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 اعتیادهای نوظهور        

دنبال کسی نباشید که همه ی مشکالت شماا را    ” 

حل کند، دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی 

با مشکالت روبرو شوید.گدای عشق نابااشایاد      

بخشنده عشق باشید، انسانهای زیبا همیشه خاو   

 “.نیستند ولی انسانهای خو  همیشه زیبایند

 

گاهی نیاز است بچه شـوید و بچگی کنید...در واقع    ” 

یکی از بهترین راههای زنـدگی کردن سالم، تقلید از 

بچه هاست. چون راحت میخندند،  نگران گذشـتـه    

نیستند و استرسی نسبت به آینده ندارند.و از کسی  

کینه ایی به دل نمیگیرند. از زمان حال خود و داشته  

های خـود بهترین لذت را میـبرندو از هرگونه غرور 

 “.و خود خواهی به دورند

 “بزرگ بمانید و بچگی کنید”
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 ساخان سر دبیاااار
 

ها و   مدام این در و آن در میزند، از هر کس که بتواند کمکی به او کند درخواست یاری میکند و هیچ وقت از این برون فکنی

که، وقتی هم به نتیجه میی رسینید بیاز ا سیا             شود. جالب این  جستجوی خوشبختی در دستان دیگران نیز خسته نمی

پندارد. مدام بیه   خوشبختی و آرامش الزم را نخواهد داشت. ا سا  ارزشمندی را در تأیید طلبی و توجه طلبی از دیگران می 

-دنبال این است که کسی او را دوست داشته باشد و یا بخشش و محبتی به او کند و در این راه گاها دست به رفتارهایی میی 

شوند. وقتی با این سبک فکری و رفتاری زندگی خود را پیش ببریم نیه   زند که باعث به هم زدن آرامش اطرافیان خود نیز می

دهیم که نزدیکان خود مثل: دوسیتیان،    ها و تواناییهای خودمان رضایت خاطر را خواهیم داشت و نه اجازه مینسبت به داشته

 والدین، همسر و فرزند از آرامش خود لذت ببرند.

ها و تواناییهای خود، چه دنیییا بیه        کند، شکر گزار داشتهزندگی می“ شکرگزاری” خوشبختی از آن کسی است که در فضای 

 دود و نمیرسد، چه آن زمان که گامی برنداشته و خود را در مقصد می بیند. کامش باشد چه نباشد، چه آن زمان که می

ها بدون خسیتیگیی و ییا           خوشبختی چیزی جز آرامش نیست، وقتی که از ته دل میخندم، شب به را تی میخوابم و صبح

کسالت از خواب بلند می شوم، وقتی که بدون هیچ بهانه ای شاد باشیم، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشیم آن زمان واقعا 

هر وقت از خود و نیازها و تواناییها و بیه      “.  مکافات” کنیم. زیرا زندگی کردن میدان فرصتها و پاداشهاست. نه یک   زندگی می

تفاوت شوی در واقی   های خودت غفلت کنی و مدام خودت را با اطرافیان مقایسه کنی و یا نسبت به خود بیطور کلی داشته

با میل درونی خود، زندگیتان را از پاداشها و فرصتها، تبدیل به دار مکافاتی کرده اید که نه از آن لذتی می برید و نه ا سیا   

 آرامش.

ها بمانیییم. در      و در نهایت در خاطره“  بفهمیم“  بیندیشیم“ ببالیم“ بدانیم“ زیبا بنگریم“زندگی فرصتی هر چند کوتاه است تا 

شوند، چون شیر برای غذا میدود و آهو برای زندگی، پس هدفتان زندگی کردن  بیا      مسابقه بین شیر و آهو، آهوها برنده می

 هایتان باشد نه رف  نیازها. نکته مهمی که وجود دارد تر  از دست کاری افکار خود است. تمام داشته

هایتان و نوع دیدتان را نسبت به لذت و آرامش عوض کنید. سخن زیبیاییی از      از همین امروز، باورتان نسبت به خود و داشته

یکی اساتیدم را همیشه با خود به همراه دارم که میگفت تنها دو گروه هستند که  نمیتوانند افکار خود را عیوض کینینید:           

دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان. یادتان باشد که ا سا  وجد و سرخوشی برخاسته از آگاهی از تمامیییت ییافیتین         

خودمان است و نه رخ دادن یک معجزه و بخشش و لطف اطرافیان و یا این که خودتان را فدای دیگری کنید. چیون وقیتیی       

 زیاد به کسی نزدیک شوید فراموش خواهید شد.
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آیا تا به حال با کسی برخورد کرده اید که 

احساس می کند همه چیز را می داند و هر چیزی که میگوویود   

درست است؟ حتما هر یک از ما بارها و بارها به این گونه افراد 

برخورد کرده ایم. و یا احتماال در حال حاضر هوم یوا بوا او           

زندگی می کنیم و یا دوست هستیم و یا همکار. سوال این است  

 که چگونه با این افراد برخورد کنیم و رابطه برقرار نماییم. 

معموال از اوائل بزرگسالی شروع می شود. اگر بخواهید با آنها بحث کنییید    

بجز ایجاد تنش و وقت تلف کردن هیچ چیزی عایدتان نخواهد شد. تجربی    

 ثابت کرده ک  ب  درمان روانشناسی هم پاسخ چندان مثبتی نشان نمی دهند. 

اولین نکته مهمی که در برقراری رابطه با این افراد باید مود    -1

نظر قرار دهید این است که باید نوع و شیوه تفکر این افراد را 

بفهمید و بتوانید که نسبت به شخصیت این افراد و نوع نگرشوی  

 .که به اطرافیان و نزدیکان خود دارند آشنایی پیدا کنید

خود خواه و مغرورند، تک بعدی هستند و تالش زیادی میکنند کی  تیمیا        

اطالعات خود را ب  رخ دیگران بکشند، پژوهشها نشان داده ک  ایی  اریراد       

غالبأ از خانواده هایی بیرون می آیند ک  میسئولیتهای زیادی را بر دوش آنها 

 قرار داده و یا دارای والدی  خودشیفت  بوده اند.

در برخورد با این افراد باید سعی کنید دقویو وا بوا زبوان              -2

 . خودشان با آنها حرف بزنید

مثال تالش کنی شما هم خاص بودن و تکبر و سلط  طلبیتان را ب  او اثیبیات     

کنید تا ب  شما ب  عنوان یک ررد ضعیف یا بی ارزش نگاه نکند. البتی  بیایید      

دقت کنید ک  ای  کار را با منطق درست و پشتیبانی واقعیتهای قابل لمس ب  

او نشان دهید تا یک باور درست از خود در ذه  او ایجاد نمایید، ب  نیوعیی   

باید دالیلی ک  برای ارزشمندی و یا خاص بودن خود ارائ  می کنیید بیایید      

 مبتنی بر واقعیات باشد.

به هیچ وجه سعی نکیند که در شروع گفتگو با آنهوا بو و        -3

و یا مخالفت خود را نشان دهید چون باعث تحریک آنیهیا شیده و          کنید 

حالت تدارعی ب  خود می گیرند و داد و بیداد و احتماال بدگویی را ب  دنبال 

 خوهد داشت.

 

 اجتناب از آنها هیچ تغییری را در آنها ایجاد نمیکند. -1

ای  ارراد بسیار خود خواه هستند و خود را مبرا از هر گون  اشتباهی ریر      

میکنند و تمامیت خود را بر هر چیزی و هر کسی در اولویت قرار میدهینید.   

بحث و جدل آنها را خوشحال میکند ولی باید یادتان باشد ک  اجتینیاا از     

آنها رقط آنها را گستاخ تر میکند و هیچ تغییری را در آنها ایجاد نیخیواهید      

کرد.پس نیاز است ک  شما هم با قدرت و با قاطعیت و مبتنی بیر واقیعیییت          

 پیش بروید و از مخالفت و بحث در شروع گفتگو جدا خودداری کنید.

یکی از عوارض ارتباط با این افراد این است که افرادی که  -5

با آنها در ارتباط هستند و یا مجبورند با آنها زندگوی کونونود        

معموال احساس بی ارزشی و ناالی ی و ضعف می کنند و غالبا بوا  

 .واکنشهای بد و غیر منط ی آنها مواجه می شوند

از ای  رو باید تالش کرد ک  هم ارزش و توانایی خود را حفظ کرد و هیم   

نسبت ب  نوع تفکر آنها ب  یک درک درست دست یارت و هم ای  کی  بیا       

رعایت احترا  و در عی  قاطعیت و اعتماد سازی ب  آنها نزدیک شد. حیفیظ    

آرامش و شنونده خوا بودن روزن  ای است ک  میتوان از طریق آن ب  ایی   

 ارراد نزدیک شد. 

ارزش خود را گوشزد کنید و به هیج وجه اجتونواب و یوا          -6

 . دوری را دستور کار خود قرار ندهید

ای  ارراد طوری هستند ک  اگر ب  آنها میدان دهید در تمیا  جینیییبی  هیای           

زندگیتان دخول کرده و حتی احساساتتان را تغییر خواهند داد. از ایی  رو         

باید در وهل  اول از تما  توانایی ها و کارهای مثبتی ک  قادرید انجا  دهییید   

آگاه باشید و خود را ب  خوبی بشناسید. ای  مسال  ب  شما کمک خواهد کرد 

تا در برخورد با ای  ارراد از احساس بی ارزشی و بی لیاقتی ب  دور باشیید و    

 ب  آنها اجازه خدش  دار کردن احساسات و یا شخصیتتان را ندهید.
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 هنگام انت اد مراقب احساس خود باوری او باشید.  -7

آمیز استفاده نکنید چون تحقیرآمییز   از کلمات و انتقادات سرزنش»   نخست

 ماند. برای درک مثبت آن باقی می تلقی خواهد شد و امکان کمی 

توانید از شخصیت او دراع کنید.          اینک  با حفظ خودباوری ررد، می       دوم   

عباراتی «  درست / غلط / امکان ندارد        »های    جای استفاده از عبارت       ب 

کنید ک     حتی اگر رکر می    «)شاید شما از ای  مطلب اطالع نداشتید       »مانند،

اطالع داشت  است( استفاده کنید. تصور او از شما ب  عنوان مرجعی قابل                   

 کند.  اطمینان ک  نظریات وی شایست  توج  و دقت است، تغییر پیدا می

 . شنونده خوبی برای آنها باشید  -8

یکی از راههایی ک  می توانید ب  ای  ارراد نزدیک شد و زمین  تغییر را در                    

آنها ایجاد کنید شنونده بودن است. چون ک  اعتماد ب  نفس ضعیفی دارند،               

وقتی احساس کنند ک  شنونده هستید و برای گفت  هایش ارزش قایل هستید             

و ب  او ای  پیا  را انتقال میدهید ک  در بعضی از مطالب با او موارق هستید، ب  

 شما اعتماد کرده و از ای  طریق می توانید نظرشان را ب  خود جلب نمایید.

