه شديد قادر به پاسخ دادن آن نيستيد چند لحظه تأمل كنيد و در ذهناگر با سؤالي روبه -2

توانيد پاسخ را خرج ندهيد و مطمئن باشيد با دقايقي تمركز ميهاي مشابه فكر كنيد. در پيدا كردن پاسخ عجله به مرور كنيد و به سؤال و پاسخ

دوباره به آن سؤال  -درصورت داشتن زمان -دهي به سؤاالتبيابيد و درصورت به نتيجه نرسيدن آن سؤال را رها كرده و بعد از اتمام پاسخ

  رجوع كنيد. 

بخشي گوش دهيد؛ اين كار باعث افزايش تمركز و ي بدون كالم آرامشموسيق به كنيد،مي نگراني و اضطراب احساس كنكور روز صبح  اگر -9

 شود.آرامش شما مي

 . نكنيد استفاده  سر جلسه يك بطري آب كنارتان داشته باشيد تا درصورت تشنگي از آن بنوشيد؛ البته سعي كنيد از آب سرد -4

 باقي متعادل حد در  تان،خونغذايي پيش از امتحانتان بگنجانيد تا سطح قندطور پيوسته در برنامه هايي مانند سيب و موز را بهخوردن ميوه -5 

  .بماند

تان زمان دوره را در نظر هايريزي مناسب براي تمامي درسايد اختصاص دهيد و با برنامهزماني از روز را فقط به دوره كردن آنچه خوانده -6

 بگيريد.

 وظايف والدين



زند را ذكر كنيد و آن را برجسته كنيد و با منطق نتايج منفي تهيه كنيد و در آن انجام آنچه تمركز او را بر هم مي اي براي فرزندتانبرنامه -1

  اين امر را تفهيم كنيد. 

ف و باخصوص در اين ميان حضور دوستان منفيارتباط زياد از حد با دوستان و مكالمات طوالني مدت با تلفن فرزندتان را محدود كنيد؛ به -2

 اصطالح آيه يأس خوان را مورد توجه قرار داده و آن را با قاطعيت محدود كنيد. به

از تنگنا قرار دادن بيش از حد فرزند در دوران درس خواندن براي كنكور و محدود كردن و حتي در برخي مواقع متوقف كردن همه  -9 

شود كه فرزندتان خود را در شرايط اضطراري و خاص احساس كند و در ميشرايط عادي زندگي فرزندتان خودداري كنيد زيرا اين امر باعث 

 شود.اين حالت احساس دلهره و اضطراب به او تلقين مي

طور پيوسته تبعات منفي درس نخواندن و موفق از توقع بيش از حد و ايجاد شرايط رقابت غيرسازنده در فرزندتان خودداري كنيد و به -4 

  ه او گوشزد نكنيد. نبودن در كنكور را ب

 .نترسانيد امتحانات از نگرفتن مثبت نتيجه درصورت ترشبزرگ برادر و خواهر  او را از عملكرد اعضاي خانواده مانند پدر، مادر، -5

 شرايط محيطي خانواده را آرام نگه داريد. -6 

 روش عالي براي سحرخيزي 18

علت عشق ورزيدنتان به گرماي بالش و پتو! علت تنفرتان از زنگ ساعت كه بيدارباش اعالم مي كند! دلتان ديدن طلوع خورشيد را مي خواهد! 

 را ياد مي دهيم. بيدار شدن در صبح زودروش  18ما به شما 

 اين اتاق چقدر گرمه - 1

درجه سانتيگراد است. اگر دما بيشتر از اين مقدار باشد، شب نمي توانيد به راحتي  18تا  16بهترين دما براي ساعاتي كه خوابيده ايد، بين 

 ت خواهد شد.بخوابيد و صبح هم به سختي از جايتان بلند خواهيد شد. اگر كمتر از اين مقدار باشد هم دل كندن از خواب خيلي سخ

 اين بار قبل از اينكه بخوابيد دماي اتاق را چك و تنظيم كنيد. اگر صبح روز بعد به راحتي از خواب بيدار شديد، تعجب نكنيد لطفا!

