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 مشاور ما در دانشگاه کیست؟
  

  حضرت محمد )ص( : هیچ کمک و پشتیباني بهتر از مشورت نیست.

 آشنايي با اداره مشاوره دانشجويان
  
  

 مقدمه

ري است که بشر بیماريهاي رواني از بدو پیدايش بشر وجود داشته و هیچ فردي، از هیچ طبقه اقتصادي ـ اجتماعي خاصي، در مقابل آنها مصونیت نداشته و خط

ذاشته و نشان داده که اواّلً کند. خوشبختانه نهضت بهداشت رواني در نیم قرن اخیر، افکار غلط و خرافات در مورد اين بیماران را کنار گ را مرتباً تهديد مي

نسبت از مزمن شدن و بیماريهاي رواني، قابل پیشگیري بوده و ثانیاً در صورتیکه مانند ساير بیماريها به موقع تشخیص داده و تحت درمان قرار گیرند به همان 

سال قبل از  744بقراط در حدود   به شمار آورد. بطوريکه ترين موضوعاتتوان يکي از قديمي عوارض آنها کاسته خواهد شد. در حقیقت بهداشت روان را مي

يعني بعد از تشکیل اوّلین کنگره بین المللي بهداشت روان  5394میالد عقیده داشته که بیماري رواني را مانند بیماري جسمي بايد درمان کرد. تقريباً از سال 

روانپزشکي و مراکز پیشگیري در کشورهاي مترقي يکي بعد از ديگري فعالیت خود را  بود که اين رشته بصورت جزئي از علوم پزشکي درآمد و سازمانهاي

 شروع کردند. 

 ترين آفريده الهي است و به عنوان يک موجود مختار و مسئول، رفتارش متاثر از عوامل و شرايط متعددياز آنجا که انسان به عنوان اشرف مخلوقات پیچیده 

و رفتاري اين مخلوق در چارچوب ضوابطي که دين مبین اسالم  فراهم سازي مقدمات رشد و تحول و تکامل شناختي، عاطفي باشد.تامین بهداشت رواني ومي

ارزيابي و نظارت مداوم است. در اين راستا با  باشد که نیازمند تالش، برنامه ريزي، هدايت، حسن اجرا،اي مينموده است، وظیفه به منظور تربیت انسان ارائه

کرده است با استفاده از  توان اقدام به پیشگیري نموده و در مواردي که مشکل رفتاري بروزي آن ميبازدارنده صحیح از اصول تحول سالم و عوامل شناخت

و   امنیت  نیاز به  آدمي  اولیه  از نیازهاي  افراد به درمان مساله اقدام نمود. لذا از آنجا که يکي هاي علمي و آگاهي از خصوصیات تربیتي روان شناختيروش

با وجود   رواني  امنیت  به  دستیابي  او است. امروزه  بعدي  هاي و پیشرفت  موفقیت  براي  گام  خاطر، اولین  است، وجود امنیت  و رواني  جسماني  آرامش

و   با تصمیمات  شدن  و مواجه  تحصیل  کار، محیط  ، محیط دهدر خانوا  و اقتصادي  عاطفي  و مشکالت  میسر نیست. وجود مسائل  آساني  به  مختلف  هاي استرس

  و اساتید و عدم  با والدين  و رواني، متضاد و متعارض  ذهني  و نیز اشتغاالت  تحصیلي، شغل  همسر، رشته  نظیر انتخاب  در زندگي  و اساسي  مهم  هاي انتخاب

 باشد. مي  اي مشاوره  از خدمات  استفاده  بر ضرورت  شواهد روشني  ديگر همگي  ا مشکله تحصیلي، کار و ده  فرد با رشته  استعدادهاي  انطباق
  

 تعريف

سالمتي و  بهداشتي براي حفظ –هاي تربیتي  طول تاريخ به خود مشغول کرده است. تدوين برنامه و سالمتي همیشه انسان را در (Health) بهداشت واژه     

 تقسیم "بهداشت رواني"و  "بهداشت جسمي" بهداشت در يک تقسیم کلي به دو نوع اي از اين اقدامات بشري است. بیماريها نمونهمطالعه، جلوگیري و درمان 

 گذارند. مي هاي زيادي  با هم دارند يعني بر يکديگر تاثیر شود. ولي آنها همپوشي مي

م زواياي زندگي از اوّلین لحظات حیات جنیني تا مرگ اعم از زندگي داخل رحمي، بهداشت روان، علمي است براي بهتر زيستن و رفاه اجتماعي که تما     

کند تا با ايجاد روشهايي صحیح از  گیرد. بهداشت روان، دانش و هنري است که به افراد کمک مي نوزادي، کودکي تا نوجواني، بزرگسالي و پیري را در بر مي

 هاي مطلوب تري را براي حل مشکالتشان انتخاب نمايند. اري نموده و راه حللحاظ رواني و عاطفي بتوانند با محیط خود سازگ

 اجتماعي دارد، از اهمیت زيادي برخوردار است و اين –هاي رواني  اجتماعي و آسیب – بهداشت رواني از آن جهت که رابطه مستقیمي با عملکرد فردي     

تمام اهداف و  شود. اين سه بعد در برگیرنده توانبخشي مي و درمان پیشگیري، رواني در سه بعدهاي متعدد بهداشت  اهمیت باعث تدوين و اجراي برنامه

بهداشت رواني در درون مفهوم کلي بهداشت قرار دارد "کند:  اينگونه تعريف مي هاي بهداشت رواني است. سازمان بهداشت جهاني، بهداشت رواني را فعالیت

  "يا عقب ماندگي نیست. هاي رواني و جسمي، بهداشت به معناي نبود بیماري يفاي نقشيعني توانايي کامل براي ا و بهداشت

هاي مزمن رواني. از بهداشت رواني؛ يعني داشتن احساس آرامش و امنیت درون و به دور بودن از اضطراب، افسردگي و تعارض»در يک ديد کلي بايد گفت 

مت ذهن و انديشه و تفکر. درصد قابل توجهي از بیماريهاي جسماني، ريشه روان شناختي دارند و بهره منظر ديگر، بهداشت رواني يعني بهره مندي از سال

تواند بر سالمت جسم اثر مثبتي داشته باشد. از آن سو، سالمت جسم نیز بستر مناسبي براي رسیدن به احساس امنیت درون و سالمت مندي از بهداشت روان مي

 «.ذهن و روان است
  

 هداشت رواناهمیت ب

کیفیت فداي "پیشرفت صنعت و تکنولوژي، قدرت و ثروت را افزايش داده ولي امکان زندگي با آرامش و صلح و اطمینان را از انسان سلب کرده و در حقیقت 

حکايت از افزايش شیوع بیماريهاي  شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماريهاي عصبي ـ رواني و روان تني، جانشین آن شده است. بطوريکه آمار نیز "کمیت

 رواني دارد و علل مختلفي را براي اين افزايش شیوع بر شمرده اند.
  
  

 نقش مذهب در بهداشت روان

در اي که در سالهاي اخیر مطالعات متعددي در رابطه با مذهب و اهمیّت آن در تامین بهداشت رواني در جاي جاي دنیا صورت گرفته است. طي مطالعه     

هاي مختلف مذهبي انجام شده، مشخص گرديده است که در منطقه کارولیناي شمالي آمريکا در مورد رابطة       تعلّق هاي مذهبي با افسردگي اساسي در گروه

هاي جامعه است. طي گروه گروهي از مسیحیان به نام پنتاکستالها که ظاهراً رفتارهاي انزواگرايانه اجتماعي دارند شیوع افسردگي اساسي بیشتر از ديگر

اراي مطالعه ديگري در زنان مسنّ مبتال به شکستگي لگن مشخص گرديد که شیوع و شدت افسردگي و عوارض رواني ناشي از شکستگي لگن در زناني که د



ت غربالگري عاليم افسردگي در دانش شود. ضمناً در مطالعااعتقادات مذهبي هستند به مراتب کمتر بوده و وضعیت حرکتي بهتري در اين زنان مشاهده مي

داري کمتر معنيآموزان دبیرستاني شهرهاي مختلف کشور نیز در افراد با درجة باالي عقايد مذهبي و مقیّد به انجام فرايض ديني، میزان افسردگي به صورت 

يمان مذهبي متعادل همراه با نگرش مثبت اجتماعي در تامین هاي ديگر، حاکي از تاثیر مثبت و آرامبخش ابوده که همگي اين مطالعات و بسیاري از پژوهش

 باشد.سالمت رواني و به همراه آن کاهش افسردگي، مي

در لغت؛ يعني کیش، آيین، طريقت و شريعت و در اصطالح « دين»ترين مسائل دين اسالم نیز توجه به بهداشت و سالمت جسم و روان است. واژه يکي از مهم

ها و نیازهاي فطري بشر استوارند و همین مسئله، خود به عنوان شود که بر اساس ويژگيبايدها و نبايدها و باورهاي منطقي و عقالني گفته مياي از به مجموعه»

عادت انسان خداوند کريم با تأکید بسیار در آيات نوراني وحي، تنها راه رستگاري و س«. ترين عامل تأمین بهداشت رواني و احساس خودارزشمندي استاصلي

در حقیقت، «. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّیها؛ همانا هر که نفس خود را تزکیه کرد، رستگار شد»داند، مثالً آنجا که میفرمايد: و پااليش روح و روان او مي« تزکیه»را در 

کنند. متوجه ساختن انسان به مقوله سالمت روان ياد مي فرمايد، همان چیزي است که امروزه از آن بهتعبیر مي« تزکیه»پااليش روح که قرآن کريم از آن به 

ترين رکن دين؛ يعني ايمان به ترين آموزه پیامبران الهي و معصومان علیهم السالم بوده است. اصليايمان به خداوند و توحید و بندگي او، نخستین و اساسي

شود، به د. همچنین او را به پايداري در برابر رويدادهاي ناگوار زندگي رهنمون ميشود انسان از نگراني و تشويش خاطر در امان بمانخداي يکتا سبب مي

تواند در آدمي تزلزلي به وجود آورد. بر اساس بینش اسالمي، هر انساني از هنگام تولد، با فطرت الهي؛ يعني با بهداشت اي نمياي که ديگر هیچ حادثهگونه

 ترين هدف دين نیز حفظ يا تأمین اين بهداشت رواني است که از آغاز با بشر همراه بوده است.اصليگذارد و رواني، قدم به عرصه زندگي مي
  
  
  

 تاريخ نگار معروف، توينبي مي نويسد:

که غرب از آن رنج  گردد. تنها راه درمان اين فروپاشیدگي اخالقيبحراني که اروپايیان در قرن حاضر به آن دچار شده اند، اساساً به فقر معنوي آنان بازمي

هاي زندگي افزايش برد، بازگشت به دين است. اصوالً ايمان، تأثیر بسزايي در نفس انسان دارد؛ زيرا اعتماد به نفس و قدرت او را بر صبر و تحمل سختيمي

سان، انسان غرق در احساس خوشبختي  سازد و در درونش آسودگي خاطر پديد مي آورد. بديندهد و احساس امنیت و آرامش را در نفس او مستقر ميمي

 شود.مي

هاي وجودي و پیوند دادن انسان با نیروهاي قدرتمند معنوي، بزرگترين موهبت مذهب به انسانهاست و براي فرد شايد بتوان گفت توانايي مذهب، در کاستن غم

 فراگیر. تر ودين باور، اين هديه عبارت است از احساس امید و آرامش، ولي در سطحي گسترده

رسد و اين امر زماني به وجود خواهد آمد که انسان به خداوند خويش، وابستگي و پس نشاط و آرامش از آنِ کسي است که به امنیت و اطمینان نفس مي

-اد خداست که انسان به آرامش ميدلبستگي راستین پیدا کرده باشد و ذکر او سراسرِ انديشه، عاطفه و رفتارش را فراگرفته باشد. از نظر قرآن، تنها در پرتو ي

مقام خداوند، مقام امن است و هر که با ياد «. أاَل بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ همانا با ياد خداوند، دلها آرامش          مي يابد»فرمايد: رسد. همان گونه که مي

 رخوردار خواهد شد.خداوند، با اين مقام ارتباط برقرار سازد، از امنیّت و آرامش ب
  

  عوامل موثر بربهداشت رواني

گیرند ولي در واقع اين موضوع چند وجهي  اگر چه اين عوامل به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار مي بهداشت رواني افراد متاثر از عوامل متعددي است،

شود و هر چه شدت اين  تعادل و آرامش روحي شان دچار تغییراتي ميفردي  متاثر از يکديگر است. بدين معني که افراد به علت شرايط محیطي يا عوامل

اولیه، ناکامي، استرس، يادگیري، مسائل اجتماعي و  عدم برآورده شدن نیازهاي"باشد، تاثیر و تهديدش بیشتر خواهد بود. عواملي همچون :  عوامل زيادتر

  ني هستند.تاثیرگذاران بر بهداشت روا ترينهاي جمعي و... از عمدهرسانه
  

  چشم انداز بحث

هاي  پیشرفت دولتها بسیار مهم است، چرا که با کارايي فردي و اجتماعي افراد و در کنار آن با موضوع بهداشت رواني و تامین آن براي مردم، سازمانها و

 کنند و در کنار آن با تدوين بهداشت رواني جامعه صرف ميزيادي را براي بهبود  علمي، صنعتي و ... جامعه گره خورده است. امروزه اکثر کشورها منابع

 کنند. اجتماعي نیز استفاده مي –ها و منابع محلي  هاي جامع از سازمان برنامه

شغول به دانشجويان و دانشگاهیان م ايهاي علوم پزشکي در زمینه ارائه خدمات روانشناسي و مشاورهدر همین راستا ادارات مشاوره دانشجويي دانشگاه

و در “ پیشگیري مقدم بر درمان است"هاي خود را با اين هدف که هاي علوم پزشکي، مجموعه فعالیتباشند. دفتر مشاوره دانشجويي دانشگاهفعالیت مي

 راستاي تامین حفظ و ارتقاء سالمت رواني دانشجويان، در سه سطح پیشگیري به شرح ذيل به دانشجويان عرضه مي دارد:

افزايش شناخت و آگاهي دانشجويان در مورد مسائل مهم زندگي نظیر ازدواج، شغل، ارتباط با ديگران، از طريق برگزاري جلسات سخنراني،                 

 ، شخصیت و . . .  کارگاه هاي آموزشي، نمايش فیلم و تهیه بروشورهاي رواني و انجام تستهاي مختلف هوش، استعداد

گردد که زمینه مشکالت عاطفي و رواني داشته و دارند. هدف در اين سطح جلوگیري از سطح دوم پیشگیري شامل دانشجوياني مي خدمات در                

 گسترش و تشديد اختالل مي باشد.

-ننده به دفتر مشاوره ارائه مياي و درماني است که به دانشجويان مراجعه کفعالیتهاي دفتر در سطح سوم پیشگیري شامل کلیه خدمات مشاوره                

ها، امور تحصیلي و در صورت گردد. به عالوه خدمات مددکاري به منظور پیگیري مسائل و مشکالت مراجعین در زمینه امور مرتبط با خانواده، خوابگاه

 ضرورت، بازديد از منازل، خوابگاهها و کمک به رفع نیازهاي اولیه از اهم وظايف اين واحد است .

هاي ها و نیز دفاتر در دانشکدهدانشجويي دانشگاه مربوطه، دفاتر مشاوره در خوابگاه -معاونت فرهنگي  اين واحدها هر يک داراي يک مرکز ستادي، در      

 . باشندمختلف مي



 درمان اختالالت خلقي، اضطرابي، اعتیاد، زوج درماني،توان از عمده فعالیتهاي هر واحد مي

هاي ني، برگزاري کارگاههاي مهارتهاي زندگي و ... را نام برد. عالوه بر خدمات فوق دانشجويان مي توانند از کتابهاي موجود در کتابخانهخانواده درما

طه با ديگران و شوند و در رابادارات مشاوره نیز استفاده نمايند. کلیه دانشجويان باالخص دانشجوياني که از نظر خلقي و احساسي در خود متوجه تغییراتي مي

توانند در ساعات اداري به دفتر مرکزي ادارات مشاوره و يا دفاتر اداره مشاوره در حل مشکالت شخصي خود نیاز به کمک و راهنمايي و مشاور دارند، مي

 ها و در ساعات غیر اداري به دفاتر اداره مشاوره در خوابگاهها مراجعه نمايند. دانشکده

اند، که نَفْس باشند که جهت حفظ سازگاري از افراد ذيصالح مدد خواستهجعان دفاتر مشاوره، افرادي عالقمند به زندگي خود ميبايد توجه داشت که مرا

 باشد. گر سالمت رواني يک فرد ميراهنمايي و کمک خواستن از ديگري نشان
  
  

  



  
  
  

 آشنايي با استاد مشاور
  
  
  

ــاور در دانشـــــــــگاه     ــتاد مشـــــــ ــه اســـــــ ــر اهمیـــــــــت  برنامـــــــ ــد بـــــــ  تاکیـــــــ

اجتماعي، اخالقي و فردي است. مشاور به عنوان فرد با تجربه و خردمند با برقراري ارتبـاط   –يکپارچه سازي رشد همه جانبه در حیطه هاي شناختي، رواني 

 توام با پذيرش، اعتماد، حمايت و بازخورد رشد دانشجو را در اين ابعاد تسهیل مي کند.

شگاههاي مختلف نشان داده است که برنامه استاد مشاور جزء مهم و تفکیک ناپذير محیط آموزشي است. امروزه از افراد در رشـته  پژوهش هاي گسترده در دان

و تبحر الزم  هاي مختلف علمي انتظار مي رود که نقش هاي گوناگوني را در حیطه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و کار بالیني بر عهده داشته باشند و مهارت

دگي فردي ر زمینه هاي مختلف از خود نشان دهند و در چهارچوب اصول اخالق حرفه اي عمل کرده و تصمیم بگیرند. حضور يک استاد به عنوان الگو در زنرا د

 و هويت حرفه اي و شناخت محدوديت ها و توانمندي ها بیشتر از گذشته ضرورت دارد.

ل فرآيند فارغ التحصیلي است. اما اين برنامه محدود به اين هدف نمي شود، همان طور که مطالعـات  اهداف برنامه استاد مشاور کاهش افت تحصیلي و تسهی

ارزشمندي، انگیزه، تعیین اهداف مشخص و تعريف شده، شناخت توانايي  -نشان داده اند، پیشرفت تحصیلي به عوامل مختلفي مانند عزت نفس، احساس خود

 تباط با الگوهاي موفق حرفه اي بستگي دارد.ها، يادگیري مهارت هاي اجتماعي و ار

، افزايش احساس يکي از اهداف برنامه استاد مشاور، آشنا کردن دانشجو با فرهنگ و فضاي دانشگاه، تبیین انتظارات دانشگاه از دانشجو به عنوان عضو جديد

دانشجو و کمک بالفعل کردن آنها و روشن کردن چشم انداز حرفـه اي  عزت نفس و اعتماد به نفس، آموزش روابط مثبت، شناسايي توانايي ها و استعدادهاي 

 دانشجو است.

اجتماعي دوره دانشجويي  –تاثیر برنامه استاد مشاور محدود به پیشرفت تحصیلي نیست. استاد مشاور به عنوان عامل حمايتي در پیشگیري از آسیب هاي رواني

 -تولید نیروي انساني متعهد، مولد و سالم براي جامعه آينده نقش بسزايي دارد،با تاکید بر سالمت رواني موثر است. مطمئنا دانشگاه به عنوان محیطي که در

اجتماعي حمايت         مي کند. استاد مشاور با توجه به آشنايي اش با فضا و فرهنگ  -اجتماعي و اخالقي از برنامه استاد مشاور به عنوان يک پیشگیري رواني

به عنوان فرد خردمند و قابل اعتماد به دانشجو در غلبه بر مسائل و مشکالتش کمک مي کند. در حقیقیت استاد مشاور از گفتگـو بـه عنـوان     جامعه و دانشگاه

 ابـــــزاري بـــــراي آمـــــوزش بـــــه دانشـــــجو در حـــــوزه هـــــاي مختلـــــف زنـــــدگي دانشـــــجويي بهـــــره 

 مي گیرد.

ود به دنیاي بزرگسالي اهمیت بسیاري دارد. افراد بايد در اين دوره مهارت هاي شناختي ، دانشجويي دوره فرصت ها و خطرهاست. اين دوره انتقال براي ور

مداخالت مهم بـراي   اجتماعي، هیجاني بیاموزند که آنها را براي يک زندگي سالم و مولد براي تمام عمر توانمند کند. برنامه استاد مشاور در دانشگاه يکي از

اي بسیاري نشان داده اند که برنامه استاد مشاور در افزايش نگرش مثبت به دانشگاه، اعتماد به نفس تحصیلي، خودپنداره دستیابي به اين هدف است. پژوهش ه

 مثبت، ارتباط دانشجو با ساير استادان و والدين موثر بوده است.

دانشجو به او کمک مي کند که توانايي ها و استعدادهاي خود را در  استاد مشاور به عنوان يک عامل حمايتي در دانشگاه با رابطه سالم، مثبت و توام با احترام با

فسردگي محافظـت  زمینه هاي مختلف بشناسد ، رابطه اجتماعي و فرهنگي دانشگاه شبکه حمايتي اجتماعي براي خود ايجاد کند که او را از تنهايي و انزوا و ا

 کند.

گذارد. اين تاثیرات از جنبه تحصیلي فراتـر رفتـه و شـامل زنـدگي     دگي دانشجو بطور مثبت تاثیر ميبرنامه استاد مشاور در دانشگاه بر جنبه هاي مختلف زن

 اجتماعي، ارتباط با والدين، همساالن، استاد و محیط دانشگاه مي شود.
  

    .به تقويت مهارت هاي شناختي دانشجو کمک مي کند 

    والدين و همساالن مي شود. موجب توانايي دانشجو در برقراري ارتباط مناسب با 

           ــدگي ــالم را در زنـ ــط سـ ــردن روابـ ــرار کـ ــیوه برقـ ــاور، شـ ــتاد مشـ ــا اسـ ــت بـ ــالم و مثبـ ــه سـ ــجو از رابطـ  دانشـ

 مي آموزد. 

    .استاد مشاور به عنوان يک الگو در زندگي دانشجو نقش مثبت ايفا مي کند 

    دهد بطوري که دانشجو به ديدگاه جديدي درباره خودش، دنیاي اطراف و آينده دسـت   استاد مشاور ديدگاهها، باورها، نظرات دانشجو را وسعت مي

 مي دهد.

