استشس دس فیضیه عجبست است اص فطبس ٍ ًیشٍیی است وِ ثش اسگبًیسن
ٍاسد هی ضَد .استشس یه ٍاوٌص احسبس رٌّی ٍ جسوی تجشثِ
ضذُ است وِ ًتیجِ تغییشات دس صًذگی هب هی ثبضذ ٍ یب ٍاوٌص خبظ

سعی وٌیذ ثب ایي سٍش استشس خَد سا وبّص دّیذ تٌفس هٌظن ضبهل:

دم -هشحلِ حجس -هشحلِ ثبصدم
الف :تب سِ ثطوبسیذ ٍ اص ساُ ثیٌی ًفس ثىطیذ.

وِ ثذى ثِ ثعضی اص هحشن ّبی ًبهعیي اًجبم هی دّذ ّ .ش جب تغییشی
دس صًذگی سٍی هی دّذ هب ثب یه استشس سٍثشٍ ّستین .صیشا ضشایط

با شروع امتحانات

صًذگی تغییش وشدُ ٍ فشد ثبیذ ثب ایي ضشایط دس صًذگی سبصگبس ضَد.
استشس طَالًی هذت ثبعث ایجبد صخن هعذُ -آسن -هیگشى-
ثیوبسیْبی للجی -فطبسخَى ٍ ...هی ضَدّ .وچٌیي اص ًظش سٍاًی،

استرس خود را

ج :تب سِ ثطوبسیذ ٍ ثِ آساهی اص ساُ ثیٌی ًفس خَد سا ثیشٍى دّیذ.
د :تب سِ ثطوبسیذ ٍ سیِ سا وبهالً اص َّا خبلی وٌیذ.

سٍش دیگش تٌفس عویك :

ثبعث ایجبد افسشدگی ٍ اضطشاة هی ضَد.
یه سٍش دیگش تٌفس عویك سیتن  2-4-1است وِ ثِ تشتیت ًسجت
صهبى دم – حجس ٍ ثبصدم سا ًطبى هی دّذ.

ساّْبی وٌتشل استشس :

مهار کنید

ة :تب سِ ثطوبسیذ ٍ ًفس خَد سا ًگِ داسیذ.

ایجبد ًگشش رٌّی هثجت:
تحمیمبت اثجبت وشدُ وِ سفتبس ٍ احسبس سٍی ّن تبثیش هی گزاسًذ

عضت ًفس خَد سا اصال ح وٌیذ :

یه لیبفِ خَضحبل هی تَاًذ ثبعث احسبس ضبدهبًی ٍیه لیبفِ
عصجبًی ثبعث احسبس هأیَس وٌٌذُ ضَد .پس سعی وٌیذ ًسجت ثِ

عضت ًفس یعٌی اسصضیبثی ضوب اص اسصضْبی خَدتبى  .سعی وٌیذ ثجبی
گفتِ ّبی دسًٍی ٍیشاًگش سٍی هَفمیت ّبی لجلی خَد تىیِ وٌیذ.

اهتحبًبت دیذ هثجت داضتِ ثبضیذ ٍ اص اهتحبى ثشای خَد سذ ًسبصیذ.

صًذگی خَد سا وٌتشل وٌیذ :

ًفس عویك ثىطیذ:
ثیي سٍش ًفس وطیذى ٍ احسبس ساثطِ لَی ٍجَد داسد ٌّگبم

ثشًبهِ سیضی ضخصی صًذگی خَد سا تحت وٌتشل داضتِ ثبضیذ  .ایي وبس
عبهل هْوی دس سضذ عضت ًفس داسد.

هحجـَثِ عشة اسوبعیلی

ًبساحتی ،تٌفس وَتبُ سطحی ٍ اص ًبحیِ لفسِ سیٌِ اًجبم دّیذ .

سٍاًطٌبس داًطگبُ صٌعتی ضبّشٍد

1

2

3

ثِ ایي ًىتِ تَجِ داضتِ ثبضیذ وِ خَاة ًبوبفی ثش تفىش خالق ًیض اثش

ّویطِ وتبة جضٍُ ٍ یب خالصِ دسس ّوشاّتبى ثبضذ ٍ د س اٍلبت هشدُ

هٌفی هی گزاسد .

هثل هٌتظشثَدى دس صف ٍ  ...هطبلعِ وٌیذ.