از تخت  فرض كنيم شما مرحله اول را به خوبي پشت سر گذاشته ايد و چشم هايتان را باز كرده ايد. حاال براي اينكه بتوانيد     معجزه آب - 2 

دل بكنيد و با حسرت به پشت سرتان نگاه نكنيد، بد نيست يك ليوان آب خنك نوش جان كنيد. تحقيقات نشان داده اند نوشيدن آب باعث 

جريان پيدا كردن اكسيژن مي شود و در عين حال مواد سمي و زائد را از بدن دفع مي كند.مرحله بعدي براي سرحال شدن چيست؟ دوش 

دما باعث مي شود جريان خون هم تغيير پيدا كند و انرژي شما رو به افزايش بگذارد، طوري كه خواب از سرتان بپرد.اگر دوش  بگيريد! تغيير

گرفتن صبحگاهي برايتان سخت است، پاشيدن چند مشت آب خنك به صورت و گرفتن مچ دست ها زير شير آب را فراموش نكنيد كه كارگشا 

 خواهد بود.

قديمي ها مي گفتند اگر با شكم پر بخوابيد، شب خواب هاي بد مي بينيد. گويا قديمي ها با دانشمندان امروزي سر و سري    يدشكم پر نباش - 9 

نتيجه اي داشته اند، چون امروزي ها هم به اين نكته اعتقاد دارند. در عين حال توصيه ها هم بر اين هستند كه نبايد با شكم خالي خوابيد. به چه 
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بايد حد اعدال و وسط را نگه داشت.براي اين كار مي توانيد وعده غذايي ناهار را بزرگتر و حجيم تر از هميشه بگيريد و در عوض  مي رسيم؟

بعضي از دانشمندان مي گويند براي شام  شام را به ساعت هاي اوليه شب موكول كنيد، آن هم شامي كه شامل مقدار كمي كربوهيدرات باشد.

تخاب كنيد كه هضم شدنشان آسان است و بعضي ها مي گويند بهتر است غذاهايي بخوريد كه براي هضم شان زمان بيشتري غذايي هايي را ان

صرف شود، اينطوري با مشكل افت قند خون در طول شب روبرو نمي شويد و مي توانيد تا صبح راحت بخوابيد. آدمي كه شب راحتي را 

 ه شود!گذرانده مي تواند به جمع سحرخيزان اضاف

 خواب روزهاي تعطيل خوشمزه نيست! - 4

روزهاي كاري هفته تمام شده اند و خيلي ها براي خواب آخر هفته توي دل شان جشن گرفته اند! خيلي ها هم مي گويند هيچ چيز به اندازه 

هد. فكرش را كنيد كه بدن شما خوابيدن تا سر ظهر روزهاي جمعه نمي چسبد. واقعيت اين است كه همين خواب مي تواند كار دست تان بد

هر روز سعي مي كند خودش را با الگوي كاري تطبيق بدهد و درست وقتي كه مي خواهد اين الگو را به بخشي از روال عادي اش تبديل كند 

 بومب! جمعه از راه مي رسد و شما از او مي خواهيد ساكت شود

نريزيد و در روزهاي تعطيل هم به برنامه ساير روزهاي هفته وفادار باشيد. اينطوري  پيشنهاد ما اين است كه روال هميشگي ساعت بدن را به هم

 صبح شنبه برايتان سخت و ناراحت كننده نمي شود. روز تعطيل، همان ساعت هميشگي بيدار شويد، چاي بنوشيد يا يك دوش آب ولرم بگيريد.

 پياده روي تند و مزاياي آن - 5 

ت خوابيدن در طول شب رابطه مستقيم با راحت بيدار شدن در صبح زود دارد، بنابراين يكي از توصيه هاي محققان تحقيقات نشان داده اند راح

 اين است كه در طول روز حداقل سي دقيقه پياده روي تند داشته باشيد يا به ورزش ديگري بپردازيد.

ه شود. وقتي انرژي تخليه شود استرس هم كم خواهد شد و آرامش اين كار باعث مي شود انرژي اضافه شما به صورت بالفعل دربيايد و تخلي

 بدنتان بيشتر. همه اين ها به شما كمك مي كنند خواب خوبي در طول شب داشته باشيد و صبح هم به راحتي از رختخواب بيرون بياييد.