    .اساس ارتباط استاد مشاور با دانشجو بر همدلي قرار دارد 
  

  



  

 دانشجوي موفق کیست؟

 امام على )ع( :مردم، با آنچه نمى دانند دشمن اند.

 کنم؟اگه بخوام دانشجوي موفقي باشم بايد چه کار 
  
  
  

 خود آگاهي مثبت يا خودشناسي

د . آنها خود را افراد موفق کساني هستند که از يک خودآگاهي واقعي برخوردارند. آنها در برابر پیش آمدهاي ناگوار، به دارو هاي آرام بخش پناه نمي برن

مي دانند که هستند ، چه عقیده اي دارند و چه نقشي در زندگي ايفا  به خوبي با مسائل و مشکالت زندگي تطبیق مي دهند. افراد موفق خود را مي شناسند و 

  مي کنند و استعداد آنها چقدر است.

  :ما نیز مي توانیم شخص موفقي شويم در صورتي که

  . چشم خود را به امکانات و راه کارهاي موجود باز کنیم-5

  . متکي باشیم در تغییر وضع زندگي کنوني خود به نیروي کم نظیر باطني خود -9

 زندگي مي کنند.« حال»افراد موفق در  -9 
  

 عزت نفس

. اين گفته ها نظر يک فرد موفق است. "من خودم را دوست دارم و به آنچه که از پدر و مادرم به من رسیده و در سرشت من به وديعه گذارده شده ارج مي نهم"

  : نید از همین امروز از عزت نفس بیشتري برخوردار باشید به شرط اين کهاين گفته ها کلید اتکا به نفس در شخص است. شما مي توا

  . همیشه در زندگي آراسته باشید -5

ید براي خود ارزش قائل ـ در هر مکالمه تلفني يا اولین مالقات ابتدا نام خود را بر زبان آورده و خود را معرفي کنید. با ارج نهادن به نام خود ، عادت مي کن9

  شويد.

  جواب دهید.« متشکرم»هنگامي که فردي از شما تقدير مي کند با کلمه ساده و مؤدبانه  -9

  . ـ هنگام شرکت در سخنراني و کنفرانس ها در جلوترين صف بنشینید و در صورت امکان بحث کوچکي در جلسه داشته باشید7

  ثابت شده افرادي که چنین راه مي روند به خود اعتماد دارند.ـ افراشته و مقتدرانه با حالت آرام و گام هاي بلند راه برويد، 1

  ـ با زبان مثبت و دلگرم کننده صحبت کنید و همواره لبخندي بر لبان داشته باشید.6

  
 کنترل خود و قبول مسئولیت

هم از همین امروز براي تقويت حس قبول مسئولیت و افراد موفق بر اين باورند که خود آنها قادر به کنترل و جلوگیري ازحوادث زندگي بوده و هستند. ما 

  : کنترل خود وارد عمل مي شويم به شرط اين که

  . ـ آشکارا و شرافتمندانه مسئولیت وضع کنوني خود را به گردن گیريم5

 دلیل خدماتي است که انجام مي دهم. پاداش هايي که من در زندگي دريافت مي کنم»هر روزه در هر کاري اين شعار مثبت را با خود داشته باشیم :  -9

  يک برنامه زماني منظم براي کارهايتان در نظر بگیريد و کار امروز را به فردا واگذار نکنید.

یم چگونه وقت خودم را امروز براي انجام کارهاي مهم تقس"ـ لحظه بیداري خود را نیم ساعت جلو بکشید و اين نیم ساعت را به اين سؤال پاسخ دهید که 9

 ". نمايم

  
 ( خود انتظاري مثبت ) انتظار پیش آمدهاي خوب براي خود

ايجاد يک خوشبیني  ما معموالً آنچه را که انتظار داريم به دست مي آوريم . بهترين نشانه بارز و چشمگیر يک فرد موفق، خود انتظاري مثبت او است که در وي

  : ري مثبت بیشتري وارد عمل شويم به شرط اين کهکامل را مي کند. پس از همین امروز براي خود انتظا

  ـ از صبح تا شام با خود از مسائل و مطالب مثبت صحبت کنید و سعي کنید همیشه سازنده و سودمند باشید.5

  ـ به مشکالت به عنوان فرصتي براي کسب تجربه، به کار گرفتن خالقیت و مهارت هايتان نگاه کنید.9

  توجه کامل داشته باشید و از استراحت کردن لذت ببريد. ورزش را فراموش نکنید.ـ به سالمت خودتان 9

  د.ـ مکالمات روزمره شما نشان دهنده هیجانات دروني و سالمت شماست. پس همیشه صحبت هاي دلچسب و تقويت کننده روحي به خود و ديگران بگويی7

  ـ با افراد خوشبین و موفق معاشرت داشته باشید.1



ت شادي و خوشحالي از خواب برخیزيد،  صبحانه را با فرد خوشبین و با نشاط صرف کنید. گاهي به موسیقي هاي شاد گوش کنید. کتاب ها و مقاال ـ با6

 . آموزنده و الهام بخش را مطالعه کنید

 وسعت نظر مثبت يا بلند نظري

یرند و از خاطرات خوش آن لذت مي برند. افراد موفق هدف هايي را براي آينده زندگي مي کنند . آنها از تجارب گذشته پند مي گ« حال»افراد موفق در 

را آخرين مرحله زندگي نمي دانند. ما نیز مي توانیم « مرگ»قابل پیش بیني خود در نظر مي گیرند که موجب فعالیت روزانه آنها مي گردد. افراد موفق 

  : وسعت نظر داشته باشیم به شرط اين که

  ن مانند برادران و خواهران خود احترام بگذاريم .ـ به ديگرا5

 ـ به اشخاصي که نیاز دارند و منبع درآمدي ندارند کمک مالي بکنیم.9

 يک يا دو زبان خارجي بیاموزيم و عادات آن ملت ها را ياد بگیريم. و ....-9

  
 الزمه براي اينکه موفق باشم يک سري مهارت هايي رو کسب کنم ، مثل:

         مديريت زمان 

        مديريت استرس 

        توانايي برنامه ريزي مناسب 

        توانايي مهارت مطالعه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حضرت على)ع( : هرکس به کار غیر مهم مشغول شود، کار مهم تر را تباه و ضايع مى سازد .

 مديريت زمان
  
  
  
  

جام اول کار مي توانم پیش بیني کنم که در طول مدت تحصیل بارها جمالت زير را پیش خودتان تکرار خواهید کرد:  اي کاش زمان بیشتري براي اناز همین 

رس توانستم وقت خود را به کارهاي مفیدتري اختصاص دهم؟ کلي کارهاي مفید و هیجان انگیز اطرافم وجود دارد،چطور هم د کارهايم داشتم؟ کاش مي

 بخوانم و هم به کارهاي ديگر برسم؟

کند تمام کارهاي خود را سر وقت و به موقع انجام دهید و هیچ گاه دچار کمبود زمان نشويد. اما به دست  مديريت زمان عنوان مهارتي است که به شما کمک مي

 کنم تک تک ما به شدت دنبال آن هستیم خیلي ساده نیست. آوردن اين مهارت که فکر مي

 قانون طاليي مديريت زمان را با هم مرور خواهیم کرد. 16هايتان برق زد خوشحال باشید. در ادامه  ر با ديدن تیتر چشماگ

  
  
  
  

 / باور داشته باشید مدیریت زمان یک افسانه است!يک



خواهید خود را گول بزنید؟ براي شروع بايد باور داشته  نميخوب اين خیلي عنوان خوبي براي اولین قانون يک مقاله درباره مديريت زمان نیست. اما شما که 

 توانید مديريت زمان داشته باشید! باشید شما به هیچ عنوان نمي

گذرد. شما به جاي تالش براي مديريت زمان، بايد براي انجام به موقع کارها  ساعت هم خواه ناخواه مي 97ساعت است و اين  97در واقع يک روز فقط و فقط 

 تر بشويد. کند به شخصیت خودتان دقیق اين راز بسیار مهم شما را وادار مي«. دتان را مديريت کنیدخو»

  

 کنید. / به دنبال جاهایی بگردید که زمان را تلف میدو

  
ها استفاده مناسبي در  از آن زمان توانید تان به صورت نادرست هدر میرود و شما نمي اولین قدم اين است که به دنبال سارقین زمان بگرديد. ببینید کجا وقت

 وري ببريد. جهت بهره

هايي مانند فوتبالیست ها را هم نگاه  گذراني کارتون تبديل شديد؟ براي وقت SMSسوزانید؟ به خداوندگار  کنید؟ همیشه تلفن مي گردي الکي مي خیلي وب

 کنید؟ انتظار هم داريد وقت کم نیاوريد؟  مي

  

 .برای مدیریت زمان هدف بگذاریدهایتان  / برای تالشسه

  
يکي از بهترين جاها براي شروع اين تغییر رفتار تالش   ]گام شماره يک[.  کنم، توجه مديريت زمان روي تغییر رفتارهاي شماست و نه تغییر زمان يادآوري مي

ي کنید يک هدفي بگذاريد و حتما هم انجامش بدهید. نگاه شود ]گام شماره دو[.براي مثال يک هفته سع براي حذف جاهايي است که وقت شما الکي تلف مي

 براي يک هفته باشد. SMSتواند نزدن  نکردن برنامه عمو پورنگ که سخت نیست! هدف مي

 تان را اجرایی و گسترده کنید. های مدیریت زمان / برنامهچهار

  
يک هدف را براي يک مدت محدود تنظیم کنید و به آن عمل کنید. در اين گام شما اين شايد يک جورهايي با گام شماره سه از يک رده باشند. شما توانستید 

 شود. بايد يک خورده به خودتان فشار بیاوريد. نترسید به ذخاير چربي شما آسیبي وارد نمي

هاي  بزنید، نه برنامه SMSبراي يک ماه نه  هاي محدود را افزايش بدهید و در عین حال تعداد اهداف را هم زياد کنید. براي مثال کم بايد اين زمان شما کم

 …کن تلوزيون را نگاه کنید. نه وبگردي بیهوده کنید و نه  گیر و بعضا وقت تلف وقت

 توانید پشت سر بگذاريد. هر چند شايد خیلي ساده به نظر نرسد! طبیعتا وقتي قدم سوم را با موفقیت برداشتید با کمي تالش اين قسمت را هم مي

  

 ز ابزارهای مدیریت زمان استفاده کنید./ اپنج

تان را مرتب و منظم روي آن بنويسید و تحلیل کنید. در  تواند ابزار مديريت زمان باشد، اگر شما کارهاي خوب بديهي است که حتي يک برگ کاغذ هم مي

 حقیقت قسمت مهم کار هم همین جاست.

تان را قاضي کنید ببینید کجاي کار را اشتباه کرديد و کجاها را هم  روزانه خودتان را بنويسید و کاله با استفاده از ابزارهاي زيادي که وجود دارد زمان بندي

 شويد. درست رفتید. پشت گوش نندازيد خیلي زود عیب و ايرادهاي کارتان را متوجه مي

  
  
  
  

 بندی کنید.  / اولویتشش

اي چیزي  توانید انسان نیستید. فرشته کار را انجام دهید؟ اگر مي 54هستید که بتوانید در يک لحظه هر تا کار داشته باشید. آيا شما انساني  54ممکن است شما 

 هستید احتماال!

تر بايد انجام شوند يا کارهايي که اگر عقب بیفتند ضرر بیشتري را به شما تحمیل  خوريد که سريع بندي کنید. مسلما به کارهايي برمي تان را اولويت کارهاي

 کنند.  مي

  

 /فقط بگو "نه"هفت

نه گفتن به صورت  چندين روش براي شود. موجب بیشتر تناقضات در وقت ما مي مشکل داريم. اين موضوع« نه»در زندگي شخصي خود معموالً با گفتن کلمه 

د از شرايطي که با اولويت موجود وي تناقض يک ذهن خالق معموالً قادر خواهد بو غیرمستقیم وجود دارد بطوري که دوستان و خانواده خود را نرنجانید.

بود و واقعیت را گفت. به افرادي که تقاضاي اختصاص وقت را از  خالصي يابد. اما عذر و بهانه همیشه ضروري نیست. اشکالي ندارد که با افراد رو راست دارند

آورد.البته اين نه گفتن يک مهارت است که براي ياد  ي آنها را فراهم نميهايي به عهده داريد که امکان برآوردن تقاضا شما مسئولیت شما دارند بگويید که

 گرفتن آن بد نیست سراغ يک مشاور برويد!



  

 / یک برنامه روزمره تنظیم کنیم.هشت

پس کار شما دو را يک برنامه روزمره براي خودتان درست کنید. براي مثال فکر کنید صبح که بیدار شديد کار شماره يک را بکنید ) مثال ايمیل چک کردن ( و س

وزمره خود وفادار بمانید، کمتر دچار هاي زماني اگر بتوانید هر چه بیشتر به برنامه ر در مواقع پیدايش بحران …بکنید ) مثال رفتن به بانک براي امور مالي ( و 

 شويد. کم به يک مدير زمان موفق تبديل مي شويد. حاال شما کم مشکل مي

  
  

 ها های محدودی در میانه فعالیت / قرار دادن زماننه

توانید کل  ريد مثال بزنم.شما نميکنید يک زمان محدود هم در نظر بگیريد براي يک سري کارهاي خاص. بگذا خودتان را عادت بدهید بین کارهايي که مي

دقیقه  51اختصاص بدهید. همان  Emailاي به پاسخ دادن به  دقیقه 51هاي کوتاه  هايتان زمان توانید بین فعالیت روز را به ايمیل جواب دادن بگذرانید. ولي مي

 جهت ايمیل چک کردن را کش نداد!  هم بايد اصولي پاسخ داد و بي

  

 ه چیز مرتب و منظم است./ مطمئن بشوید همده

داريد سر جاي خود بگذاريد يا همه چیز را در جاي مناسب خود قرار دهید اما ما وقتي کمي  اند که هر چیز را که بر مي از کودکي همیشه به ما ياد داده

گرديم در حالي که اگر يک بار آنها را در  یوتر خود ميها در کامپ کنیم.براي مثال همیشه به دنبال فايل کنیم ديگر اين دو اصل را فراموش مي مشغولیت پیدا مي

محیط زندگي.نظم و کامپیوتر مرتب کرده بوديم و نظم بخشیده بوديم ديگر هر بار اين همه دچار اتالف وقت نبوديم. همین را تعمیم بدهید به چیزهاي ديگر در 

  ترتیب بزرگترين عامل در جلوگیري از سرقت وقت شما توسط خودتان است.

  

 تان را طوری تنظیم کنید که اسیر انتظار نشوید. / وقتيازده

  
تان برسد. اما راستش را بخواهید شما اصال نیازي نداريد برويد آنجا و با  پزشک تان برويد و منتظر بمانید تا وقت ويزيت  توانید به مطب دندان شما مي

 است. 51حداقل مربوط به سال هايتان بازي کنید يا مجالتي بخوانید که تاريخشان  انگشت

تواند خريد مايحتاج، تلفن زدن به مادر مثال، انجام کارهاي  با موبايل يک لیست از کارهايي که بايد بکنید درست کنید. براي يک دانشجوي خوابگاهي اين مي

گیر هم  از اين دست باشد که بعضا بسیار وقت دانشجويي و يا کارهايي -اتاق، کپي کردن يک جزوه، خريدن لوازم التحرير،شرکت در يک جلسه علمي

تا دوستتان به هست.حال بر اساس گام ششم اولويت بندي کنید.سعي کنید کارهاي کوچک را بین زمانهاي انتظار انجام دهید. مثال زماني را که منتظر هستید 

 هست وقتتان را طوري تنظیم کنید که خريددنبالتان بیايد به مرتب کردن جزوه بپردازيد، يا اگر قرارتان بیرون از خوابگاه 

 لوازم تحرير را همان موقع انجام دهید نه اينکه يک وقت جدا براي آن در نظر بگیريد. 

  

 ( در مدیریت زمان  swiss cheese/اصل پنیر سوئیسی ) دوازده

  
کارهاي جزئي و کم اهمیت نکنید، بلکه به انجام بخشي ) ولو  اصل پنیر سوئیسي در مديريت زمان بدين معناست که حتي اگر وقت کمي داريد آن را صرف 

 کوچک ( از کار مهمتان بپردازيد . 

فرض کنیم نیم ساعت به پايان وقت اداري مانده و دو کار داريم که از نظر اولويت بندي کار  )پنیر سوئیسي: پنیر زرد رنگي است که داخلش حفره هايي است(

بیش از نیم ساعت وقت مي طلبد، لذا براساس اين اصل کار اولويت دوم را انجام نمي دهیم و همین نیم ساعت را به کار اولويت اولويت اول مهمتر است ولي 

 ت علي علیه السالماول مي پردازيم ، که هر از مدتي اين کار کردن حالت حفره اي است که در مجموع ، کار به اتمام              مي رسد.حديث جالبي از حضر

 (."ددر اين زمینه ديدم که گفتم براتون نقل کنم؛ حضرت على)ع( فرمود: )هرکس به کار غیر مهم مشغول شود، کار مهم تر را تباه و ضايع مى ساز

  
  
  
  

 (08به  08/ اصل پارتو )قانون سیزده

درصد از  94درصد از نتیجه ي بدست آمده بواسطه ي  54ويد: فرض کنید با تالش و فعالیت خود، کاري را انجام داده ايد و به نتیجه رسیديد. پارتو مي گ

  درصد از  94فعالیت )پربازده( شما است و 

درصد فعالیت پر بازده را  94درصد از فعالیت )کم بازده( شما است. پس مهم اين است که ابتدا در انجام هر کاري  54نتیجه ي بدست آمده بواسطه ي 

درصد داراي اهمیت واقعي  94از میان کارهايي که در طول روز انجام مي دهیم، تنها  درصد کم بازده را حذف کنید. 54ن شناسايي کنید ودر مواقع لزوم آ

 درصد آنچه واقعاً مهم است، متمرکز کنیم. 94درصد زمان و انرژي خود را بر  54 درصد نتايج را تولید مي کنند لذا 54درصد،  94هستند آن 

  



 )اندازه حرکت( موفقیت /قانون تکانه یچهارده

نیرو = تکانه. اين قانون مي گفت اگر يک نیروي اولیه به جسمي که روي سطحي قرار دارد وارد کنیم آن × در فیزيک دبیرستان قانون تکانه را خوانديم : زمان 

قانون تکانه ي موفقیت )که از همان قانون فیزيکي الهام جسم تا زماني )بدون اعمال نیرويي ديگر از ما( تا اندازه اي به حرکت خود ادامه خواهد داد.حال 

داني به اين گرفته است( مي گويد: گرچه ممکن است انرژي زيادي براي غلبه بر بي حالي در شروع کار احتیاج داشته باشید ولي وقتي شروع کرديد نیاز چن

 انرژي نخواهید داشت!

  
  
  
  
  

  

 /روش برش ساالمیپانزده

  
بزرگ به کارهاي کوچکتر را برش ساالمي گويند. به کمک اين روش جزئیات انجام دادن کار را در نظر مي گیريد و بعد تصمیم مي گیريد درهر تقسیم کار 

نه يک بدهید زمان جزيي از آن کار را انجام بدهید.اين روش فشار رواني انجام آن کار بزرگ را کاهش مي دهد چرا که قرار است چند کار کوچک را انجام 

 کار بزرگ را!

  

 08به  08/قانون شانزده

  
   درصد در انجام دادن کارتان صرفه جويي مي کند. 34درصد زماني را که صرف برنامه ريزي کارتان مي کنید  54اولین 

 )امام علي ع(:باالترين ارزش انسان اين است که راهي به شناخت پیدا کند. 

 مديريت و کنترل استرس
  
  
  

هاي آن، به فرد اجازه رويارويي بهتر يا حداقل  فهمیدن مکانیسم  شود. شناخت استرس و زندگي است، گرچه موجب ناهماهنگي نیز مي  استرس جزءدر واقع 

نیم، اين است که ياد توانیم استرس را کامال از زندگي حذف کنیم و اصال نبايد اين کار را بکنیم. تنها کاري که بايد بک دهد. ما هرگز نمي سازگاري با آن را مي

بینید که امکان درست عمل کردن را  ها خوب و هشیارانه زندگي کنیم.در واقع مشکالت همیشه هستند ولي شما در خود نیرويي مي بگیريم با وجود تمام استرس

چون شادي، غم، خشم و آرامش زندگي  دهد؛بنابراين ديگر مضطرب، مشوش و نگران نیستید، در عین حال قادريد با وجود احساسات متفاوتي به شما مي

هاي غلبه بر استرس، کاهش و تغییر آن  کنید.هدف از مديريت استرس، برقرارساختن تعادل میان جسم و ذهن است. با برخورداري از طرز تلقي مثبت، شما راه

 آموزيد. پذيري را مي و انعطاف

ها و محیط اطراف شما و  ريزي هاست؛ مسئولیت افکارتان، احساسات و عواطف، برنامه مــديريت استــرس در حـقیـقـت به عهده گرفتن تمام مسئولیت

کند چطور با مشکالت خود کنار بیايید.هدف اصلي مديريت استرس برقراري توازن در زندگي است؛ توازن زمان با کار، روابط، آرامش،  راهي که تعیین مي

 سربلند بیرون بیايیم.   ر مشکالت با مهارکردن آنهااستراحت و تفريح؛ اينکه چگونه بتوانیم از زير با

  
 هاي غیرضروري. پرهیز از استرس

 ها دوري کرد و پرهیز از استرس در مواقعي که بايد مورد توجه قرار بگیريد، نشانه سالمت شما نیست. توان از تمام استرس نمي

 توانید آنها را حذف کنید.  ها هستند که در زندگي روزانه مي ممکن است شما تعجب کنید که تعدادي از استرس

توانید، از پذيرفتن  هاي خود را بشناسید و به آنها توجه کنید.در زندگي شخصي و کاري خود، هنگامي که نمي محدوديت«: نه»ياد بگیريد چطور بگويید  -

 ها مواجه خواهید شد.  گیريد، با سطح بااليي از استرس دداري کنید. وقتي شما بیش از توان خود وظايفي را برعهده ميهاي اضافي خو مسئولیت

توانید ارتباطتان را کامال با او قطع  شود اما نمي دوري جستن از افراد مضطرب: اگر در زندگي شما کسي وجود دارد که همیشه باعث بروز اضطراب شما مي -

 گذرانید، محدود کنید. ت زماني را که با او ميکنید، مد

 کند، تلويزيون را خاموش کنید. محیط اطراف خود را تحت کنترل درآوريد: اگر اخبار شامگاهي گاهي شما را دلواپس و نگران مي -

 نشويد.  ها نظمي شود، زودتر حرکت کنید تا دچار اين آشفتگي و بي اگر ماندن در ترافیک باعث بروز تنش در شما مي

کند، هنگامي که در موقعیت مطرح شدن اينگونه  مي  هاي اجتماعي شما را مضطرب و نگران هاي داغ دوري کنید: اگر شرکت در بحث از شرکت در بحث -

 خواهي کرده و از شرکت در بحث بپرهیزيد. مباحث با همان افراد قرار گرفتید، يا آنها را از ادامه بحث منصرف کنید يا معذرت



ها و وظايف روزانه خود را  هاي جزئي تجزيه کنید و در آن مسئولیت ريزي کارهاي خود را به قسمت جزئیات برنامه کاري خود را مشخص کنید: جدول برنامه -

 مشخص سازيد؛ کارهايي را که حتما بايد انجام شود، از آنهايي که اولويت کمتري دارند، تفکیک کنید. 