در شروع صحبت کردنشان حتی اگر خالف واقع مطلبی را بیان کنند، با آنها 

مخالفت و یا بحث نکنید و اجازه بدهید حررشان تما  شود. اگر می خواهید              

 آنها را تغییر نظر دهید باید کامال زیرکان  و ب  آرامی نظرتان را مطرح کنید. 

وقتی اعتماد الزم را در آنها بوجود آوردید موی تووانویود           -9

مباح  و نظرتان را با آرامش و در عویون حوفوی حوریوم                 

 . خصوصیشان به آنها انت ال دهید

باید ای  نکت  را همیش  ب  یاد داشت  باشید ک  ارراد خود خواه و اررادی ک                    

تصور عقل کلی را از خود دارند را هیچ           

وقت ب  چالش نکشید ویا قصد زیر سوال         

بردن توانایی و ارزشمندی آنها را نداشت         

باشید. با ای  ارراد باید از در مهربانی و             

 احترا  وارد شد و در درج  اول باید اعتماد آنها را جلب کرد. 

در واقع باید زیرک بود و تغییرات مورد نظر را با دقت و هوشمندان  پیش                   

برد تا با مقاومت آنها مواج  نشوید. بعد از ای  ک  توانستید ک  اعتماد آنها را         

جلب کنید می توانید ب  صورت ساده شواهد متناقض و رد رکرشان را ب                    

 .آنها نشان دهید و حتما در ای  زمان، نظر آنها را جویا شوید

افرادی که خود خواه و یا به نوعی خود شیفته هستند به دو دلیل فاقد                   

حس همدلی و همدردی نسبت به دیگران هستند: یکی این که در کودکی 

والدینشان بیشتر در پی ارضای نیازهای خود بوده اند تا فرزندانشان، و              

بدین صورت چنین طرز فکری را در کودک به ودیعه می گذارند که تشفی 

خاطر خود مهمتر از توجه به نیازها و مشکالت دیگران است. دوم این که        

این افراد، اساسا توانایی دیدن جهان از دریچه ذهن مخاطب را ندارد و              

این در حالی است که همدلی مستلزم دیدن دنیا از دریچه لنزهای ذهن              

دیگران است؛ و شاید به این دلیل است که این افراد از))تاثیر رفتار خود              

 بر دیگران(( آگاهی ندارند.

متاسفان  ای  ارراد قدرت و انرژی زیادی را در مباحث و گفتگوها از                       

اطراریان خود می گیرند و همی  امر از مسائلی است ک  زندگی را برای                    

کسانی ک  با ای  ارراد زندگی می کنند تلخ و سنگی  می کند یک حس بی                

ارزشی و ضعف را همیش  با خود ب  یدک می کشند. از ای  رو وقتی ک                      

نتوانستید تغییر الز  را در ای  ارراد ایجاد کنید باید ارتباطتان را با آنها                      

محدود کنید. در ای  میان باید یک بازنگری کامل در اعتقادات و باورهای               

خود انجا  دهید و نسبت ب  خود ب  یک خودآگاهی ایده آل برسید و بتوانید 

در مواج  با ای  ارراد از قاطعیت و منطق عملی و دالیل مبتنی بر واقعیت                     

 استفاده کنید. 

 تهیه و تنظیم: احمد اداوی
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نکته : برخالف تصور خیلی از افراد و نزدیکان آنها، اساسا افرادی که خودخواه               

هستند و یا خود را عقل کل فرض می کنند از اعتماد به نفس بسیار ضعیفی                   

برخوردار هستند. از این رو تالش می کنند و دست به هر کاری می زنند تا هر                  

چیز و یا توانایی که دارند را به اطرافیان خود نشان دهند، تا از این طریق                     

ارزشمندی و قدرت خود را به رخ بکشند و خودشان را خاص و متفاوت از                    

دیگران است. بسیار سلطه گر هستند و معموآل به اطرافیان خود به یک زیر                 

 دست نگاه میکنند.
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دانند چی      برخی ارراد احساس و شناخت درستی از هویت خود ندارند و نمی

هایی برایشان مفید است، نیازهایشان کدا  است، چگون  نیاز دیگران را  ارزش

تر است. نیداشیتی       برطرف کنند و برطرف ساخت  نیاز چ  کسی برایشان مهم

هویت معی  و ایجاد احساس ناخوشایند از خیود، اغیلیب ریشی  در دوران             

ای کودکی دارد ک  ب  ررد اجازه داده نشده است ب  خویشت  تعیرییف شیده     

برسد. اگر برداشتی ک  از خودمان داریم نامشخص بیاشید بی  قضیاوتیهیای              

خودمان نمی توانیم اعتماد کنیم ولی اگر روی خودمیان حسیاا کینیییم و            

گیری دیگران متیکیی    تصمیم بگیریم هیچوقت مجبور نخواهیم بود ب  تصمیم

  .ها عمل کنیمشویم و از زاوی  دید آن

 مهارت های خودآگاهی 
 مهارت خود ارزیابی       -1

 مهارت شناسایی نقاط قوت و ضعف خود      -2

 مهارتهای تفکر مثبت      -3

 مهارت های ایجاد خود انگاره و تصویر ت  مثبت      -4

اش شناخت عمیقی از خود       های زندگی   بسیار مهم است ک  انسان در انتخاا      

با تما  ابعاد آن داشت  باشد. هر اندازه درباره استعدادها و عالیقمان بیشتر                  

ما  تیپ شخصیتی  هایی روی آوریم ک  با        توانیم ب  رعالیت     بدانیم بهتر می   

دهد ک  ضعف در خودآگاهی با بسیاری از          مطالعات نشان می  سازگارترند.  

 اجتماعی همراه است.  – های روانیها و آسیببیماری

 ویژگی های افرادی که خود را می شناسند عبارتند از:

-ها و استعداد های خود را می        خصوصیات مثبت و توانایی   -4

شناسند. خصوصیات منفی و ن اط ضعف خود را می شناسند  می            

 کنند.پذیرند و در جهت اصالح آنها تالش می

ها موف یت ها و شکستهای خود را می شناسند  به موف یت             -2

 گیرند.کنند و از شکست هایشان درس مییشان افتخار می

 گذارند.به خود و دیگران احترام می-3

کنند و در این راه      برای رسیدن به اهداف خود تالش می         -1

 باید برنامه ریزی منظمی داشته باشید.

پذیرند و از ح وق فردی     مسئولیت اعمال و رفتار خود را می       -5

  خود به خوبی آگاه هستند.

 های خودآگاهی عبارتند از:مؤلفه

 شناخت احساسات و خود پنداره خود         -

 عزت نفس باال و احساس ارزشمندی          -

 هویت و هویت یابی          -

 مهارت خودآگاهی به شما کمک می کند تا بتوانید:

 احساسات خود را شناسایی کنید       -4

  به ن اط ضعف و قوت خود آگاه شده      -2

  از نیازهای خود آگاه شوید      -3

 ای برای زندگی خود تعیین کنیداهداف واقع بینانه      -4

 موانع خودآگاهی
همیش  اینطور بود ، م  چنی  هستم، دست خود       ”مانند  باورهای غلطبرخی 

مانع شناخت  “نیست، ذات م  اینطور است، بخت و اقبال م  چنی  بود و...              

شوند، حتی ب  نوعی ررد را دچار نوعی درماندگی آموخت  شده                خود می 

کند.   میکنند. یعنی در حالتی کامال منفعالن ، ارسردگی و ناکامی را تجرب  می            

بیند   ای هم نمی    عبارت دیگر ررد ن  تنها بر مسایل خود کنترلی ندارد رایده           ب 

 تا برای اصالح وضع موجود تالش کند. 

 اجزای اصلی مهارت خودآگاهی 

 شناخت احساسات -1

باشیم ای  است   کند زندگی مورقی داشت    از عوامل مهمی ک  ب  ما کمک می       

ک  خود را بشناسیم، احساس خوبی در مورد خود داشت  و از کسی ک                       

کنید کسی ک  احساس خوبی نسبت ب           رکر می   هستیم، شاد و راضی باشیم.    

ویژگی های چنین ا فرادی عبارتند      هایی دارد؟     خود دارد چ  ویژگی   

 از:

 شناسد و  ها و استعدادهای خود را می خصوصیات مثبت، توانایی

 کند. ها ارتخار می  ب  آن

 پذیرد و  شناسد، می خصوصیات منفی و نقاط ضعف خود را می

 ها را اصالح نماید. کند آن سعی می

 پذیرد. شناسد و می مورقیتها و شکستهای خود را می 

 گذارد. ب  خود و دیگران احترا  می 

 کند.  برای رسیدن ب  اهداف خود تالش می 

برخی اوقات اررادی ک  ب  ما نزدیک هستند بیش از خود ما راجیع بی        

دانند. از ای  رو     سازد می نکات قوت و آنچ  ک  ما را منحصر ب  ررد می

توانید از همسر، ررزند، دوست و یا یک همکالسی کمک بخواهیید  می

تا شما هر کدا  س  نقط  ی قوت و س  نقط  ضعف شما را بیان کینینید.      