 به خودتان انگيزه بدهيد - 6 

و كامروايي و اينجور مسائل كمك كند! براي صبح ها بهانه داشته باشيد، مثال درست  هيچ چيزي به اندازه انگيزه داشتن نمي تواند به سحرخيزي

كردن يك صبحانه تازه و خوشمزه را ياد بگيريد و براي آماده كردنش زودتر بيدار شويد. ممكن است به تازگي كرم يا ماسكي خريده باشيد، 

 ويد و آن را امتحان كنيد.همين بهترين انگيزه را به شما مي دهد تا خيلي زود بيدار ش

رسيدگي كردن به خودتان را در اولويت قرار بدهيد تا متوجه معجزه زود بيدار شدن شويد. امتحان كردن ست هاي مختلف لباس مي تواند 

 انگيزه ديگري براي شما به حساب بيايد.

ا قابلمه رويشان نصب كرده بودند و چنان زنگ مي ساعت هاي قديمي را يادتان هست؟ همان هايي كه دو ت  ساعت جديدي تهيه كنيد - 0 

زدند كه انگار دنيا به آخر رسيده است! تكنولوژي به درد همين وقت ها مي خورد ديگر. ساعت هاي جديد امكانات جديدي هم دارند. يك 

كند و شبيه نور خورشيد مدل از اين ساعت ها مجهز به تعدادي المپ است كه رأس ساعت كوک شده شروع به روشن و خاموش شدن مي 

عمل خواهد كرد. همين كار دل كندن از رختخواب را آسانتر مي كند.ساعت هاي ديگري هم هستند كه موزيك هايي ماليم و شاد دارند و يا 



ورت حتي رأس ساعت مورد نظر صدايي از طبيعت، حتي صداي خروس را پخش مي كنند! تهيه اين ساعت ها شايد هزينه بر باشد، در اين ص

معجزه گوشي تلفن همراهتان را دست كم نگيريد. آهنگ مورد عالقه تان را به عنوان آهنگ بيداري تنظيم كنيد و صبح را با موزيك دلخواه 

 تان شروع كنيد.

ند. نتيجه اي كه بعضي ها عادت دارند صبح ها بعد از بيدار شدن توي رختخواب بمانند و شروع به فكر كردن كن         توي رختخواب نمانيد - 8

ه اغلب بعد از اين فكرها به دست مي آيد، تنفر از نگاه كردن به ساعت و عشق ورزيدن به بالش محترم است! در مواردي ديده شده افراد دوبار

تخواب، اراده كنيد به خواب شيرين فرو رفته اند!اين دفعه بعد از اينكه چشم هايتان را باز كرديد و ذهن تان هوشيار شد، به جاي ماندن توي رخ

 و بلند شويد. همين كه از تخت بلند شديد كافي است تا انرژي مهمانتان شود و به كمك تان بيايد.

همه ما مي دانيم خوردن قهوه باعث مي شود بتوانيم بيشتر بيدار بمانيم. بنابراين وقتي مي گوييم قهوه نخوريد تا بتوانيد         قهوه ممنوع - 3 

تر از خواب بيدار شويد ممكن است تعجب كنيد! مگر قرار نبود قهوه بيدارمان كند؟ پاسخ شما اين است، در كوتاه مدت اين صبح ها راحت 

 روش جواب مي دهد، اما با طوالني شدن مدت استفاده از قهوه يا ساير نوشيدني هاي كافئين دار نتيجه اي كامال برعكس مي گيريد! حتي ممكن

براي توجيه اين اتفاق بايد بدانيد وقتي قهوه مي نوشيد در بدنتان چه مي گذرد: غدد   وم را هم به دنبال داشته باشد.است بي خوابي هاي مدا

فوق كليوي شروع مي كنند به آزاد كردن هورمون كورتيزول، هورموني وابسته به استرس كه باعث مي شود بدنتان احساس كند اتفاقي در 

، اما به مرور زمان وقتي بدن به اين مقدار از كورتيزول عادت كند مشكل خواب آلودگي شما هم شروع مي شود. جريان است و بايد بيدار بماند

 خستگي غدد فوق كليوي از اين دريافت مكرر، مشكل خيلي از آدم هايي است كه سرشان شلوغ است و خودشان را به قهوه مهمان مي كنند!

يد و كم كم قطع نماييد تا بدنتان به روال عادي خودش برگردد. اگر برايتان خيلي سخت است از براي حل اين مشكل، مصرف كافئين را كم كن

 قهوه يا نسكافه بگذريد، نوشيدني هاي بدون كافئين يا انواع دم كرده هاي گياهي را جايگزين كنيد تا بدنتان به شرايط جديد عادت كند.