  
  

 ها. جايگزيني موقعیت

کردن آنها در آينده تغییر  توانید شکل مشکالت را با ترسیم زا دوري کنید، بکوشید جانشیني براي آنها بیابید.شما مي هاي استرس توانید از موقعیت گر شما نميا

 دهید.

حترام آن را بیان کنید. اگر نتوانید دهد، با ا به جاي اينکه بر احساسات خود سرپوش بگذاريد، آنها را بیان کنید: اگر چیزي يا کسي شما را آزار مي -

 هاي مشابه دوباره شما را آزار خواهد داد. مانده و در موقعیت احساسات خود را بیان کنید، رنجش و کدورتي ايجاد خواهد شد که باقي

د که آن کار را انجام دهد. اگر شما خودتان کنید که رفتارش را تغییر دهد، تمايل داري سازش و مصالحه داشته باشید: هنگامي که شما از کسي درخواست مي -

 حد وسط، به شادماني دست يابید. هم اندکي تغییر کرده و انعطاف به خرج دهید، آنگاه اين شانس را خواهید داشت که با رعايت

و بر آنها غلبه   رند، در مقابل آنها بايستیدنشیني نکنید. هرچقدر هم مشکالت در برابر شما قرار بگی گاه عقب قاطعیت بیشتري داشته باشید: در زندگي هیچ -

 کنید.

توانید آن را مهار کنید. هنگامي که شما خیلي کمبود وقت داريد  مديريت مي  خود را بهتر مديريت کنید: کمبود وقت يکي از داليل بروز استرس است اما با -

هاي اغواکننده  توانید از اينگونه استرس ش خود را حفظ کنید. اما اگر بااراده باشید ميتان نیز زياد است، بسیار سخت است که بتوانید آرام و در عین حال عجله

 امتناع کنید. 

  
 توانید تغییر دهید. پذيرفتن چیزهايي که نمي

لي مانند مرگ، عشق، بروز حوادث ها اجتناب کرده يا آنها را تغییر دهید. مسائ توانید از اينگونه استرس زا غیرقابل اجتناب هستند. شما نمي بعضي منابع استرس

 طبیعي و...

گونه که هستند بپذيريد. البته ممکن است پذيرفتن آنها بسیار سخت به نظر برسد اما  ها آن است که آنها را همان در اين موارد، بهترين راه غلبه بر اين استرس

 ناسزاگويي بپردازيد.توانید چیزي را تغییر دهید به  تر از آن است که در مواقعي که نمي آسان

ابراين سعي سعي نکنید چیزهاي غیرقابل کنترل را تحت کنترل خود درآوريد: در زندگي خیلي چیزها خارج از کنترل ماست، به ويژه رفتار افراد ديگر؛ بن -

آنها را   فکار خود را بر حل مشکالت متمرکز سازيد وتوانید ا توانید عوض کنید. مثال مي کنید به جاي اينکه چیزهاي غیرقابل کنترل را تغییر دهید، آنچه را مي

 حل کنید.

مشکالتي که ما را به چالش و مبارزه «. کند تر مي کشد، ما را قوي آنچه ما را نمي»گويند  ايد که مي ها باشید: حتما شنیده وجوي فرصت در جست -

 رشد شخصي دست يابیم. توانیم به دهند که مي هايي در اختیار ما قرار مي خوانند، فرصت فرامي

وگو با مشاور بسیار موثر است. بیان آنچه شما  کردن با دوست قابل اعتماد يا امیدوارشدن از طريق گفت تان را با يکديگر در میان بگذاريد: صحبت احساسات -

 زاست. اسهاي استر جانشیني مناسب براي قرار گرفتن در موقعیت -کنید، حتي اگر نتواند مشکل را حل کند فکر مي

کنند. اجازه ندهید خشم و رنجش شما را دچار استرس  کنیم که کامل نیست و مردم هم زياد اشتباه مي بخشیدن را بیاموزيد: بپذيريد ما در دنیايي زندگي مي -

 هاي منفي اطراف رها سازيد.  کند. با بخشیدن ديگران، خودتان را از انرژي

  
 ها سازش يابید. با استرس

هاي سرشار از اضطراب و نگراني سازش  توانید خود را با موقعیت زا را تغییر دهید، سعي کنید خودتان را تغییر دهید. شما مي توانید عوامل استرس نمياگر شما 

 به اين موارد توجه کنید:توانید  دهید و با بازسازي احساسات و تحت کنترل درآوردن آنها، انتظارات و طرز تلقي خود را از حوادث تغییر دهید. بنابراين مي

 تعريف از مشکالت را بازسازي کنید -

 ديد خود را گسترش بخشید -

 اصول، قوانین و استانداردهاي خود را تصحیح کنید -

 بر نکات مثبت تمرکز يابید -

 هاي روزانه ثبت استرس -

توانید در آن،  کند تا اين منابع را بهتر شناسايي کنید. شما مي شما کمک مياي که بتوانید در آن منابع استرس روزانه خود را يادداشت کنید، به  تهیه دفترچه

 اين موارد را بنويسید:

 توانید حدس بزنید(. شود )اگر مطمئن نیستید، مي چه چیزي باعث بروز استرس در شما مي -

 در اين مواقع شما چه احساسي داريد؛ هم از لحاظ جسماني و فیزيکي و هم احساسي. -



 العمل شما در اين هنگام چه خواهد بود.. عکس -

 کنید يا چگونه احساس شما بهتر خواهد شد.  چگونه براسترس خود غلبه مي -

  
 هاي برخورد با استرس: راه

خورد با استرس، يا توانید در بر هايي وجود دارد، اما الزم است که آنها در شرايط مقتضي تغییر يابند.شما مي براي غلبه بر استرس و برقراري سالمت، راه

هاي غلبه بر استرس را برگزينید اين عوامل موثر را درنظر بگیريد:  گیريد راه العمل خود را عوض کنید.هنگامي که تصمیم مي شرايط را تغییر دهید يا عکس

 کردن با آن.  پرهیزکردن و خودداري از استرس، پیداکردن جانشیني براي آن، پذيرفتن شرايط يا سازش حاصل

  
  

  



 پیامبر اکرم) ص(:در طلب علم سحر خیز باشیدزيرا سحر خیزي مايه برکت و کامیابي است.

 برنامه ريزي تحصیلي
  
  
  

 اهمیت برنامه ريزي تحصیلي
 به نحو احسنهاي مختلف زندگي دانشجويي دارد. بر اين اساس انجام اين فعالیت مهم  زيادي در جنبه امور درسي يکي از مهمترين فعالیتهاست که اهمیت

مسائل درسي و  فعالیتي کامل نخواهد بود. بويژه برنامه ريزي بدون کند. هیچ کاري بطوري که نتايج خوب و عالي در بر داشته باشد اهمیت زيادي پیدا مي

 تحصیلي که اهمیت بیشتري دارند و مدت زمان در آنها مهم است.
  

  کند. ميفوايد برنامه ريزي تحصیلي به روشن شدن اهداف کمک 

کند تا شناخت بیشتري از  مي دارد. و اين کمک کند توجه بیشتري به اهداف برنامه مبذول مي تحصیلي براي خود مي زماني که فرد اقدام به تهیه يک برنامه

  نکند.طوالني مدت و کوتاه مدت را تشخیص دهد و هیچ يک را فداي ديگري  کند. اهداف اهداف پیدا کند و آنها را دسته بندي مي
  
  
  
  
  

 کند. از اتالف وقت جلوگیري مي

اهمیت شايان توجهي دارد. از دست دادن وقت برابر  وقت در برخي موارد تحصیلي همچون نزديکي امتحانات و در حین برنامه ريزي براي کنکور مسأله

 موفقیتها در آينده. خواهد بود با از دست دادن بسیاري از
  

 کند. مياز اتالف انرژي جلوگیري 
  

اصول صحیح علمي به فرد کمک خواهد کرد انرژي و توان ذهني خود را بیهوده به هدر ندهد. به يک مثال توجه  استفاده از يک برنامه ريزي استاندارد و با

دقیقه( بعد از شروع  71تي )حدود شود، با اين محتوا که بعد از مد مي اصلي در نظر گرفته هاي روانشناسي يافته کنید، در برنامه ريزي تحصیلي بر مبناي

نخواهد داشت، مگر اينکه يک استراحت کوتاهي  آيد، بطوري که فرد يادگیري خوبي بعد از اين زمان منحني يادگیري بسیار پائین مي مطالعه و يادگیري

استراحت کوتاهي داشته باشد  دقیقه يکبار 71دهد تا هر  اين قبیل ، فرد برنامه ريزي تحصیلي خود را طوري انجام مي داشته باشد. با در نظر گرفتن اصولي از

  تا دوباره با تجديد قواي ذهني شروع به يادگیري نمايد.
  

 اصول صحیح برنامه ريزي تحصیلي:

  ( اهداف خود را بر حسب زمان دسته بندي کنید.5

برسید، که بر اين اساس اهداف  طول خواهد کشید تا شما به اهداف خودرا دسته بندي کنید. يکي بر حسب اينکه چه مدت  توانید اهداف خود به دو صورت مي

براي  مدت زمان زيادي طول خواهد کشد تا شما به اهداف خود برسید، مثل رسیدن به شغل دلخواه شوند. اهداف طوالني مدت که شما به سه دسته تقسیم مي

زماني که نیاز هست تا شما به اهداف خود برسید کمتر است، مثل هدف  وتاه مدت که مدتخواهد استاد دانشگاه شود. اهداف ک يک نوجوان دبیرستاني که مي

بخش  کتاب رياضي برآورده شوند، مثل مطالعه شود تا آنها امسال. دسته سوم اهداف روزمره هستند که معموال مدت زمان کمتري طي مي قبولي در کنکور

روزمره خود را مشخص کنید و طول  اين دسته بندي ، طبقه بندي کنید و اهداف طوالني مدت ، کوتاه مدتاهداف خود را با  اول همین امروز. در مرحله اول

 خواهد کشید تا شما به آن هدف برسید. زماني هر يک را نیز يادداشت کنید. يعني چقدر طول

از اهداف نیازمند صرف وقت بیشتري هستند، مثال شما  . برخيشوند دوم اهداف بر اساس مدت زماني که براي انجام آنها الزم است دسته بندي مي در مرحله

خود به مدت بیشتري نیاز داريد تا مطالعه يک فصل آن. براي هر روز خود ،هر هفته خود ، هر ماه خود و هر سال خود برنامه  کتاب آناتومي براي مطالعه

کارها هر سال چقدر بايد  آنها چه کارهايي را بايد انجام دهید. در انجام ايندر نظر بگیريد، براي رسیدن به  ريزي کنید. اهداف طوالني مدت خود را

کنید  مشاهده مي نتیجه را در برنامه روزانه ، ماهانه و ساالنه خود يادداشت کنید. به اين ترتیب پیشرفت داشته باشید، هر ماه چقدر ، هر هفته و هر روز چقدر؟

 برنامه ريزي روزانه داشته باشید. اجزاء الزم براي رسیدن به اين اهداف را در برنامه والني مدت خود نیز بايدکه حتي براي رسیدن به اهداف ساالنه و ط

  روزانه خود قرار دهید.

  (  مطالعه دروس را به صورت موازي انجام دهید.9

بازده يادگیري در آنها  ه موجب خستگي ذهني و کاهشکنند. مثال يک هفته براي يک درس. اين شیو برخي افراد از شیوه مطالعه تک درسي استفاده مي

مطالعه  استفاده کنند. به اين ترتیب که دو يا سه درس را براي مدت زمان معین انتخاب و گردد به جاي روش تک درسي از شیوه موازي شود. توصیه مي مي

در زمان بندي مطالعه اين دروس بیشتر باشد به همان اندازه از خستگي  کنند. به اين ترتیب خواهند توانست از خستگي ذهني جلوگیري کنند. هر چقدر تنوع

 ذهني بیشترجلوگیري خواهد شد.

  ( استراحت را در برنامه ريزي خود فراموش نکنید.9



يکبار و به مدت يک ربع براي دقیقه  71 کنید، عالوه بر استراحتي که هر زمانیکه براي کنکور يا براي امتحانات برنامه ريزي مي در مطالعه تمام وقت؛ مثال

طوالني تري براي  دقیقه در نظر بگیريد و استراحت 71زمان طوالني تري براي استراحت مثال نیم ساعت تا  گیريد، هر چند ساعت يکبار مدت خود در نظر مي

  پايان هر مقطع زماني )مثال يک هفته ، يک ماه( و شروع مقطع در نظر داشته باشید.

شیمي و ادبیات را انتخاب کرده است،بدين صورت عمل مي کند بطوري که هر روز صبح به  دانشجويي که براي يک هفته خود مطالعه درسبه عنوان مثال 

حت چهل و پنج دقیقه مطالعه يک استرا 9هر  دقیقه مطالعه ، يک ربع استراحت و 71پردازد. در فاصله هر  مطالعه شیمي و هر بعد از ظهر به مطالعه ادبیات مي

با انرژي بیشتري  اي براي خود دارد. در پايان هفته هم  بعد از ظهر جمعه را در نظر گرفته تا بطور کامل به استراحت بپردازد؛پس هفته جديد را دقیقه 71

  شروع خواهد نمود.

  ( زمان اجراي هر فعالیت را به صورت مناسب انتخاب کنید.7

توانید تمرين آواز يا موسیقي خود را  که شما نمي نه روز دارند. يک مثال واضح از اين دسته از فعالیتها اين استبه اوقات خاصي در شبا برخي فعالیتها نیاز

 حساستر و ظريفتر است. مثال در مورد افراد در حال استراحت هستند برنامه ريزي کنید. در مورد ساير فعالیتها مسأله کلي براي ساعاتي از شب که معموال ساير

نصف شب،  در اين دو ساعت  9صبح و  54  حول و حوشساعت  دهد که ساعاتي از شبانه روز بهترين زمان براي مطالعه هستند، مثل ، تحقیقات نشان مي مطالعه

پايینترين نقطه خود قرار دارد، بنابراين زماني مناسب  ي دربعد از ظهر منحني يادگیر 9بسیار باالست. عالوه بر اين ساعت حول و حوش  يادگیري منحني

 . براي مطالعه نیست

را که نیاز به تمرکز بیشتري دارند در زمان بیداري فرزندان خانواده که در حال  توانید کارهايي لذا توجه به رعايت تناسب زماني بسیار مهم است. شما نمي

 دهید.  استراحت خود را در زمان کار و فعالیت ديگران قرارشلوغي هستند انجام دهید، يا زمان  بازي و

  ( از اتالف وقت جلوگیري کنید.1

آنها اقدام کنید، اين وقتها  روند، بدون آنکه متوجه شويم. آنها را شناسايي کنید، علت آنرا بدانید و به رفع مي ما معموال اوقاتي را داريم که ذره ذره هدر

 را در برنامه ريزي زماني شما دارد. اتالف وقت معموال بخاطر تأخیر ، کندي عمل ،             بي . چرا که استراحت يک زمان ويژهاند صرف استراحت شما نشده

  آيند. حوصلگي و فراهم نبودن شرايط انجام فعالیت و ... بوجود مي

  ( برنامه خود را براحتي تغییر ندهید.6

کامال هوشیار باشید؟ آيا شما  ريزند. در اينگونه مواقع آيد که غیر منتظره هستند و اغلب برنامه ما را بهم مي مي خیلي طبیعي است که گاه مسائلي پیش

خود را بگیريد؟ آيا ارزش آن بیش از ساير فعالیتهاي شماست؟  در صورتي که اجباري در کار نباشد و يا  توانید جلوي اين عامل مزاحم و مختل کننده برنامه مي

روز ديگري موکول کنید )ياد بگیريدچگونه  توانید آنرا به چندان زياد نباشد مقاومت کنید، مثل دعوت يک دوست براي صرف شام که مي عالیت جديدارزش ف

هاي روزهاي  برنامهتوانید در  کنید. مثال مي توانید يک برنامه جبراني براي خود رديف کنید و در اولین فرصت مشکل را جبران مي نه بگويید( در غیر اينصورت

 و صرف فعالیتي کنید که مجبور شديد آن را رها کنید. بعد کمي از اوقات تفريح خود را حذف کنید

 پس يکي از ارکان اصلي موفقیت تحصیلي داشتن برنامه مناسب است؛يک روانشناس)مرکز مشاوره(      مي تواند در اين مهم شما را ياري دهد.
  
  

 منتظر شما هستیم!
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 کند. پیامبر اکرم) ص(:کدو بخوريد، چرا که عقل را تیز و )کارآيى( مغز را زياد مى

 تکنیک هاي تقويت حافظه
  
  
  
  
  

 گــاهي اوقــات بــا ايــن مشــکل مواجــه مــي شــويم کــه يــک مطلــب خیلــي ســاده را اصــالً بــه يــاد نمــي آوريــم يــا بــه ســختي بــه يــاد   

 مي آوريم يا اينکه هنگام صحبت کردن راجع به موضوعي خاص ناگهان ادامه مطالب را فراموش مي کنیم . 

 براي غلبه بر اين مشکل بهتر است حافظه خود را با تکنیک هاي زير تقويت کنید. 
  

                                             فعال  باشید

تفکر و مطالعه کـردن هستید. سعي کنید از مطالبي که فرد ديگري به شما مـي گويـد،    اعمال شود، هنگامیکه در حال شنیدن،اين در مورد هر چیزي بايد   

تان راحت تر نکتـه برداري نـمـايـیـد. اگـر بیحال و غیر فعال باشید، مغزتان دچار کندي و تعلل مي گردد و اگر بـراي فـعـال بـودن تالش کنید، ذهن

 طالب را بخاطر بسپارد.مي تواند م

                                            تمرکزکنید

مسائل مورد   ته اند.به جزئیات دقت نمايید. در طول روز چیزهاي بسیار زيادي را مي شنويـم اما تنها آنهايي را بیاد        مي آوريم که برايمان اهمیت داش     

ید تا بیشتر بتوانید آنها را به ذهن بسپاريد. يک روش خوب اين است که همه چیز را حیـاتي فـرض کنیـد. وانمـود     اهمـیت خـود را گـستـرش و بسط ده

 کنـیـد کـه يـک کـارآگـاه جنـايـي هستید و هر آنچه که در پیرامون شما در حال اتفاق افتادن است، حائز اهمیت مي باشد.
  

   ايجادپیوستگي نمايید

يـک کلمـه    میتواند يک رنگ، يک عـدد يـا   بسپاريد و آنچه کـه قـبال در ذهن داريد ارتباط به وجود آوريـد. اين ارتباط اهید بیادبین آنچه که مي خو   

 بـاشـد. قافـیـه هم
  

       تکرارنمايید

مطلبي را بنويسد. تکرار براي به ذهن روش تنبیه معلم مدرسه تان را بیاد داريد؟ هرگاه فردي دچار خطايي مي شـد، مـجبورش مي کرد چندين و چند بار 

در ذهن   سپردن مـوضـوعـات بسیار موثر بوده و باعث حک شدن افکار در مغزمان مي گردد. هرگاه فردي را مالقات مي کـنـیـد، شروع به تکرار اسم او

صداي بلند تکرار کنید. اگر مي خـواهـیـد مــطلبي را   خود نمايید. وقتي کسي شماره تلفني را به شمـا مي دهـد، چندين بار آنرا روي کاغذ نوشته و با

 حفظ کنید کافي است آنرا چندين بار روي تکه اي کاغذ بنويسید.
  

 اسامي را بهم ربط دهید 

مشکل را مــي  قبال آشنا شده ايد اما اکنون اسمـش را بیاد نمي آوريـد، برخـورد مي کنید، دچار آشفتگي و کالفگي مي شويـد.  او که با وقتي با کسي

نـزديـک   آنـهـا شباهت دارد و يا بـا واژه اي که با يـکـي از خـصـوصـیــات شخصیتي آنها تـوانـید با مرتبط نمودن آن اشخاص با کسي کـه بـه

ايیـد. بـراي بیـاد آوردن با اسامي آنها بازي کنید ) رضا خوش تیپ، شیرين عسل ( و يک تصوير خیالي از آنها در ذهن خود مجسم نم است، حـل نمـايید.

 ا بخاطر خواهید آورد. اسم  يک فرد مي تـوانـید حروف الفبا را از ابتدا بازگو نموده تا اينکه به حرف ابتداي اسم او برسید. احتماال در اين هنگام کل اسم ر
  
  
  
  

 تصويري با مفهوم ايجاد کنید

تا بتوانید همه چیـز را بـصــورتي    تصور نمايید خیالي در ذهن ايجاد نمايید. موضوعي را در ذهن خوداز هرآنچه که میخواهید بخاطر بسپاريد، تصويري  

 ي نمايد.واضح مشاهده کنید. سپس هنگامیکه چیزي را فراموش کرده ايد، اين تصوير را مجسم کنید تا مـغـز شـمـا اطـالعـات از دست رفته را بازياب

  
  از اطالعات لذت ببريد

تـئوريهاي همیشه موضوعاتي را در خاطرمان نگاه میداريم که به آنها عالقمنـد هستـیـم. اگـر از رياضیات متنفر باشید، حـفـظ کـردن فـرمـول ها و ما 

ردي کـه آن  پیچیده برايتان بسیار سخت خواهد بود. اما اگر يک فرضیه رياضي را به صـورت کامـل مطـالـعـه نـمـوده و بـا مـصـائب و سختي هاي ف

بـه خاطر سپـردن آن بــي دردسـر و آسـان      فرضیه را مطرح و عمر خود را براي اثـبـات آن صـرف کـرده آشـنا شويد، به مـوضوع عـالقمند شده

 گرديد.  خواهد

  
 وقت بگذاريد



لبته بخاطر سپردن بـعضي چیزها سريعتر از بعضي کند. براي هضم و درك اطالعات بايد وقت کافي صرف نمايید. احافظه بصـورت لحظه اي و آني عمل نمي  

گیرد، اما هیچگاه خودتان را به دلیـل کنـد بودن سرزنش نکنید. وقتي سعي در حفـظ کردن چیزي داريد، سطح انرژي خود را بـاال نگـاه   ديگر انجام مي

 داشته و بصورتي مؤثر تمرکز نمايید.