خودتان س  مورد از نقاط قوت و ضعفتان را ک  رکر می  قبل از آن باید

 کنید خوا می شناسید را یادداشت کنید.
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بعد از این که لیستی از ن اط ضعف و قوت خوودتوان را از       

طریق افراد نزدیک خود آماده کردید   در موورد ایون           

سواالت خوب بیندیشید و جوابهای سازنده و واقعی را برای 

 ها پیدا کنید.آن

از پی بردن به اینکه افراد چه خصوصیاتی را در شممما      .1

 کنید؟ پسندند چه احساسی پیدا می می

اید که از آن اطمال        آیا به نکات قوتی در خود پی برده .2

 نداشتید؟

کس به نقطه قوتی کمه     آیا موردی وجود داشت که هیچ .3

ای نکرده باشد و شمما   پندارید اشاره خود آن را مهم می

 از آن احساس ناامیدی کرده باشید؟

توان دیگران را از این نقمطمه قموت آگماه          چگونه می .4

 ساخت؟

آیا موردی وجود داشت که در آن بیش از یک نفر به یک  .5

 خصوصیت مثبت شما اشاره کرده باشد؟

و در نهایت به این سؤال پاسخ دهید کسی که احساس  .6

کند  خوبی نسبت به خود دارد در مورد خود چطور فکر می

 کند. و چگونه رفتار می

 

بعد از این که به سواالت  جواب دادید، لیمسمت کمامملمی از           

ها ضعیم  هسمتمیمد،        خصوصیات منفی و یا کارهایی که در آن

ها را تغیمیمر    توانید آن بنویسید. سپس اضافه کنید که چطور می 

دهید و یا اصالح کنید و اگر چنین کاری انمامام دهمیمد چمه          

   احساسی در مورد خود پیدا خواهید کرد.

نقاط ضع  من......نحوه اصالح آن.....نو  احساس پس از 

 اصالح......

 هوش هیجانی -2

خیود     « هوش هیجیانیی  » از اجزای مهم مهارت خودآگاهی، پی بردن ب 

باشد. ب  راستی هوش هیجانی چیست؟ هوش هیجانیی عیبیارت        می

کار گیری دانش ب  دسیت  است : از توانایی شما برای اکتساا و ب  

آمده از احساسات خودتان و احساسات دیگران ب  منظور دستیابیی  

 مندی از زندگی کاملتر. ب  مورقیت بیشتر و بهره

 باشد: رسیدن به چنین هوشی دارای مراحل زیر می
 آگاهی از احساسات خود  .1

 کنترل و اعمال مدیریت بر احساسات  .2

 خودانگیختگی یا داشت  منبع حمایت درونی .3

همدلی یا درک احساسات و عالیق دیگران و احترا  گیذاردن بی       .4

 های مختلف. تفاوتهای موجود در احساسات ارراد نسبت ب  پدیده

 کنترل روابط .5

  عزت نفس:-3

 برای باال بردن عزت نفس خود سعی کنید:

 روابط اجتماعی خود را گسترش دهید. .1

 با خانواده خود ارتباط گر  و مستمر داشت  باشید. .2

ای طیراحیی        مدت و بلندمدت را ب  گون  مدت، میان اهداف کوتاه .3

 کنید ک  بتوانید ب  آنها دسترسی پیدا کنید.

 نقاط ضعف و قوت خود  را شناسایی کنید. .4

 هرگز خود را با دیگران مقایس  نکنید. .5

 خویشت  پذیر باشید. یعنی، احساس غرور نمائید. .6

 مثبت رکر کنید. .7

 اررادی را بیابید ک  بتوانید از آنها چیزی بیاموزید. .8

 همدلی -1
همدلی یک مهارت و توانایی است و مانند هر توانایی دیگر نیاز ب  آموزش،               

تمری  و تجرب  دارد. همدلی ب  ررد ای  امکان را می دهد ک  بتواند احساسات 

و حاالتی را در دیگری بفهمد ک  تا کنون   تجرب   نکرده است. همدلی                       

تر درک  باعث می شود ک  ازسطح خودمان رراتر ررت  و دیگران را عمیق                

  نماییم.

 موانع همدلی عبارتند از:
ستایش همراه با ارزیابی       -4 تشخیص گذاری   -3برچسب زدن     -2   انتقاد  -1

بی اهمیت و   -7اغراق کردن یا بزرگ کردن مشکل             -6نصیحت کردن       -5

 سرزنش کردن - 9ب  رخ کشیدن و مقایس  کردن- 8  کوچک کردن مشکل

 مهم ترین روش های همدلی عبارتند از:
انیعیکیاس       -4   انعکاس احسیاسیات  -3بازپردازی   -2   گوش کردن رعال-1

 مشاهده زبان بدن   -6  تمرکز بر کلمات احساسی -5محتوا یا معانی   

اگیر می          “ پرسیدن ای  سؤال از خود ک -8  توج  ب  محتوای کلی پیا -7 

 “چنی  وضعیتی را تجرب  می کرد  چ  احساسی داشتم؟

 خودپنداره -5

احساسی ک  هرکس در باره خود دارد نقش مهمی در سالمت روانی او دارد.          

تا حد زیادی ب  وسیل  تجارا گذشت  ما                طرز برداشت ما از خودمان        

) مورقیتها و شکستهای ما( و آنچ  دیگران درباره ما رکر می کنند، شکل می                

 گیرد. 
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 توصیه هایی جهت اصالح و تقویت خود پنداره خود

 ررد هیچ گاه پس از یک یا دو تجرب  بد، خودپنداره منفی نسازد.  -4 

اوضاع را بررسی کنید، ب  هر اندازه ک  می توانید ب  طور واقع بینان  تر ب                         -2

 خود نگاه کنید .

 سعی کنید نقاط ضعف را اصالح کنید.  -3

تصمیم قاطعی در شناخت باورها، احساسات، تواناییها واهداف خود داشت                 -4

 باشید.

 واقعیت را بپذیرید و با آن روبرو شوید. -5

6 

منبع: آموزش مهارتهای زندگی.مرکز مشاوره دانشجویی.دانشگاه علم و صنعت             
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شناسید. به این دلیل  حسی که در نگاه اول با عشق  اشتباه گرفته  می شود.حس شدید و ناگهانی جذب شدن به سمت کسی که او را خوب نمی   : شهوت

ای مبنبا عشق اشتباه گرفته می شود که جاذبه آن بسیار زیاد است. احساساتی که با شهوت  ایجاد می شود کامالً  واقعی به نظر می رسند اما بر  

-اند به هیچ وجه نمیاین افراد که شدیداً گرفتار جاذبه فیزیکی همدیگر شدهخیال است. در واقع شادی و جاذبه از ویژگیهای مهم شهوت است. 

در واقع بنیان شهوت خیال است و نه واقعیتها. اگر رابطـه   زنند.  کنند و همیشه در مورد هم حرف میتوانند از هم دور شوند، مدام به هم فکر می

تواند بـر پـایـه      ایی فقط بر مبنای جاذبه فیزیک باشد، پس بر مبنای شهوت است. این که واقعاً عاشق همدیگر باشید زمان می برد و فقط نمی 

 جذابیت فیزیکی باشد.

کنند اگر کنند. آنها تصور می شود که مردم احساسات بی اساس خود را تحلیل منطقی میمعموالً به این دلیل با عشق اشتباه گرفته میعالقه وسواسی:  

فردی مـدام در ذهنشان است پس حتما عاشقـش هستند. عالقه وسواسی  شبیه شهوت است با این تفاوت که خیلی گمراه کننده  و مخرب تر  

است. در شهوت افراد به مرور که با همدیگر آشنا می شوند از شدت شهوتشان کم می شود و از بین می رود اما عالقه وسواسی همچنان بـاقـی    

میماند. هر چه زمان و تالش بیشتری صرف یک عالقه وسواسی ناسالم شود این عالقه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از این رو از دست دادن هویت   

الزم به ذکر است  شود فرد بیشتر و بیشتر به طرف مقابل وابسته شده و خود را نابود کند. کند که باعث میفردی چرخه شومی از رفتار ایجاد می

وقتی فردی در رابطه ایی است که در واقع وجود ندارد، یا فردی انرژی بیشتری  .  تواند به عالقه وسواسی تبدیل شودکه عشق یک طرفه هم می

اگر تصور می کنید خودتان را گم کرده اید، اگر  :نکته. گیردکند، پایه و اساس عالقه وسواسی شکل میرا نسبت به دیگری در رابطه صرف می

همیشه سعی دارید طرفتان را خوشنود کنید در حالی که او مثل شما رفتار نمیکند و اگر همه تصمیمات زندگیتان را بـر اسـاس         

 اید.گیرید، به احتمال زیاد گرفتار عالقه وسواسی شدهاحساسات و نیازهای فرد مقابل می

شود، به ندرت بر اساس عشق است و افراد برای از بین بردن حس ایی  که خیلی زود بعد از تمام شدن یک رابطه دیگر شروع میرابطه:  روابط برگشتی

-. رابطه برگشتی به این دلیل مشابه عشق است که فردی که آن را تجربه می تنهایی خود سریع به دنبال پر کردن جای خالی فرد قبلی هستند

شخـ،،  .  اند و دوست دارند دوباره آن امنیت را احساس کنندکند دوست دارد عاشق باشد، آنها به امن بودن در یک رابطه عاشقانه عادت کرده

 خود را متقاعد می کند که عاشق شده و مدام در حال بازیابی تجربیات خوش گذشته ی خود است.
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اگر یک رابطه قدیمی مدام جلوی پیشرفت یک رابطه جدید را می گیرد می تواند به این معنا 

باشد که آن رابطه در حال برگشتن است. وقتی کسی درگیر برگشت رابطه شده اسـت، بـه       

طور کامل رابطه قبلی را تمام نکرده است. در واقع هنوز هم سعی در حل مسائل و مشکـالت   

 حل شده رابطه قبلی دارد. 