 رژيم غذايي تان را اصالح كنيد - 18 

ن داده اگر رژيم غذايي شما كربوهيدرات كمتر و چربي مفيد بيشتري داشته باشد مي تواند باعث سحرخيز شدنتان شود. خوراكي تحقيقات نشا

 هايي مثل برنج قهوه اي، موز و گوشت بوقلمون مقدار زيادي تريپتوفان دارند، آمينو اسيدي كه به ترشح سروتونين كمك مي كند.

ه براي خوب خوابيدن كامال ضروري است. وقتي كه خوب بخوابيد مي توانيد راحت هم بيدار شويد! حاال سروتونين چيست؟ هورموني ك

سروتونين باعث مي شود ترافيك سلول هاي عصبي كاهش پيدا كندن و ذهني آرام را به شما هديه خواهد داد.رژيم هاي غذايي مديترانه اي، 

 ات و مقدار بيشتري چربي هاي ضروري مي شود.رژيم هاي مناسبي هستند كه شامل مقدار كمي كربوهيدر

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 راه براي كاهش اضطراب و استرس بصورت طبيعي براي كنكوري ها18

فته هاي علمي گل ساعتي نوعي مسكن به شمار مي رود و دولت آلمان آن را به عنوان درماني براي بي خوابي هاي عصبي تاييد كرده است. يا

ثابت كرده اند اين گياه نشانه هاي اضطراب را كاهش مي دهد و خاصيتي همچون داروهاي آرامش بخش دارد. اين گياه را بيشتر براي درمان 

  .بي خوابي تجويز مي كنند

به گزارش ايسنا سالمت نيوز نوشت: اضطراب و نگراني، مساله عجيب و غريبي است. وقتي نگران مسايل مالي، عشق، سالمت، كار يا خانواده 

هستيد، قلب شما به شدت مي تپد، نفس هايتان كوتاه و كم عمق مي شوند و ذهنتان تصويرهاي منفي مي سازد و در آخر، دوست داريد هر چه 

م شويد. فرقي نمي كند اينكه هميشه اضطراب زياد داشته باشيد يا به طور موقت دچار اين درد باشيد، احتماال تمايلي به مصرف دارو سريع تر آرا

  .نداريد. شايد واقعا هم نياز نباشد

ل ذهن براي آرام درمان هاي غيردارويي زيادي براي برطرف كردن اضطراب و تشويش وجود دارد. از جمله مي توان به تكنيك هاي كنتر

  .شدن اشاره كرد. البته برخي از اين تكنيك ها در لحظه پاسخگو هستند در حاليكه برخي ديگر در طول زمان خاصيت درمان گر دارند

 بابونه  .1

دقيقا همان كاري را اگر دچار دلشوره و اضطراب هستيد، دمنوش بابونه مي تواند باعث آرام شدن شما بشود. برخي از مواد تشكيل دهنده بابونه 

هفته پشت سر هم چاي  8با مغز مي كنند كه داروهاي آرام بخش همچون واليوم انجام مي دهند. تحقيقات نشان داده است، افراد مضطربي كه 

  .بانونه مصرف مي كردند، بسيار بيشتر از بيماراني كه دارو مي خوردند، اضطرابشان كاهش پيدا كرده است

  (يانينت -چاي سبز )اِل .2

جود گفته مي شود راهب هاي بودايي ژاپني مي توانند براي ساعت ها بسيار ريلكس و آرام مراقبه كنند. يكي از داليل آرامش آنها اسيدآمينه مو

اضطراب تيانين موجب كنترل تپش قلب و فشار خون و در نتيجه كاهش  -تيانين است. محققان ثابت كرده اند اِل -در چاي سبز آنها به نام اِل

  .مي شود

  .البته براي تاثير اين ماده بايد فنجان هاي زيادي چاي سبز بنوشيد–تيانين را مي توانيد در چاي سبز پيدا كنيد  -بيشترين ميزان اِل

 اضطراب و نگراني,برطرف كردن اضطراب, دلشوره و اضطراب 

 سنبل الطيب  .9

تيانين( و برخي ديگر خاصيت آرام بخش و مسكن  -دگي مي شوند )همچون اِلبرخي از گياه هاي دارويي باعث آرامش بدون خواب آلو