  
 آرامش داشته باشید

افراد مفید است اما اغلب ما وقتیـکه رها از تنشها مي باشیم، بهتر عمل            مي کـنـیم. نفسي عمیق کشـیده و آرامـش خـود  فشار رواني براي برخي از 

 را حفظ کنید. تمدد اعصاب باعث باال رفتن سطح آگاهي و قابلیت بخاطر سپاري در شما مي گردد.

 گزينشي عمل نمايید

همه مسائل پیرامون خود را به ذهن بسپارد. شما بايد انتخاب گر باشید؛ آنچه را که مايل به نگهداريش در حافظـه هسـتید   اين امکان وجود ندارد که يک فرد 

براي نگهداري  برگزيـده و مـابـقـي را فراموش کنید. مغز شما همانند يک کشوي فايل مي ماند. بنابراين پرونده هاي غیرضروري را دور انداخته و فضا را

 هم تر آزاد بگذاريد.چیزهاي م

  
   به سالمتي خود اهمیت دهید

تفاده کنید تـا  مغز بصورتي صمیمانه به بدن متصل است. هر روز تمرين کنید تا فشار خوني متــعادل و ششهايي سالم داشته باشید. از رژيم غذايي مناسب اس 

 ت الکلي و استعمال دخانیات باعث کاهش خالقیت ذهن مي شود.مواد غذايـي و ويتامینهاي مورد نیاز بدنتان تامین گردند. خوردن مشروبا

  
 روش قیفي 

در ضمن وقتي سعي کنید مفاهیم مورد نظر را از کلي به جزيي به ذهن بسپاريد تا چهارچوب کلي مطلب را بدانید سپس به جزئیات و توضیحات آن بپردازيد.  

 کلیات را بدانید ، يادآوري جزئیات آسانتر است.
  

  تداعي معاني

دوم نیز به ذهن مي  اگر میان آنچه مي آموزيد و شرايطي که در آن هستید ارتباط برقرار کنید و به معاني توجه کنید، در نتیجه فکر کردن به مورد اول، مساله

 آيد که اين مساله از دو راه امکان پذير است .

العات به طور عمیق انجام شده و چنانچه بتوانیم میان اطالعاتي که از قبل در ذهن داشتیم و چیزي الف ( ارتباط میان موضوعات: به اين ترتیب پردازش اط      

 که حاال ياد مي گیريم يک پل ارتباطي برقرار کنیم کارمان ساده تر مي شود.

 هید.ب ( طبقه بندي موضوعات : مفاهیمي را که از نظر معاني به هم نزديک هستند را در يک  گروه قرار د      

 تقطیع

 9عـدد   1رقمي آن را بـه   54تواند باعث به خاطر سپاري آسانتر شود. مثال براي حفظ کردن عدد  اطالعات بزرگتر را به واحدهاي کوچکتر تقسیم کردن مي 

 رقمي تقسیم کرده و حفظ نمائید.
  

 داشتن هدف و برنامه ريزي

کند تا در حین مطالعه دقت  براي خواندن و يادگیري داريد. داشتن هدف کمک  مي زماني که هدف خود را از مطالعه مشخص کنید آمادگي بیشتري

شود که در حین مطالعه دقت بیشتري داشته باشید و تمرکز حـواس   شود.برنامه ريزي درسي باعث مي بیشتري داشته باشید و تمرکز حواس بهتر مي

ضوع را در زمان خودش مطالعه کنید. با برنامه ريزي به روند يادگیري خود نظم شود که هر مطلب و مو شود. برنامه ريزي درسي باعث مي بهتر مي

 نمايد. دهید که به مکانیسم حافظه کمک شاياني مي مي
  

 استفاده از تمام حواس

تواند بـه افـزايش    شت برداري ميبینايي مانند ديدن و نگاه کردن جمالت و شنوايي تکرار عبارات با صداي بلند به ويژه در زمان مرور، و حرکتي مانند ياددا

 يادگیري کمک موثري نمايد.

کـز مشـاوره   نکات فوق مي تواند در تقويت توانايي حافظه مؤثر باشد؛ولي با اين حال در بعضي شرايط ضرورت دارد تا با کمک گرفتن از يک روانشناس )مر

 دانشگاه( شیوه هاي صحیح مطالعه را ياد بگیريم.

  
 منتظر شما هستیم!  

  
  
  

  



  

 وقتي موفق نمي شويم!
  

  حضرت محمد )ص( : صبر نصف ايمان و يقین همه ايمان است.

 دلم براي خونه تنگ شده!
  

  
 بوده است . اکثر ما به زادگاهمان يا محلي که آن را خانه  از ديرباز،شوق وآرزومندي براي رسیدن به نزديکان مضمون نوشته هاي نويسندگان وشعرا

  . .هرگاه نتوانیم براي کسب آرامش وامنیت درخانه خود حضور يابیم ، بسیار آزرده مي شويم ايم شدت وابستهمي نامیم به 

دانشگاه است. اولین تجربه زندگي مستقل در فضايي غیر خانوادگي با  بدون شک ، يکي از خاطره انگیزترين دوران زندگي ، دوران دانشجويي بويژه ترم اول

 دوره مي دهد. سرهاي زندگي جمعي در کنار احساس دانشجويي و دلخوشي هاي آن ، ويژگي خاصي به ايندرد همه جذابیت ها و

از لذت بخش ترين  هر انساني است. همین حس دانشجو بودن يکي دوران دانشجويي با همه تلخي ها، خوشیها و سختیها و شیريني اش ، بهترين دوران زندگي

بودن ، برتر بودن و قابل احترام بودن است. حسي است که اعتماد به نفس و غرور  شجويي يعني حس نخبه بودن ، ممتازويژگي هاي اين دوران است ، حس دان

به ديگران بويژه هم سن و ساالن خود فخر مي فروشد  افتخار و حس توانمندي در آن موج    مي زند و دانشجو سوار بر اين موج لذت مي برد و گاهي در کنار

کنکور و درس و بحث را مي خرند تا  بیشتري مي داند.چه بسا افرادي که تنها به دلیل ملقب شدن به اين لفظ فريبنده ، رنج شايسته توجه و احترامو خود را 

همسر مورد  براي رسیدن به افتخار دانشجو بودن به خواستگاري مي روند و زماني پیشتر، همین امتیاز کساي دانشجويي برتن کرده باشند. برخي با همین

  عالقه کافي بود.

 ودلتنگي راحس کرده باشید. وقتي شما خانه را به قصد حضور در دانشگاه ترك میکنید، چه بسا درجاتي از غم غربت

در همان  برند.بعضي دانشجويان فقط که کامال زندگي پیشین خود را از ياد مي شوند هاي جديد مي برخي دانشجويان چنان غرق در هیجان دوستان وفعالیت

شود و در آرزوي ديدار خانواده و دوستانشان  تنگ مي اول هیجان زده هستند وسپس دلشان براي همه آن چیزهايي که برايشان آشنا و صمیمي بود چند دقیقه

 . و شهر در وحشتند همان ابتداي ورود به محیط نا آشناي دانشگاه اي ديگر ، از برند.عده به سر مي

کنند.اين مشکل براي دانشجوي خارجي يا غیر بومي  بیچارگي مي دو سال تحصیلي ، غمگین اند و تا حدودي احساس  چند روز تا يکيآنها براي مدتي ،از 

شهري که با يک زبان و گويش  دانشجويان برخالف دانشجويان بومي از عوامل حمايتي محرومند ،عواملي نظیر دوستان هم دشوارتر است ،دسته اخیر

 رك با يکديگر سخن بگويند.وعالقمندي مشت

 . شويم قبل وبا افرادي ديگر تأمین کنیم ،دچار غم غربت ودلتنگي مي ما به هر محیط جديدي پا بگذاريم ومجبور شويم نیازهايمان را به نحوي متفاوت با

.غم غربت ،اصطالحي کلي است که اندوه ،  داريم هاي مختلف کنار آمدن با محیط هاي جديد،آستانه تحمل خاصي براي تغییر وآموختن روش هريک از ما

 گیرد. تغییر، يا احساسات تنهايي را دربر مي غمگیني ،از دست دادن معنا ،ترس از

شود. درچنین شرايطي ،دانشجوي  دوست داشتن وتعلق خود را با افراد جديد تأمین کند. چه بسا دچار افسردگي جدي گاهي اگر دانشجو نتواند نیازهاي

 هايش سخن بگويد. -ها و نگراني آيد تا از دغدغه بر مي اي نشجويي که غم غربت دارد(در پي کمک هاي حرفهجديد )يا دا

توانند معناي  مي  شود اغلب اوقات، مشاوران بزنید، حتما حالتان بهتر مي غم غربت شفاي عاجلي ندارد، ولي هرگاه به شدت غمگین شويد،اگر با کسي حرف

مي کنند .غم غربت، اغلب روشي است براي گفتن اين  گي را به ما نشان دهند، آن ها ما را به حل مشکالت ودرك جديد محیط ترغیبخودمان و زند اي از تازه

هاي تازه )تا زمان مأنوس  فعالیت يا در کنار آمدن با آن ترديد داريم. حرف زدن با دوستان جديد، درگیر شدن دربرخي که ما از مواجهه با آينده مي ترسیم

 . ها تان راهي است براي تخفیف ناگوارترين حزن عالقه شدن با آنها (يا حرف زدن با مشاور يا معلم مورد

جديد را  دهند وشوك حاصل از محیط مانند عکس ،گیاهان ، حس تداوم به فرد مي چند وسیله آشنا و مانوس را از خانه تان به محل جديدبیاوريد.چیزهايي

 نزد وي تسهیل مي کند.

افرادي بوده اند که به اين بهانه ، قله هاي  دانشجوياني بوده اند که به دلیل شکست در اين واقعه)نپذيرفتن شرايط جديد( ، ترك تحصیل کرده اند و چه بسا

 ترقي علمي را طي نموده اند.

 از بهترين دوران عمر آدمي است. با همه تلخي ها و خوشي هايش يکي حال دوران دانشجويي تجربه کوتاهي از همه زندگي است و به هر

 نامیده  دلخوشي ها و دلتنگي هايي که در فضاي غیررسمي دانشگاه ، آنچه که زيست دانشجويي 

 دلتنگي هايي که همیشه دوستشان داريم. مي شود تبلور دارد و در طول زندگي خاطراتش بر ذهن حاکم است .دلخوشي ها و

 :زگاري سريع تر(چند توصیه براي غلبه بر غم غربت ) سا

        بپذيريد که به آن دچاريد.}بخش اعظم خاطرات شما و آنچه مي توانید بدان تکیه کنید، درخانه قبلي تان است{.غم غربت پاسخي طبیعي به اين 

 احساس فقدان است.



         قدرت زيادي الزم است تا اين واقعیت را بپذيريدکه چیزي با خواهر وبرادر بزرگتان يا دوستي که اوهم از خانه دور است،دراين باره صحبت کنید

 شما را رنج مي دهد وبايد با آن روبرو شويد.

        توانید برخود مسلط شويد. با محیط جديد خود آشنا شويد.دراطراف قدم بزنید.اگر بدانید ساختمانها ،کالسها وخدمات درکجا مستفرند،بهتر مي 

        شما را درکشف محیط تازه همراهي کنند.دوست يابي قدمي بزرگ درتخفیف غم غربت است . از ديگران بخواهید 

        هاي جديدتان بنويسید. آنها را متوجه  ها وتجربه هاي خودرا محدود کنید. برايشان درباره فعالیت تان درتماس باشید،اما تلفن با اعضاي خانواده

 آنها مطلع باشید. سازيد که شما هم مايلید از حال وروزگار

        کاهد و شما را روي هدفهاي  قراري را براي رفتن به خانه تنظیم ومقدمات آن را فراهم کنید .اين روش از احتمال بازگشت ناگهاني شما به خانه مي

 کند. محل اقامت جديدتان متمرکز مي

        رسند ،درعین  سها ،ساختمانها و ديگر موارد محیط جديد وحشت انگیز بنظر ميهاي جديد برآيید .همان اندازه که ديدن مردم ،کال درپي فرصت

هايي که براي شما جالبند ،ثبت نام  آورند که بین شما و آنها زمینه عاليق مشترکي وجود دارد. درکالس حال فرصت آشنايي با مردمي را پیش مي

 اي را امتحان کنید. ازهتان سرگرم شويد،يا فعالیت ت هاي مورد عالقه کنید وبه فعالیت

        ا کاري کنید .منتظر نشويد تا غم غربت خود برطرف شود.مشکالت مدفون شده، اغلب بعدها درچهره مشکالتي ديگر مانند :سردرد،خستگي ،بیماري،ي

 نمايانند. کمبود انگیزه رخ مي

        کشمکش و مشاجره نداشته باشید . سعي کنید در محیط خوابگاه و در برخورد با ديگران حتي االمقدور 

        اسیت در مورد موضوع هاي بحث انگیز و بي نتیجه به جدل نپردازيد.  نظم اتاق و خوابگاه را رعايت کنید و به حقوق ديگران احترام بگذاريد. حس

ي ديگر هم اتاقي ها هماهنگ شويد  . فعالیت هايي از هاي افراد را بشناسید و در لیست موارد رعايت شدني قرار دهید . در صورت امکان با فعالیت ها

ز قبیل درس خواندن، خوابیدن، صحبت کردن و ... تا ناهماهنگي به بروز کشمکش نیانجامد . از ايجاد روابط نزديک و صمیمي با افرادي که هنو

 کنید . شناخت کافي ازآنها نداريد،  خودداري کنید . در عین صمیمیت ، حريم هاي شخصي را رعايت
  

  



  
  

 پیامبر )ص(: صدقه زياد بدهید، تا خداوند به شما روزى بدهد.

 )چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن!  )مديريت مالي
  

  
بـا تـوان    فشار مالي باالترين منبع استرس است.به عبارت ديگر يکي از فشارآورترين پديده هاي زندگي اين است که فرد در سطحي زندگي کند که متناسب

 مالي اش نیست .

 از آنجايي که شروع زندگي دانشجويي تا حدي شروع يک زندگي مستقل نیز هست بهتر است که مهارت مديريت مالي را بیاموزيد و تمرين کنید.

 در اينجا چند تکنیک ساده براي پرهیز از چنین مشکلي ارائه گرديده است.
  

 تکنیک هايي براي مديريت مالي:

 مقدار پول خرج مي کنید.  متوجه باشید که چه-5

ــرج    ــول خـ ــدار پـ ــه مقـ ــه چـ ــتند کـ ــه نیسـ ــر متوجـ ــد، ديگـ ــده انـ ــاد شـ ــردن معتـ ــرج کـ ــه خـ ــه بـ ــیاري کـ ــراد بسـ  افـ

اخت کنید، اين امر مي کنند. ابتدا بايد دقت کنید که هر آيتمي که قصد خريد آن را داريد چه قیمتي دارد و براي خريد هر يک از آنها بايد چه مبلغي را پرد 

یر. به عنوان مثال ند به شما کمک کند که حساب پول هايتان را داشته باشید و ببینید آيا واقعاً به تمام چیزهايي که مي خواهید بخريد، احتیاج داريد يا خمي توا

کنند که اصالً متوجه نمي يک شب که بیرون مي رويد، ببینید چقدر خرج مي کنید. گاهي اوقات افراد آنقدر پول نوشیدني و غذاي دوستان خود را حساب مي 

افل از اينکه تمام شوند جیبشان خالي شده. اين افراد زمانیکه به خانه بر مي گردند احساس مي کنند که بايد مقداري از اسکناس هايشان را گم کرده باشند، غ

بستني و ... دوستانتان  را حساب کرده باشید؛ اگر با دقت  آنها را خرج دوستانشان کرده اند. شايد چیز گراني هم نخريده باشند و فقط هزينه ي چاي، قهوه، و

 بیشتري به اين نوع خرج کردن هاي خود نگاه کنید، مي بینید که اصالً نیازي به خريد هیچ يک از آنها نبوده است. 

 تصمیمات آني براي خرج کردن نگیريد.                                                   -9

جديـد نظـر   اگر شما جزء افرادي هستید که به طور آني تصمیم مي گیرند تا اجناس گرانقیمتي را خريداري کنند، بايد بر روي اين خصوصیت اخالقي خود ت

  کنید. اگر چیزي را مي بینید که واقعاً خوشتان 

خودتان وقت بدهید تا بیشتر روي خريد آن فکر کنید، شايد به ايـن  مي آيد و مي خواهید آن را همان لحظه بخريد، يک لحظه صبر کنید، حداقل يک روز به 

فرصت پیدا مي کنیـد تـا   نتیجه رسیديد که اصالً به آن نیازي نداريد. اگر هم به آن احتیاج داشته باشید بر مي گرديد و آن را تهیه مي کنید. با انجام اين کار 

 نیز پیدا کنید.  اجناس مشابهي که از کیفیت باالتري برخوردار هستند را

 به مکان هايي که به راحتي مي توان پول خرج کرد نرويد.-9

ساسـي  اگر ما وقت زيادي را در مکان هاي خاصي صرف کنیم، خود به خود به سمت پول خرج کردن کشیده مي شويم. اين نوع پول خرج کردن ها صـرفاً اح 

ــه        ــايي کــــــ ــا آنجــــــ ــد تــــــ ــعي کنیــــــ ــد ســــــ ــابراين بايــــــ ــتند. بنــــــ  هســــــ

 طراف مغازه هاي مورد عالقه تان پرسه نزنید. به پارك و يا جايي برويد که وسوسه پول خرج کردن به پايین ترين میزان خود برسد. مي توانید ا

 در زمان خريد اهداف خود را معین کنید .-7

اين کار بیانگر آن است که شما تنها چیزهايي را مي  پیش از اينکه به قصد خريد،خانه را ترك کنید، لیستي از تمام چیزهايي که به آن احتیاج داريد تهیه کنید.

 نمي خريد. هیچ گاه بدون تعیین اهداف خريد، پا به بازارهاي خريد نگذاريد.  "خوشم آمد"خريد که به آن احتیاج داريد و اجناس را تنها به اين خاطر که 

  
  

 مايحتاج خود را اولويت بندي کنید.-1

ببینید ارزش آن چقدر است و تا چه حد به آن احتیاج داريد. اگر اين کار را واقع بینانه انجام دهید، آنوقت متوجه مي شويد که پیش از اينکه جنسي را بخريد، 

یرون مورد آن نیاز داشتید. اگر براي اين کار يک روز به خودتان مهلت بدهید، آنوقت زماني که براي خريد ب 5آيتمي که يادداشت کرده ايد، تنها به  54از هر 

 مي رويد، تنها چیزهايي را تهیه مي کنید که واقعاً به آن نیاز داريد. 

 از روي عادت پول خرج نکنید . -6

مـي رسـند. بـه    در اکثر موارد بیشتر ولخرجي هاي روزانه ما تنها از روي عادت شکل مي گیرند. در بسیاري از مواقع اين مخارج روزانه غیر ضروري به نظر 

هر روز صبح در مسیر خود به محل کار يک فنجان قهوه مي خريد، چرا اين پول را براي خريد يک قهوه ساز پس انداز نمي کنید؟ و يا اگر هـر  عنوان مثال اگر 

ب خرج کـردن  هزار تومان صرف نهار مي کنید، به آن معنا نیست که مجبور هستید تا آخر عمر اين کار را انجام دهید. از خانه نهار ببريد. کلیه آدا 9- 9روز 

 خود را مجدداً ارزيابي کرده و ببینید که آيا انجام آنها ضروري است يا خیر.

 براي خود محدوديت هاي مالي محکم تعیین کنید.  -4



ول بايـد نقـد   پاگر واقعاً نمي توانید جلوي ولخرجي هاي بي مورد خود را بگیريد، بهتر است به صورت هفته اي، میزان محدودي پول به خودتان بدهید. اين 

هزارتومان مخارج روزمره خود را بگذارانید، بـراي پـول هايتـان     544باشد، چراکه کنترل و رسیدگي به آن   راحت تر است. اگر ياد بگیريد که با ماهي مثال

 ارزش بیشتري قائل مي شويد و آداب صرفه جويي را به خوبي ياد مي گیريد.

  
 چند نکته جهت مديريت مالي:

 اشته باشیدکه هر انساني نیاز داردکه مديريت مالي صحیحي داشته باشد چون منابع درآمد نسبت به هزينه ها محدوديت دارند.به ياد د -

 خود را بـر نیـاز هـا   واقع بین باشید .معموال درآمد انسان براي همه خواسته هاي او کافي نیستند.بنابراين خواسته ها و نیاز ها  را از هم جدا کنیدو تمرکز  -

 بگذاريد. 

فته مخارج خود را براي يک ماه ثبت کنید.فهرستي از مخارج خود تهیه کنید تا مشخص شود که هزينه هاي زندگي شما چقدر است.سپس در پايان هر ه -

 جدول صفحه بعد را تکمیل بفرمايید.
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 براي کنترل نحوه خرج کردن پیشنهاد  مي کنیم اهداف خود را مشخص بفرمايید . - 

ن گرفتن مشخص کردن اهداف مالي کار مهیجي است .اين شما هستید که  تصمیم مي گیريد که مي خواهید با پولتان چه کار کنید؟يعني رسیدن به هدف بدو -

 وام.

اي تفريحي و ذوقي کنار بگذاريد.به ياد داشته باشید که بسیاري از تفريح ها و سرگرمي ها در کشور ما ارزان قسمتي از منابع مالي خود را براي برنامه ه -

 هستند .از سوي ديگر دانشگاه برنامه هاي تفريحي زيادي با هزينه هاي اندك در اختیارتان  میگذارد.

ید .مثال در شروع ترم هزينه هاي رفت و آمد و هزينه هاي خريد کتاب بیشتر از مخارج روزانه زندگي خود و مخارجي راکه موردي و فصلي هستند جدا کن -

 طول ترم است.

