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امسال با یکی از عجیب ترین سا لراا تحصیلی روبه رو هسـتـیـد.      
کردید یک روز یـک سـال          هیچکدام از شما حتی تصورش را نمی

تحصیلی با چ ین ویژگیرایی را تجربه ک ید. هیچکدام از شما سـال   
کردید تاریخ ک کور چ د بار عوض شـود یـا سـال         گذشته فکر نمی

شـود     تحصیلی در انه هایتان، پشت کامپیوتر نشسته باشید . نمـی  
تـوانـیـد       گفت این سال براا کدام شما چالش بیشترا دارد. نـمـی   

 بگویید کدام شما به واسطه شرایط پیش آمده
شوید، اما در هر شرایط و مـقـطـعـی از          بیشتر دلت گ دانشگاه می

توانید  ودتان انتخاب کـ ـیـد کـه        تحصیالت دانشگاهی باشید، می
بیشترین م فعت را از شرایط ببرید و یا با اقدامات تان در پایان سال 

 نتیجه اا جز شکست عایدتان نشود.
دانم حضور در محیط دانشگاه، تعامل باهمساالن، دیدار با اساتید  می

و برره بردن از امکانات دانشگاه، به شکل سابق بسیار محدود شـده    
است و همین امر ممکن است م جر به کم شـدن مـوفـقـیـتـرـاا          
تحصیلی وشغلی شما شود. اما یادتان باشد ه وز امکانات جایگـزیـن    
زیادا وجود دارد.که به شما فرصت برره م دا از همه پتانسیلرـاا   

 دهد. دانشگاه را می
در سا لراا پیش شما دانشجویان فرصت داشتید در تعاملی رو در     
رو با اساتید توانم دا هایتان را ابراز ک ید و از این رهـگـذر بـراا        

توانید سـر   شغل آتی  ود فرصترایی را فراهم ک ید. اما حاال که نمی 
کالس حاضر شوید شاید تصور ک ید اساتید کـمـتـر در جـریـان            
توانم دیراا شما قرار  واه د گرفت. اما این باور همیشـه درسـت      
نیست. گرچه تعامل حضورا شما با اساتید محدودشده اسـت امـا        
ه وز فرصتراا نابی در دست است. اساتید حتی از پشت مانـیـتـور     

توان د حضور و مشارکت فعال دانشجو در کالس را ببی  د. بعالوه   می
توانیـد   شما ه وز امکان ارتباط با اساتید از طریق ایمیل را دارید. می 

سؤاالت و توانم دا هایتان را از آن طریق بیان ک ید. بعالوه آنـکـه      
تـوانـد      در شش شما در امتحانات و انجام پروژ هراا کالسی مـی   

دلیلی قاطع بر توانم دا هاا شما باشد. شاید تصور شود با توجه به  
رود در بستر محیط  شرایط پیش آمده روابط اجتماعی که انتظار می

دانشگاه شکل بگیرد و رشد ک د، دیگر وجود نداشته و این امـکـان     
سلب شده است. اما ای چ ین نیست. ابزار ارتباطی به واسطه حـفـ      

 فاصله اجتماعی تغییر کرده است اما این امکان همیشه وجود دارد.
و در نرایت یکی دیگر از مشکالتی که شما دانشجویان در این سـال  
ممکن است با آن روبه رو شوید، دور ماندن از امکانات دانشـگـاهـی    
است. این  دمات و امکانات در مسیر زندگی غ ی دانشجویی یـارا   

توان به  دماتی اشاره کرد کـه مـرکـز       رسان بودند. ازجمله آنرا می 
کرد. دانشجویانی که مشکـالت مـخـتـلـ          مشاوره دانشگاه ارائه می

توان ـد از راهـ ـمـایـی           ارتباطی، تحصیلی و روانش ا تی دارند می
 متخصصین مرکز برره ببرند.

توانید در شرایطی که براا بیشتر شما ناگـوار   درنرایت آنکه شما می
 است،

فرصتراا  وبی پیدا ک ید. کافی است تاش ک ید و انتخاب ک ید به  
 پیش بروید.

 سـخـن سردبیر

دانشجویان گرامی لطفا نظرات، انتتتقتادات و        

پیشنهادات خود را یا به صورت حضوری و یا به کمک 

 درگاه ارتباطی زیر با ما مطرح کنید.
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دهد اما راهی نااااا ا        هر چند تسکین موقتی می
های زندگی اات.  برای مقابله با مشکالت و ناراحتی

توانی  همه شرایط و وقاایاخ راارا را           ما اگر نمی
توانی  نحوه واکنش رود  کنترل کنی ، اما حداقل می

 را در برابر آن شرایط کنترل کنی .
هاا     دهد که وقتی انسان مطا عات مختلف نشان می

شان را در زندگی از داات     تمایل، اشتیاق یا انگیزه
دهند میل شدیدی به نشخاوار کاکاری اایادا           می
ارعت به یک عاادت   تواند به کنند. امری که می  می

 نامطلوب تبدیل شود.
پرریرر  ا        احساس یا فکر پشت حواس

 بشناسید
رواهد ارت  وقتی متوجه شدید که حوااتان می

شود، متوقف شوید و در احوال رود تامل کنید و 
ببینید چه چیزی حواس شما را ارت کرده اات؟ یا 

تان چطور اات؟ آیا اضطراب دارید، رسته  حال
 اید یا شاید برای انجام این کار آماده نیستید؟ شده

 احساسات خود  ا بنویسید
از یک کارنامه ااتفاده کنید و زمان روز و کارهایای  

دهید، همراه با احساای که نسابات    را که انجام می
به آن کار دارید یادداشت کنید. انجام این کاار باه      

کند رکتارهای رود را با عوامل درونی  شما کمک می
رود ایوند دهید و با شنارت اککار و احسااات راود  
قبل از انجام برری رکتارها، آنها را بهتر مادیاریات    

 کنید.
 د  احواالت خود کنجکاوی کنید

نسبت به احسااات رود کنجکاو باشید. بابایانایاد       
قرار هستید. در این صاورت از      شوره دارید یا بی دل

ااتفاده کنید. یاعانای       «رقص برگ در باد»تکنیک 
تصور کنید در معرض وزش باد هستید و همه اککار 

شوند مثل برگی  ارتی می مزاحمی را که ابب حواس
به جریان وزش باد بسپرید و از شر آناهاا راال       

 شوید.
 . برای عالیق خود وقت بگذا ید۲

ارتی بسیار حیاتای   ریزی برای مقابله با حواس برنامه
ریزی نکنید،  اات، زیرا اگر شما برای روز رود برنامه

کند و    مطمئناً شخص دیگری این کار را برایتان می
گیرد! وقتی در مورد چگوناگای     روزتان را از شما می

تان بارنااماه       انجام کارهای روزانه با توجه به وقت
کا  بااعا             چیز و هاماه      روشنی ندارید همه

 شود. ارتی با قوه می حواس
ابتدا باید عالیق رود را به زمان تبدیل کنید. مطمئناً  

رواهی  وقت بیشتری را با چیزها یا  بسیاری از ما می
کسانی بگذرانی  که بیشترین اهمیت را بارای ماا       

ها اما اغلب اوقات  دارند: رانواده، دواتان و ارگرمی 
کنی . چرا؟ زیارا ماا         در انجام این کار کوتاهی می

گذاری . بنابراین، شاماا باایاد           برای آنها وقت نمی
رواهید به آن  های کردی را که می ها و ارزش ویژگی

 تبدیل شوید، کسب کنید.
توان به عالیقی چون ادر و ماادر   مثال می  عنوان  به

مهربان و د سوز، شریاک زنادگای ماناصاف و             
داشتنی یا عضو گروهی بودن، ادامه تحصیل،  دوات