عشق یکی از زیبایی است که هر انسانی به نوعی آن را تجربه کرده اسات  

ولی مساله ایی که وجود دارد این است که در خیلی از موارد افراد آن را 

با احساسات و چیزهای دیگری، اشتباه میگیرند.در زیر به سه چیزی که اکثر  

 افراد آنها را با عشق اشتباه می گیرند اشاره میکنیم:
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در جوامع امروز و بخصوص کشورهای در حال توسع ، پیشررت دانش              

پزشکی، کاهش مرگ و میر نوزادان و تغییر و تحوالت شرایط اقتصادی،     

سیاسی و اجتماعی و بهبود وضعیت تغذی  موجب ارزایش جمعیت                   

سالمندان گردیده است. در اوایل قرن بیستم امید ب  زندگی در بدو تولد              

سال داشتند و بعد از       66% از مرد  باالی     4سال بود و رقط       48در جهان،   

سال ارزایش یارت و بر اساس برآورد  و اعال       65ای  میزان ب   1955سال 

، امید ب     2626شود ک  تا سال       سازمان بهداشت جهانی، پیش بینی می       

% از جمعیت جهان    26سال،    65سال برسد و جمعیت باالی        77زندگی ب    

را در بر خواهد گررت . در ایران نیز بررسی ها و شاخصهای آماری                     

شود باشد بطوری ک  پیش بینی می      حاکی از رشد پر شتاا پیر شدن می        

 36الی    25در کشور ما انفجار سالمندی رخ خواهد داد و             1416در سال   

 سال قرار خواهند گررت.  56درصد جمعیت در سنی  باالی 

تواند تأثیر  عوامل زیادی بر کیفیت زندگی و شادی و نشاط سالمندی  می       

بگذارد ک  یکی از ای  عوامل، حمایت اجتماعی است. رایجتری  تعریف           

حمایت اجتماعی بر دردسترس بودن و کیفیت ارتباط با اررادی تأکید                

کنند. منابع حمایتی    دارد ک  در مواقع نیاز منابع حمایت را رراهم می               

شود ک  ررد احساس مراقبت، مورد عالق  بودن، عزت نفس،            موجب می 

 ارزشمندبودن و رضایت از زندگی داشت  باشد. 

ای نسبت به استر  آسیب پذیر          ازآنجا که سالمندان بطور ویژه       

توانند  نقش مهمی در کنترل         میهای اجتماعی   حمایتهستند؛  

استر  و اضطراب که یکی از ابعاد سالمت عمومی است، ایفا نماید.               

این امر همچنین بر عملکرد روانی اجتماعی سالمندان مؤثر بوده و                

زای منجر به افزایش توانایی شخص در سازگاری با تجارب استر               

 شوند.  زندگی می

توانیم به سالمندان عزیزمان کمک کنیم تا دوران اما چگونه می

 سالمندی شادی بگذرانند؟ 

 محیط شادی برایشان مهیا کنیم

ارتند و حسرت   دوران پیری، دورانی است ک  ارراد زیاد ب  یاد گذشت  می          

ارتند شان می عمر ررت  را می خورند، یاد دوستان و آشنایان از دست ررت             

خورند ک  محور تصمیم گیری نیستند. از کارهایی ک  می              و غص  می   

هایشان با رراهم   توانیم انجا  دهیم ای  است، سعی کنیم از درد و غص               

کردن محیط شاد  بکاهیم، مثاًل چند روز جلوتر ، سالگرد تولدشان را                  

های جش  بگیریم و آنها را شگفت زده کنیم، ب  ارتخار آنها مهمانی                  

اند را بیشتر ب  خان       ها ک  همیش  مای  شادی و نشاط        بیشتری بدهیم، نوه  

 شان ببریم، سعی کنیم هر روز با تلف  و پیامک ب  یادشان باشیم.

 یک کار خو  و ماندگار

هییابییخییواهیییییدکیی     ازآن

خاطراتشان را بنیویسینید،    

اگر توان نوشت  نیدارنید،   

برایشان ضبط کنید، بیاور  

کنید مطماناً با ایی  کیار       

شور و شوق را بی  آنیهیا      

گردانید، اصالً شایید  برمی

توانستید بیرایشیان چیا       

 شود.کنید، مهم روحی  آنهاست ک  با ای  کار تقویت می

 ها برای ورزشتشویق آن

می توان از همی  امروز هم با ورزش های سبک و تحت نظر پزشک                   

تواند عالوه بر سالمتی و طول عمر         روی هر روزه می    شروع کرد. پیاده  

بیشتر، اوقات آنها را پُر کرده و شادابیشان را بیشتر کند. سعی کنید حداقل 

 توانند شنا کنند.ها را ب  استخر ببرید، حتی اگر نمیای یک روز آنهفت 

 تکنولوژی روز را یادشان بدهید

 شاید کم سواد باشند  شاید دیر یاد بگیرند  اما سعی کنید:

تا استفاده از تکنولوژی روز را یاد بگیرند، مثاًل استفاده از پیامک و یا                 -1

ها یک کامپیوتر برایشان بگیرید و استفاده از اینترنت را ب  آن               -2وایبر.  

وقت -3موج های جالب رادیو را برایشان یادداشت کنید.             -2یاد دهید. 

ها زنگ بزنید و        های شاد و جذاا تلویزیون ب  آن              شروع برنام   

بدون بهان  و یا مناسبتی،        -4راهنماییشان کنید تا کدا  کانال را بگیرند.          

ای برای مادر بزرگتان یک روسری روش  بخرید و ازش بخواهید              بهان 

یک رومیزی قشنگ     -5ک  برای ررت  ب  سینما شما را همراهی کند؟              

تواند ب  خان  سوت و کور های رنگی و.. هم  اینها میلیمویی رنگ، لیوان

های شاد،  استفاده از لباس    -6ای بدهد.   والدی  مسنتان رنگ و لعاا تازه     

سازد، تشویقشان کنید ک  هم شاد بپوشند و هم ب           ها را شاد می   روحی  آن 

سینما، تئاتر، موزه، نمایشگاه بروند و خالص  در اجتماع حضور داشت                 

  باشند.

 منبع: فصلنامه سالمند
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آذر  3گاهنامه بهداشت و روان. دفتر مشاوره دانشگاه علوم پزشکی دزفول. سال دوم شماره

 

خشم یک ا سا  پیچیده است که به صورت جسمانی و هیجانی ابراز می شود.                 

هایی است که در آن      خشم واکنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایط و موقعیت          

کنیم، یا معتقدیم صدمه خواهیم دید یا       شویم و ا سا  تهدید می    دچار ناکامی می  

فردی در مورد ما دچار اشتباه شده است. این ا سا  می تواند از یک ا سا                    

 . خفیف ناخوشایند تا یک ا سا  شدید عصبانیت را در برگیرد

-بطورکلی می توان گفت خشم توسط رویدادهای درونی و بیرونی برانگیخته می              

تان یا رویداد گیر افتادن در       شود . ممکن است از یک فرد مثل همکار یا رئیس             

همچنین خشم ممکن است از نگرانی یا اشتغال  .ترافیک ، لغو پرواز خشمگین شوید

خاطرات رویدادهای نارا ت کننده و        .ذهنی درباره مشکالت شخصی ناشی شود      

 . خشم برانگیز نیز می تواند موجب بروز خشم گردد

 :علت خشم افراد را به این شکل توصیف می کندده  4331مابل  در سال 

 جلوگیری از رفتار هدفمند .4

 تحقیر شدن یا مورد تبعیض قرار گرفتن .٢

 مورد پیشداوری یا بی مهری قرار گرفتن .3

 مورد فریب کاری یا عهد شکنی قرار گرفتن .1

 تحقیر شدن احساسات ، ارزشها ، یا اقتدار واقعی فرد از سوی دیگران .۵

 مورد بدرفتاری و بی توجهی قرار گرفتن از سوی دیگران .۶

 صدمه دیدن در نتیجه بی توجهی نسبت به خود .٧

 رفتار حاکی از بی توجهی دیگران .٨

 مورد تجاوز و حمله بدنی یا کالمی قرار گرفتن .3

 قربانی شدن . 4١

 عالئم هشدار دهنده نشانه های خشم

 : نشانه های هیجانی

، تحرییک، رنیجیش،      تنفرغضب، ، توزی ، کینهخصومت، عصبانیت، خشونت

ا سا  ترک شدن، تر ، تحقیر شدن، بی  رمتی، ا سیا  گینیاه، بیی         

 صبری، ناامنی،  سادت، طرد شدگی.

 : نشانه های شناختی

های شنیاخیتیی بیه       نشانه

افکاری اطالق می شود که 

در واکنش به میوقیعیییت       

خشم بر انگییز بیه ذهین        

وقتی فرد عصبانی می شود معموالً رویدادها را به شیوه  .کنندافراد خطور می

می گویند. خودگویی افیراد   ”  خود گویی” به این افکار  .کندخاصی تفسیر می

خشمگین معموالً انتقادی و خصمانه است و منعکس کننده باور او نسبت بیه  

 :جهان، افراد ، مکانها و اشیا است

 کاهش تمرکز -

 اشتغال ذهنی با  رف یا رفتار طرف مقابل •

 خودگوییهای منفی مانند سرزنش طرف مقابل •

 تحریفهای شناختی مثل بزرگ نمایی •

                                           افکار بایددار •

دانمیمد،   دانید که شیوه ابراز خشمتان چیست؟ اگر نمممی    آیا شما می

ممکن است دلیل مشکالتی که در خانه، محل کار یا زندگی اجتماعمی  

دارید، همین باشد. نگذارید خشم، کنترل شما را به دست بگیرد، بلکه 

شما باید با شناختن سه روش اصلی مهار خشم، کنترل زندگی خود را 

به دست بگیرید. این سه شیوه عبارتند از: فرو نشانمدن ، بمیمرون          

 ریختن و منفار شدن و کنترل یا مهار کردن خشم. 

 فرو نشاندن
روش فرو نشاندن خشم، در اشخاصی وجود دارد که خشم را به طور کیل چیییزی      

ناپسند دانسته و سرکوب کردن آنرا کاری شایسته می دانند. افرادی کیه از ایین          

اند که ا سا  و ابراز خشم را نادیده بگیرند. آنها  کنند عادت کردهروش پیروی می

مدام نگران این هستند که در صورت عصبانیت، دیگران درباره آنهیا چیه فیکیری         

کنند در تمام ا وال خواهند کرد. مهمترین دل مشغولی آنها این است که سعی می 

 موافق دل دیگران عمل کنند و همه آنها را به دید مثبت بنگرند. 