تعیین میشود که خرج ها « مادر خرج»براي کاهش مخارج زندگي روزانه بهتر است با هم اتاقي ها و دوستان خود مشترکا عمل کنید.معموال بدين منظور يک  -

 بین اعضا تقسیم میشود.را يک جا انجام داده و بعد مخارج 

انند  رفت و آمد آينده نگر باشید.هنگامي که هزينه هاي فصلي خود را بدانید آن وقت میتوانید طبق آن برنامه ريزي کنید.از قبل به فکر هزينه هاي فصلي م -

 انداز کنید تا دچار سردرگمي نشويد. ، مهماني و عروسي، خريد کتاب، مسافرت يا رفت و آمد به شهر خود داشته باشید و از قبل شروع به پس

يان در جستجوي کار باشید. بعضي از دانشجويان همزمان با تحصیل کار مي کنند. بعضي از قسمت هاي دانشگاه کارهاي دانشجويي در اختیار دانشجو -

ساتید در کار ها و پروژهاي خود نیاز به همکار دارند.ازآنان میگذارد.در اين زمینه اطالعات جمع آوري کنید که در موقع نیاز از آنها استفاده کنید .بعضي از ا

پروژه هاي علمي راهنمايي و اطالعات بگیريد .اين کار نه تنها منابع مالي شما را تقويت میکنند بلکه شما اطالعات علمي زيادي در خصوص کار هاي عملي و 

 میآموزيد .

 ديده است.صرفه جويي با خست فرق دارد.بسیاري از هزينه ها را میتوان با صرفه جويي کاهش داد.صرفه جو باشید. صرفه جويي در فرهنگ ما بسیار پسن -

دانشجويي،  در صورتیکه مشکل مالي پیدا کرديد،فورا کمک بگیريد.در اين شرايط نزديکان خود را در جريان بگذاريد. عالوه بر خانواده ،از خدمات امور -

 ري( و.....کمک بگیريد.چون اگر دير اقدام کنید ممکن است مشکالت ديگري نیز پیدا کنید.اداره رفاه ،اداره مشاوره )مددکا



ان به دست اداره رفاه و خدمات امور دانشجويي معموال وام هايي در اختیار دانشجويان قرار میدهند. اطالعاتي در خصوص اين واحد ها و شرايط وام آن -

 ها کمک بگیريد .بیاوريد تا در مواقع نیاز بتوانند از آن
  

 لزوم صرفه جويي و قناعت ●

و بدبختي  صرفه جويي و قناعت در زندگي و هزينه هاي مختلف، مايه آرامش روحي و رواني است و کسي که آن را سرلوحه زندگي خود قرار مي دهد، از فقر

اگر قرآن به مومنین صالح وعده خوشبختي وحیات طیبه داده است، نجات مي يابد و شرافت و عزت اجتماعي و رضايت و خشنودي الهي را به دست مي آورد. 

کرده و به طبق فرمايش امام علي)ع( مراد از آن قناعت در زندگي است. رسول خدا )ص( بهترين فرد از امت اسالمي را کسي مي داند که صرفه جويي پیشه 

حريص دنیا باشد. طبیعت انسان بر آمال و آرزوها سرشته شده است، اگر انسان بـدون   روزي حالل قانع باشد و بدترين فرد از امت اسالمي را کسي دانسته که

نمي رسد. امـا  تربیت نفس پیش رود و به مربي آگاه دسترسي پیدا نکند، در چنین حالتي در آرزوهاي مادي و شهوي باقي مي ماند و هرگز به کماالت انساني 

د چیره شود و رسیدن به دنیا و اهل آن را هدف قرار ندهد، به سعادت دنیوي و اخروي خواهد رسید. راه عملـي  اگر از تعالیم آسماني بهره برده و بر نفس خو

با دوري »مودند: قناعت و اجتناب از اسراف، باور کردن حساب و بازدهي اعمال در روز رستاخیز و همسويي با نیکان و دوري از اهل دنیاست. امام باقر)ع( فر

 «هیچ گاه قناعت پیش نیايد جز آنکه حرص و طمع از میان برود.»امام علي)ع( نیز فرموده اند: « یدان قناعت وارد شو.از حرص و طمع به م
  
  
  
  

  



 امام صادق )ع(:کسى که امروزش بهتر از ديروزش باشد، شايسته است که مورد غبطه قرار گیرد.

 هاي مقابله با آنکمرويي و  روش
  
  
  

 ترسو بودن ،»کنیم. کمرو بودن نشانگر صفت فردي است که به خاطر  بیشتري در آن مشاهده مي اي است. هرچه نزديکتر بنگريم تنوعپیچیدهاي  کمرويي مقوله

ست. در با افراد يا چیزهايي مشخص يا انجام کاري همراه با آن بیزار ا نزديک شدن به او مشکل است. فرد کمرو هوشیارانه از مواجهه« احتیاط کاري و.... 

 آيند. ترسد. بخصوص ترس از افرادي که به داليل عاطفي تهديدکننده به شمار مي مي نداشته و خود مالحظه کار است و توانايي ابراز وجود گفتار يا کردار

الف.پي آمدهاي منفي و شدت يا افراد با قدرت و افراد جنس مخ بیگانگان يا افراد ناشناس بدلیل تازگي حضورشان يا عدم اطمینان به آنان يا مسئوالن

اي مناسب براي  بشناسیم و آنوقت برنامه هاي کمرويي را توان بر مشکل غلبه کرد و براي انجام اين کار الزم است که ريشه هم مي کمرويي هر قدر باشد باز

  تغییر اساس آن طرح ريزي کنیم.
  

  هاي کمرويي: حالت

کنند؟ ، چه  درباره من چه فکر مي» در اين حالت شخص سؤاالتي مانند  کند. به تاثیرش بر ديگران توجه ميدر حالت عمومي شخص کمرو :   هاي عمومي حالت

، عدم  ترس توانند عمومي کمرو هستند مي پرسد. بدين ترتیب کساني که از نظر مي ذهن را در. « …گذارم؟، آيا مرا دوست دارند؟ و  مي تاثیري بر آنها

افراد بیشتر از افراد گروه ديگر است.  رسد شدت کمرويي در اين هاي خود را با افراد ديگر در میان بگذارند. بنظر مي خواسته اطمینان و خصوصیات خوب و

 درباره خودشان تاثیر گذارد. که در نهايت بر طرز تفکرشان در پي آن بر ارزيابي ديگران از آنان تاثیر مي گذارد که احساسات آنها بر عملکردشان تاثیر مي

 احساسات و رفتار ناشي از کمرويي آنان است. اي از و غیره فقط نمونه پايین عزت نفس ، گفتار و رفتار ضعیف ، عملکرد پايین گذارد. احساسات بد ، مي

صورت جمالتي نظیر هايش به  احساسات و تفکر او نسبت به خود و توانايي شود. در حالت خصوصي فرد کمرو به درون خود متمرکز مي:    هاي خصوصي حالت

اين حال اين افراد چنانچه با استعداد باشند ممکن است در حرفه  شود. با بیان مي« ارزش هستم هستم، من احمق هستم، من زشت هستم و من بي من بي لیاقت»

یرويي صرف شده است. در واقع انرژي ن ها چه داند براي اين پیشرفت کنند و حتي به افراد سرشناس تبديل شوند اما هیچ کس نمي خود به سرعت پیشرفت

  بکار رفته است. انرژي رواني صرف شده است حتي براي اجراي جزئیات بسیار کوچک نیز رواني زيادي براي شرکت در اين رويدادها و کارها
  

 :آورد بار ميويرانگري از قبیل موارد زير را به  است که نتايج و تاثیرات ناتواني ذهني کمرويي يک:    تاثیرات کمرويي

     ، سازد. تجربیات خوب ، را دشوار مي و بدست آوردن لذت واقعي از دوست يابي کمرويي مالقات با افراد جديد 

     گردد. خود و ابراز عقیده و بیان ارزشهاي فردي مي کمرويي مانع دفاع از حقوق بر حق 

     سازد. ميهاي شخصیتي را محدود  مثبت از ويژگي کمرويي ارزيابي 

     شود. مي شديد فکري در مورد روش رفتار فردي در موقعیتهاي اجتماعي کمرويي باعث اشتغال 

     سازد. دشوار مي کمرويي تفکر مثبت و سازنده و برقراري ارتباط ثمر بخش را 

     احساس تنهايي همراهان کمرويي هستند. و اضطراب ، افسردگي احساسات منفي مانند 
  

 : عالئم کمرويي

خواهند با کسي صحبت کنند. در واقع سکوت در موقعیتهاي  و نمي میل هستند هشتاد درصد افراد کمرو به داشتن روابط اجتماعي بي:  عالئم اجتماعي

گیرند باز هم بعضي از آنها به سکوت خود  مي اي را براي صحبت کردن در جمع فرا ويژهاست. حتي زمانیکه افراد کمرو روشهاي  اجتماعي ويژگي بارز آنها

  کنند. که هنوز هم در سطح فردي همگام با برقراري ارتباط با ديگران احساس ناراحتي مي دهند شايد دلیل اين امر آن است ادامه مي

توانايي خود نداشته باشند در واقع آنها براي خود ارزش کمتري قائل هستند و  درستي از شودکه اين افراد برداشت و ديدگاه کمرويي باعث ميعالئم فردي: 

  کنند. افراد کمرو واقعاً در دنیاي دروني خود زندگي مي کنند. شود سرکوب مي دلیل افراد کمرو افکار و احساسات و اعمال بسیاري را که ظاهر مي به همین
  

 درمان کمرويي:

کمرويي با دارو برطرف نمي شود و اقدامات پزشکي و استفاده از داروهاي آرام بخش و تقويت کننده ها مان فوري وجود ندارد. براي کمرويي، يک در

 ن آن بايد )مولتي ويتامین ها( تأثیر مستقیمي بر کمرويي فرد ندارد. کمرويي اساساً رفتاري است اکتسابي و آموخته شده، و براي درمان و برطرف کرد

 يي صورت گیرد و رفتار تازه و مطلوب اجتماعي در فرد فراگیر شود.ياد زدا

يافتن نگرش اساس درمان کمرويي تغییر در حوزه ي شناختي )شناخت درماني( و تحول در رويه ي زندگي و حیات اجتماعي فرد است، تغییر در شیوه ي تفکر، 

ش هاي نو در برابر اطرافیان و تعامل بین فردي، تغییر در باورها و نظام ارزش هايي که تازه نسبت به خود و محیط اطراف، برخورداري از قدرت انجام واکن

عي و توانايي کمرويي را تقويت مي کند و سرانجام دستیابي به کانون اصلي اضطراب، کاهش اضطراب در فرد کمرو، تقويت انگیزه و افزايش مهارت هاي اجتما

 روش درمان کمرويي است. هاي تحصیلي، شغلي و حرفه اي، اصلي ترين

 در اينجا سعي مي شود که به مؤثرترين روش هاي کاربردي درمان کمرويي اشاره شود:

از مهمترين روش هاي درمان کمرويي،توجه دادن فرد کمرو به قدرت تفکر، نحوه ي نگرش و بازخورد وي نسبت تقويت خودپنداره مثبت و خودباوري دوباره: 

ردهاي فرد به پديده هاي مختلف و ايجاد آمادگي الزم دروني براي ايجاد تغییرات مثبت در حوزه ي شناختي اش است. هرگونه تغییر در نگرش ها و بازخو

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8


راف، مقدمه ي الزمي براي خود پنداري و تغییر رفتار خواهد بود. کمرويي يک رفتار نامطلوب است. هر رفتاري قابل تغییر کمرو نسبت به خود و محیط اط

 است، اما بايد توجه داشت که هر روشي،  توسط هر کسي و در هر شرايطي ممکن است مؤثر واقع نشود.

اني تربیت اجتماعي و تقويت مهارت هاي ارتباطي، از اساسي ترين مسائل در پیشگیري و درمان : توجه خاص اولیاء و مربیان به مبخانواده و تربیت اجتماعي -

وقعیت هاي کمرويي کودکان و نوجوانان است. همه ي کودکان، نوجوانان و بزرگساالن بايد به نقش فردي، وظیفه ي خانوادگي و رسالت اجتماعي خويش در م

 ها پیشگام باشند.مختلف کامالً واقف و در ايفاي مسئولیت 

ها بر عهده  در تربیت اجتماعي و پرورش مهارت هاي ارتباطي کودکان و نوجوانان، پیشگیري از معلولیت اجتماعي ايشان و درمان کمرويي،بیشترين مسئولیت

مؤثرترين الگوهاي رفتاري در تعلیم و تقويت الگوهاي رفتاري بزرگسال است. بنابراين پدران و مادران و نزديکان کودکان و نوجوانان، به مثابه محبوبترين و 

ري بزرگسال در مهارت هاي اجتماعي و يا پديدآيي کمرويي در ايشان به طور جدي سهیم هستند؛ چرا که بچه ها به طور مستقیم و غیرمستقیم از الگوهاي رفتا

 ن همانندسازي مي کنند.موقعیت هاي مختلف خانوادگي و نقش آفريني هاي اجتماعي را ياد مي گیرند و با ايشا

قش مشاهده ي بعضي از برنامه هاي نمايشي )برنامه هاي سینمايي و تلويزيوني، تئاتر، نمايش عروسکي و ...( که در آن کودك يا نوجوان کمرو ن هنر درماني:

روه ها و عرصه هاي مختلف اجتماعي مشارکتي فعال اصلي را عهده دار است و با تغییر نگرش، برانگیختگي رواني و تقويت اراده و خودباروي، به تدريج در گ

شان مفید باشد؛  پیدا مي کند و بعضاً رهبري گروه را نیز عهده دار مي شود، مي تواند در ذهن فرد تماشاگر کمرو بسیار مؤثر واقع شود و در درمان کمرويي

که مثل او باشند.همچنین تشويق کودك يا نوجوان کمرو براي شرکت در برنامه چرا که کودکان کمرو با قهرمان نمايش همانند سازي مي کنند و تالش مي کنند 

 هاي نمايشي )در مراکز پیش دبستاني و مدارس( و ايفاي

 نقش هاي مؤثر به گونه اي که فشار رواني چنداني متوجه او نباشد، روش مناسبي براي کاهش اضطراب اجتماعي و درمان کمرويي خواهد بود. 

 :ترغیب کودکان و نوجوانان کمرو براي مشارکت در اجتماعي و بازي هاي گروهيفعالیت هاي 

. واضح است فعالیت هاي مختلف دسته جمعي و بازي هاي گروهي مي تواند تأثیر بسیار زيادي در کاهش اضطراب و افزايش مهارت اجتماعي ايشان داشته باشد

امه هاي گروهي نظیر: تهیه ي کاردستي مشترك، آماده کردن پوستر يا روزنامه ي ديواري، مطالعه که ترغیب و تشويق کودکان کمرو براي شرکت فعال در برن

مراني، و مسابقه ي علمي، قصه گويي و داستان سرايي، اجراي برنامه ي نمايشي، شرکت در گروه سرود، ورزش ها و بازي هاي چند نفره، فعالیت هاي ع

وت و ويژگي مثبت و قابل تأيید و تشويق کودك و سوق دادن وي به طرف فعالیت هاي جمعي، به خصوص در مراحل فرهنگي و بسیجي و ... توجه به نقطه ي ق

 نوجوان قادر  اول در جمع هاي آشنا و صمیمي و بعضاً کم سن و سال تر از طريق همان نقطه ي مثبت و قابل عرضه ي وي صورت مي گیرد. به نحوي که کودك يا

ب گروهي خود از ويژگي مثبت و مهارت برتر خود بهره بگیرد و با تأثیر توفیق نسبي در گروه و جلب تأيید ايشان، احساس خودپنداري و مي شود در اولین تجار

 خود ارزشمندي اش تقويت گردد.

درباره ي مسائل خانوادگي و صحبت کردن، شعر خواندن، خاطره گفتن و نقل مطالب کتاب دلخواه، تعريف موضوع و محتواي يک فیلم سینمايي، اظهار نظر 

ختلف، به اجتماعي، قصه گويي و داستان سرايي، توضیح يک مسئله و يا تدريس يک موضوع درسي مورد عالقه توسط نوجوان يا بزرگسال کمرو به مخاطبان م

ادرزاده ها و فرزندان کوچک خانه و بستگان گرفته ترتیب اهمیت و اقتدار ايشان از نظر فرد کمرو، از مخاطبان خردسال آشنا و صمیمي نظیر خواهرزاده ها، بر

ا، اما تا مخاطبان خردسال آشنا، اما غیرصمیمي و غیر فامیل؛ از مخاطبین خردسال غريبه تا مخاطبان همسال آشنا و صمیمي؛ از مخاطبین همسال آشن

رگسال آشنا، اما غیر فامیل و غیر صمیمي؛ و سرانجام از مخاطبین غیرصمیمي تا مخاطبان همسال غريبه؛ از مخاطبین بزرگسال آشنا و صمیمي تا مخاطبان بز

اي گشاده و متبسم، بزرگسال مقتدر و متنفذ، اما غیر نقاد گرفته تا مخاطبان مقتدر، متنفذ و نقاد و برقراري و حفظ ارتباط بصري طبیعي با ايشان، با چهره 

اد به نفس کامل و احساس خود ارزشمندي؛ مؤثرترين روش اصولي و تدريجي اضطراب زدايي صدايي محکم و مطمئن، با آرامش روان، اطمینان خاطر، اعتم

 و افزايش مهارت اجتماعي و درمان کمرويي است.

 افزايش خودآگاهي، تقويت خودپنداري مثبت و کاهش کمرويي. -

عي، چگونه و به چه میزان دچار کمرويي مي شويد و علتش را چه به راستي شما چقدر کمرو هستید؟ کمرويي خودتان را چگونه ارزيابي مي کنید؟ در چه مواق

 چیز مي دانید؟ وقتي دچار کمرويي 

چار کمرويي مي شويد چه احساسي پیدا مي کنید؟ در برخورد با چه کساني کمتر دچار کمرويي مي شويد؟ در کدام موقعیت ها و در حضور چه افرادي بیشتر د

تان و اطرافیان، خودتان را چگونه ارزيابي مي کنید؟ چه برداشتي از کمرويي خود داريد؟ آيا وقتي تنها هستید باز هم مي شويد و چرا؟ در مقايسه با دوس

 احساس کمرويي داريد؟ چه احساسي پیدا مي کنید؟

ويژگي ها، توانمندي ها و نقاط قوتي که انديشه ي شما براي يافتن پاسخ هاي صريح و جامع به اين قبیل سؤاالت، گام مهمي است براي درك بهتر خود و شناخت 

 در خويش سراغ داريد.

داشت مثبتي از خود بدون شک شما مي توانید خودتان را تغییر دهید، به شرط آن که بر اين باور باشید که توان انجام اين کار را داريد. شما بايد تصور و بر

ل و تفسیر قرار دهید و با تقويت خودپنداري مثبت، احساس خود ارزشمندي و توسعه ي مهارت داشته باشید و ماهیت کمرويي خودتان را مورد ارزيابي و تحلی

ش مهمي را عهده هاي خاص و موفقیت آمیز اجتماعي نه تنها خودتان را تغییر دهید و کمرويي تان را برطرف کنید، بلکه در درمان کمرويي افراد ديگر نیز نق

 شان را تغییر دهند و بر پديده ي کمرويي غالب شوند.دار شويد و به آنها کمک کنید که خود



دقت انجام براي اين که در درك بهتر و کشف وجود گرانقدر خود و برخورداري از خود پنداري تازه حرکت جدي داشته باشید، دستورالعمل هاي زير را با 

 دهید.

د نگاه کنید. آيا تصوير شما تصوير کاملي است؟ آيا در قسمت يا نقطه اي از الف( تصوير خودتان را بکشید، )هر طور که مي توانید( و سپس: به عکس خو

 عکستان نقصي را مشاهده مي کنید؟ آيا در تصوير خود حالت هیجاني مي بینید؟ آيا وقتي که به خودتان خوب مي نگريد، خود را آدمي فعال

 مي يابید يا فردي کامالً منفعل و تحت فرمان ديگران؟ 

 نگاه کنید و تصوير وجود ارزشمندتان را در آن ارزيابي نمايید. دوباره به خودتان خوب نگاه کنید.ب( به آيینه 

 با کدام حالت و چه قیافه اي مي توانید تأثیر بیشتري روي ديگران بگذاريد؟

ساعت گذشته ي خود را بر روي  97امه ي زندگي ساعته ي خودتان تهیه کنید و يا برن 97ج( چنانچه براي شما يا خانواده تان مقدور است فیلمي از زندگي 

تري داشته باشید؟ کاغذ بنويسید و در ذهنتان مرور کنید. در شرايط و موقعیت هاي گوناگون چه کرده ايد؟ چگونه؟ چرا؟ آيا مي توانستید رفتار بهتري و مؤثر

ي هاي خود آمادگي تان را بیشتر کنید. براي امنیت شخصي خود احترام و شما فردا و فرداها را پیش رو داريد، پس با ارزيابي مجدد از شخصیت و توانمند

 ارزش خاص قائل شويد، آن را حفظ کنید.

ن بگويید، بپرسید، د( براي زندگي روزانه ي خود برنامه ريزي کنید. مطابق برنامه ي تعیین شده، روز خودتان را آغاز کنید و بر همان اساس گام برداريد، سخ

 ه محل، شخص يا اشخاصي که در نظر داريد مراجعه کنید و کامالً فعال باشید.تلفن کنید، ب

 ه( احساسات و خاطرات خود را درباره ي تجارب ناخوشايند ناشي از کمرويي تان بنويسید.

 و( برداشت و نگرشتان را نسبت به خانواده ي خود بنويسید.

 احت احساسات خويش را بر روي کاغذ آوريد، گله ها را بیان کنید و انتظارات خود را يادآور شويد!ز( براي خودتان نامه بنويسید. بدون رودربايستي و با صر

د گذراند؟ چه مي ح( اگر خودتان بر اين باور باشید يا به شما بگويند که فقط يک ماه ديگر از حیات شما باقي است، عمر يک ماهه ي خودتان را چگونه خواهی

 ه مي گويید؟ روي سخنتان بیشتر با چه کساني خواهد بود؟ آخرين کالمتان چه خواهد بود؟ آيا باز هم کمرو باقي خواهید ماند؟کنید؟ به کجاها مي رويد؟ چ

  

  



  
پیامبر   )ص( : پیش از آنکه بیمار شوي به سالمتي ات توجه کن.  