داشتن اندام منااب یا ردمت به جامعه اشاره کارد.  
ها باشی   بسیاری از ما دوات داری  واجد این ارزش
شان، آنهاا   اما بدون وقت گذاشتن برای انجام عملی

 تنها آرزوهایی اوچ هستند.
 ینظیم جدول زمانر

بوکسینگ )محدوده زمانی( مؤثرترین راه بارای     تای 
اطمینان از وقتی اات کاه بارای عاالیاق راود            

 گذارید.   می
Timeboxing       کرایند تعیین محادوده زماانای

دهید. شماا    برای انجام کارهایی اات که باید انجام 
اادگی یک تقوی  روزانه برای چگونگی  توانید به می

که در روز       طوری  کنید؛ به گذران وقت رود ایجاد 
کضای را ی نداشته باشید. مه  نیست قصد اناجاام    

کاری را دارید، کقط به زمان انجام آن ااایاباناد       چه
هاای   کنید باید در شبکه باشید. بنابراین اگر ککر می 

اجتماعی بگردید، حتماً مطمئن شوید که بارای آن    
 اید. ریزی مناابی کرده برنامه

دهاد کاه        جدول زمانی به شما این قدرت را مای   
تصمی  بگیرید برای هر حوزه از زندگی رود دقیاقااً   

توانید آن را باا   چقدر وقت ارتصا  دهید، آنگاه می
توجه به عالیق رود تنظی  کنید. ا  از انجام ایان   

 آل رواهید داشت. کار، شما یک تقوی  هفتگی ایده
دقیقه در  ۵۱برای بررای و اصالح تقوی  رود حتماً 

هفته آن را بهباود   به روز وقت بگذارید تا بتوانید هفته
توانید از رود بپراید: چه زمانی کااری      ببخشید. می 
رواات ، انجام دادم و چه زمانی حاوااا       را که می

 ارت شد )و انجام ندادم(؟
شود، ببینید چاه     در مواقعی که حواس شما ارت می
که دکعه بعاد و      چیزی محرک آن اات و برای این

هنگام انجام آن کار حوااتان اارت نشاود یاک          
 ااتراتژی ترتیب دهید.

 . مبا زه با عوامل خا جر۳
های ناویان در      با توجه به گستردگی نقش کناوری

زندگی روزانه ما، گوشی تلفن هاماراه یاکای از           
های رارجی در ایاجااد      ترین عوامل و محرک مه 

شود. تحاقایاقاات نشاان          ارتی محسوب می حواس
دهد نادیده گرکتن تماس یا ایام تلفان هاماراه       می
اارتای      اندازه توجه به آن باع  حاواس   تواند به می

رو در مورد گوشی تلفن همراهتان بایاد    شود. از این 
اادگی از   تصمیماتی بگیرید. برای انجام این کار به 

رود بپراید که آیا کالن برنامه یا االیکیشن به شما 
دهی باه آن     کند یا شما در حال اروی  ردمت می

تاان     هستید. اگر شما را به امت تمرکز بر عالیاق  
دارید و اگار ماناجار باه           دهد، آن را نگه اوق می

 شود از آن رال  شوید. ارتی می حواس
در مورد گوشی تلفن همراه چند نکته را باید در نظر 

 گرکت:
هایی را که دیگر الزم نداریاد حاذ       . همه برنامه ۵

 کنید.
برید ترجیحااً از     هایی را که از آن  ذت می . برنامه ۲

 گوشی به رایانه رود منتقل کنید.
ها در تلفن، از شلوغی  اازی مجدد برنامه . با مرتب ۳

 صفحه اصلی رود ک  کنید.
ای که نایاازی    . تنظیمات اعالن را برای هر برنامه ۴
های اجتمااعای و      روزراانی در آن ندارید )راانه  به

 کنید. غیره( راموش
 پیمان ببندید -۴

( impulsivityاندیشی اادزهر تکانشگری )  ایش
تاوان بارای جالاوگایاری از                اات. بنابراین می 

هایی را برای راود ایاجااد         شرط ارتی ایش حواس
کنی . ا بته این کار را کقط ا  از انجام اه مرحلاه   

هاای دارالای،         دیگر )یادگیری مدیریت ماحارک   
های  ها و کاهش محرک ارتصا  زمان برای ارزش

 شود. رارجی( انجام می
 پیمان یالش
کند تا  شرط اات که شما را ملزم می این نوعی ایش

دهی  میزان تالش رود را برای کاری که ترجیح می
انجام ندهی، اکزایش دهی. اکزایش تاالش شاماا         

شود شما تصمیا  باگایاریاد کاه آیاا               باع  می
ارتی واقعاً ارزش آن را دارد یا نه. مثالً با رود   حواس

بندید که اگر موقخ مطا عاه ایان ماقاا اه           عهد می
حوااتان ارت کار دیگری شد، نصف روز تلگرامتان 

رواهید تلگرام را چک کنید،  را چک نکنید. چون می 
مواظبید که هنگام مطا عه این مقا ه حوااتان اارت  

 چیز دیگری نشود.
 پیمان هویت

دهی  بر  تصویری که ما از رودمان داری  یا ارائه می
گذارد. وقتی ما برای ایجااد یاک       رکتار ما تأثیر می

گیری ، تصور وجاود   هویت جدید در رود تصمی  می
دهاد.     آن هویت، به ما قدرت رلق آن هویت را می

مان آدم    »بنابراین دیگر به رود ناگاویایاد کاه          
توان  روی کارم تمرکز  نمی»یا  «ارتی هست  حواس
بلکه هویت جدید رود را متصاور شاویاد و         «کن 

  هایا   »و  «جمخ اات  من همیشه حواا »بگویید 
با ایجاد و بایاان     … .  و  «رود وقت چیزی یادم نمی

این تصویر نزد رود و دیگران، ناروآگاه و بالکاصلاه  
کند و این باه   چیزی در شما شروع به اجرای آن می

ارتی که  دهد تا بر هر محرک حواس شما قدرتی می
 به محیط شما وارد شود چیره شوید.

 



 

مانند ضربان قلب شدید، نف  نف  زدن، ااریاخ     
 نف  کشیدن و گرکتگی عروق را تجربه می کنید.

در این زمان با تمام توان هوا را تنافا  کارده و        
کامل آن را رارا کنید تاا اایاساتا  عصابای              
اارااماتیک کعال شود. مغز و ایست  عصبی انسان  
با دریاکت حج  زیادی از اکسیژن هورمون هاایای   
مثل آدرنا ین را در رون اخش می کنند کاه ایان     
هورمون ها بر ااترس و احساس ناراحتی غلبه مای  

 کنند.
 قدم زدن  

راه رکتن یک نوع ورزش ک  ررا، ک  رطر و در     
داترس اات که می تواند در غلبه بر ااترس موثر 
باشد ا  با آرامش و کمترین اارعات ماماکان        
حرکت کرده و به اطرا  رود دقت کانایاد و از          

 طبیعت  ذت ببرید.
 داشتن خواب کافر 

رواب نامنااب و کمبود رواب بر االمت جسمانی 
تأثیر نامطلوب می گذاردو اضطراب و اااتارس را     
تشدید می کند. زمانی که اضطراب داریاد، بارای        

ااعته برنامه ریزی کنایاد تاا       9تا  7رواب کامل 
 میزان اضطراب شما کاهش یابد.