دارند. سنبل الطيب )والرين( در دسته دوم جاي مي گيرد. اين گياه باعث خواب راحت به خصوص براي آن دسته از افرادي مي شود كه دچار 

و دولت آلمان آن را به عنوان دارويي براي بي خوابي  كم خوابي و بي خوابي هستند. اين گياه خواب آور حاوي مواد آرامش بخش است

  .تاييد كرده است

سنبل الطيب بوي بدي دارد و بيشتر مردم كپسول يا قرص آن را به چاي آن ترجيح مي دهند. ترجيحا اين گياه را بعدازظهر مصرف كنيد. سنبل 

  .و بادرنجبويه دم مي كنندالطيب را اصوال همراه با ديگر گياهان آرام بخش همچون رازک، بابونه 

 اضطراب و نگراني,برطرف كردن اضطراب, دلشوره و اضطراب 

 بادرنجبويه  .4

ميلي گرم از اين گياه را روزانه مصرف مي  688اين گياه دارويي نيز در كاهش استرس و داشتن خواب راحت موثر است. افرادي كه حدود 

ام بخش مصرف مي كنند. با اينكه اين گياه خاصيت آرامش بخش دارد اما تحقيقاتي نشان داده كنند، آرام تر از افرادي هستند كه قرص هاي آر

است مصرف بيش از حد آن باعث افزيش اضطراب مي شود. بنابراين، بر اساس دستور مصرف آن را به ميزان كم مصرف كنيد. اين گياه را مي 

كنيد. اين دارو نيز با ديگر گياهان آرام بخش همچون رازک، بابونه و سنبل الطيب  توانيد از عطاري ها به صورت دم نوش، كپسول يا قرص تهيه

  .تركيب مي شود

 ورزش  .5

ه ورزش براي ذهن و جسم بسيار مفيد است. با انجام تمرينات ورزشي مي توانيد اضطراب خود را در لحظه از بين ببريد. اگر بر اساس يك برنام

به نفستان افزايش مي يابد و احساس سالمت بيشتري مي كنيد. از جمله داليل اضطراب، بيماري و چاقي  مشخص و منظم ورزش كنيد، اعتماد

  .است كه در اثر ورزش كردن هر دو آنها از بين مي روند

 اي دقيقه 21درمان  .6
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واقعا مضطرب هستيد روي تردميل دقيقه: اين زمان نشان مي دهد چقدر ورزش كمك مي كند تا اضطراب خود را كاهش دهيد. هنگامي كه  21

دقيقه ورزش هايي انجام دهيد كه تپش قلب شما را افزايش  98تا  28بدويد تا پس از ورزش آرامش خود را به دست بياوريد. بهتر است روزانه 

  .ا با سرعت باال پياده روي كنيدهمچون تردميل، دويدن، باال رفتن از پله ها يا ... . اگر اهل ورزش نيستيد حداقل روزانه مسافتي ر –مي دهند 

 تمرين تنفس و سوال پرسيدن  .0

براي هوشياري كامل هنگام تنفس، از خود سوال هاي ساده اي بپرسيد. در يك جاي آرام بنشينيد، چشمان خود را ببنديد و به نحوه تنفس خود 

روي تنفس خود تمركز كنيد. مثال، دماي هوايي كه وارد بيني  و دم و بازدم هايتان توجه كنيد. همزمان از خود سوال هاي ساده اي بپرسيد و

شما مي شوند چند است؟ وقتي نفستان خارج مي شود چه تغييري در بدن شما ايجاد مي كند؟ وقتي هوا وارد ريه هاي شما مي شود چه حسي 

 دارد؟ 

ده اي بپرسيد. در يك جاي آرام بنشينيد، چشمان خود تمرين تنفس و سوال پرسيدن براي هوشياري كامل هنگام تنفس، از خود سوال هاي سا

را ببنديد و به نحوه تنفس خود و دم و بازدم هايتان توجه كنيد. همزمان از خود سوال هاي ساده اي بپرسيد و روي تنفس خود تمركز كنيد. 

