
 

 
हॅप्पी पेरेंटिग : Exam Phobia : परीक्षेची अवास्तव भीती 

डॉ. सुनील गोडबोले, बालटवकास तज्ज्ञ. 

सकाळ: कुिुुंब (25 February 2023) 

खरुंतर परीके्षची भीती कमी-जास्त प्रमाणात आपल्यातल्या प्रते्यकाला वािते. काहीजण या भीतीपोिी जास्त 

अभ्यास करतात, तर काही जणाुंची ही भीती इतकी अवास्तव बनते, की परीके्षच्या आधीपासूनच त्याुंना छातीत 

धडधडायला लागते, पोि टबघडते, झोप उडते, अभ्यासात लक्ष लागत नाही आणण प्रत्यक्ष परीक्षा देताना 

हातात प्रश्नपटिका आली, की एकदम बणधर व्हायला होते. एकही प्रश्न ओळखीचा वाित नाही, बघता 

बघता प्रश्नपटिकेवरची अक्षरे ‘गायब’ होऊ लागतात! मुले एकदम ‘बँ्लक’ होतात. यालाच एक्झाम 

फोटबया (exam phobia) टकुं वा ‘परीक्षेची अवास्तव भीती’ म्हणतात. 

परीक्षेच्या भीतीची मेंदतूील कें दे्र: चार मुख्य कें द्राुंमधून हे कायय घडते. 

हायपोथॅलॅमस : मेंदचू्या मध्यभागातील हे कें द्र भावना समजून त्याुंच्या योग्य त्या सुं वेदना मेंदलूा आणण 

त्याचवेळेस अुंतः स्राव टनमायण करणाऱ्या ग्रुंथी ुंना पोचवते! 
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ॲटमग्डेला : हेही मेंदचू्या मध्यभागातील कें द्र भावटनक मेंद ूव ताटकय क मेंदचू्या मधल्या सेतूचे काम 

करते. पण हे कें द्र जास्त उत्तेणजत झाले, तर ताटकय क टवचारशक्ती बुं द पडते. 

टहप्पोकॅम्पस : पटहल्या दोन्ही कें द्राुंच्या अगदी जवळ असलेले हे कें द्र आपल्या स्मरणशक्तीच्या भाुंडाराचे 

दार आहे. (अथायतच ते परीक्षेच्या वेळेत कायम उघडे असले पाटहजे.) 

प्री-फ्रॉन्टल कॉिेक्स : आपल्या कपाळाच्या मागे, मेंदचू्या पुढील भागातील या कें द्रात आकलन, 

स्मरणशक्ती, भावनाटनमुं िण, ताटकय क टवचार व त्याुंची माुंडणी याची एकटित प्रटिया केली जाते. 

मुले परीक्षेला कसे सामोरे जातात हेही समजून घेण्यासारखे आहे. 

कोल्ड कॉटिशन (cold cognition) 

घरी मुले जेव्हा टनवाुंत वातावरणात अुंथरुणात लोळत, गाणी ऐकत अभ्यास करत असतात, तेव्हा 

हायपोथॅलॅमस व ॲटमग्डेला शाुंत असते व अभ्यास सहज होतो. यालाच ‘कोल्ड कॉटिशन’ म्हणतात. 

ॲटमग्डेला हायजॅक (amygdala hijack) 

परीक्षेच्या ताणामुळे हायपोथॅलॅमस उत्तेणजत होते. त्यातून नॉरएटपनेटफ्रन व से्टरॉइड्स रक्तात सोडली 

जातात. (ज्यामुळे छातीत धडधडते, हातपाय गार पडतात), त्याचवेळेस टहप्पोकॅम्पसवर उत्तेजकाुंचा 

हल्ला होतो, त्यातून स्मरणशक्तीचे दरवाजे बुं द होतात. 

या आणीबाणीच्या पररस्थितीत ॲटमग्डेला मेंदचूे टनयुं िण स्वतः कडे घेते, टवचार करणाऱ्या मेंदशूी सुं पकय  

तुितो. त्यातून प्रचुं ड ताण वाढतो, काही सुचेनासे घेते आणण मेंद ूपूणय बँ्लक होतो. 

हॉि कॉटिशन (Hot cognition) 

काही मुले माि या तणावाुंखालीही स्वतः ला शाुंत ठेवतात. टहप्पोकॅम्पसचे स्मरणशक्तीचे दार उघडे 

ठेवतात. ॲटमग्डेलासुद्धा धाकात राहते. आपल्याला तणावाखाली जास्ती चाुंगले काम करायचे आहे, हा 

सुं देश टप्रफ्रॉुंिल कॉिेक्सला पोचतो (Positive Stress). तीच परीक्षा सोपी जाते. टमिाुंनो, हे कौशल्य 

कसे साधायचे हे पुढच्या भागात बघूयात!  

(लेखक ज्येष्ठ बालटवकासतज्ज्ञ आहेत.) 

www.chiranjeevgodbole.com 

https://cdc.chiranjeevgodbole.com/ChiDevelopment/Home/Default#resources