 مریب کردن به هم  یختگر های ذهن

 
 
 
 

 به ه  ریختگی جسمی و به ه  ریختگی روانی و 
ذهنی از عوامل ایجاد ااترس و اضطراب در اکاراد    

 اات. ا  برای اینکه شما دچار به ه  ریختگی 
جسمی و ذهنی نشوید ، وقت بگذاریاد و کضاای       
کاری دره  ریخته و نامرتب رود را مرتب کنیاد .    
این کار به شما کمک می کند ، منطقی ککر کنید و 

 دچار اضطراب نشوید.
 لبخند زدن

برای کاهش اضطراب رود  بخند بزنید زیرا راناده   
می تواند عوارض اکسردگی و اضطراب را کااهاش   
دهد، ا  برای دور شدن حا ت عصبی در شاماا       

 چیزی برای رنده ایدا کنید.
 سپاسگزا ی

برای درمان اضطراب، اپاس گزاری کنید، تا حا   
قدردانی در تفکرات شما نهادینه شود. این کار ابب 

 می شود اککار منفی از شما دور شوند.
 داشتن یغذیه مناسب

برای درمان اضطراب تغذیه ی مانااااب داشاتاه        
باشید . اضطراب ،کعا یت بدن را دچار ارتالل مای     
کند و ابب کاهش اشتها رواهد شد.برای تاأمایان     

و      Bنیازهای بدن، مواد غذایی ارشار از ویتامیان 
 مصر  نمایید زیرا این مواد غذایی با االمت  ۳اُمگا

 
 
 
 

عاوارض     ۳روان ارتباط مستقیمی دارند و اُماگاا      
اکسردگی و اضطراب را کاهش می دهاد. مصار       
غالت کربوهیدرات دار نیز به میزان اروتونیان را    

 تنظی  می کند.
 یوگا

یوگا در کاهش ااترس مفید اات و مای تاواناد        
روحیه را تقویت کند و ماناناد یاک داروی ضاد           
اکسردگی عمل کند و اکسردگای و اضاطاراب و          
ااترس را با تاثیر بر روی ایست  عصبی و واکنش 
های عصبی کاهش دهد. یوگا میزان کاورتایازول،     
کشار رون و تپش قلب را کاهش داده و با اکزایاش  

شارایاط   اکت     (GABA)اایدگاما آمینوبوتیریک 
 روحی کاهش می یابد. 

 داشتن یفریحات سالم
برای اینکه روحیه تان بهتر شود و بتوانید ااترس را 
از رود دور کنید ، با کودک رود و یا رانواده تان به 
افر بروید و یا تفریحات اا می داشته باشید . برای  
اینکه ذهن رود را را ی کنید یاک عصار را باا          
دواتانتان به تفریحات هیجان انگیز باپاردازیاد و      

 بیش از حد تنها نمانید.
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اید شایاد د ایال آن         کنید در زندگی یا کارتان موکق نبوده اگر ککر می
های بد رود غالاباه     های بد اات. این که چگونه بر عادت  داشتن عادت
های روب ایجاد کنید مستلزم شنارتن چرره عادت اات.  کنید یا عادت

شاویاد تاا       گیری عادت آشنا می در این نوشته با عوامل درگیر در شکل
 بتوانید رود را بهتر بشنااید.

دهایاد، ریشاه در           صورت روزانه انجام مای  بسیاری از کارهایی که به
دهی  یاا     هاات که کاری را انجام می های ما دارند و طبق عادت عادت

دهید، در نهایت باور  صورت مستمر انجام می کنی . کاری که به  رکتار می
دهد و کردی را که هستیاد باه تصاویار          و شخصیت شما را شکل می

کشد. برای مثال ممکن اات بر طبق عادت هر روز صاباح ورزش        می
ها به مطا عه کتاب بپردازید یا این که وقتتان را با دوااتاان      کنید، شب

رود بگذرانید. تمام این کارها، ریشه در نگرش شما نسبت به زندگی و    
تان دارد. بسته به این که یک عادت و نگرشِ مربوط به آن  ابک زندگی

تواند منجر به روشحال بودن شما در زنادگای یاا       روب یا بد باشد، می
 تان شود. حوصله بودن کسل و بی

 گیرند؟ مر  ها چگونه شکل عادت

مرحله اصلی دارد: نشااناه،     ۴گیری یک عادت  به طور کلی کرآیند شکل
 انگیزه، اااخ و ااداش.

 مرحله اول: نشانه

کناد و     در این مرحله یک نشانه مانند یک قالب در ذهن شما عمل می
شود تا یک رکتار را شروع کنید. این نشانه، بخش کوچکای از      باع  می

کند که ا  از اناجاام آن      اطالعات اات. این اطالعات به شما ا قا می 
کشد. ذهن شما به طور مستمر در حال   کار، چه ااداشی انتظار شما را می

تان اات تا ماواردی را       تجزیه و تحلیل محیط دارلی و رارجی اطرا 
انجام آن، در کجا قرار دارد. برای مثال ذهن کاکار        بیابد و ببیند ااداش

توان  از زمان  باه شاکال       کند اگر االن به مطا عه کتاب بپردازم، می می
بهتر و مفیدتری ااتفاده کن . انجام این کار تواط ذهن، به طور طبیعی  

 کند. شما را به مرحله بعد یعنی انگیزه هدایت می

 مرحله دوم: انگیزه

تمایل و انگیزه نسبت به انجام یک عادت از اهمیت باالیی بارراوردار     
اات. بدون داشتن اطح مناابی از انگیزه، شما د یلی برای انجام یاک   
عادت نخواهید داشت. برای مثال شما تلویزیون را به این انگیزه روشان   

رواهید ارگرم شوید. همچنین باید بدانید انگیزه از هار      کنید که می می
 کرد به هر کرد دیگر متفاوت اات.

 مرحله سوم: پاسخ

شود. در واقخ عملی شدن  در این مرحله ککرهای شما به عمل تبدیل می
یک ککر به اطح انگیزه شما )مرحله دوم( و میزان تانااااب آن باا             
رکتارتان بستگی دارد. اگر انجام یک کار نیاز به تالش بیشاتار از حاد         
انتظار شما داشته باشد، شما از انجام آن منصر  رواهید شد. برای مثال  

توانیاد باه      رواهید توپ بسکتبال را وارد ابد گُل کنید و ی نمی اگر می
 اندازه کاکی بپرید، ا  شما قادر نیستید این کار را به روبی انجام دهید.

 مرحله چها م: پاداش

این مرحله، مرحله آررِ انجام یک عادت اات. تمام مراحلی که در مورد  
آن صحبت کردی ، همگی به دنبال ااداش هستند. د یِل ایان کاه ماا         

 کنی : همواره به دنبال ااداش هستی  این اات که دو هد  را دنبال می

دهاناد تاا         ( به ما یاد می ۲کنند و )  ها رضایت ما را جلب می ( ااداش ۵) 
 بیشتر یاد بگیری .

 چرخه عادت

تاوجاهای،     عادات هدکمند نیستند و امکان دارد در معرض کراموشی، بی
شود کاه     ی عادت وقتی ادیدار می تغییر یا جایگزینی واقخ شوند. چرره 

ایستد، از اخت کار کاردن   گیری باز می مغز از درگیری کامل در تصمی 
گذارد. بنابراین اگر   دات کشیده یا تمرکزش را روی کارهای دیگری می

عمداً با عادتی نجنگی  یا کارهای تکراری جدیدی ایدا نکانایا ، ایان       
شود. درک چگونگی عملکارد    ا گوها یا عادت به طور رودکار ادیدار می

اادگی، کنتارل عاادات را        ها و یادگیری اارتار چرره عادت، به عادت
کند. ا  هنگامی که عادتی را جایگازیان عاادات قابال            تر می آاان

 کند. کنی ، رکتار ما به مراتب رود را با عادت جدید هماهنگ می می

 گذا ند؟ ها چگونه بر  فتا  یاثیر مر عادت

شاید اگر جواب این اوال را بدانید، بتوانایاد باهاتار در          
هاای   رصو  اصالح، بهبود و ارتقاء هر کدام از عادت
ها به  روب یا بد اقدام کنید. برری از نتایجی که انجام عادت 

 همراه دارند، شامل موارد زیر اات:

ها )بسته به مثبت یا منفی بودن( بار ااالمات           عادت
ککری، االمت جسمی و اطح رضایت از زنادگای   

 گذارند. تاثیر می

ها اکراد را از بهترین حاا اتای کاه        عادت
توانند در آن قرار داشته باشند،  می

 کنند. می دور 

ها معمواًل را  و راومات، قوانین و اصاول کالای را ناادیاده             عادت
 گیرند. می

 ها  ا کنا  بگذا ید برای شروع این عادت

کنید همه چیز یکنوارت ااات و     اگر در کار یا زندگی رود احساس می
های بد رود را کاناار      نیاز به کمی تنوع دارید، شاید الزم اات تا عادت

های زیر در شما وجود دارد، تالش کنیاد تاا بارای         بگذارید. اگر عادت 
تان، آنها را ترک کرده و رکتار رود  رایدن به موکقیت در زندگی یا شغل

 را بهبود دهید.