ي در بدن شما ايجاد مي كند؟ وقتي هوا وارد مثال، دماي هوايي كه وارد بيني شما مي شوند چند است؟ وقتي نفستان خارج مي شود چه تغيير

 ريه هاي شما مي شود چه حسي دارد؟ 

 اسطوقدوس  .8

ويژگي مست كننده )نه همچون مشروبات الكلي( اسطوقدوس از نظر رواني باعث آرامش مي شود. يك تحقيق يوناني ثابت كرده است بيماراني 

يحه اسطوقدوس راحت تر اين زمان را تحمل مي كنند. برخي از دانشجويان نيز اعالم كه در مطب در انتظار نوبت خود هستند با استشمام را

  .كرده اند اين رايحه در طول امتحان به آنها آرامش مي دهد

 هاي اضطراب مي شود و بسيار موثرتر از لورازپام و ديگردر يك تحقق آلماني، قرص هاي اسطوقدوس )شايد در ايران نباشد( باعث كاهش نشانه

  .واليوم ها است

 حبس نفس  .3

س نفس خود را بگيريد و رها كنيد. البته الزم نيست اين كار را تا حدي كه كبود شويد ادامه دهيد. فقط كافيست همچون تمرينات يوگا با تنف

كامل از طريق دهان هوا يوگا است. براي اين منظور به طور 8-0-4هاي عميق روح خود را آرام كنيد. يكي از بهترين تنفس هاي عميق روش 

بشماريد و نگه داريد و سپس اجازه دهيد از دهان  0بشماريد. نفس خود را تا  4را بيرون بدهيد، سپس از طريق بيني هوا را به داخل بكشيد و تا 

  .خارج شود. اين كار را دست كم دوبار در روز انجام دهيد 8شما با شمارش تا عدد 

 سريعا غذا بخوريد  .18

از مواقع مردم در نتيجه گرسنگي مضطرب و عصبي مي شوند. بنابراين، هنگامي كه دچار اضطراب شديد يعني قند خون شما كاهش پيدا برخي 

  .كرده است و بهترين كار خوردن يك ميان وعده سبك همچون گردو يا يك تكه شكالت تلخ به همراه يك ليون آب يا چاي گرم است

مدت موجب كاهش استرس مي شود. سعي كنيد از گياهان همچون كلم، غذاهاي دريايي و گوشت در وعده رژيم غذايي مناسب در طوالني 

  .هاي غذايي خود استفاده كنيد. اين نوع مواد اسيد فوليك و فيتونوترين دارند كه به كاهش اضطراب كمك شاياني مي كنند

 صرف صبحانه  .11

برداريد. بيشتر افرادي كه دچار تشويش و استرس فراوان هستند، صبحانه نمي خورند. توصيه ما اين از اينكه به خودتان گرسنگي بدهيد دست 

است كه حتما چيزي همچون تخم مرغ كه سرشار از پروتئين و كولين است، ميل كنند. كمبود كولين باعث افزايش اضطراب بيهوده در انسان 

  .مي شود

 مصرف امگا سه  .12

موجب كاهش اضطراب نيز مي شود. در  9ن ماهي براي قلب مفيد است و از افسردگي نيز جلوگيري مي كند. امگا دانيد كه روغشما مي

هفته استفاده مي كنند  12ميلي گرم در روز از تركيب اسيدهاي چرب امگا سه به مدت  2,5تحقيقاتي ثابت شده است، دانش آموزاني كه 

ص آرام بخش مي خورند. كارشناسان توصيه مي كنند تا حد امكان در وعده هاي غذايي خود اضطراب كمتري از دانش آموزاني دارند كه قر

  .از امگا سه استفاده كنيد. ماهي هاي چربِ آب هاي سرد همچون سالمون منبع غني اسيدهاي چرب هستند

 دست برداشتن از تفكرات منفي  .19

منفي داشته باشيد و به دنبال انتهاي بد يا فاجعه باشيد. ذهن شما درگير مسايل غير  وقتي دچار اضطراب هستيد، بسيار آسان است كه هميشه افكار

ند قابل تحمل مي شود و هميشه هراس اين را دارد اگر اين اتفاق ها واقعا رخ دهند چه مي شود؟ اين مساله واقعا زندگي انسان را خراب مي كن

  .و روح را از بين مي برند

  .، نفس عميق بكشيد، پياده روي كنيد و روي مسايل واقعي تمركز كنيدبه جاي اين افكار بيهوده

 حمام آب گرم  .14

هرچقدر هم احساس اضطراب داشته باشيد، پس از استراحت در سوناي خشك يا بخار، احساس آرامش خواهيد داشت. با گرم كردن بدن خود، 