ثب وٌتشل صهبى فطبسّب سا وٌتشل وٌیذ :
وبسّبی پش اًشطی ٍ فعبل سا ثِ سبعت  2تب  4ثعذاصظْش هَوَل وٌیذ.
ثشًبهِ وبسی هٌظن ٍ اًعطبف پزیش ثشای خَد دس ًظش ثگیشیذ.

وبسّبیتبى سا سٍی وبغزی ثٌَیسیذ ،تب رٌّتبى آسَدُ خبطش ضَد.
ًٌَضتي وبسّب ثبعث هی ضَد رٌّتبى ثبساضبفی سا حول ٍ استشس سا ثب

ٍسصش وشدى سا فشاهَش ًىٌیذ چَى اثش تعییي وٌٌذُ دس ون وشدى

خَد ّوشاُ هی وٌیذ.

استشس داسد.
وبسّبیتبى سا ثب خَد ثِ سختخَاة ًجشیذ.

یبدثگیشیذ اص استشس لزت ثجشیذ :

صهبًی سا وِ ثِ غزا خَسدى اختصبظ هی دّیذ دس آى صهبى فمط ثِ
غزا خَسدى فىش وٌیذ ًِ هَاسد غیش اص آى .

یبد ثگیشیذ ثِ ضىل دیگشی ثِ استـشس ًگبُ وٌیذ .اگش حس وٌیذ وِ
هی تَاى استشس سا وٌتشل وشد ٍیب تَاًبیی وبّص حجن وبسّب سا اص

اص خَسدى چبی ٍ لَُْ صیبد اجتٌبة وٌیذ.

طشیك اٍلَیت ثٌذی اهَس ٍ ٍظبیف داضتِ ثبضین .احسبس ساحتی
ثعذ اص سبعت  4ثعذاصظْش خَسدى لَُْ ٍ چبی صیبد ثذلیل ٍجَد

ثیطتشی داسیذ.

وبفئیي ثبعث سستی ٍ ثیحبلی هی ضَد .سعی وٌیذ اص آثویَُ استفبدُ
اص یه سٍش سبلن دس صًذگی تجعیت وٌیذ:

ثِ اًذاصُ وبفی ثخَاثیذ  ،سبعت خَاة هٌظوی داضتِ ثبضیذ.
ّشوذام اص هب یه الگَی خَاة طجیعی داسین .ون خَاثی ثبعث آسیت
سسبًذى ثِ حبفظِ وَتبُ هذت ،لذست ٍ توشوض ٍ ّوچٌیي تَاًبیی
تصوین گیشی هی ضَد ٍ استشس سا افضایص هی دّذ.

اگش هججَس ّستیذ ضجْب دس سبعت ّبی هختلف ٍهتفبٍتی ثخَاثیذ سعی

طفشُ سفتي سا وٌبس گزاضتِ ٍ سعی وٌیذ ثفْویذ چشا وبسّبیتبى سا ثِ
تعَیك هی اًذاصیذ.

هثل تشس اص ضىست ،تشس اص هَفمیتٍ ،لت ًذاضتيً ،ذاضتي اًشطی،
ٍ...

اص حجن دسسْب ثىبّیذ:

وٌیذ.
دسسْب سا جضء ثِ جضء وٌیذ ٍ اص ایي طشیك وبسایی خَد سا افضایص
ّشگض دست خبلی ٍ ثذٍى اًجبم سٍضْبی وٌتشل استشس هٌتظش ًجبضیذ

دّیذ.

وِ استشس ضوب وبّص یبثذ.
ًِ گفتي سا یبدثگیشیذ:
ایٌىِ فمط ضوب هٌتظش ایي ثبضیذ وِ ثشایتبى اتفبق خَثی ثیفتذ ٍ استشس
ضوب اص ثیي ثشٍد ،ثبلعىس اًتظبس ثذٍى تالش استشس سا افضایـــص
هی دّذ.

فعبلیت ّبی هتفبٍت ثب دسس سا گضیٌطی اًتخبة ًوبییذ.

اًتظبس غیش ٍالعی اص خَد ًذاضتِ ثبضیذ ٍ آًچِ سا ًوی تَاًیذتغییش
دّیذ هَسد پزیشش لشاسدّیذ.

وٌیذ ثلٌذ ضذى ضوب اص خَاة حتوبً سش سبعت خبظ ٍ هٌظوی ثَدُ ٍ
ثیذاس ضذى ضوب هتغیش ًجبضذ.
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