 گیرند؟ می  ها چگونه شکل عادت

 پرخوری عصبی را چطور کنترل کنیم؟

عاقبت ارروری عصبی اکزایش وزن اات و ایان      
مشکل زمانی جدی تر می شود که شما مبتال باه    

 دیابت، چاقی و یا کشار رون باال نیز باشید.
به اکرادی که دچار ارروری احسااای هساتاناد،       
احسااات رود را با روی آوردن به غذا برطر  می 

کنند. به عبارت دیگر به د یل مسائل احساای باه      
آورند. با این حال توصیه هایی برای    روردن رو می

 کنترل این عارضه وجود دارد.
کرق گرانگی واقعی و احساای را تشخیص دهید: 
گرانگی احساای می تواند ناگهان یا در اثر چاناد   
موضوع ااترس زا ایجاد شود یعنی زمانی که نشانه 
های گرانگی را ندارید و بدون ککار شاروع باه        

 روردن می کنید.
های مختلف را بشنااید: یکی از دالیل ایان     ح 

نوع روردن ممکن اات عصبانی شدن از چایازی     
باشد و این که به دنبال آرامش در غاذا بااشایاد.       
ممکن اات عصرها یعنی زمانی که احتمال باودن  
با اایرین کمتر اات، بیشتر احساس تنهایی کنیاد  

بخش اات باه آن       و با این بهانه که غذا آرامش 
روی بیاورید. بسیاری از اکرادی که دچاار راوردن      

رواهند رال رود را با غذا اار    احساای هستند، می
کنند. ممکن اات بعد از برگشت به رانه احسااس   
ااترس کنید و برای رکخ این حا ت، به دنبال غاذا    

د یل راوردن   باشید. ترس و تردید دیگر عوامل بی  

هستند. ممکن اات هنگام ترس غاذا را دواات        
 قابل اعتماد رود بدانید.

رورید و حسی که دارید را یادداشت  غذایی که می 
های ناروشایند رود را مشاخاص         کنید: احساس 

کنید و یاد بگیرید قبل از روی آوردن به غاذا باه       
عنوان منبخ آرامش، چطور با احسااات ماخاتالاف     

 مقابله کنید.

دقیقه ایاده روی هنگامی که   ۵۱ورزش کنید: کقط  
احساس می کنید می رواهید غذا بخورید، بااعا    
کاهش میزان ااترس شده و میل باه راوردن را       
کاهش می دهد. ورزش می تواند باه د ایال آزاد         

 شدن اندورکین، رلق و روی شما را تغییر دهد.

به طبیعت اناه ببرید: داترای به ماحایاط هاای        
طبیعی و ارابز اثر کوق ا عاده ای بار کااهاش          
ااترس و کاهش مقدار کورتیزول رون دارد. عالوه  
بر این می توانید با ایاده روی و داشتن کاعاا ایات     
بدنی در طبیعت، انرژی بیشتری نیز بسوزانید و باه  

 تنااب اندام رود کمک کنید.

واحد میوه و    9غذاهای ضد ا تهاب بخورید: روزانه  
واحد ماهی های روغانای    ۳تا  ۲ابزی و در هفته 

مصر  کنید. همچنین، از مواد غذایی غنی از کیبار   
مثل  وبیا و مغزها ااتفاده کنید. به عالوه، بسایاار      
مه  اات که از مصر  مواد غذایی ا تهاب زا مثل 
چربی های تران ، ا کل، غالت تصفیاه شاده و       

 کراوری شده و مملو از شکر و شیرینی، ارهیز کنید.

های جایگزین ایدا کنید: اگر غاذا راوردن         گزینه
هاای   شما از روی یکنوارتی یا تنهایی اات، روش 

دیگری برای گذراندن اوقات کراغت راود اایادا        
نمایید. تنهایی منجر به غمگینی و غ  منجار باه      

 گیری از مردم رواهد شد. جدایی و کناره 

 
 های د ونر . کشف محرک۱

ارتی ابتدا باید بفهمید کاه چاه      برای غلبه بر حواس
شوند که رکتار شاماا    هایی باع  می عوامل و محرک
طور طابایاعای       ارتی برود. انسان به  به امت حواس

تمایل دارد که از ناراحتی کرار کند. حتی در مواقعای   
رویا ، در       که به دنبال  ذت و کارهای روشایند می

واقخ انگیزه ما این اات که رود را از نااراحاتای          
 رال  کنی .

هاای     د یل و انگیزه اصلی ما از رو کردن به رااناه 
های ویدیویی، نماوا، کیلیمو یا  اجتماعی، ایمیل، بازی

های رانگی نه  زوماً برای  ذتی اات که آناهاا    کیل 
کنند، بلکه به این د یل اات که آنها ما را  کراه  می

هاماه     کنند. این  از ناراحتی روانی درون رود دور می

چهار تاکتیک ساده برای کنترل حواس و 
 پرتی مقابله با حواس
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 گاروه   دو این میان منااب و مثبت تعامل و دانشگاهی هستند، محیطهای در شدن دانشجویان اجتماعی اصلی عوامل از علمی هیئت اعضای

تسهیل   طریق  از  ،  دانشجو-ااتاد  ، تعامل   تینتو  دانشجو از   عزیمت  نظریه  جنبه های رشد دانشجو گردد. بر اااس  برری  بهبود  به  منجر میتواند
 ایان   بار   مای کناد.     باازی   دانشگاه  در  ماندگاری دانشجو   در  اااای  نقشی  اجتماعی دانشگاه،  و علمی ایستمهای در دانشجویان بیشتر ادغام

 داناشجو   درگیری  و کیفیت   اطح  اکزایش  طریق  از  دانشجو،  اجتماعی  و  علمی  بیشتر  به ادغام   دانشجو ،-ااتاد  تعامل کرایندهایی مانند اااس،

 در  آناان   بیشتر  ماندگاری  نتیجه  در  و  یادگیری های دانشجویان   برای بهبود  را  زمینه و کمک کرده، دانشگاه اجتماعی و علمی در کعا یت های

 .می کند کراه  دانشگاه محیط

بارون    رشاد   در  ویاژه،   طاور   به  دانشجو-و تعامل ااتاد   کلی  طور  به  دانشگاه  در  شدن  اجتماعی  نقش بر رود ایشنهادی ا گوی در وایدمن نیز
 و  اارمایه گاذاری     و  دانش  اکتساب  شدن،  اجتماعی  کرایندهای  دانشگاه،  کرهنگ  این ا گو شامل   اصلی  هستة  دارد.  تأکید  دانشجویان  دادهای

اات. بر این اااس، کرهنگ دانشگاهی شامل برنامه های دانشگاه و جَو همساالن اات، و کرایندهای اجتماعی شدن  دانشگاه محیط درگیری در
شامل تعامل و ادغام در محیط دانشگاه و یادگیری اات. یکی از مه  ترین مصادیق چنین کرایندی، تعامالت میان نیروهاای اناسانی تاشکیل           