صب ها دستور كنترل حالت مي دهد كه روي سروتونين فرارسان هاي گرفتگي عضالت و استرس خود را كاهش مي دهيد. احساس گرما به ع

  .عصبي تاثير مي گذارد. گرم كردن بدن را مي توان نوعي ورزش نيز دانست



تمرين تنفس و سوال پرسيدن براي هوشياري كامل هنگام تنفس، از خود سوال هاي ساده اي بپرسيد. در يك جاي آرام بنشينيد، چشمان خود 

و به نحوه تنفس خود و دم و بازدم هايتان توجه كنيد. همزمان از خود سوال هاي ساده اي بپرسيد و روي تنفس خود تمركز كنيد. را ببنديد 

مثال، دماي هوايي كه وارد بيني شما مي شوند چند است؟ وقتي نفستان خارج مي شود چه تغييري در بدن شما ايجاد مي كند؟ وقتي هوا وارد 

 د چه حسي دارد؟ ريه هاي شما مي شو

 حمام جنگل  .15

مي گويند. حمام جنگل در واقع راه رفتن در ميان درختان است. محققان ژاپني واكنش هاي بدن « يوكو-شيرين»ژاپني ها به حمام جنگل، 

بررسي قرار دقيقه در ميان جنگل و بوي خوب چوب و چمن و صداي جريان آب، پياده روي كرده بودند را مورد  28افرادي كه به مدت 

  .دادند. مشخص شد اين افراد استرس كمتري دارند و آرام تر هستند

 مراقبه ذهني  .16

مراقبه ذهني در اصل براي بودايي ها است اما در عصر حاضر از آن به عنوان درماني براي تشويش و اضطراب نيز استفاده مي كنند. تمرينات 

تا واقعيت جاري را به جاي ترس و واهمه هاي خود از آينده ببينند. براي اين منظور مي ذهني براي آگاهي بيشتر به افراد كمك مي كند 

  .توانيد ابتدا از تمركز روي زمان حال با هشياري كامل و بدون هيچ قضاوتي آغاز كنيد

آرام بنشينيد، چشمان خود  تمرين تنفس و سوال پرسيدن براي هوشياري كامل هنگام تنفس، از خود سوال هاي ساده اي بپرسيد. در يك جاي

را ببنديد و به نحوه تنفس خود و دم و بازدم هايتان توجه كنيد. همزمان از خود سوال هاي ساده اي بپرسيد و روي تنفس خود تمركز كنيد. 

ند؟ وقتي هوا وارد مثال، دماي هوايي كه وارد بيني شما مي شوند چند است؟ وقتي نفستان خارج مي شود چه تغييري در بدن شما ايجاد مي ك

 ريه هاي شما مي شود چه حسي دارد؟ 

 گل ساعتي  .10

گل ساعتي نوعي مسكن به شمار مي رود و دولت آلمان آن را به عنوان درماني براي بي خوابي هاي عصبي تاييد كرده است. يافته هاي علمي 

ن داروهاي آرامش بخش دارد. اين گياه را بيشتر براي درمان ثابت كرده اند اين گياه نشانه هاي اضطراب را كاهش مي دهد و خاصيتي همچو

  .بي خوابي تجويز مي كنند

همچون ديگر مسكن ها، اين گياه نيز باعث خواب آلودگي و گيجي مي شود بنابراين آن را فقط هنگام خواب مصرف كنيد. مراقب باشيد مصرف 

  .گز گل ساعتي را بيشتر از يك بار در ماه مصرف نكنيدبيش از يك نوع گياه دارويي در زمان واحد خطرناک است و هر

 به خود اعتماد داشته باشيد  .18

آيا افكار مشوش و نگران كنده در سر داريد؟ تبريك مي گوييم. شما كامال به حالت هاي روحي خود آگاه هستيد و اين نوع آگاهي در واقع 

  .نخستين قدم براي كاهش اضطراب است

كه اضطراب هاي خود را مي شناسيد و از تغييرات بدن خود آگاه هستيد، به خود اعتماد به نفس بدهيد. اين مساله وافعا براي  هميشه به اين دليل

 .برطرف كردن اضطراب الزامي است. قدم بعدي داشتن مكالمه مثبت با خود، تغيير درک و فهم يا استفاده از روش هاي آرامش بخش است

 منبع: خبرگزاري ايسنا
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