 افسردگي و راههاي مقابله با آن
  
  
  
  
  

 ايعالقه بخش،لذت هايفعالیت حتي فعالیتي، هیچ به و رخوت مي کنیم و غم احساس هاوقت گاهي ما اکثر کند.مي افسردگي احساس کسي گهگاه هرتقريبا 

 اينکه از آگاهي و عزيزان از يکي دادن دست از کار، يا تحصیل در موفقیت عدم است. زندگي فشارهاي به آدمي طبیعي پاسخ افسردگي دهیم.نمي نشان

مي تلقي نابهنجار زماني تنها افسردگي شوند.مي افسردگي بروز موجب اغلب که هستند هائيموقعیت جمله از برد،مي تحلیل به را ما توان پیري يا بیماري

                                                                                                                                                                   ادامه يابد. است بهبود آغاز نقطه مردم اکثر براي که حدي از فراتر يا و نباشد متناسب داده رخ که ايواقعه با يا که شود

کرده است. ناتواني ناشي از بیماري افسردگي در سازمان بهداشت جهاني اختالل افسردگي را جزو يکي از مشکالت اصلي و مهم سالمت در سراسر جهان اعالم 

وص در گروه و اندازه و گاهي بیشتر از بیماري هاي مزمني مثل فشارخون باال يا بیماري قند است.به نظر مي رسد بروز اختالالت خلقي و افسردگي به خص حد

مصرف ساير مواد در اين گروه سني باشد. همچنین تکالیف مربوط به اين  سني جوانان رو به افزايش است که شايد علت آن ، افزايش میزان مصرف الکل و سوء

ي انواع وضعیت گروه سني مثل رفتن به سربازي يا ورود به دانشگاه از جمله عوامل استرس زاي موثر در بروز افسردگي آنها است. در اين مقاله پس از بررس

 ده خواهد شد.هاي خلقي، چگونگي مواجهه و مقابله با افسردگي توضیح دا
  

 از نظر خلقي در چه وضعیتي قرار داريم؟

( باشد. افراد به طور طبیعي طیف depressed( ، يا افسرده )elevated( ، باال )normal( يک حالت پايدار دروني است که ممکن است طبیعي )moodخلق )

توانند بر حاالت خلقي و عاطفي خود کم و بیش مسلط باشند. در اختالالت وسیعي از حاالت خلقي تجربه مي کنند. همچنین افراد احساس مي کنند که مي 

 خلقي)از جمله افسردگي( اين احساس تسلط از بین رفته و فرد درد و رنج عظیمي مي کشد.

 خلق افسرده:

مي کند. فرد افسرده غمي تجربه مي کند  خلق افسرده يکي از عالئم کلیدي افسردگي است. فرد داراي خلق افسرده احساس اندوه، ناامیدي،غم يا بي ارزشي

ار مشکل     که با دلتنگي يا سوگ فرق دارد؛ نوعي درد مشقت بار روحي طاقت فرسا. وقتي خلق افسرده مي شود اعتماد بنفس فرد پايین مي آيد. روابط دچ

 مي شود و فرد از نزديکي به ديگران فراري است.

 خلق باال:

نند، رفتارشان به ظاهر خالف آن چیزي است که در افسردگي ديده      مي شود. شخص پر از نیرو و شور و اعتماد به نفس است، کساني که خلق باال تجربه مي ک

 ودن آن بینديشد. دائما صحبت مي کند، از کاري به کار ديگر  رو مي کند بي آنکه نیازي به خواب داشته باشد و نقشه هاي بزرگي مي چیند بي آنکه به عملي ب

 لق طبیعي:خ

ارد و در عین در خلق طبیعي فرد بر حاالت روحي و خلقي خود احساس کنترل دارد و اسیر نوسانات خلقي خود نیست. اعتماد به نفس کافي براي ابراز وجود د

اس رضايت دارد ، برقراري حال خويشتن دار است. احساس خوشحالي يا ناراحتي خود را در هرکجا که بخواهد مي تواند کنترل کند.از خود و زندگي احس

 ارتباط براي او خوشايند است و به او اعتماد بنفس مي دهد.
  

 براي تغییر خلق افسرده چه کارهايي انجام دهیم؟

انجام فعالیت هاي لذت بخش: جهت حفظ تعادل خلقي و کسب روحیه مناسب تالش کنید که به فعالیت هاي لذت بخشي چون شرکت در مهماني هاي (1

 گي،ديدن فیلم،کوهنوردي،پیاده روي،رفتن به استخر و ...بیشتر بپردازيد.خانواد

د و براي برنامه ريزي فعالیت ها: نگذاريد که روزها و شب ها براي شما توده اي بي شکل از زمان باشد.طول روز را به بخش هاي کوچک تري تقسیم کنی    (2

وحیه خود را هر بخش يک فعالیت در نظر بگیريد. در اين صورت اگر در يک بخش از زمان غیر فعال بوديد، مي توانید در بخش هاي ديگر فعال شويد و ر

 بازيابید.

.تحقیقات تقويت شبکه حمايت اجتماعي:  همه ما نیازمند حمايت ديگران هستیم. استقالل مطلق افسانه اي است که فرد را به انزوا و تنهايي مي کشاند  (3

دارند ودر برابر سختي ها مقاومت بیشتري بسیاري نشان داده اند افرادي که از طرف خانواده و دوستان حمايت مي شوند از سالمت روان باالتري برخور

 دارند.

از هم به خاطر مراجعه به متخصصین:بعضي اوقات به تنهايي نمي توانیم کنترل خلقي خود را حفظ کنیم و نیاز به کمک حرفه اي داريم. در اين گونه موارد ب  (4

، مراجعه به مشاورين، روان شناسان و روان پزشکاني است که در مرکز مشاوره داشته باشید که تنها نیستید. يکي از راه حل هايي که هنوز پیش روي شماست

 دانشگاه مشغول به کار مي باشند.

 براي تغییر خلق افسرده چه کارهايي انجام ندهیم؟

اين مواد با ايجاد حاالت شادي و مصرف مواد و الکل: افسردگي از جمله مشکالتي است که باعث ابتالي فرد به مواد شیمیايي تغییر دهنده خلق مي شود.   (1

ه داشتن خود لذت مصنوعي ولي بسیار قوي، عالئم افسردگي را کاهش مي دهند و فرد را از درد و رنج اين اختالل نجات مي دهند. مواظب باشید جهت شاد نگ

 به مواد پناه نبريد.



خود را در جمع دوستان سپري مي کنند، بدون هیچ گونه توجه به کارهايي که بايد شب نشیني: بعضي از افراد جهت کنترل خلق افسرده خود بیشتر اوقات    (2

از دست دادن صبح  انجام دهند. البته افتادن فاز خواب به انتهاي شب)يعني بیدار بودن تا دير وقت( تا حدودي در بهتر شدن خلق آنها موثر است اما به قیمت

 ياد مشاهده مي شود که خود يکي از عوامل غیبت هاي زياد و افت تحصیلي است.روز بعد. اين امر در خوابگاههاي دانشجويي ز

ا راهي برا ي فرار پناه بردن به فعالیت هاي افراطي و غیر موثر: انجام فعالیت هاي فوق برنامه در دانشگاه امري طبیعي است. اما بعضي اوقات اين فعالیت ه(3

ر اين فعالیت ها بدون هیچ برنامه اي غرق شود. اين امر باعث مي شود که دانشجو از تکالیف اصلي خود در از دردهاي روحي است و باعث مي شود که فرد د

در بهتر شدن  خصوص تحصیل باز بماند و اين خود اعتماد بنفس آنها را تهديد مي کند. البته بايد توجه داشت که انجام برنامه ريزي شده فعالیت هاي فوق

 انشجو بسیار موثر است.وضعیت خلقي و ارتباطي د

باشد.  قرار گرفتن در گروههاي فکري خاص: فرد در دانشگاه ممکن است با افکار و عقايد گوناگوني مواجه شود که براي او جذابیت هاي زيادي داشته  (4

وهها برابر با رها کردن تحصیل و بي هدفي مطالعه و دانش در خصوص اين عقايد و تحلیل آنها مي تواند مفید باشد. اما بعضي اوقات وارد شدن به اين گر

مکن است خلق است. چه بسیار ديده مي شود که افرادي تمام وقت خود را در خوابگاه صرف ديدن و تحلیل فیلم و يا خواندن شعرمي کنند. با اين کار فرد م

نمي تواند به تکالیف و کارهاي اصلي خود برسد در دام افسردگي  خود را در سطحي مناسب نگه دارد و فعالیت خود را حفظ کند اما در نهايت به خاطر اينکه

 فرو مي غلطد. حفظ تعادل در اين موارد بسیار الزامي است.

ستان، وابستگي يا کناره گیري بیش از حد: افسردگي ممکن است هر يک از وضعیت هاي زير را به دنبال داشته باشد: ممکن است فرد به خانواده ، دو  (5

خود حرکت مي  و ... وابسته شود و کامال به اراده آنها زندگي کند. يا اينکه به همه اين افراد پشت کند. در هر دو مورد فرد در مسیر افزايش افسردگياساتید، 

 ن او است. کند. کناره گیري فردافسرده بیشتر بخاطر اين است که در روابط خود شکست مي خورد و وابستگي او بیشتر بخاطر اعتماد به نفس پايی
  
  

 چگونه با يک انديشه بد،افسرده مي شويم؟

هاي روحي از جمله افسردگي،اضطراب و حتي اعتیاد يا مشکالت تحصیلي شیوه فکر کردن افراد است. اين که به چه هاي مهم بسیاري از ناراحتييکي از  علت

 کنید. کنید مهم نیست مهم اين است که چگونه فکر مياي فکر ميمساله

شیوه رفتار و نوع احساس وي را تعیین مي کند.به اين مثال توجه کنید: چنانچه در اتاق خود تنها  در اينجا فرض بر اين است که تفسیر فرد از يک رويداد،

احساس  9تفاق واحد هاي گوناگوني از قبیل ترس و يا شادي شويد.چگونه ممکن است يک اايد صدايي از بیرون اتاق بشنويد ممکن است دچار احساسنشسته

چنانچه فکر کنید دزدي وارد خانه شده وحشت زده مي شويد ولي اگر فکرتان اين باشد که پدرتان از مسافرت باز گشته خوشحال مي  متضاد را پديد آورد؟

 شويد. 

است.انسانهايي که تفکر غیر منطقي دارند و يا تفکر غیر منطقي و ناصحیح که در اصطالح به آن خطاي شناختي مي گويیم يکي از سبکهاي تفکر افراد افسرده 

شناختي به خطاهاي شناختي در افکارشان هويدا است، در بسیاري از اين موارد اطالعي از اين خطاها ندارند.در اين نوشتار سعي بر آن است که خطاهاي 

را بهبود بخشد. اما براي آنکه شیوه تفکر صحیح را بیاموزيد حتما با يک  صورت ساده بیان شوند. دانستن اين خطاها در بسیاري از مواقع مي تواند خلق پايین ما

 روانشناس در ارتباط باشید.

  
 فهرست خطاهاي شناختي

  او فکر:» شما فرض را بر اين مي گذاريد که مي دانید آدم ها چه فکر مي کنند بي آن که شواهد کافي در باره ي افکارشان داشته باشید. مثالً  ذهن خواني:

 «.مي کند من يک بازنده ام

اين » يا  « در امتحان قبول نخواهم شد» آينده را پیش گويي مي کنید. پیش گويي مي کنید که اوضاع بدتر خواهد شد يا خطري در پیش است. مثالً: گويي:پیش

 «.شغل را به دست نخواهم آورد

واهد افتاد آن چنان دردناك و غیرقابل تحمل خواهد بود که شما نمي توانید آن را تحمل کنید. شما بر اين باوريد که اتفاق افتاده است يا اتفاق خ فاجعه سازي:

 «اگر در امتحان رد شوم، وحشتناك است» مثالً: 

  
 يک ويژگي منفي خیلي کلي را به خود و ديگران نسبت مي دهید.  برچسب زدن:

 «.او بي لیاقت است» يا « من   بي عرضه ام»مثالً: 

اين وظیفه زن خانه است که به همسرش » مدعي هستید که دستاوردهاي مثبت شما يا ديگران ناچیز و جزئي هستند. مثالً:  رفتن جنبه هاي مثبت:دست کم گ

 «.داين موفقیت ها که مهم نیستند ، خیلي آسان به دست مي آمدن«. » توجه کند، بنابراين وقتي به من توجه        مي کند که شق القمر نکرده است

اين اتفاق همیشه براي من پیش مي آيد، » : صرفاً بر اساس يک رويداد خاص، يک   الگوي کلي وفراگیر منفي را استنباط          مي کنید. مثالً تعمیم افراطي

 «.انگار من خیلي جاها شکست  مي خورم

 « همه مرا کنار گذاشته اند» آدم ها يا رويدادها را به صورت همه يا هیچ مي بینید. مثالً :  تفکر دو قطبي:

بايد خوب عمل کنم، و اگر خوب :» رويدادها را بر اساس اين که چه طور بايد مي بودند تفسیر مي کنید و نه بر اساس اين که واقعاً چه طور هستند .مثالً  بايدها:

 «.عمل نکنم، يعني شکست خورده ام



زيادي را به  صورت غیر منصفانه به خود نسبت مي دهید و به اين موضوع توجه نمي کنید که ديگران : به خاطر اتفاقات ناخوشايند منفي، تقصیر شخصي سازي

 «اينکه بچه ام سرما خورده تقصیر من بوده است »نیز در بروز يک اتفاق نقش دارند. مثالً 

تقصیر اوست که من اآلن اين گونه » فرد ديگري را منبع اصلي احساس  هاي منفي تان مي دانید و مسئولیت تغییر خودتان را نمي پذيريد. مثال:  مقصر دانستن:

 «.تمام مشکالت من تقصیر والدينم است» يا «احساس مي کنم

واقع بینانه نیستند. به اين ترتیب که به افرادي توجه کنید که بهتر از شما عمل اتفاق ها را بر اساس استانداردهايي تفسیر مي کنیدکه  مقايسه هاي غیرمنصفانه:

 «.ديگران بهتر از من امتحان دادند» يا « او در مقايسه با من موفق تر است» مي کنند و در نتیجه را در مقايسه با ديگران حقیر و پست مي بینید. مثالً : 

با اين که من مي توانستم بهتر از اين ها عمل کنم به جاي توجه به اين که من األن چه کارهايي را مي توانم بهتر  تمرکز و اشتغال ذهني همیشه پشیمان بودن:

 «.نبايد اين حرف را مي زدم» يا « اگر تالش کرده بودم مي توانستم شغل بهتري داشته باشم» انجام بدهم. مثالً : 

، اتفاق خاصي بیفتاد؟ و البته شما هرگز از پاسخي که به خود مي دهید « نکند که » ين صورت هستند که يک سلسه سؤال ها مي پرسید که همه به ا نکند که؟

 «نکند که نفسم بند بیايد؟» يا « درست ، ولي نکند که مضطرب شوم؟» راضي نیستید. مثالً : 

 . : اجازه مي دهید که احساس هايتان، تفسیرتان از واقعیت را هدايت کنداستدالل هیجاني

 « .احساس افسردگي مي کنم، و اين يعني ازدواجم به بن بست خورده است» مثالً : 

، هر « دوست داشتني نیستید» همه مدارك يا شواهد بر علیه افکار منفي تان را رد مي کنید.  مثالً وقتي اين تفکر را داريد که  ناتواني در عدم تأيید شواهد:

موضوع واقعاً اين نیست، »وست دارند را رد مي کنید. در نتیجه افکارتان قابل رد کردن نیستند. يک مثال ديگر: مدرکي که نشان بدهد آدم ها شما را د

 «.مشکالت عمیق  تر از اين حرف ها هستند ، داليل و عوامل ديگري در کارند

 اس بد در فرد مي شود تشخیص دهید:براي تمرين مي توانید متن زير را خوانده و خطاهاي شناختي را که موجب به وجود آمدن يک احس

تا از درسهاي ديگر را هم بیفتم 9جزوه را نخواندم. براي همین مي افتم.اگر  54جزوه از  9من همیشه در زندگي اضطراب داشتم.هفته آينده امتحان دارم.هنوز 

قت نمي توانم سرم را مشروط میشوم. اگر ترم بعد هم مشروط شوم از دانشگاه اخراج میشوم وآبرويم مي رود. ديگر تا آخر عمر بدبخت مي مانم و هیچ و

همه از دست من  جلوي خانواده ام باال بگیرم. وقتي به اين چیزها فکر مي کنم قلبم تیر مي کشد. بعد فکر مي کنم که من آخرش سکته مي کنم. اگر بمیرم که

ن درس بخوانم و در اين صورت باز هم تا آخر راحت مي شوند ولي اگر فلج شوم يک عمر بايد گوشه خانه بنشینم،تازه اگر فلج هم نشوم ديگر نمي گذارند م

 عمر بدبخت مي مانم. 
  

 بیايید نگذاريم خطاهاي شناختي، افسردگي و روش مقابله ناصحیح ، باعث افت تحصیلي مان شود.

 منتظرتان هستیم!
  
  
  
  
  
  
  
  

 زندگي خوابگاهي

  



  
 مدارا کند.رسول اکرم)ص(:عاقل ترين مردم کسي است که بیشتر با مردم 

 ارتباط متقابل
  
  

  
  

  مقدمه
هاي  آمیز نمايند، قادر خواهند بود از فشار اگر افراد با يکديگر روابط سالم، صمیمانه و صادقانه داشته باشند و آن را جايگزين روابط مخرب، منفي و تحقیر

ارتباط اجتماعي در اين میان از اهمیت فراواني برخوردار است اما افراد رواني خود و ديگران بکاهند و از زندگي لذت بیشتري ببرند. هرچند نقش محیط و 

د. بنابراين بايد خود مسئول زندگي و رفتار خود هستند و فرد بايد اين مسئولیت را پذيرا بوده و به نقش خود در زندگي بیشتر از هر عامل ديگري توجه نماي

شود زيرا فکرها و ذهنیتهايمان، احساسها و احساسهايمان،  هاي خودشان ساخته مي ها، فکرها و ذهنیتها به دست خودشان و براساس باور گفت سرنوشت انسان

سازند. پس  عملکرد و برخوردمان، عادتها و عادتهايمان، نوع شخصیت و شخصیتمان، تقدير و سرنوشت يا زندگیمان را مي ي ي عملکرد و برخورد و نحوه نحوه

 هاي اشتباه و منفي را دور ريخت و سرنوشت ديگري را براي خود رقم زد.ها و فکر بايد باورها، ذهنیت

توان آن را يافت، بلکه بايد کاري کرد تا خوشبختي بـه سـراغ شـما بیايد. تغییر در انسانها نیز همین طور است. به بايد دانست که با جستجوي خوشبختي نمي

تصمیم به تغییر کافي نیست بلکه بايد چیزهـايي در مـورد خـود نیز آموخت، توانايیها و موقعیتهاي بیان ديگر بـراي بوجـود آوردن تغییـر در خود، فقط 

ري داريد، خويش را شناخت و آنها را باور داشت ...  بعد ناگهـان روزي در مي يابید که از وجود خود و ديگران لذت مي بريد. بحـث و جـدلهـاي کمتـ

 بريد.د، آرامش بیشتري داريد و از موفقیت لذت مـيکنیحالتهاي بد خود را کنترل مي
  

 نظريه تحلیل رفتار متقابل
میالدي ارايه گرديد و به لحاظ کاربردي در حل مشکالت  5314شناسي اجتماعي است که توسط دکتر اريک برن در سال  تحلیل رفتار متقابل يک تئوري روان

شناسي، توسعه  گروه درماني، مديريت، جامعه  کاوي، هاي مشاوره، روان ار گرفت. تدريجاً در زمینهشناسي قر احساسي و رفتاري، مورد قبول جامعه روان

هاي جديدي ارايه نموده و گسترش پیدا کرد. اين نظريه در عین سادگي اين توانايي را دارد تا افکار و احساسات پیچیده، سردرگم و  سازماني و آموزش، نظريه

تا فرد با تفکیک و سازماندهي افکار و احساسات، شناخت بهتري از خود به دست آورد و در نتیجه با آگاهي بیشتر از نقاط ضعف  پريشان شخص را سامان بخشد

رواني خود قادر به تجزيه و تحلیل مشکل و  -هاي روحي سازد که در بحران اي را اختیار نمايد، انسان را توانمند مي و قدرت خود، رفتارهاي سالم و سازنده

 حل آن باشد.

هاي  افراد موجب عدم تعادل در ساختار شخصیت و ارتباط با ديگران و تکرار بازي  توان به شناخت مشکالتي که در با دستیابي به نظريه تحلیل رفتار متقابل مي

ين نظريه مبتني بر چند نظريه کلیدي است.  از گردد دست يافت و راهکارهاي تغییر و درمان آنها را کشف و ارايه نمود. اساس ا نامه زندگي مي رواني و نمايش

 جمله حاالت نفساني، روابط متقابل و نوازش.