 

 بیرون ریختن و منفجر شدن 
این روش درست نقطه مقابل شیوه قبلی است. چنین شیخیصیی، بیرخیالف فیرد            

کند. آنها هیچ چیزی را  سرکوب کننده، خشم خود را آزادانه و بدون کنترل ابراز می

تازند. هیر     دارند و تحت تأثیر شدت موقعیت، بی ر مانه بر همه میدر دل نگه نمی

تواند هدف  مالت لفظی یا جسمی آنها باشد. آنها معموالً به خاطر شییوه  کسی می

دهند کیه    شوند و گاهی قول میابراز خشم خود دچار پشیمانی و ا سا  گناه می

اند که ابراز خشم روشی سری  و رفتار خود را تغییر دهند. این دسته از افراد آموخته 

 مطمئن برای رسیدن به خواسته ها و کنترل دیگران است. 

 کنترل یا مهار کردن

آخرین روش، کنترل یا مهار خشم است. شخصی که چنین روشی در ابیراز خشیم      

کند. او به جیای   دارد، از میزان خشم خود آگاه است و آنرا در راهی سازنده ابراز می

سرکوب کردن یا منفجر شدن از غضب، به ا سا  خود واقف است و انرژی  اصل 

 کند که منجر به یک تغییر در موقعیت یا رابطه آنها شیود.  از آنرا در راهی صرف می
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 نشانه های جسمانی 

 افزایش ضربان قلب•

 افزایش فشار خون •

 گشاد شدن مردمک چشم •

 منقبض شدن عضالت •

 تغییر رنگ چهره سرخ شدن یا رنگ پریدگی •

 داغ شدن یا یخ کردن •

 های بدنبیحس شدن برخی قسمت •

 تغییر تنفس •

 ا سا  درد در قفسه سینه •

 نشانه های رفتاری 

 مشت کردن دستها •

 عقب و جلو رفتن •

 کوبیدن در •

 باال بردن صدا •

 



 

  

 مهار و کنترل خشم 

که چگونه و کجا خشم خود را بروز دهید به شرایط بستگی دارد. لذا افرادی  این

ای برای کنترل  که کنترل عصبانیت در آنها سخت و دشوار است نیاز به برنامه

عصبانیت دارند. با این  ال راهکارهای زیر به شما کمک خواهد کرد تا بر خشم 

 خود مسلط شوید یا آن را به طرز صحیحی بروز دهید. 

هنگام خشمگین شدن نخستین مطلبی که باید به آن تیوجیه       : کنترل زبان-1

کنید کنترل زبانتان است )یعنی هر سخنی را نگویید و اول فکر کنید(. اگیرچیه        

کنترل زبان هنگام عصبانیت و خشم، سخت و دشوار است، چون بیرای بیرخیی      

افراد کنترل دست خود که به کسی صدمه نزنند و کنترل پای خود که در مسییر  

 خالف گام برندارند، 

میطیمیئین     :  تان موکول کنید  واکنش خود را به بعد از رفع شدن عصبانیت-2

رسد بهترین راه نییسیت،    باشید هنگام خشم، همیشه اولین راهی که به ذهن می

توانید بهترین راه را برگزینید. اگر عصبانی   بنابراین با به تعویق انداختن خشم می

واکنش خود را در برابر شرایط موجود به پیس از       ۰۵تا  ۱هستید با شمردن از 

 تان موکول کنید. رف  شدن عصبانیت

در لحظه عصبانیت چند نفس عمیق بکشید.کار بیاعیث    نفس عمیق بکشید:    -3

 شود.  رسانی بهتر و فعالیت بهتر مغز می خون

بسیاری از مواق  با چشم پوشی از برخی مسائل یا رفتارهیا  اهمیت ندهید:  -4

 توان خود را از افتادن در دام عصبانیت نجات داد. می

گاهی یک مسأله یا مشیکیل از       های مختلف را مد نظر قرار دهید:   دیدگاه-5

توان به آن پرداخت،  های مختلفی می ابعاد مختلفی قابل بررسی است و با دیدگاه

گیری درباره درست یا غلط بودن آن، کیاری بیییهیوده اسیت.           در نتیجه تصمیم

های طرف مقابل ما نباید باعث شود فکر کنیم او اشیتیبیاه       متفاوت بودن دیدگاه

 که  ق فقط با ماست. کند یا این می

وقتی می بیینییید کیه درصیدد            کمی قدم بزنید تا خشمتان فروکش کند: -6

خشمگین شدن هستید، خود را از آن محل دور کنید. بهانه ای بیییاوریید و از         

 تان را فروکش دهید. جلسه بیرون روید تا بتوانید عصبانیت

های با پرسیدن سؤال:  قبل از نشان دادن هرگونه واکنش، توضیح بخواهید  -7

های دیگران اسیتیفیاده کیرده و         مختلف وقت را بگذرانید. می توانید از صحبت 

دهید که اشتباه خیود را      سؤاالتی از آنها بپرسید. با این کار به آن فرد زمان می 

 تصحیح کند. 

هیچ عکس العملی نشان ندهید. اگر می  :  ای استفاده کنیدثانیه 11از قانون -8

ی کاری یا پشت تلفن می خواهید کنترل خشمتان را از   بینید که در یک جلسه

 بشمارید تا از عصبانی شدنتان جلوگیری شود.  ۱۵دست بدهید، با خود تا 

: همیشه کسی را بیرای درد     باکسی که می تواند آرامتان کند حرف بزنید  -9

دل کردن و تکیه کردن داشته باشید، چه داخل و چه خارج از محل کار. سیعیی    

کنید که با او بیرون رفته و کمی صحبت کنید. درسیت نیییسیت کیه هیمیه                 

 ا ساساتتان را در خود نگاه داشته و بیرون نریزید. 

اجازه ندهییید کیه تصیوییر          :  برای از بین بردن عصبانیتتان ورزش کنید  -11

کاریتان با عصبانی شدن و از دست رفتن کنترلتان مخدوش شود. در این مواقی    

 ورزش کمک بسیار خوبی است.

-آگاه باشید که در چه موقعییت : ببینید چه چیز باعث عصبانیتتان می شود -11

هایی کنترل خود را از دست داده و عصبانی می شوید )منب  خشم را بییابییید(.      

شما می شود درصدد جلوگیری از  وقتی فهمیدید که چه چیز منجر به عصبانیت

 هایی برآیید. ایجاد چنین موقعیت

: ببینید رفتار هر کدام از همکارانتان چه عالئیمیی    همکارانتان را بشناسید  -12

میانید، در     های آنها که برای شما مثل انتقاد میدارد. ممکن است خیلی از  رف 

تیان،  واق   کم شوخی داشته باشد. با شناختن شخصیت و رفتارهای همیکیاران   

 توانید با انتقادات آنها کنار بیایید.بهتر می

زمانی که می خواهید کار جدییدی  :  واکنش افراد دیگر را پیش بینی کنید-13

را انجام دهید، واکنش و عکس العمل نزدیکانی که با آنها در ارتباط هستییید را     

پیش بینی کنید. با این کار می توانید بهتر با انتقادات و ایرادهای آنهیا پیس از        

 انجام کار کنار بیایید. 

: قبل از نوشتن هر پیام و یا متن نوشتاری نامحترمانه کمی صبر کانایاد     -14

  تی اگر  ق با شما باشد.روز بعد دوباره آن را خوانده و تجدیدنظر کنید. 

: یاد بگیرید که با ترک محییط   در پایان هر روز خشمتان را دور بیندازید  -15

کارتان، عصبانیت های خود را نیز دور بریزید. بعد از کار، به اموراتی بپردازید کیه   

 برید.به آن عالقه داشته و لذت می

اگر در هنگام عصبانیییت   :  های عصبی خود عذرخواهی کنیدبرای طغیان -16

 به کسی بی ا ترامی کنید، از او معذرت بخواهید. 

تیان     بعد از اینکه عصبیانیییت   به فواید و مضرات عصبانیت فکر کنید:  -17

فروکش کرد با خود فکر کنید این عصبانیت چه فوایدی برای من و فرد میقیابیل    

قدر بود؟ آیا مشکیل را     ها و اثرات منفی آن روی من و دیگری چه داشت؟ آسیب

 برطرف کرد؟

نکت  بسیار مهمی ک  وجود دارد ایی  اسیت کی             موقعیت را بپذیرید:  -18

 توان تغییر داد پس شرایط را باید پذیررت. برخی چیزها را نمی
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باشد. انتخاا همسر    های سالم می  داشت  اجتماع سالم در گرو وجود ارراد و خانواده

در ایجاد یک محیط خانوادگی مناسب و کیفیت تربیت ررزندان نقش بسیار مهمیی  

دارد. بنابرای  برای حفظ سالمت خانواده هر کس باید قبل از ازدواج از خود بپرسد  

ها تیا      کند؟ ای  مالک  هایی همسر آینده خود را انتخاا می  ک  بر اساس چ  مالک

ثبات، اصیل یا تصنعی هستند؟ در تعیی    چ  میزان اساسی یا غیر اساسی، استوار یا بی

هیا و      های ازدواج، تا چ  میزان مستقل هستند و چقدر وابستی  بی  گیراییش          مالک

های آنان در زندگی چیست و ب  دنیبیال چی           باشند؟ آرمان  های دیگران می  تحمیل

 اند؟  اهداری دست ب  تشکیل خانواده زده

 عوامل کلی در انتخا  همسر

ی بی  ررهنگی ک  سی و س  ریرهینیگ در       در یک مطالع جذابیت ظاهری: -4

ی موارد بی  عینیوان          نقاط مختلف جهان را در بر می گررت، ظاهر ریزیکی در هم 

جذابتری  عامل توسط مردان ذکر شده بود، در حالی ک  خانمها ب  دورنمای میالیی   

 کردند.مردان و بلندپروازی آنها یا سخت کوشی و جدی بودن آنها توج  می

به طور ت ریبی می توان گفت که جذابیت ظاهری در فرایند آشنایی 

برای مردان از اهمیت بیشتر برخوردار است و کیفیتهای شخصویوتوی    

 برای زنان مهمتر است. 

: ب  نظر می رسد ک  جذابیت شخصیت در انتخاا همسیر   جذابیت شخصیتی-2

مهمتر از ظاهر ررد است. علی رغم هم  آنچ  ک  هر دو جنس درباره جذابیت اییده   

کنند ک  ب  لحاظ جیذابیییت    آل مد نظر دارند، ب  طور واقعی همسری را انتخاا می

 همانند خودشان باشند 

: موقعیت اجتماعی شامل طیبیقی  اجیتیمیاعیی،           جذابیت موقعیت اجتماعی-3

موقعیت اقتصادی، شأن و منزلت اجتماعی، شهرت، اعتبار، اصیالیت خیانیوادگیی،        

 تحصیالت، شغل، قومیت، مذهب،زبان و ررهنگ می شود. 