 دهندۀ اازمان دانشگاه، از جمله تعامل میان ااتاد و دانشجوات.
 .دانشجو همچنین می تواند بر برری برون دادها مانند ماندگاری دانشجو در دانشگاه و رشد شنارتی و عقالنی دانشجویان مؤثر باشد-تعامل ااتاد

ب تعامل میان ااتادان و دانشجویان اطح باالتری از درگیری تحصیلی در دانشجویان را کراه  آورده که به نوبة رود می تواند آنان را باه کاس       
نتایج و برون دادهای بهتر در دانشگاه اوق دهد. این موضوع که چگونه این شکل از تعامالت منجر به درگیری تحاصیلی بیاشتر داناشجو در            

 با گوشر یلفن همراه به  ختخواب نروید

های بدی که امروزه در تمامی اکراد شکل گرکته، ااتفاده از  یکی از عادت
تلفن، تبلت یا رایانه در ررتخواب اات. این یکی از عادات بد اات کاه     

 گذارد. وری ما تاثیر می اادگی بر رواب و حتی بهره به

صورت مستقی  از طریق راورشایاد     نور آبی از جمله نورهایی اات که به
ها در معرض ایان ناور، تارشاح            شود و با قرار گرکتن چش  منتشر می

شود. بعدازظهرها رورشید کاقد این نور اات و   هورمون رواب متوقف می
همین مسئله ترشح تدریجی مالتونین یا همان هورمون رواب را موجب 

شود. در هنگام شب اما به د یل این که مغز هی  نور آبای دریااکات        می
راد و در نتیجه اکراد به  کند، ترشح مالتونین به باالترین حد رود می نمی

 روند. رواب می
های هوشمند از نور آبی با طول ماوا کاوتااه باهاره           اما امروزه گوشی

گیرند که ااتفاده ایش از رواب تو ید مالتونین را با ارتالل ماواجاه      می
کند. در نتیجه کیفیت رواب و توانایی اکراد را در به رواب رکتان باا       می

 کند. مشکل مواجه می

 گشت و گذا های ناگهانر د  اینترنت  ا کنا  بگذا ید

دقیقه مداوم  ۵۱طبق گفته کارشنااان برای انجام صحیح هر کاری باید 
دقیقه که روانشنااان آن    ۵۱بر روی آن تمرکز داشته باشید. ا  از این 

وری و هیجان در اکراد به طور  نامند، حا ت اشتیاق و بهره را حا ت کلو می
 کند. قابل توجهی اکزایش ایدا می

یابد. از همین رو زمانی   برابر اکزایش می ۱وری اکراد تا  در این حا ت بهره
که در حال انجام کاری هستید و ناگهان به اراغ گشات و گاذار در           

روید، از حا ت کلو راارا   اینستاگرام، اربار، نتیجه مسابقه ورزشی و ... می   
دقیقه دیگر تمرکز  ۵۱رواهید شد. این مسئله به این معنی اات که باید  

 ایواته را تجربه کنید تا حا ت کلو دوباره برای شما ایجاد شود.

 وگو با افراد به گوشر خودنگاه نکنید هنگام گفت

شاید باور این مسئله کمی اخت باشد زیرا اکثر ما این روزها این کار را   
وگو هی  چیز به اندازه نگاه کردن به  ای . اما در طی یک گفت   انجام داده

وگاو و     شدن گفت  تواند موجب رراب گوشی یا رواندن یک ایامک نمی
وگو از تمام انرژی رود  ناراحتی دیگران شود. معموال اکراد در هنگام گفت 

وگاو غارق      کنند و به نوعی در گفت  برای بیان شرح مسئله ااتفاده می
کند یا ایاماکای را      شوند و وقتی طر  مقابل به گوشی رود نگاه می می

رااند که همصحبتی باا او را       کند به کرد مقابل این ایام را می چک می
 وگو اات. دوات ندارد و منتظر اتمام گفت

 هایتان  ا بالفاصله نخوانید پیام

چهارمین مورد از عادات بد که تقریبا همه به آن گرکتار هستی ، روانادن  
ها و همچنین وقت گذاشتن برای آنهاات. محققان از ایان    بالکاصله ایام

کنناد. در واقاخ طای            وری یاد می  عادت به عنوان کابوای برای بهره
توان دریاکت که هر زمان کاه     تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده می

روناد، در     آید و اکراد بالکاصله به اراغ آن می گوشی تلفن به صدا درمی
وری تاثیر بسیار زیادی رواهد گذاشت. از همین رو توصایاه       کاهش بهره

ها و    شود به جای انجام این کار، زمانی را برای رواندن تمامی ایمیل می
هایتان تعیین کنید. این کار تاثیر بسیاار زیاادی در بااالرکاتان              ایامک
 وری شما رواهد داشت. بهره

 گزیده

اید، چرا نتوانست  وزن  را ک  کن ؟ چارا   اگر تا به امروز از رودتان ارایده
یا چرا نتوانست  اول بیشتری برای  موکق نشدم یک زبان جدید یاد بگیرم

اید، باید به  و هنوز به جواب مشخصی دات نیاکته تعطیالت ذریره کن ؟
گیری عادت نهفتاه   مرحله شکل ۴شما بگویی  که جواب این اواالت در 

های بد باه     های روب و از بین بردن عادت حل اارتن عادت  اات. راه 
مرحله را به روبی درک کنید و در هر مرحلاه   ۴این بستگی دارد که این 

 )نشانه، انگیزه، اااخ و ااداش( بتوانید عملکرد مناابی داشته باشید.

د بستگی ناایمن در اکراد اقدام کننده به رودکاشی باه طاور معنااداری        
 بیشتر از دیگر اکراد اات. 

دهاد کاه      توجه به یاکته های اریر تحقیقات اایدمیو وژیکی ناشان مای     
% اقدام به رودکشی در نوجوانان حتی ا  از  88اکثریت قریب به اتفاق 

 کنترل اکسردگی متأثر از ابک د بستگی ناایمن در دوران کودکی اات.
تواند در رودکشی نقش داشته باشد شکست  یکی دیگر از عواملی که می

عاطفی یا شکست عشقی اات. در دوره جوانی اکاراد دنباال رابطاه باا          
جن  مخا ف هستند و به تدریج یاکتن شریک زندگی، به رویداد مهمی    

 شود و ممکن اات ادیده عشق در کرد ظهور کند.  در زندگی تبدیل می
شکست عاطفی با نشانگانی همراه اات ، این نشانگان که به ناشانگان     
ضربه عشق ه  معرو  اات دارای مجموعاه عالیا  و ناشانه هاای               
شدیدی اات که به دنبال از بین  رکتن یک رابطه رمانتیک بین دو نفار   
بروز می کند و عملکرد کرد را در زمینه های متعدد زندگی از جمله زمینه 

 کند. ارتباطی، تحصیلی، اجتماعی و حرکه ای مختل می
این نوع شکست عاطفی واکنش های غیر انطباقی را به دنباال دارد و          

مانند. نشانگان شکست عاطفای       این نشانه ها به مدت طوالنی باقی می
به عنوان رویدادی همراه با ااترس شدید و تا اندازه ای آایب زا تجربه   

 شود. می
انگیزد و در کرد احساس ناتوانی    رویداد شکست عاطفی ااترس را برمی 

کند و ممکن اات کرد در    در کنترل و ایشگیری از رویدادها را ایجاد می
این  حظه دات به رکتارهای اررطر مثل آایب به رود و یا رودکاشی    
بزند. رویدادهایی را که در ایجاد نشانگان شکست عاطفی اهی  هستند    