معرفي نمود که شامل نوعي نظام به هم پیوسته فکر کردن، احساس کردن و رفتار « کودك»و «بالغ»، «والد»هاي نفساني را در سه بخش  اريک برن حالت

هاي نفساني، داراي بُعد زماني هستند. کودك و والد، هر  هاي نفساني والد، بالغ و کودك است و اين حالت حالتکردن است. به عبارت ديگر هر فردي داراي 

ي خود نیست.  تأثیر گذشته کند و زياد تحت مکاني عمل مي زماني و اين دو پژواك و يا انعکاسي از گذشته و از دوران کودکي ما هستند. تنها بالغ است که اين

 دهیم. ي همان حالت را از خود بروزمي کننده هاي حالت نفساني خاصي در تماس هستیم، رفتارهاي بیان ها و تجربه با احساسزماني که ما 

 حالت نفساني والد

اسات و باورهاي هاي موجود در زندگي امروز ما برگرفته از احسهمه ما در دوران کودکي با بايدها و نبايدهاي بي شماري روبرو بوده ايم. خیلي از قانونمندي

توانند ما را از خیلي از موقعیتها و شرايط خوب و يا از دهند و يا حتي ميباشند که به نوعي به زندگي ما جهت ميوالدين، خانواده، اقوام و حتي جامعه ما مي

کودك « اتاقت را مرتب کن » کنند گوشزد ميمسايل خطرناك و مضر پیرامونمان دوري دهند. يک نمونه بارز آن والديني هستند که به کودك خويش همیشه 

با همان لحن و همان صدا در ذهنش ظهور کند. يا شخصي ديگر ممکن است مثالً در درس رياضي   در مواقعي هم که يک انسان بالغي شد ممکن است اين جمله

اند و اينکه مرتب به خود بگويد تو در رياضیات ضعیفي يا ا دادههمیشه احساس ضعف کند چرا که از کودکي والدين، معلمین و افرادي ديگر به او اين باور ر

 آيد و عین اين جمله را در کودکي شنیده است. فالن کار از دستت بر نمي

يعني ما همان  اند اند، داشته ها، فکرها و رفتارهايي هستیم که در گذشته، پدر و مادر ما و يا افرادي که جانشین آنان بوده ، درگیر احساس«والد»در حالت 

هايي تشکیل شده است در واقع  بخش والد از رفتارها و نگرشکنیم.  مي گیريم و در بزرگسالي در زندگي خودمان پیاده را ياد مي  رفتار، کردار و برخورد آنان

يا مثل يک پدر و مادر مهربان و دلسوز به  ايم. هر وقت که درصدد نصیحت کردن ديگران برآمديم وکه از پدر و مادر و افراد صاحب قدرت به عاريت گرفته

-ايم. مصاديق بیروني والد، پدر و مادر، معلمان، پلیس و همه افرادي هستند که به گونهارشاد و راهنمايي ديگري اقدام کرديم، والد درون خود را فعال نموده

ندرز ديگري و صدور دستور بايد و نبايد، تصمیم گیري و باالخره کدخدامنشي دانند. والد ما همیشه درصدد ااي خود را صاحب فهم و کماالت و قانون گذار مي

 است .

درست و  -نبايد -بايد"کنیم در حالت نفساني والد خود قرار داريم. همة عبارتهاي پس زماني که ما درست مانند والدين خود رفتار و فکر و احساس مي

اصالً حرف  زدي،چنین حرفي مي )نبايدگويید: دوستتان مي مثالً هر وقت که به در آن جاي دارند. "را انجام داد و ... ها  چه جوري بايد اين کار -غلط

 هستید. خود "والد" شما در حالت خوبي نبود(
  
  



 حالت نفساني کودك 

پردازيم و يا در رفتارها و بازيهاي او با يک کودك به بازي ميکودك، بخش عاطفي و احساسي درون ما و احساس درباره مسائل مختلف زندگي است. وقتي که 

کنیم، ديگران را دست کنیم و يا زماني که گريه ميايم. هنگامي که در جشن تولد يا مهماني شرکت ميکنیم، در واقع کودك درون خود را فعال نمودهتامل مي

 است . کنیم، کودك درون ما بیدار شدهاندازيم و خود را لوس ميمي

خواهیم  کنیم يعني با قهرکردن، زورگرفتن و يا با چشم گفتن و ناز کردن، مي ي خود را بازنوازي مي ها، فکرها و رفتارهاي گذشته ، احساس«کودك»در حالت 

کودك از امتحانات آخر سال يا هر شوند. مثل ترس يک ببريم. در واقع رفتارها، افکار و احساسهايي است که از دوران کودکي فراخوانده مي کار خود را پیش

رود يا اگر از نظر اطرافیان کار زشتي کرده باشد که در همه اين موارد کودك به نوعي ممکن است سرزنش شود و ممکن است گريه موقع که دير به مدرسه مي

به همین ترتیب در مقاطع باالتر زندگي اتفاق بیفتند. مثل  توانند در بزرگسالي همپناهي کند و اين حاالت و احساسات ميکند يا قهر يا به نوعي احساس بي

شود به حاالت و افکار و روحیات دوران کودکي و ترس که اين مربوط مي شخصي که در محیط کار يا دانشگاه ترس از نمره نیاوردن و يا اخراج شدن را دارد،

-مي دلم"عبارات ام شده، من در حالت نفساني کودك خود قرار مي گیرم. انند کودکيزماني که من حاالت، رفتارها و احساساتم درست م  از تنبیه شدن. پس

 ندارم ها دوست هايا  دارم دوست -خواهد 

لیوان بستني بخورم حیف که  خواهد يک)خیلي دلم مي :گويیددارند. مثالً هروقت به دوستتان مي افراطي در آن جاي "هاي توانمنمي ها يا توانممي

 هستید. خود "کودك"شما در حالت  تونم( نمي
  

 حالت نفساني بالغ 

کند. بالغ از کند؛ يعني اطالعات را جمع آوري، پردازش و نتیجه گیري ميبالغ، جنبه منطقي و خردمند شخصیت ماست و همچون يک کامپیوتر عمل مي

مديريت بخشهاي ديگر است. بالغ واسط بین کودك و والد است و در مواقع کند. کار اصلي بالغ، احساس و عاطفه، به دور بوده و فقط طبق واقعیت عمل مي

 شود .تصمیم گیري و حسابگري درباره امور مهم مانند شغل، تحصیالت، ازدواج، سرمايه گذاري و ... ظاهر مي

طور کامالً بالغانه و از روي خرد و تدبیر از  و کرداري به دهیم. رفتار ها واکنش نشان مي هاي فعلي خود به موفقیت ها و منبع ، با تمام توانايي«بالغ»در حالت 

کند و ما در اين حالت به اقتضاي زمان و مکان دهیم. اين حالت نفساني نه کودك است و نه والد فقط قانونمنديهايي را در زمان حال ايجاد مي خود نشان مي

 "درباره مشکلي که ديروز پیش آمد با هم حرف بزنیم االن وقت مناسبي است تا فکر کنم قياگر مواف" :گويیدمثالً هر وقت به دوستتان ميگیريم. تصمیم مي

 هستید. شما در حالت بالغ خود

ها را کجا و چگونه استفاده کنند.  ي نفساني نیاز دارند ولي بايد بدانند که آن ها سالم به داشتن هر سه حالت معتقد است که انسانهاي داراي روان« اريک برن»

اي از عهده زندگي برآيیم. براي سازگاري سالم با جامعه به مکاني به بالغ نیاز داريم تا بتوانیم به شکل شايسته زماني و اين ثالً براي حل مشکالت اينم

شهودي، لذت بردن، احساس هايي که در حالت نفساني والد خود داريم نیاز داريم. و در حالت نفساني کودك خود به خودانگیختگي، خالقیت و توانايي  قانون

 ايم نیازمنديم. مند بودهشادي، رضايت داشتن و قانع بودن که در دوران کودکي از آن بهره

طور حتم در نقش بالغ خود باشیم تا فکر کنیم و بالغانه تصمیم بگیريم و  ها و گفتمان بین فردي، به ها، حل مسأله ها، تعیین هدف ريزي پس بايد در زمان برنامه

که خود،  هاي خاصي را در خانواده و يا اجتماع رعايت کنیم، بهتر آن است که در نقش والد خود باشیم و بهتر آن ل کنیم. زماني که بايد مقررات و قانونعم

ح، بسیار لذت برده و رويم، خوب است که در نقش کودك خود باشیم تا از اين تفري نیک براي تفريح مي والد خود باشیم. ولي زماني که به يک سفر يا پیک

 احساس شادي و نشاط در ما برانگیخته گشته و موجب نشاط و شادي ديگران نیز گرديم.
  

 روابط متقابل
تعامل بین اين سه گانه يا سه بخش شخصیت انسان )حاالت نفساني( است. هر گاه فرد بتواند در مواقع مناسب و ضروري « تحلیل رفتار متقابل » بحث اصلي 

هاي دروني خود بلکه با فرد ديگري نیز در موضع تعامل و سازگاري قرار بگیرد. آسیب مربوطه را به کار گیرد، در واقع توانسته است نه تنها با بخشبخش 

در واقع وقتي دو نفر با هم گانه، مستبد شود و بر بخشهاي ديگر مسلط شده و نگذارد آنها نقش خود را ايفا کنند. شود که يکي از اين سهرواني، زماني ايجاد مي

 توان گفت شش نفر حضور دارند. والد و بالغ و کودك که هر يک از آنها واحد پايه هر گفتگو يک تبادل رفتار است.کنند ميصحبت مي
  

اي از روابط متقابل را مي شود ما زنجیره افتد که ما به نوعي با ديگري رابطه برقرار کنیم و او نیز به ما جواب دهد. که باعثيک رابطه متقابل زماني اتفاق مي

، يعني اگر طرف «کودك-والد»هاي متقابل  کنیم. براي نمونه نقش ها در مقابل ديگري نقش مقابل او را بازي مي به عبارتي هر يک از ما انسانداشته باشیم. 

، يعني اگر طرف «والد -کودك»هاي متقابل  نقش کشاند. نقش کودك خود مي احتمال زياد ما را به ايفاي کند، به مقابل ما نقش والد را در اين لحظه ايفا مي

گیر نزديک  کشاند. حتي اگر او در نقش کودكِ لجباز خود باشد، ما را به نقش والدِ سخت مقابل ما در نقش کودك خود باشد، بدون ترديد ما را به نقش والد مي

برد. در واقع  پاسخ هريک از ما به  ف مقابل ما در نقش بالغ خود باشد، ناخودآگاه ما را نیز به نقش بالغ مييعني اگر طر« بالغ -بالغ»هاي متقابل  کند. نقش مي

 کند.عنوان محرکي براي ديگري عمل مي

جايي  دارد و از آن مي ديگران را به ايفاي نقش مقابل ما وا  برخورد، رفتار و عملکرد ماست که  ها ممکن است ما خود عامل باشیم، يعني نحوه در تمامي اين نقش

 تر شود.  ها کم ا بازي کنیم تا مشکلکه اگر ديگري عامل باشد، ما در بهبود رابطه دخیل نخواهیم بود، بنابراين بهترين کار اين است که ما خود، نقش عامل ر

  



 استفاده از حاالت نفساني

 گذرد.کنیم تا بتوانیم توضیح دهیم که در روند روابط چه ميدر تحلیل روابط متقابل ما از الگوي حاالت نفساني استفاده مي
  
 روابط متقابل مکمل 

  

دهد. مثالً دانشجو با تاخیر وارد کالس گیرد همان باشد که پاسخ ميمورد خطاب قرار مياي است که در آن حالت نفساني که يک رابطه متقابل مکمل رابطه

شود! دانشجو همانطور که در حالت نفساني گويد باز هم که دير آمدي، اينطوري نميشود، استاد وارد حالت نفساني والد خود شده و با صداي تند ميمي

 شود! در واقع محرك از والد به کودك و پاسخ برگشتي از کودك به والد است.بخشید ديگر تکرار نميگويد بترسد مِن مِن کنان ميکودك خود مي

 تواند تا بینهايت ادامه يابد.ويژگي يک رابطه متقابل مکمل قابل پیش بیني بودن آن است و تا زماني که رابطه به شکل مکمل ادامه پیدا کند، اين رابطه مي
  

 روابط متقابل متقاطع

شود. مثل زماني که دانشجو به جاي ترسیدن با ماليمت و اعتماد به اي است که در آن از حالت نفساني مورد خطاب پاسخ داده نميابطه متقابل متقاطع رابطهر

کنید، لطفاً به من احساس ميتوانم درك کنم که چرا اينطور نفس به استاد نگاه کند و با صدايي موزون بگويد: مي توانم بفهمم که چقدر عصباني هستید و مي

شود در بالغ قطع کرده است. وقتي رابطه متقابلي متقاطع مي -کودك استاد را با پاسخ بالغ-بگوئید که در اين مورد چه کار کنم؟ در واقع او محرك والد

 ايجاد شود.شود و يک يا دو طرف رابطه بايد تغییر حالت نفساني دهند تا رابطه دوباره رابطه اخاللي ايجاد مي

 اختیار
تواند شما را وادار کند کند، هرگز نميهیچ نوع رابطه متقابلي به خودي خود خوب و يا بد نیست. زماني که شخص محرك يک رابطه متقابل را به شما وارد مي

 نفساني خاص کند.تواند بکند اين است که شما را دعوت به آن حالت تا به يک حالت نفساني خاص برويد. حداکثر کاري که مي
  

 خود شناسي
 مسايل هر چند که است اين مکتب اين اساسي .از اصول اسـت متقابل رفتار تحلیل آنها دارد که از آسانترين وجود خود شناخت براي بسیاري راههاي

 بروز دهیم. خـود از آگاهانـه و درست واکنشي و داشته منطقي برخوردي مسايل آن با توانیممي دارد، ولي ما وجود ما پیرامون کننده زيادي ناراحت

 و متقابل رفتار تحلیل با آشنايي از پس نکنیم. عصباني و ديگران را نشـويم عصـباني کنـیممـي سـعي شده ارائه نظريه بکارگیري با در واقع

 تجربه را خودشناسي عمیق نـوعي شـد خواهیـد موفـق و خواهید آمد کنـار بهتر ديگران و خودتان با والد، بالغ و کودك، کارکردهاي شناسايي

 .سـپس آن کنـیممي رفتار و احساس فکر، خاص ايشیوه به خود چـرا در زندگي بدانیم تا است خويش شخصیت ساختار کنید. در اينجا هدف شناخت

 آن اساس بر را خود رفتار و بشناسند در شخصیت را تعـادل تا کندمي کمک انسانها به رفتار اين ترتیب تحلیل دهیم. به دلخـواه خويش تغییر بـه را

 . کنند تنظیم
  
  

  



  
  

 حضرت علي )ع(:هرکس به خدا توکل کند، دشواري ها براي او آسان مي شود و اسباب برايش فراهم مي گردد.

 چگونه با محیط خوابگاه انطباق پیدا کنیم ؟؟  )زندگي گروهي(
  
  

 دانشجوي عزيز سالم 

  حال که در خوابگاه دانشجويي ساکن 

و فضاهاي زنـدگي   شده ايد بايد به اين نکته توجه کنید که در اينجا افرادي با سالئق و ويژگي هاي اجتماعي و فردي متفاوت دور هم گرد آمده اند .امکانات

  شما فراهم نیست . خوابگاه از قبل تعیین شده و عمدتاً محدود هستند. بنابراين امکان يک زندگي مستقل براي

 از سويي ديگر جهت بهره مندي از زندگي بهتر و باالتر بردن سطح تحصیلي خود نیازمند برخورداري از سطح مطلوبي از سالمتي هستید .

 در اين ويژه نامه سعي کرده ايم با ارائه راهکارهاي ساده اما موثر به شما در جهت بهره مندي از زندگي بهتر ياري رسانیم...
  
 سالمت اجتماعي : 

 سالمت اجتماعي شامل زندگي سازگار با ساير انسانها و ايجاد روابط موثر و مثبت با يکديگر است .

میشـويد  اگر وضعیت زندگي شما در خوابگاه رضايت بخش نباشد ، تجارب دانشگاهي شما هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و به تبع آن دچار افـت تحصـیلي   

 ت سازش و مشارکت شما را در زندگي خوابگاهي اقتضا مي کند( ..)همین دلیل ضرور

 ريد.الزم  نیست هم اتاقي شما از دوستان صمیمي شما باشد .آنچه بیشتر ضرورت دارد اين است که شما يکديگر را درك کنید و به هم احترام بگذا

حل و فصل نمايید .اگر موضوعي شما را ناراحت مي کند بهتر است از آغـاز هـم    بهتر است مسائل کوچک را قبل از اينکه به ديگران انتقال بدهید در بین خود

یايي مختلـف    مـي   اتاقیتان از آن آگاهي پیدا کند . مطمئن باشید هیچکدام از هم اتاقي هاي شما فکر خوان نیستند .بیشتر هم اتاقي هاي شما از نقاط جغراف

آنها بیان کنید و متقابالً به صحبت هاي هم اتاقي هاي خود نیز گوش دهید. به يکديگر اجازه دهید که ايده ها آيند.چشم داشتهاي خود و انتظارات خود را براي 

 ، عقايد و پیشنهادات خود را بیان نمايید. 

بیشتري وجود دارد که هم اتـاقي   تمايل به سازش داشته باشید .شما نمیتوانید همیشه به شیوه مورد عالقه خود رفتار نمايید، اگر شما انعطاف پذير باشید شانس

 هاي شما نیز اينچنین باشند .

 اگر شما قادر به پیدا کردن يک راه مشترك براي مشکل خويش نیستید بهتر است از خدمات دفتر مشاوره دانشگاه کمک بگیريد.
  

 از فضاي خود يک خانه بسازيد

کوچک میتواند نمونه اي از اين کار باشد .اين مساله باعث میشود شما احساس مشترکي در مورد از امکانات مشترك براي تزيین اتاق استفاده کنید ، يک قالیچه 

 اتاقتان پیدا نمايید .

 اگر اثاثیه اتاق شما فقط توسط دانشگاه تامین میشود قطعاً اين اتاق فاقد جاذبه الزم براي شما خواهد بود

 تداعي کند بخشي از وقتتان را براي خريد همراه با هم اتاقیتان از بیرون صرف کنید . براي اينکه اتاق شما احساس در خانه بودن را براي شما

 چند پوستر و نقشه براي ديوار اتاق تهیه کنید .دکوراسیون داخلي درب اتاق میتواند براي شما جذاب باشد

ارهاي خانگي و هنري در اتاق استفاده  کنید .گرد آوري يک آلبـوم  اگر در ابتدا براي خانواده و خانه خود احساس دلتنگي مي کنید بهتر است از تصاوير و ک

 عکس مشترك میتواند يک فعالیت جالب باشد.

   سالمت روان

 تر توصیف میکند.سالمت رواني توانايي ما را در درك واقعیت آنگونه که هست ، پاسخ دادن به چالشهاي آن و در پیش گرفتن تدابیر خردمندانه براي زندگي به

هاي مناسب خود فردي که از سالمت رواني برخوردار است برآن نیست که از تعارضات و فشارها ي رواني زندگیش فرار کند بلکه به دنبال آن است که با واکنش

 .نسبت به اين مسائل آنها را بشناسد ، بپذيرد و بر آنها چیره شود .به طوري که امکان تداوم زندگي سالم وجود داشته باشد
  

  اي رسیدن به سالمت رواني میتوانید از راهکارهاي زير استفاده کنید بر

  احساسات خود را بشناسید و بیان کنید، احساسات سرکوب شده در درون انسان انباشته مي شود و به صورت خشم يا افسردگي نمايان میگردد.

 کنید جنبه هاي مثبت يک موضوع را هم ببینید.ديدگاهي مثبت و خوشبین اتخاذ کنید ، بدون انکار احساسات خشم و غم سعي 

، هر گاه تجارب زندگي خود را در محدوده شخصي خودتان حبس کنید محدود باقي  مي مانید.  بهتر است با دوستاني که مـي  با ديگران تعامل داشته باشید 

 توانید به آنها اعتماد کنید روابط دوستانه و صمیمي برقرار کنید.

 استرس 

سالگي ممکن است استرس زا باشد .شما ممکن است به منظور يافتن شغلي مناسـب بـراي تـامین     94دن به صورت نیمه وقت يا پاره وقت در اوايل دانشجو بو

ک هـم  دن با يمايحتاج زندگي در کنار ادامه تحصیل تحت فشار باشید ، گذراندن يک واحد درسي مشکل ، برآوردن انتظارات پدر و مادر و ديگران ، کنار آم

 کم است .اتاقي و مشغله هاي زياد ممکن است شما را به استرس دچار کند . شما که در خوابگاه زندگي میکنید.امکان داشتن يک زندگي خصوصي برايتان 

عوامل قابل ذکر اسـت   زندگي مشترك با ديگران قدري استرس زا است . نگراني از اينکه وضعیت شغلي بعد از فارغ التحصیلي چگونه خواهد بود نیز از جمله

 .امتحانات ، بیماريهاي جسمي و .... از ديگر عوامل استرس زا مي باشد .

 براي مقابله با اين استرس ها و افزايش کارايي خود مي توانید از راهکار هاي زير استفاده کنید. 



دقیقـه بـه ورزش ، دويـدن و شـنا      94تا  94هفته چند بار و هر مرتبه  با تالش استرس را عقب برانید ، حتي زماني که مشغله زياد داريد و وقتتان پر است در

 اختصاص دهید . بعضي از محققان ورزش را کامل ترين پادتن براي استرس نامیده اند.

هید.میان کار و تفريح خـود  در تعهدات و برنامه هاي خود تجديد نظر کنید و اگر الزم باشد آنها را کاهش دهید.ارزيابي کنید که چه کارهايي را بايد انجام د

  توازن ايجاد کنید .قبل از پاسخ دادن به افراد کمي هم به خودتان فکر کنید .

  پس از مطالعه و فعالیت به موسیقي آرام بخش گوش دهید.

 از برنامه هاي کاهش استرس و خدمات دفتر مشاوره دانشگاه بهره بگیريد.

   توجه به معنويات

، اعتقاد به معنا داشتن زندگي ، نظم حاکم بر جهان و قدرتي برتر است که به زندگي فرد مفهومي ژرفتر مي بخشد . پرورش روح ، جزء اساسي سالمتي روحي 

 به هر روشي که انجام پذيرد نتیجه اش فرا رفتن از رنجهاي انسان است .

 ه مي بخشد.ارتباط با خالق برتر از طريق عبادات و آئینها و مراسم به زندگي فرد معناي تاز

و ديگران براي  افراد سالم از نظر روحي اهدافي اساسي در زندگي دارند ، آنها آموخته اند که چگونه عشق ، شادي ، آرامش و غنا را احساس کنند و به خود

 دستیابي به ظرفیتهايشان ياري رسانند.