تیحیقیییقیات      است ک  با هم داریم.    “  شباهتهایی” یکی دیگر از منابع جذابیت  -4

-بسیاری نشان داده اند ک  دانشجویان ب  شباهتهای شخصیتی و نگرشی توج  میی    

. هرچ  شباهت بی  دو نفر بیشیتیر   کنند، ب  ویژه زمانی ک  چندان درگیر عشق نیستند

آید. شباهتها بیشتر در مورد اندیش  ها، بیاورهیا و        باشد، جذابیت بیشتری بوجود می

 نگرش ها است. 

: یک رردخجالتی ممک  است یک ررد صبور و شجاع را جذاا بداند تضادها  -4

یا رردی ک  پر سرو صدا است ممک  است رردی ک  بی سر و صداست را جیذاا    

اییم ییا     بداند. تضادها و تفاوتها ب  صفات و شرایطی اشاره دارد ک  ما تجرب  نکیرده  

راقد آن هستیم اما آن را جذاا می دانیم و می خواهیم ک  صاحب آن صیفیت ییا      

 دارای آن شرایط شویم.

 نحوه طرح سوال برای بدست آوردن شناخت اولیه در اولین جلسات صحبت

و با شنیدن هر پیاسیخ   جواب توضی ی بخواهد سواالت شما باید تا حد امکان 

 در صورت قانع شدن سواالت بعدی را طراحی کنید. بیشتر توضیح یا مثال بخواهید. 

 تا حد امکان خود را از هم  جهات معرری کنید. مشخصات فردی: 

: صفات بارز خانواده خود را توضیح دهییید. چی  کسیی           مشخصات خانوادگی

بیشتری  نقش را در تصمیم گیری های شما دارد؟ چ  کسی را در اطراریان خود بی   

عنوان الگو می پذیرید؟ رابط  شما با تک تک ارراد خانواده چگون  است؟ عیادات  

 و برنام  ها و حساسیت های خانواده تان چیست؟ 

: مرد  را از لحاظ اعتقادی ب  چند دست  تقسیم می کنید؟ بیرنیامی  هیای          اعت ادی

 دهید؟عبادی شما چگون  است؟ چ  کارهایی را ب  عنوان عبادت انجا  می

: چقدر آمادگی برای ازدواج را در خود می بیینییید و چیرا          برنامه های زندگی

قصد دارید ازدواج کنید؟ مالک ها و انتظارات شما از طرف دیگر چییسیت؟ چی       

 عادتها و برنام  های ثابتی دارید؟ 

سواالت کلی تر را که برایتان مهمتر است در اولین جلسات و بر اساس 

 . سواالتی که برایتان پیش می آید مطرح کنید

  ده اشتباه در فرایند آشنایی
ب  نظر می رسد نپرسیدن سواالت کاری ب  چینید   سواالت کافی نمی پرسیم:  -1

دلیل باشد یا ممک  است جنب  های عاشقان  رابط  را مخدوش کند  یا اینک  ما خود 

نمی خواهیم جواا خیلی از سوالهای خود را بدانیم چون ممک  است بعداز مدتهیا  

کسی را یارت  باشیم ک  ب  ما قول ازدواج داده باشد ونمی خواهیم از دست بدهیم یا 

اینک  می ترسیم متقابال از ما نیز همان سواالت پرسیده شود و یا اینکی  نیمیییدانیییم         

 درباره چ  موضوعاتی باید سؤال بپرسیم.

 گیریمنشان  های هشداردهنده مشکالت بالقوه را نادیده می-2

 کنیم.عجوالنه و زودهنگام سازش می-3

 .شویمتسلیم زرق و برق های مادی و ظاهر می-5 

قبل از اینک  متوج  شویم ک  با او تفیاهیم   دانیم: تعهد را م دم بر تفاهم می-6

 داریم وآیا او همسر مناسبی برای ما هست یا ن ، متعهد ب  ازدواج با او می شویم.

 گیریم.تردیدهای خود را نادیده می-7

 .تفاهم را بر عالقه و م بت م دم می دانیم-8

 باور به اینکه او را تغییر خواهیم داد.-9

 باور به اینکه پس از ازدواج مشکالت کم می شود.-16

 اصول و معیارهای انتخا  همسر
 تطابق و تناسب ررهنگی بی  دختر و پسر .1

 تطابق و تناسب اقتصادی ررد و خانواده .2

 تطابق و تناسب اعتقادی ، ارزشی و معنوی .3

 تناسب سطح سواد و تحصیالت .4

 بعد جغراریایی .5

 باورهای اشتباه برای ازدواج کردن
 شود.ازدواج باعث ررع رشارهای روانی می .1

 اساس ازدواج رقط و رقط عشق است. .2

 ازدواج راهی است برای سعادتمند شدن. .3

 ی یک ازدواج می باشد.دوستی قبل از ازدواج تضمی  کننده .4

 دهد در زندگی مورق خواهد بود.رردی ک  ب  خانواده خود  اهمیت می .5

 دهم.ازدواج میکنم بعدا تغییرش می .6

 تواند مرا خوشبخت کند و الغیر.رقط رالنی می .7

 زن و شوهر باید هم  ی گذشت  ی خود را ب  همدیگر بگویند. .8
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سن ازدواج در کشور باال رفته است. و در میان دختران تحصیل             

کرده این مهم بیشتر به چشم میخورد. تغییر سبک زندگی یا              

های سنتی هم از دالیل تاخیر در ازدواج جوانان     بازنگری در نقش

 ایرانی معرفی شده است. 

در خصوص مهمترین عواملی که به گریز جوانان به خصوص دختران 

 گردد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:از ازدواج می

گرایش ب  تحصیالت تکمیلی و اهتما  ب           ادامه ت صیالت در سطوح باال:    

انجا  آن یکی از موانع عمده ایی است ک  در سر راه ازدواج بسیاری از جوانان                  

قرار دارد اما ای  ک  ای  موضوع اساسًا بتواند ب  عنوان مانعی برای کسب علم و                  

 ر  رخ نماید در خور تامل و بررسی و محل مناقش  بی  صاحبنظران است. و لذا                 

توان بین ازدواج و ادامه ت صیل در م طع          در صورت تمایل می   

ت صیالت تکمیلی از طریق زیر هماهنگی ایجاد نمود  به گونه ایی            

طوالنی بودن دوران     -1که به هر دو خواسته  جامه عمل پوشانده شود:        

 گنجاندن شرط موارقت و همکاری همسر برای ادام  تحصیل در عقدنام -2 عقد

توارق طرری  برای کنترل و جلوگیری از داشت  ررزند برای مدت زمان                     -3

کمک و مساعدت والدی  دو طرف در پیش گررت  زندگی همراه              -4  تحصیل

با قناعت و ساده زیستی)زندگی دانشجویی( و بهره گیری از کمک مالی والدی              

 دو طرف )در صورت داشت  استطاعت مالی(.

: سخت گیری در انتخاا      مشکل شدن شرایط ازدواج با باال رفتن سن        

همسر و رسیدن ب  سر حد وسواس. ای  امر ب  گون  ایی است ک  بتدریج مسائل                  

ها را ب  خود اختصاص داده و           جزئی و غیر قابل اعتنا بخش، اعظم دغدغ             

شود ک  ب  آسانی قابل تحصیل      دستیابی ب  ازدواج مطلوا ب  آرزویی تبدیل می        

 نیست. 

: بسیاری از ارراد نسبت ب  ای  مسأل  ک           گریز از مسئولیت پذیری خانواده    

ازدواج همراه است با: تشکیل خانواده، اداره زندگی، ررت و آمدها، ارتباطات               

جدید، برآورده کردن خواست  های همسر خود و احیانا برخی از نزدیکان، و در               

شوند و ای  امر گاهی     نهایت بچ  داری و تربیت ررزند، دچار ترس و استرس می          

کند ک  اساسا از آن منصرف می شود و یا با               آنچان در ذه  ررد سنگینی می       

نگرانی و اضطراا، وارد ای  مسیر خظیر میشود. باید توج  داشت تا انسان                     

تواند مستقیمًا وارد ای  عرص  از زندگی نشود و با مشکالت آن درگیر نشود نمی             

 از خامی و بی تجربگی در بیاید و ب  موجودی مفید تبدیل شود.

:  بر هیچ کس پوشیده نیست ک  داشت  یک همسر با وضیعت               مسایل معیشتی 

مالی مناسب مزیتها و امتیازهای خود را ب  دنبال دارد و از خیلی از استرسها و                     

کند. ولی باید در نظر گررت ک  ب  هیچ وج              مشکالت احتمالی جلوگیری می    

وضعیت مالی تضمی  کننده یک زندگی خوا و مورق نخواهد بود. برخی از                 

بانوان بر ای  باورند ک  همسر آینده آنها باید از هم اکنون، آنچ  الزم  ی یک                   

زندگی کامل و پیشررت  است را دارا باشد. شغل مناسب، درآمد خوا، مسک                

شخصی، وسیل  نقلی ، و امثال آن. باید توج  کرد ک  توج  زیاد ب  مادیات                      

 ازدواج و در کل انتخاا همسر را با مشکالت جدی روبرو می کند. 

 

چند اصل مهم برای ازدواج و        

 انتخا  همسر
خود را بنگرید ک  آیا واقعاً آماده         -

 25ازدواج کردن هستید یا ن . س          

سالگی سنی است ک  در آن ررد ب          

حد قابل قبولی از آگاهی رسیده          

 است.

اول نسبت ب  ویژگیهای اخالقی،        -

ررهنگی، روانی، عاطفی، اجتماعی     

و خانوادگی شخص مورد نظر شناختی پیدا کنید و بعد از آن ب  رکر تصمیم                  

 نهایی باشید.