توان به ضربه عشق نوع یک و دو تقسی  کرد، در ضربه ناوع یاک،       می
رویدادها غیرمنتظره و ناگهانی رخ می دهند و کرد به طور کامل احساس 

کناد و در ضاربه ناوع دو، رویدادهاا              مغلوب شدن و شکست کامل می 
ماهیتی مزمن و تکرار شونده دارند و به طور مداوم انتظارات مطلوب کرد 

 شود.  از رابطه در ه  ریخته می

نشانگان ضربه عشق یا شکست عااطفی دارای چهاار ویژگای کلیادی          
شامل برانگیختگی، اجتناب، یادآوری رودکار و بی تفاوتی هیجانی اات. 
اارااون و همکاران بر این باورند که اثرات ااترس و رویداد های منفی 
زندگی در اکراد مختلف متفاوت اات. واکنش اکراد در برابر رویادادهای     
ااترس آمیز و نیز میزان کشارزایی رویدادها تحت تأثیر عوامل گوناگون   
کردی و اجتماعی اات. برری ویژگی ها مانند اابک د باستگی ایمان       

تواند اکراد را در برابر شکست عاطفی مقااوم ااازند. نتاایج تحقیاق         می
ااتپ و همکاران نشان داد که ابک های د بستگی اجتنابی و اضطرابی 

 با مشکالت بین کردی و رکتار های مرتبط با رودکشی رابطه دارد.
رابطه مثبت معنی داری بین ابک د بستگی ناایمن و اککار رودکشی و    
رابطه منفی معنی داری بین ابک د بستگی ایمان و اککاار رودکاشی         
وجود دارد. در مورد نقش تعدیل کننده رود انتقادی و وابستگی در رابطه 
بین ابک های د بستگی و رکتارهای مرتبط با رودکشی نشان داد کاه     
رود انتقادی رابطه د بستگی نا ایمن )اضطرابی و اجتنابی( و رکتار هاای   
مرتبط با رودکشی را تعدیل می کند. نوجوانانی کاه اابک د باستگی           

 ناایمن دارند، رکتارهای رود آایب زنی بیشتری را بروز می دهند.
عوامل رطرااز رودکشی بین اکراد مجرد بیشتر از اکرادی اات کاه در     
رابطه عاطفی رضایت بخش قرار دارند. همچنین بین اکرادی که درگیار    
روابط عاطفی بودند، اکرادی که تعارضات حل نشده داشاتند و رضاایت        
اایینی را در روابطشان تجرباه کارده اناد، ااطوح بااالتری از اککاار                   

 رودکشی، ناامیدی و اکسردگی را گزارش کرده اند.
 
 

نقش شکست عاطفی و ابک های د بستگی در ایش بینی اککاار  منبخ: 
رودکشی دانشجویان، او ماز قدرتی، امیه تکلوی، گروه روان شناای،   

 واحد اردبیل، دانشگاه آزاد ااالمی،اردبیل، ایران

ترکندهای کاربردی و موثر در غلبه بر اضطراب و رها شدن از ااترس در دنیای 
 امروز شاید یکی از نیاز های همه اکراد جامعه باشد.

ترکندهای مؤثر در غلبه بر اضطراب و رها شدن از ااترس در دنیای امروز شاید 
یکی از نیاز های همه اکراد جامعه باشد. عصبانی شدن چیزی اات کاه بارای      
هرکسی اتفاق می اکتد. اگرچه ترس از صحبت در اجتماعات یاا اااتارس و         
اضطراب یک اتفاق طبیعی اات اما بعضی از اضطراب ها وقتی زمان میاگاذرد   
جدی می شود. تا کنون شاید دهها راه برای غلبه بر ااترس شنارته ایاد اماا      
روش های غیر معمو ی ه  برای رکخ اریغ ااترس و اضطراب وجود دارد کاه  

 نتیجه ی باورنکردنی دارند.
 گوش دادن به موزیک مناسب

یکی از گزینه های ثابت در راهکارهای رکخ ااترس و اضطراب گوش دادن به 
موایقی اات به رصو  موایقی آرام بخش که در ذهن و روح شماا حا      
روبی ایجاد می کند ا  برای شروع این مورد را در شرایطی که ذهان تاان       

 درگیر اضطراب اات کراموش نکنید.
 شروع به نقاشر یا  نگ کردن

هنر درمانی راه دیگری برای مقابله با اضطراب ااات. ناقااشای تااثایارات               

باورنکردنی روی راحتی ما دارد اگر شما احساس ناراحتی کردید مداد راود را      
 بردارید و شروع کنید.

 مشت زدن به کیسه بوکس
راه جا ب دیگر برای کنترل کردن اضطراب اات. مشت زدن به چیزی بارای     

 تنااب اندام و کاهش ااترس اات و باع  کاهش احسااات بعد می شود.
 یمرکز  وی کا های  وزمره  

احسااات ما به مردم اطرا  ما بستگی دارد اگر رانه و آاارتمان ما مرتب باشد 
 احساس روبی به شما دات می دهد و اگر نباشد برعک .

 یادآو ی ایفاقات خوب زندگر 
شما با یادآوری اتفاقات روش زندگیتان ح  روبی ایدا رواهید کرد بنابراین از 

 تنش هایتان ک  رواهد شد و آماده تغییر یا حرکت مثبت در زندگی هستید.
 نفس عمیق کشیدن 

ااترس ذهن ایست  عصبی امپاتیک را کعال می کند و ایگنال هاایای باه      
بدن می کراتد که موجب عک  ا عمل های ااترای شدید راواهاناد شاد.         
 هورمون های ااترس در این عک  ا عمل آزاد می شوند و شما عالئ  کیزیکی 

 ترفندهای مؤثر در غلبه بر اضطراب و رها شدن از استرس دانشجو و رابطۀ آن با رشد مهارت های شناختی دانشجویان-تعامل استاد
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محیط داناشگاه مای شاوند، و چاه عواملای             
تسهیل کنندۀ این کرایند هستند، همیشه مورد  
اؤال بوده اات. مفاهیمی مانناد رودچا اشی    
علمی و احساس تعلق می توانناد بار ااطح          
درگیری دانشجویان تأثیر گاذار باشاند. ایان          
عوامل منجر به ااطح بااالتری از درگایری          
کالای دانشجویان در ااتدالل انتقادی شاده   
و در نهایت زمینه را برای اکازایش دااتیابی         
دانشجویان به ااطوح بااالتر مهاارت هاای           

 کند. شنارتی تسهیل می
دانااشجو گونااه ای از کراینااد      -تعاماال ااااتاد 

درگیری علمی و تلفیاق داناشجو در محیاط          
دانشگاه اات که بر یادگیری و رشد او تأثیار       
گذار ااات. ااطح درگایری داناشجویان در           
تجارب معنی دار آموزشی، شکل دهندۀ میزان  
یادگیری و رشد آنان در دانشگاه ااات. ایان         
تعامالت در دو شکل رامی، عمدتاً در کالس  
درس و غاایر رااامی، رااارا از کااالس، رخ          

داناشجو  -دهند. اگرچه تعامل رامی ااتاد   می
می تواند منظ  تر از تعامال غایر راامی رخ       
دهااد، و اای بااه طااور معمااول و عماادتًا باار          
موضوعات علمی متمرکز اات و زمینه هاای     
شخصی در بروز آن نقش کماتری دارناد. از          
اوی دیگر، در کالس هاایی کاه تعامالتای          

دهاد، کرصات هاای        قوی تر در آن رخ مای      
بیشتری برای درگیری تحاصیلی و اجتماعای     

شاود. تعاامالت دارال        دانشجویان کراه  می
کالس عمدتاً از شیوه های آموزشی اااتادان     
متأثر هستند. آن داته از اعضای هیئت علمی 
که از یاادگیری هاای کعاال و درگیراناه در              

برند و تأکید بیشتری بر    کالس درس بهره می
تجارب یادگیری ایشرکته دارناد، باه مراتاب          
دانشجویان را در تجربة یاادگیری در محیاط        

اازند. اژوهش هاا    علمی دانشگاه درگیرتر می
نشان داده اات که بروز این شکل از تعامالت 
با کیفیت و با هدکمندی بیشتر میان اااتاد و        
دانشجو، در تقویت شخصیت و منش علمی در 
دانشگاه و اکازایش رشاد داناشجویان مؤثار           

 هستند. 