   سالمت جسماني

يي که میخوريد ، هوايي که تنفس میکنید ، وقايعي که برايتان اتفـاق مـي افتـد از جملـه ايـن      سالمت جسماني شما از فاکتورهاي زيادي تاثیر میگیرد . غذا

 سب است .فاکتورهاست .اما آنچه به صورت خاص و بیش از هر چیزي در سالمت جسماني تاثیر دارد حفظ رفتارهاي درست و تغییر عادات و رفتارهاي نامنا

و هاضمه ، اختالالت جسمي ، چاقي و بیماريهاي قلبي     مي شود .مصرف مواد مخدر منجـر بـه گوشـه گیـري     عادات نامناسب در غذا خوردن باعث ايجاد س

يگـر بیماريهـا   اجتماعي ، از دست دادن کار ، اضطراب و بیماري قلبي مي شود .مراقبتهاي پزشکي ناکافي که به تشديد بیماري و مستعد شدن جهت ابتال به د

 در زمینه بهداشت فردي و محیط از جمله عادات غیر بهداشتي قابل ذکر است .منجر مي شود . بي مباالتي 

آسان مي نموده  تغییر در عادات فوق ممکن است زياد هم آسان نباشد زيرا تحقق اين موضوع به معناي گام نهادن به فراسوي آن چیزي است که تا کنون ايمن و

 ان سالحي جهت فائق آمدن بر استرس ، ناکـامي و افسـردگي بـه کـار مـي بـرده ايـد حـال کـه بـه           است . به عنوان مثال شما تا کنون سیگار را به عنو

دود سیگار اطالع  نا کارآمدي سالح فوق واقف شده ايد و دام گسترده وابستگي به نیکوتین را پیش روي خود مي بینید ، عالوه بر آن از صدها بیماري ناشي از

سیده باشد که در جهت تغییر اين عادت ناپسند گام اساسي بر داريد. اين اقدام ممکن است به تـازگي تحقـق نپـذيرد .    پیدا کرده ايد ، ممکن است وقت آن ر

هفته اول بار ديگر به رفتارهاي نا سالم گذشته برگشـته   5-6درصد افرادي که در صدد ترك عادات نا مناسب هستند طي  54تا  74همچنانکه ثابت شده است 

 یز شما بايد درك درستي از عواملي که رفتارهاي انسان را شکل مي دهد داشته باشید و با اراده قاطع در سالمت خويش بکوشید .اند. قبل از هر چ

  نکات حائز اهمیت در زمینه هاي بهداشت فردي و بهداشت محیط خوابگاه

  ر از استفاده در محیط خوابگاه اجتناب گردد .تنظیف و پاکیزه سازي اتاقها به صورت مرتب انجام پذيرد و از تجمع اشیاء زائد و دو

ختهـا امکـان   شستشوي پتوها ، ملحفه ها و وسايلي که با پوست شما در تماس است اهمیت دارد. استفاده مشترك افراد در هنگام نشستن و دراز کشـیدن روي ت 

ايل ، نور خورشید به دلیل برخورداري از اشعه ماوراء بنفش ضد عفـوني  انتقال بیماريهاي قارچي و پوستي را افزايش              مي دهد.جهت خشک کردن وس

  کننده مناسبي است .

 و پاکیزه گردانید. يخچالها درست مورد استفاده قرار گیرد ، از تلنبار کردن مواد غذايي در حجم زياد در يخچال پرهیز کنید .يخچالها را مرتب بازبیني کنید

ت به شستشوي ظروف اقدام نمايید و از تلنبار کردن آنها در فضاي اتاق يا اشپزخانه خودداري کنید .حداقل فايده اين کار نیاز بالفاصله بعد از مصرف غذا نسب

  کمتر به آب و مواد شوينده است .همچنین باعث جلوگیري از تجمع و رشد میکروب روي ظروف و کاهش سوسک وحشرات در محیط زندگي است .

له بعد از شستشويي ظروف تمیز کنید .جلوگیري از تجمع مواد غذايي خصوصاً چربي و عدم گرفتگي مداوم سینک ظرفشويي از فوايـد  ظرفشويي ها را بالفاص

  اين کار است .

 بعد از استحمام يا اصالح صورت در روشويي ها ، زائداتي همچون تیغ را در محوطه رها نکنید.

ا مواد غذايي تهیه کنید ، مواد غذايي با بسته بندي سالم با مد نظر قرار دادن تاريخ تولید و انقضاء و نیز پروانـه  چنانچه مي خواهید از سوپر مارکتها و مغازه ه

 ساخت تهیه فرمايید .

صول بهداشتي ت اچنانچه قصد تهیه مواد غذايي خانگي داريد خودتان اقدام به اينکار کنید ، چون متصديان مراکز تهیه و توزيع اين مواد ممکن است در رعاي

 دقت کافي نداشته باشند.

روي مـواد   مواد غذايي پخته شده و آماده مصرف را به مدت زياد در فضاي اتاق نگهداري نکنید. دماي اتاق شرايط مناسب براي تجمع و رشد میکروبهـا بـر  

  سانتي گراد است . درجه 64درجه و يا باالتر از  7غذايي را فراهم میکند .دماي مناسب جهت نگهداري غذا کمتر از 

کـرده  رها کردن زباله در محیط خوابگاه يک حرکت غیر اصولي است .ايجاد و ترويج فرهنگ درست بهداشتي زيست محیطي قبل از همه وظیفه قشر تحصـیل  

 است.

رخه تولید و بازيافت را دارند .چنانچه براي از دور ريختن کاغذ ، قوطي هاي آلومینیومي ، شیشه اي و پالستیکي بپرهیزيد.تمام اين مواد قابلیت بازگشت به چ

میسر خواهد بود اين موضوع تمهیداتي در نظر گرفته نشده است ؛ تشويق و ترغیب مسئولین جهت در نظر گرفتن اينگونه موارد از طريق استقبال و رويکرد شما 

  کشور نیز جلوگیري مي شود. .با توجه به اين مسائل عالوه بر فوايد زيست محیطي از هدر رفتن بخشي از سرمايه

  سیگار کشیدن يک عادت فردي و اجتماعي غلط و بیهوده است ، در پذيرش اين باور و ترويج آن شک و درنگ نکنیم.

 ید.کن از هدر دادن آب با استحمامهاي طوالني مدت و استفاده نادرست از آب که نسل آينده و امروز را با بحران بي آبي مواجه کرده است خودداري



گر دوسـتانتان  در کاهش میزان صداي نامطلوب در محیط خوابگاه کوشا باشید .شايد اين حداقل انتظاري است که شما نیز به هنگام استراحت يا مطالعه از دي

 داريد.سر و صداي بیش از حد دشمن نامرئي روابط دوستانه شما با ديگران است.

 اش او را خوار ساخت .امام علي ) ع ( :چه بسیار عزيزي که ، ناداني 

 خطر....!!!  )باورهاي غلط در مورد اعتیاد(
  
  
  
اعتیاد بیماري جسمي و روحي است » زنیم:  ها نهیب مي ما به آن اين جواب قريب به اتفاق خوانندگان اين مطلب است که«! نه! امکان ندارد من دچارش شوم»

  «.شويم  است روزي ناخواسته به آن مبتال که هر يک از ما ممکن

جمله يا چیزي شبیه به آن را با  پاراگراف را بخوانید. باور کنید يا نکنید همه معتادان کشورمان، پیش از اعتیاد همین حاال بازهم، يکبار ديگر نخستین جمله اين

 تان مطمئن نباشید. اند. پس چندان هم از معتاد نشدن خودشان تکرار کرده

 پديده مفهوم و معنا با نیز کرده تحصیل افراد مردم حتي اکثر که است فراوان و شايع اندازه اي به اعتیاد پديده مورد در اشتباه و غلط باورهاي متاسفانه 

 : مي شوند بررسي و مطرح اين اشتباهات از تعدادي اينجا . در باشند مي ناآشنا اعتیاد

 )اشتباه باور(است عادت يک اعتیاد

 به مانند: عادت عادت مي نامند، يک را اعتیاد مي شود. اکثريت مردم  شروع غلط باورهاي و اشتباهات اعتیاد، کلمه از و ابتدا همان از که است آن جالب

 قبیل. اين مواردي از و میهماني يا کوه به رفتن مانند خاص رفتارهاي به عادت خاص، پوشیدن لباس به سبک عادت خاص، غذاي و ماده يا چاي مصرف

 واژه اعتیاد نمي شود. ديده عادتها از يک هیچ در که داردخاصي  ويژگي هاي است. اعتیاد معمولي عادت يک از ه تر پیچید بسیار اعتیاد که است آن واقعیت

 رفتارهاي از مجموعه اي مي نامند اعتیاد مردم که چه آن واقع، در است. کرده مشخص را آن مختلف ابعاد علم، که پیچیده بسیار پديده يک براي عامیانه اي

 مي شود.     نامیده مواد مصرف سوء و وابستگي نامهاي با علمي زبان در که است ناسازگارانه

 )اشتباه اعتیاد به عده اي مي سازد و به عده اي نمي سازد )باور

 اين به و نمي شوند مشکلي و عارضه هیچ دچار مصرف ماده، رغم علي معتادان از عده اي مي کنند فکر مردم از بعضي اعتیاد پديده از ناآگاهي دلیل به

 مصرف مي کنم مواد است سال بیست من مي گويند: که مي شود ديده مواد مصرف کنندگان میان در باور ديگر اين حالت مي گويند. « موفق معتاد»  معتادان،

 آمده. پیش مشکلي نه و شده ام معتاد نه حال به تا و

 به مواد مصرف که نداده نشان هم مطالعه يک حتي انجام شده اخیر قرن يک حداقل طي در جهان کنار و گوشه در که مطالعاتي تمام از که است آن حقیقت

 علمي مفهوم طورکه در همان است. نشده ديده باشد کرده پیدا بهتري شرايط مواد مصرف اثر در که کننده يک مصرف حتي تاکنون مي کند. کمک انسان

 مي کنند. زيادي مشکالت دچار را فرد مواد، ويژگي هاي خاص دلیل به زود يا دير مواد مصرف کرديد، مالحظه سوء مصرف و وابستگي

 )اشتباه مصرف مواد يعني جواني کردن، بايد خوش گذراني کرد! ) باور

 و تفريحي مصرف به معموالً عده اين مواد. مصرف از جمله دهد انجام مختلفي رفتارهاي که است مجاز فرد جواني، دوره در که دارند اعتقاد مردم از بعضي

 شود مي انگارانه مانع ساده ديد اين که طوري به دارند. مواد به نسبت انگارانه اي ساده بسیار ديد عده اين که آن است حقیقت مي پردازند. مواد گاه به گاه

 :از عبارتند خطرات اين کنند. توجه مواد مصرف به مربوط خطرناك حقايق به که

 مي شود. تبديل وابستگي به ناآگاهانه و ناخواسته راحتي، به مواد تفنني مصرف -5

 رفتارهاي انجام باعث مي تواند نیز مواد مصرف يکبار است؛ حتي همراه قضاوت قدرت در اختالل و هوشیاري کاهش با مواد مصرف که جايي آن از  -9

 به ابتال احتمال شودکه جنسي پرخطر رفتارهاي باعث يا مي دهد افزايش را سنگین تصادفات احتمال که شود پر سرعت و بي دقت رانندگي مانند خطرناك

 مي دهد. افزايش را ايدز
  
  

 )اشتباه باور(کنند مي مصرف مواد ندارند تفريح و سرگرمي هانجوا چون

 شد منجر  اشاره باال در که مواد مصرف از ناشي خطرات به اي انگارانه ساده طور به نیز باور اين

 مي گردد.

 هم آن و است خطر يک مواد مصرف نیست. سرگرمي تفريح و مواد مصرف . دانند مي سرگرمي و تفريح نوعي را مواد مصرف ، برخي که است آن مهم نکته

 جدي. خطر

 )اشتباه باور( کنندمي مصرف مواد هاجوان همه

 اوقات از بسیاري کنند. درمي مصرف مواد هاناهمه جو «،        » معتادند همه» شودمي تکرار کرات به جمله اين گفتگوها و محافل ها،مهماني از بسیاري در

 عبارتاين  و نگرش اين که است آن مهم نکته فعالند. بسیار زمینه اين در و مي باشند مواد با مبارزه اهل که خود شود مي شنیده افرادي زبان از هاگفته اين

 مواد مصرف يعني( غیربهنجار رفتار يک که است مواد مصرف مروج باورهايي چنین است. چنین متاسفانه ولي کنید تعجب شايد است. مواد مصرف مروج خود

 مي کند. بهنجار رفتار يک به تبديل را ،)دارد ناسازگارانه و بیماري جنبه که

 )اشتباه باور( دارد را کردن تجربه يکبار ارزش نمي شود، هرچیزي معتاد کسي تفريحي مصرف با

 مواد تفريحي مصرف که باور اين مي شود. اشتباه ديگري باورهاي باعث بیماري اين دقیق ماهیت و اعتیاد پديده از ناآگاهي شد گفته که طور همان

 اعتیاد مواد باعث تفريحي و گاه به گاه مصرف که بودند کرده شروع فکر همین با شدند اعتیاد دچار که از افرادي بسیاري آنهاست. از يکي نیست؛ اعتیادآور

 . نیست چنین درحالي که نمي شود،



 )اشتباه باور( مخدر مواد يعني مواد

 اعتیادآور مواد از نوع يک فقط مخدر مواد که حالي است در اين هستند. مخدر مواد همان مواد مي شود تصور که است آن اشتباهات مهمترين از يکي

 زير ارائه در مي گیرند قرار سوء مصرف مورد که موادي مي شود. استفاده مخدر مواد جاي به مواد کلمه علمي از و تخصصي زبان در حاضر درحال هستند.

 است. مواد دسته اين از يکي فقط مخدر مواد مي کنید مالحظه که طور همان و شده اند

 مورفین. و هروئین کدئین، شیره، سوخته، ترياك :شامل افیوني، مواد يا مخدر مواد -

 .)افشانه ها و چسب و تینر مانند بنزين، فرار لهاي استنشاق )حال مواد و خفیف آرامبخش هاي باربیتوراتها، الکل، مسکنها:-

 متیل. يا اکستاسي يا شادي قرص آمفتامین، کراك، کوکائین، شامل: محرك، مواد -

 دي. اس ال گراس، حشیش، شامل: توهم زا، مواد -

 مي شوند. استفاده عضله سازي يا در دوپینگ که داروهايي ساير و لها کپسو صها، قر شامل: آندوژن، استروئیدهاي يا نیروزا مواد-

 )اشتباه باور(نمي شويد معتاد کنید مصرف کم اگر

بي  هم آن دلیل و است اشتباه بسیار باور اين توصیه مي کنند. يکديگر به را باال مطلب اعتیاد، از پیشگیري براي افراد از بسیاري و است شايع بسیار باور اين

 باورهاي غلط به منجر آن ويژگي هاي و اعتیاد پديده از افراد ناآگاهي شد گفته قبالً که طور همان تحمل است. پديده از افراد اين ناآگاهي و توجهي

 را تحمل پديده ماهیت افراد اين است. آن از نمونه اي مورد اين که مي شود ديگري

 شناسند.نمي  

 مي شوندکه متوجه گذشت آنها مصرف از که از مدتي پس ولي باشند داشته کنترل خود مصرفي ماده مقدار بر مي توانند که مي کنند تصور دلیل همین به

 ندارد. را خود اثر ديگر مصرف، قبلي مقادير و برسند خود نظر مورد احساس به بیافزايند تا خود مصرفي ماده مقدار بر ناچارند مرتباً

 )اشتباه باور( ندارد يا عارضه و نمي آورد اعتیاد نباشد مرغوب جنس از و خالص اگر مواد

 يا غیرقانوني مواد که است حالي در نشده اند. اين عوارض آن يا اعتیاد دچار کرده اند مصرف تقلبي يا ناخالص ماده چون مي کنند تصور معتادان از بسیاري

 به ديگري باعث صدمات ديگر مواد کردن اضافه دارند. شديدتري اثرات باشند ناخالص تر هرچه و هستند اثرات نامطلوب و عوارض داراي اصوالً نگردان روا

 مي شود. کننده مصرف

 )اشتباه )باور هستند جامعه پايین اقشار از و بیسواد افرادي معتادان

 که فردي مي کنند. تصور احوال مريض و نامرتب و لباسهاي ژولیده الغر، نحیف، بدني با را فردي مردم از بسیاري مي آيد ذهن به معتاد کلمه که هنگامي

 کثیفي پارچه با راههاي شهر چهار در يا است مواد جستجوي در شهر ويرانه هاي در و است اقتصادي و اجتماعي از گروههاي پايین ندارد، آگاهي و تحصیالت

 مي کند.دود  اسفند يا و مي شويد را ماشینها شیشه

 نیست. خاصي گروه هیچ به محدود اعتیاد امروز، جهان خاص شرايط در که است آن حقیقت

 به فرد مصرف که مواردي در فقط مي ماند. باقي و مخفیانه پوشیده همیشه ولي مي شود، ديده اقتصادي و اجتماعي تحصیلي، ههاي گرو همه در مواد مصرف

 از درآيد، ديگران بي خانمان معتادان صورت به و نباشد فعالیت و کار به قادر و بدهد دست از را خود و اقتصادي حمايتي منابع بیمار، يا برسد بااليي حد

 هستند. فقیر يا بي سواد معتادان افرادي که مي آيد پیش تصور اين و مي برند پي او اعتیاد به فرد و حاالت رفتار روي

 )اشتباه باور( هستند ايدز مبتال به معتادان همه

 مردم منفي نگرشهاي براي ديگري زمینه تزريقي میان معتادان در آن شیوع و ايدز بیماري وجود امروزه بوده؛ منفي همیشه معتادان به نسبت مردم نگرش

 اين ولي است جمعیت عادي از بیشتر تزريق وسايل در آنها اشتراك دلیل به تزريقي معتادان میان در ايدز بیماري است. اگرچه، کرده ايجاد معتادان به نسبت

 مي باشند. ايدز به مبتال معتادان همه که نیست معني بدان

 )اشتباه باور(است مناسب يها بیمار برخي درمان براي مواد مصرف

 مي شود گفته غلط به موارد بعضي در بیماري هاست. از بعضي کننده پیشگیري يا کننده درمان مواد مصرف که مي شود صحبت گونه اين غلط به اوقات گاهي

 مصرف فکر     مي کنند غلط به مردم از عده اي خصوص به است. کرده تجويز خاصي بیماري درمان براي را ويژه ترياك به مواد مصرف پزشک فالن که

 مي کند. درمان را قلبي بیماري هاي يا و است خوب قلب براي ترياك

 )اشتباه باور(مي شود  خالقیت باعث مواد مصرف

 مصرف معموالً خالق افراد و شود خالقیت باعث مواد مي تواند مصرف که دارد وجود غلط تصور اين هنري محافل از بعضي در خصوص به و موارد بعضي در

 توهم غلط به و برخي شوندتوهم مي  ايجاد باعث پیداست نامشان از که طور همان مواد اين باشند. مي دي اس گراس، ال مانند: حشیش، زا توهم مواد کنندة

 است. متفاوت توهم با کامالً خالقیت که حالي در دانند. مي خالقیت نوعي را

 مي شود. ايجاد نیز جسماني يهاي بیمار از تعدادي و به سر ضربه مسمومیت، رواني، بیماري اثر در و است بیماري از ناشي توهم و سالم اي پديده خالقیت

 است. جدي جسماني و رواني بیماري هاي مهم نشانه هاي از يکي مغزي و فعالیتهاي در اختالل از ناشي توهم

 )اشتباه باور( بي ضررند ندارند شیمیايي جنبه چون مي شوند تولید گیاهان از که موادي و حشیش ترياك، مصرف

 دارويي گیاهان از خود ي هاي بیمار درمان براي و معموالً هستندپايبند  سنتي طب به افراد اين دارند. داروها مصرف به نسبت منفي نگرش مردم از عده اي

جنبه  و مي شوند تولید شیمیايي مواد از استفاده با کارخانه ها در و هستند صناعي داروها، چون استفاده  مي کنند. آنان معتقدند عرقیات و جوشانده ها و

 موادي نوع هر مصرف که کنند تصور اشتباه به از افراد بعضي مي شود باعث رويکرد همین مواقع گاهي متأسفانه باشند. آفرين ضرر مي تواند ندارد گیاهي

 نه و گیاهي بي ضرر ماده نوع هر مصرف نه باشیم داشته ياد به که است آن مهم نکته حشیش. و ترياك جمله باشد از مي بي ضرر  مي شود تولید گیاهان از که

 ترياك، باشد. مضر مي تواند صناعي يا باشند داشته طبیعي جنبه آن که از صرفنظر مواد از بعضي مصرف است. آفرين ضرر شیمیايي ماده نوع هر مصرف



 مانند صناعي مواد مصرف بعضي ديگر سوي از دارند. انسان روان و جسم بر مخربي اثرات ولي هستند طبیعي موادي که و... با آن کوکائین گراس، حشیش،

 است. و مهلک مضر نیز دارند صناعي جنبه که و... اس دي ال ،) شادي يا اکستاسي قرص ازجمله (آمفتامینها مرفین، هروئین،
  

 )اشتباه باور( آورنیست اعتیاد حشیش

 باور اين نیستند. اعتیادآور مواد اين مي کردند، تصور کرده اند که  مصرف به شروع باور اين با هستند گراس و حشیش کننده مصرف که جواناني از بسیاري

 مهمترين يکي از مي گذارد. انسان مغز بر منفي اثرات و عوارض شدت به بلکه هروئین و ترياك همانند اعتیاد آور است تنها نه حشیش است اشتباه بسیار

 مي کنند. ايجاد جنون راحتي به حشیش خصوص و به توهم زا مواد است. خطرناك بسیار که آنهاست توهم زايي مواد از نوع اين ويژگي هاي

 ايجاد که است آن در هروئین و ترياك مانند افیوني مواد حشیش با تفاوت تنها مي کند. ايجاد جسماني هم و رواني وابستگي هم حشیش مردم، تصور برخالف

 آورنیست. اعتیاد حشیش که است شده ايجاد غلط باور اين دلیل به همین است. کندتر جسمي و رواني وابستگي

 )اشتباه باور( مردن و شدن بیمار يعني مواد ترك

 غلط باور اين میرند. مي يا شوند مي بیمار يا کنار          مي گذارند را مواد که افرادي معموالً و نیست پذير امکان مواد ترك که دارند اعتقاد مردم از بعضي

 باورهاي با . آشنايي دارد وجود عود از پپیشگیري و اعتیاد ترك براي مؤثري هاي درمان امروزه است. پذير بیماري، امکان يا مرگ بدون مواد، ترك و است

  نگاه کند، مي  کمک افراد به آنها، تصحیح و مواد، و اعتیاد درباره اشتباه

 بردارند. دست نادرست تفسیرهاي و ها گیري نتیجه از و آورند دست به پديده اين به بینانه نسبت واقع

 عنوان شده اين روزها همه افراد به ويژه جوانان در معرض ابتال به سوء مصرف مواد     مي باشند و وجود چنین باورهايي در اذهان جوانانبا توجه به مطالب 

ت آلوده را جهباعث گرايش هر چه بیشتر آنها به مصرف مواد گرديده است. بدين منظور الزم است جوانان از حقايق مرتبط با مواد آگاه باشند، مهارتهايي 

 نشدن به آن بیاموزند و در صورت مبتال بودن جهت درمان هاي ممکن اقدام سريع داشته باشند.
  
 