خود را خوا بنگرید ک  آیا واقعاً نیاز ب  ازدواج دارید یا خیر. آیا می توانید        -

 انتظارات ررد مورد نظرتان را برآورده کنید یا خیر

مسأل  خواستگاری و ازدواجتان را با والدی  خود مطرح کنید و نظر آنها را                 -

 جویا شوید.

اگر دچار مشکل و یا بیماری هستید اقدا  ب  ررع آن  کنید و اگر طول                         -

 درمانتان طول می کشد آن را حتما با طررتان در میان بگذارید.

در صورت مشاهده محبت و دلسوزیهای  احساسی والدی  ک  خود                        -

دهید در تصمیم گیریهای آنان، احساسات بیشتر از عقل تاثیر               تشخیص می 

داشت  است با درایت خاصی ب  طور جدی با آنها بگویید ک  دخالتهای                      

 احساسی آنان زندگی آرا  را دچار سر درگمی خواهد نمود.

درباره وابستگیهای ررد انتخاا شده ب  ارراد خانواده از نظر مادی، معنوی، و            -

بایست توج  کامل نمود چرا ک  شخصی ک  قبل از ازدواج                      دینی می  

هایی دارد پس از ازدواج هم آنها را ب  راحتی از دست نخواهد داد.                وابستگی

مگر آنک  وابستگی بهتر یا مهمتری در زندگی جایگزی  آن گردد تا اولی                  

 ضعیفتر جلوه گر شود.

موقعیت اقتصادی ررد را بررسی کنید. بنگرید ک  آیا درآمد و پشتوان  مالی                -

ایی او توان برآورده کردن انتظارات شما را دارد یا خیر و اصواًل با چ  پشتوان                

 قصد دارد زندگی خود را آغاز نماید.

نکته مهم این که مسأله فرهنگ را به دقت بررسی کنید. در                  -

صورت  وجود اختالف فاحش  این امر ممکن است به صورت              

زخمی دائم زن و مرد را به ت  یر یکدیگر کشانده و زندگی                 

 زیبای آنان را دچار سردی مزمن نماید.

 اگاهی از اعتقادات مذهبی نقش مهمی در زندگی زوجی  ایفا می نماید. -

حتمًا ای  مسال  را بررسی کنید ک  شخص مورد نظر تا چ  حد وابست  ب                       -

 خانواده خود بوده و نیاز ب  حمایت روحی و اخالقی و مالی آنها دارد.

پذیر و متعصب بوده و وابست  با هنجارها و            بنگرید ک  تا چ  حد انعطاف         -

 باورهای اعتقادی خویش است.

اش آگاهی کسب   ب  طور مفصل از انتظارات طرف مقابلتان از همسر آینده            -

تان را بیان کنید. در واقع نسبت ب            کنید و انتظارات خود را از همسر آینده          

تان چ  برنام  هایی     انتظارات خود و همسرتان و ای  ک  برای زندگی آینده             

 دارید صحبت کنید و قاطعان  حررها ی خود را بزنید.

 منبع: سالمت نیوز 
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 آسیب های پنهان)کلش آف کلنز(

و...   “ راستی رضا لولت چناده “  اتک زدن، میخوام جم بخرم“ وار داریم

اینها همه از جمله تکیه کالمهایی هستند که مدتی است دنیای ذهانای   

 .      نوجوانان و جوانان را به خود اختصاص داده است

ایی مشغول بازی کیلیش     ایی از کاربران بازیهای رایانهدر ایران بخش عمده

آف کلنز یا همان جنگ قبیله ها هستند. دکتر ارجمند نیا یکی از محققین  

های اجتماعی خاطر نشان کردند که متأسفانه در ایین بیازی        وزه آسیب

فردی موفق تر است که توانایی تخریب بیشتر داشته باشد درست نیقیطیه    

مقابل آن خصوصیتی که می توان برای یک انسان موفق و سالم از لیحیا    

رو ی و جسمی در نظر گرفت. در این بازی رو یه برتر جویی و تخیرییب    

گری به گونه ایی قوت می گیرد که جان سایرین بی ارزش خواهد شد زیرا 

 کند.فرد اجازه کشتن سربازان خود را پیدا می

ضمن این که تخریب کردن مساوی با کسب غنیمت و امتیاز بیشتر اسیت،  

موفقیت مساوی با باال رفتن سطح بازی و پذیرفتن سطح باال مسیاوی بیا       

تخریب بشتر است. عالوه بر این تأسف بیشتر آنجاست که هر چه سیطیح      

موفقیت فرد بازی کننده باالتر میرود بر میزان استر  و اضطراب او افزوده 

شود، زیرا ول  و هیجان بیشتری برای ادامه بازی و رسیدن به میرا یل   می

ایی که اکثر فعاالن بازی کلش میعیتیقیدنید در        کند به گونهباالتر پیدا می

مرا ل پایین تر را تر می توان از این بازی صرف نظر کرد اما هر چه بیه    

شوند، قدرت انصراف از ادامه بازی از دست خواهید  مرا ل باالتر نزدیک می

 رفت.

از ویژگیهای بازی کلش، این است که عالوه بر اتالف وقت و زمیان بیرای       

ای مشخص، در میدت      توان با پرداخت هزینهرسیدن به مرا ل باالتر، می

زمان کوتاهی به مر له مد نظر کاربر راه پیدا کرد که به عیقیییده دکیتیر        

ارجمند نیا، در هر دو مورد فرد بازنده است چرا که در انتخاب اول، وقیت    

دهد و در انتخاب دوم، پولی که بیرای آن    گران قیمت خود را از دست می

ز مت کشیده را به هدر می دهد ضمن این که متأسفانه فرد هنگام بیازی  

هایی که به جان میخرد  نیست و در این توهم به سر می برد متوجه آسیب

شود که در  ال پیشرفت است و همین نیاز به پیشرفت است که باعث می

 این بازی پر آسیب را ادامه دهد.  

در این بازی پر آسیب و اعتیادآور، سطح خودآگاهی کاهش پیدا کرده و به 

همین دلیل متوجه گذر زمان و کاری که انجام داده نیست)در واق  خطای  

افراد در نتیجه بی قراری، خستگی، و نداشتن خود آگاهی افیزاییش میی        

یابد(. به همین دلیل است که اکثر والدین اظهار می دارند که فرزندمان بیا    

 0۵است ولی تصور می کند کمیتیر از       این که ساعتها مشغول بازی بوده 

 است.  دقیقه سرگرم بوده

ایی در این است کیه شیروع     تفاوت فا ش این بازی با سیار بازیهای رایانه

کننده بازی شما هستید ولی در بازی جنگ قبایل اختیار شروع بیازی در    

اختیار کاربر نیست زیرا بازی از سوی سایرین در  ال انجام اسیت و هیر       

لحظه امکان  مله آنها وجود دارد. به همین دلیل یک تر  و اسیتیر         

دهد و خیلی از مراجعین به های شب به کاربران دست میمداومی در نیمه

 مراکز مشاوره از بیدار شدنهای والدین یا همسر و فرزندانشان گله مندند.  

ر م باشند به همین دلیل است که در رونید ایین بیازی          در واق  باید بی

گیرند )همان اصل قانون جنیگیل(،     ها، زودتر مورد آسیب قرار میضعیف تر

از این رو افراد وارد شده به فضای بازی، مدام نگران این هستند که قیلیعیه    

توان پذیرفت این بیازی    شان مورد دستبرد قرار نگیرد به همین دلیل نمی

مخرب و نگران کننده که برای آن هیچ محدودیتی وجود ندارد بیا تیمیام      

ها و مشکالتی که بواسطه آن ایجاد می شود، برای پر ابعاد منفی، بی نظمی

 کردن اوقات فراغت افراد طرا ی شده است.

ها را بیر عیهیده      بر اسا  اصول زندگی هر فردی باید یک سری مسئولیت

بگیرد، در  الی که این قبیل بازیها افراد را از آموزش مهارتیهیا و انیجیام         

ها باز می دارد. به گفته دکتر علی اکبر ارجمند نیا، کلش نمیونیه    مسئولیت

-هاست که تنها به گروه خاصی از افراد آسیب وارد نمیی بارزی از این بازی

های سنی در شمار کند زیرا همه گروه

طرفداران آن هستنند. بیرای میثیال         

کودکانی که در مر له رشد قرار دارند 

و نیاز به یادگیری مهارتهای اجتماعیی  

و فعالیتهای فیزیکی و  یرکیتیی و          

گروهی دارند چرا که سرشار از انیرژی  

هستند و باید این انرژی تخلیه شود و 

 همواره شاد و پر انرژی باقی بمانند.  

یابی و شناخت خود است با محصولی جذاب و نوجوانی هم که در سن هویت

شود که تخریب و جنگ و غارت و  مله، از کلیید واژه هیای    گیرا روبیرو می

-یابی با این محصو ل آشنیا میی    اصلی آن هستند و در زمان  سا  هویت

شوند که تبعاتی بسیار منفی را دریافت و هدفی غیر از آن چیزی که در نظر 

داشت رصد خواهد کرد، زیرا بواسطه این بازی پر آسیب، بر اغتشاش،  وا  

های هیجانی و تمام فاکتورهیاییی کیه      پرتی، نگرانی، بی  وصلگی، آشفتگی

 شود.خاص دوره بحرانی نوجوانی و  تی جوانی است افزوده می

 منبع:میگنا 
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های   امروزه وسایل ارتباط جمعی باعث گسترش زیاد ارتباطات شده است. آسیب            

ای، موبایل،    های ماهواره   ای، اینترنت، شبک     های رایان    نوپدید از جمل  اعتیاد ب  بازی     

های اینترنتی، تبلت و قرص های روانگردان ک  متاثر از تکنولوژی های جدید                چت

شوند، آثار و پیامدهای    ی آنها رهاورد تکنولوژی جدید محسوا می      است، ک  هم   

منفی ب  مراتب بیشتر از اعتیادهای سنتی دارند و آرا  و خزنده تبعات منفی آن بر                    

 .شود ررد، خانواده و اجتماع ظاهر می

ای  گسترش راباید ب  رال نیک گررت و سهولت ارتباط و رهایی از ارجاع ب  کتابها 

و گشت  در مورد مطلب مورد نظر ک  گاهًا ساعتها ب  طول میی انیجیامییید جیز            

کوچکی از ای  مطلب می باشد. ولی خیلی از ارراد هستند ک  خیود را در ایی             

کنند. ساعتها چت کردن با دوسیتیان و اریراد           دنیای بزرگ و بی سرو ت  گم می

هایی ک  خیلی از آنها بدون هدف بوده و رقط جایی برای غریب ، حضور در گروه

تخلی  هوی و هوس ارراد سود جو می باشد، گذاشت  عکسهای شخصی بیر روی    

پرورایل خود ک  موارد زیادی وجود دارد ک  همی  عکس را ررد دانلود کرده و   

 برای طرف مقابل دردسرهای گاهاً جبران ناپذیری را متحمل شده است. 