این گوناه تعاامالت باه داناشجویان کماک            
کند تا مهارت های بین کاردی را تقویات         می

کنند، ارزش های شخصی را روشن ااازند و       
تفکر انتقادی و مهارت هاای حال ماسئله را         

 ارتقا دهند.
از اوی دیگر، تواناایی هاا و مهاارت هاای            
شنارتی دانشجویان از جمله مه  ترین بارون   
دادهای آموزش داناشگاهی متاأثر از تعامال          
ااتاد دانشجو ات. بار ااااس طبقاه بنادی          
آاتین، برون دادهای دانشگاهی داناشجویان       
به دو حیطة شنارتی و عااطفی تقاسی  مای          
شوند. بر طبق این تقسی  بندی، برون دادهای 
شاانارتی شااامل ایااشرکت تحااصیلی، تفکاار      

شود. مهاارت     انتقادی و منطق و ااتدالل می  
های شانارتی عباارت اناد از مهاارت هاا و             
توانااایی هااای ویااژه در تفکاار، ااااتدالل، و         
اردازش اطالعات. برری از جنبه هاای دیگار    
مهارت های شنارتی شامل تفکار انتقاادی و      
مهارت های حل مسئله هستند. رشد شنارتی    
همچنین جنبه هایی مانند ارزیاابی یاادگیری،    
ایشرکت در رواندن و نوشتن و رشد ارالقی را 
در بار مای گایرد. بهباود کمیات و کیفیات              
تعامالت کالاای و راارا از کاالس میاان            
اعضای هیئت علمی و دانشجویان، باع  رشد 
و اکاازایش کعا یاات هااای شاانارتی از قبیاال        
مهارت های تحلیلی و انتقادی، حل ماسئله و    
مهارت اردازش اطالعات شده که در نهایات       

هاایی مانناد روانادن و درک           به رشد مهارت
مطا ب تخصصی، اژوهش و جستجوی علمی   
و نوشتن و ارائاه مقا اه هاای علمای منجار            

 گردد.  می
همچنین، نتاایج بررای ااژوهش هاا ناشان           

اند که تعامالت مرتبط با درس میان ااتاد  داده
و دانشجو، به عمیق تر شدن درگیری کالای   

 دانشجویان کمک می کند.
درگیری دانشجویان بیشتر در کاالس هایای        
اات که ااتادان ارنخ های رکتاری و نگرشی 
بیشتری در مورد میزان داتیابی اذیری راود     

دهند. نتایج برری اژوهش ها ناشان   نشان می
می دهد که به طور کلی هنگامی کاه راوباط      
میان دانشجویان با ااتادان معانی دار باشاد،        
دانشجویان تمایل بیاشتری باه درگایری در          
یادگیری های رود نشان داده و نتایج مطلوب   

 تری را به دات می آورند.
رااود چا ااشی علماای بااه معنااای توانایاای         
دانشجویان در به چا ش کشیدن راود بارای        
رایدن به اهدا  علمای و تحاصیلی ااات.          

یکی از عناصر اصالی ایان کرایناد، توانایای            
دانشجویان برای مشاهدۀ رکتاار هاای راود،         
قضاوت در مورد این رکتارها، و واکنش نسبت   
به این مشاهده ها و داوری هاات. هنگامای       
که دانشجو می بیند تالش هایش منجار باه        

گردد، انگیزه اش   داتیابی به اهدا  علمی می
برای تاالش در جهات باه چاا ش کاشیدن            

یاباد. باازرورد      تکا یف علمی رود اکزایش می
مثبت ااتاد نسبت باه عملکارد داناشجویان          

تواند انگیزۀ درونی آنان، مانند رودچا اشی     می
علمی و تالش شان برای کار علمی را اکزایش 

 دهد.
از اوی دیگر، تعامل قوی و معانی دار میاان     
ااتادان و دانشجویان می تواند زمینه را بارای  
بهبود احساس تعلق به دانشگاه اکزایش دهاد.   
هنگامی که دانشجو رود را متعلاق باه یاک          

داند، رود را وابسته به    مجموعه دانشگاهی می
ارزش ها، قواعد و کرهنگ علمی و اجتماعای    
آن دانسته و حاتی بارای اداماه تحاصیل در           
مقطعای بااالتر، هماان داناشگاه را انتخااب            

کند. بر این اااس، یکی از راه هاای غیار      می
دانشجو بر یادگیری -مستقی  تأثیر تعامل ااتاد

دانشجویان، تقویت احاساس تعلاق آناان در          
 دانشگاه اات.
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 کند. ضروری مغز را برای عملکرد منااب تامین می

عالوه، کمبود آب بدن باع  اکزایش ترشح هورمون ااترس کورتیازول   به
شود. اکزایش اطح کورتیزول با ارتالل در عملاکارد شانااراتای و             می

 گیری همراه اات. مشکالت تصمی 

طاور     کننده که باه    شرکت ۱۵نتایج بررای  ۲۱۵8مثال، در اال  عنوان به
زای اجتماعی قرارگرکته باودناد، ماورد       تصادکی در معرض عامل ااترس

کنندگان در شرایط ااترس، ضربان قلب  وتحلیل قرار گرکت. شرکت  تجزیه
گیری را نشاان دادناد.          وروی منفی بیشتر و کاهش تصمی  باالتر، رلق

درنهایت، هیدراتاایون کاکی ممکن اات به حداکثر عملکرد شانااراتای     
 کمک کند. 

حتی اگر مزایای مصر  آب را درک کنید ممکن اات در مصار  آب        
تواناد اکازایاش       هایی داشته باشید، با این حال، چند راهکار می محدودیت

گیری را نشان دهاد   احتمال دریاکت منااب آب و تاثیر آن بر روند تصمی 
 که در ذیل آمده اات.

 های محیطر نشانه

تواند احتمال موکقیت در مصر  آب بایاشاتار را        تغییر محیط زندگی می
داشتن یک بطری آب در طول  مثال، اطمینان از نگه عنوان اکزایش دهد. به 

برای مغز در نوشیدن یک جرعه آب بااشاد.   ”  نشانه“ روز ممکن اات یکه 

همچنین، تنظی  یادآوری برای نوشیدن بیشتر با ااتفاده از برنامه تلفن یاا  
زنگ هشدار ممکن اات به ردیابی میزان مصر  کمک کند و باع  شود 

 ای روزانه تنظی  کنید. تا برنامه

 کا های  وزانه

تواند هد  از مصر  آب منااب را با گذشات   ایجاد یک برنامه روزانه می
زمان اایدار کند. برای انجام این کار، ممکن اات مفید باشد که این هد   

مثال، همراه داشتن باطاری آب در        عنوان را با روال قبلی تنظی  کنید. به 
مدت را باهاباود         تواند احتمال روند مصر  آب در طوالنی روی می ایاده

 بخشد.