مورد دیگری ک  واقعا قابل تأمل است ب  دنبال همسر گشت  در ای  دنیای مجازی 

است، همسری ک  قرار است  در دنیای واقعی، ررد را همراهی کند. مکانهیاییی    

بسیار مبهم، ناشناخت ، گسترده، دارای زمین  های زیادی برای سو اسیتیفیاده از      

ارراد ساده لوح، و گاهاً غیر قابل رد گیری، حال در نظر بگیرید ک  در چینییی       

مکانی شما ب  دنبال کسی بگردید ک  قرار است همسری برای شیمیا، میادری        

 تان باشد. برای ررزندانتان و عروسی برای خانواده

چیزی ک  آدمی را ب  رکر ررو میبرد ترجیح دادن موبایل، ب  جای ارتباط با همسیر  

و ررزندان و ساعتها وقت صرف موبایل کردن ب  جای ارتبیاطیات کیالمیی و         

چشمی با اطراریانمان برای پر کردن اوقات رراقت میباشد. از دنیای اطیراریمیان       

کنیم، نسبت ب  نزدیکان خود بی تفاوت می شویم، و بی  میرور        قطع ارتباط می

شود ک  مرحل  بسیار خطرنیاکیی   ای  بی تفاوتی و بیخبری وارد راز جدیدی می

است. ای  مرحل  برای ارراد مجرد اعتیاد ب  موبایل را ب  دنبال دارد ک  ب  هیییچ      

وج  نمیتوان از موباییل خیود دور       

شوند و برای ارراد متأهل عالوه بیر    

اعتیاد ب  موبایل، زندگی و روابیط      

کند همسری را وارد مرحیل  ای می

ک  قطع ارتباط عاطفی، عد  اطالع 

از احساسات، بی تفاوتی نسبت بی     

همسر خود وررزنیدان را تشیدیید        

کند. شاید خیلی از دانشجویان رکر کنند ک  ما رقط یکی دو سیاعیت وارد      می

شویم ولی مواظب باشید ک  در ایی  دو سیاعیت میطیالیب و               ها میای  مکان

کنید، صدم  ایی ب  زندگی اجتماعیی و ریردی و         عکسهایی ک  رد و بدل می

خانوادگی شما وارد نکند. ای  یک رکر اشتباه است ک  صررا با بکیار گیییری       

االن دیگر عصر، عصر ارتباطات است و یا جهان ب  دهکده جیهیانیی    ” جمل  ی 

از زندگی واقعی و ارتباطات رو در رو، بیرخیورداری از             “  تبدیل شده است

مهارت کالمی  و سایر مهارتهای زندگی خود را محرو  کنیم. ررد تا زمانی ک  

دانش آموز و در دوره دبیرستان است ک  تحت حمایت مستیقیییم والیدیی  و          

شود هم چندان نیییازی بی  آن        خانواده قرار دارد، بعد هم ک  وارد دانشگاه می

استقالل الز  با مهارت اجتماعی و مهارتهای زندگی و بیرقیراری ارتیبیاط بیا            

 انسانها با شخصیتهای مختلف، ندارد. 

در رضاهای مجازی برخورد ها رودر رو نبوده، هیچ گون  تعهد اخیالقیی وجیود        

ایی در جهت سیبیک و     ندارد،  رضای زندگی غیر واقعی بوده، مهارت و یا تجرب 

ها با عملکرد ررد مخاطب خود کسیب نیکیرده، و          سنگی  کردن و بررسی گفت 

چون ارتباط غیر مستقیم بوده و تماس چشمی در کار نبوده ،رردی بسیار کمرو و   

با توان ابراز وجود ضعیف بار آمده است. حاال تصور کنید چنی  رردی بیخیواهید     

تصمیمی بگیرد و اعمال و ررتار رردی را جهت انتخاا پسر و یا بل  گفت  دخیتیر،   

 تجزی  و تحلیل کند. 

شوند و خیلی از جوانان هم هستند ک  در همی  رضاهای مجاز با ارردی دوست می

شوند و اجاز کنند و با یک قول و وعده ساده، خا  میاقدا  ب  برقراری ارتباط می

دهند و بعد هم ب  راحتی با یک بیهیانی  تیراشیی، ریرد             سو  استفاده را ب  ررد می

کند و دنبال آن یک حالت روحی بسیار ارسیرده    سو استفاده گر رابط  را قطع می

و ناراحت کننده و ب  قول خود اررادی ک  مورد سو استیفیاده قیرارگیرریتی  انید            

صرراً با یک قول ساده ، جواا رد ب  خییلیی     کنند، وشکست عاطفی را تجرب  می

دهند  و با از دست دادن ررصتهای مناسب ازدواج،  از خواستگاران واقعی خود می

گیرد و دنبال آن سیاییر مسیائیل       یک پریشانی و سرگردانی شدیدی ررد را ررا می

روحی روانی از جمل  ارسردگی، شکستهای عاطفی و در خیلی از موارد ت  دادن   

 ب  ازدواجهای اجباری و یا تحمیلی.

قبل از ای  ک  زمان  خود را از دست بدهیید، قبل از ایی  کی  واردگیروه هیا و             

دوستیهای غیر ضروری در ای  مکانهای مجازی شوید، قبل از ای  کی  بی  طیور          

کامل ارتباطتان را با دنیای واقعی قطع کنید و قبل از ای  ک  ب  جای حیرکیت در     

راه و مسیر خود، ب  دوراهی و بعد هم بیراه  کشیده شوید، ارتباطتان را با موبیاییل   

مدیریت کنید و آینده و سرنوشت و مهارتها و تواناییهای خودتان را ب  جایی ایی   

 دنیای قالبی در دنیایی واقعی خود صرف کنید و خود را در واقعیت بیابید.

 تهیه و تنظیم: احمد اداوی
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 برگزاری کارگاه زن، کار، خانواده برای کارمندان زن برگزاری طرح پایش سالمت  

برگزاری کارگاه مهارت ابراز وجود و مقابله با 

 کمرویی برای دانشاویان

 خانم سیده مریم حسینیان

 خانم زینب قاسمی منش 

 اسامی برندگان مسابقه اعتیاد و مضرات آن

 آقای محسن رفیعی پور )اتاق عمل(

 خانم پروین ایزدی )پزشکی(      

 خانم سمانه مرادی ) اتاق عمل(     

 

اسامی برندگان مسابقه نقااشی  با ماوضوع 

 اعتیاد و فروپاشی خانواده

 

 آشنایی با دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

معاونت دانشجویی  و فرهنگی دانشگاه  علوم پزشکی دزفول  به ریاست جناب آقای دکتر چگنی  و  اداره مشاوره بـه    

ریاست جناب آقای واله  از بدو تشکیل دانشگاه  علوم پزشکی  دزفول اقدام به ارائـه خـدمـات مشـاوره ایـی و              

روانشناختی به دانشجویان نمود. در حال حاضر مشاورین  این  مرکز، جناب آقای اداوی کارشناس ارشد روانشـاسـی      

بالینی، خانم وفایی نژاد کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی خانواده و خانم کرمی نژاد کارشناس ارشـد مشـاوره و         

راهنمایی خانواده، به دانشجویان خدمات مشاوره ای  و روانشناختی در حوزه های مختلف از جمله: مشاوره پـیـش از      

ازدواج، برنامه ریزی تحصیلی، اضطراب و افسردگی، آموزش مهارتهای زندگی، مسائل مربوط به خانواده و سایر مسائلی 

 که به نوعی ساختار روحی و روانی دانشجو را در بر میگیرند، خدمات می دهند.

))یکی از مسائلی که جا دارد در اینجا به آن اشاره شود بحث رازداری و اطمینان دانشجویان در بـیـان مسـائـل و             

مشکالتشان به مشاورین مربوطه است. الزم به ذکر است که در تخص، روانشناسی و مشاوره اولین چیزی که آمـوزش   

داده می شود، اعتماد سازی و رازداری است. دانشجویان عزیز به هیچ وجه نباید نسبت به مطالبی که با مشاورین خـود   

مطرح می کنند دلهره و نگرانی داشته باشند چون هیچ مرجع و یا هیچ مسئولی حق ورود به پروند ه و یا مباحثی که با 

 مشاور خود مطرح کرده اند را ندارد. پس از این بابت دلمشغولی نداشته باشید((.

دفتر مشاوره دانشگاه در دانشکده پزشکی طبقه دوم جنب آموزش پزشکی واقع است. ساعت کاری دفـتـر مشـاوره       

میباشد. همچنین ساعات کاری دفتر مشاوره در خـوابـگـاه      41الی 3دانشگاه در روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت

و در خوابگاه خواهران) فاطمه  الزهرا( در    ٢٢الی  4٨در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت  4١٢برادران)سوداگر( اتاق   

 در خدمت دانشجویان محترم میباشد. ٢٢الی 4٨روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 

با جناب آقای اداوی و تماس با مشاورین خـانـم    ١34۶313٨۶٧١الزم به ذکر است دانشجویان میتوانند از طریق شماره 

 ، مسائل خود را به صورت غیر حضوری مطرح کنند. ١34۶31۶34٧٢

 

برگزاری سلسله نشستهای خوابگاهی با مموضموعمات    

 مختل  در خوابگاه ها)برادران و خواهران(

 خانم فاطمه تتری )اتاق عمل(: برنده مسابقه انشاء نویسی

برگزاری کارگاه تشخیصی و مانور آشنایی با مواد 

مخدر و عوارض آنها برای کارمندان 

 4جلسه دورا ه یی دفاتر مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی منطقه