تاواناد باه       ای  می طور منااب هیدراته شده درنهایت، اطمینان از اینکه به
گیری کمک کند. توجه به این نکته مه    بهبود عملکرد شنارتی و تصمی 

اات که مصر  منااب آب ممکن اات برای هر کرد متفاوت باشد. ان،  
کعا یت بدنی، وضعیت االمتی و اایر عوامل ممکن ااات در مایازان          
مصر  تاثیر بگذارند. برای اطمینان از مصر  متعادل مایعاات، ضاروری      

طور مداوم وضعیت هیدراتاایون راود را ارزیاابای کانایاد.              اات که به
درمجموع، اگر با تغییر محیط و ایجاد کارهای روزانه رود را برای موکقیت 

راانای   توانی  احتمال داتیابی به اهدا  آب آماده کنی ، در این صورت می
گیری بهتر در زندگی رواهاد   در بدن را بهبود بخشی  که منجر به تصمی 

 شد.

اصطالح رودکشی به معنی آایب رااندن به رود با هد  از بین باردن    
رویش اات. ناآشنایی با مشکالتی که جوانان با آن داات باه گریباان       
هستند، نه تنها برای االمت روان رود و جوانان مسئله ااز اات بلکاه       
برای رانواده و جامعه آنها نیز از نظر روحی بسیار اانگین رواهاد باود.         
رودکشی یک مسئله بهداشتی مه  در میان جوانان در ارتااار جهاان        
اات. به طوری که بر اااس آمارها و اژوهش های موجود در راارا از         

ااال و دوماسن       ۵۱-۲۴کشور، اومین علت عمده مرگ در گروه انی 
علت عمده مرگ در میان دانشجویان اات. عوامل روانی زیادی هاستند    
که در رودکشی اکراد تاثیر دارند که یکی از آنها ابک هاای د باستگی        
اات. د بستگی، اارتار اازمان یاکته و منسجمی ااات کاه مجموعاه          
ایچیده شنارت ها، رکتارها و هیجان هایی را که بارای حفار راحاتی و       
آاایش و احساس ایمنی شکل می دهد، توصیف می کناد. کودکاان در      
اال های او یه زندگی، با اکرادی که با ایشان در تعامال هاستند ایوناد         
عاطفی نسبتا اایداری برقرار می کنند. با بی که برای او ین بار این رابطه  
عاطفی را د بستگی نامید، معتقد اات که د باستگی در کودکای نقاش          
حیاتی در زندگی انسان ایفا می کند. رواباط د باستگی تاوبم باا امنیات           

تواند در روابط بین کردی آتی نقشی تسهیل کننده داشته باشد که در     می
صورت شکل گرکتن این نوع د بستگی کرد به نظاام ارزشای و نگرشای       

 راد.  مثبت و با روش منطقی از رود و دیگران می
باشد و رابطه وا دین با    در زندگی انسان د بستگی تجربه بسیار مهمی می

کرزندان تاثیر بسیار مهمی بر زندگی شخصی و روابط آینده او باه ویاژه        
 ارتباطش با دیگران دارد.

از نظر با بی اه نوع ابک د بستگی وجود دارد. ابک د بستگی ایمان؛    
دانند. اکراد دارای   این کودکان مراقبت کنندگان رود را تکیه گاه امنی می

این ابک د بستگی تصور مثبتی از مادر رود دارند، عزت نف  و اعتمااد  
شناااند. در     به نف  باالیی دارند و نقاط ضعف و قوت رود را نایز مای       
اعتنا هستند و     ابک د بستگی نا ایمن؛ کودکان نسبت به وا دین رود بی

واکنش آنها بصورتی اات که بود و نبود وا دین یاا مراقبات کنناده هاا          
برایشان اهمیتی ندارد. ابک د بستگی دواوگرا؛ این کودکاان هنگامای     

شوند و زماانی کاه        که مادرشان از آنها جدا می شود بسیار مضطرب می 
 گردد واکنش بی میلی از رود نشان می دهند.  مادرشان بر می

به نظر با بی ا گوی عملی درونی نه تنها حک  یک ا گاو را بارای        
ارتباطات اجتماعی آینده دارد بلکه در تعیین اینکاه کارد چاه         

احساای داشته باشد و با عواطف اریشان رود چگونه  
 کنار بیاید نیز تاثیر گذار اات.

دهناد کاه      تحقیقات ناشان مای     
نقش تنظیماات د باستگی در      

تواناد    نوجوانی و بزرگسا ی مای   
ایش بینی منااابی بارای رکتاار         

اقاادام بااه رودکااشی باشااد، یعناای      

 یانخودکشی دانشجو افکار پیشبینی در دلبستگی سبکهای و عاطفی شکست نقش



،  ودمان را در      گاهی ما در زندگی روزمره
اتفاقات گذشته یا اتفاقاتی که در پیرامونمان 

دانیم. اگـر    در حال رخ دادن است، مقصر می
در این حالت به روش م طقی بـا احسـاس     

قـدر در ایـن          رو نشویم، آن گ اه  ود روبه
توانیـم   شویم که دیگر نمی احساس غرق می

شبیه یک انسان عادا زندگی کـ ـیـم، بـا       
دیگران ارتباط بگیریم و درکـل زنـدگـی          

   باکیفیتی داشته باشیم.

واقع نوعی حالـت درونـی      احساس گ اه در 
است که در رده حاالت احساسـی مـ ـفـی       

شود و ابعاد مختلفی از جمله  ب دا می دسته
 بــاشــد.   غــم و تــ ــرــایــی را دارا مــی           

وجدان هر کسی درباره رفتارهـا و افـکـار        
ک د و اگر ایـن قضـاوت       ودش قضاوت می

تواند به فرد کمک ک د تـا     عادالنه باشد می
دوباره آن اشتباه را مرتکب نشود و زنـدگـی   
رو به پیشرفتی داشته باشد؛ امـا اگـر ایـن        
قضاوت ناعادالنه یا بسیار سختگیرانه باشـد،  

شـود و     فرد دچار احساس گ اه شدیدا می
تواند او را از حرکت و    این احساس گ اه می

تالش باز دارد و او گرفتار مشغولیت ذه ـی  
شود و باعث افسردگی و لذت نبـردن از     می

   شود. زندگی می

شود با این احساس کنار  چطور می
  آمد و از آن رهایی یافت؟

هاا رهایی از  یکی از راه نوشتن در مورد آن
هاا م فی نوشتـن اسـت. در مـورد            حس

رهایی از این احساس فرد باید بالفاصله بعد 
از ای که حس گ اه در او شکل گرفت، درباره 

  آن ب ویسد.

گیرا این احساس و دالیلی کـه   زمان شکل
در ذهن  ود دارد را به طور کامل یادداشت 
ک د. بعد از یک یا دو هفته به ایـن دفـتـر         
برگردد و آن را دوباره مرور ک د. این کار بـه   

ک د که متوجـه شـود واقـعـا           او کمک می
  کرده، مقصر نبـوده  ها هم که فکر می قدر آن

   است.

  شناختن ریشه این حس

شود، فرد نسبت به ریشـه     نوشتن باعث می
این حس آگاهی پیدا ک د. چراکه فردا کـه   

ک د، باید سعی ک د بـدانـد    احساس گ اه می
به چه علتی چه موجه چه غیرموجری ایـن    
حس را دارد. در حقیقت فرد باید ریشـه و       
دلیل اصلی ای که همیشه  ودش را مقـصـر   

داند را بش اسد. مثال  اگر به علت رفـتـار       می
با کسی احساس گ اه   ناشایست و آزارده ده

تـوانـیـد از ایـن            ک ید، بدانید که مـی  می
پشیمانی به ع وان فرصتی در جرت رشد و   
بال دگی  ود کمک بگیرید. مـثـال  اگـر از         
توهین کردن به دوست  ود احساس گـ ـاه   

ک ید، بدانید که این آشفتـگـی درونـی       می
تـان را       زنگ  طرا است تا رفتار اشتـبـاه  

  اصالح ک ید.

فرد اگر متوجه شود که علت عذاب وجدان و 
احساس گ اه او توهین به دوستـش بـوده،     

ک د که دوباره آن را تکرار نک د. اما   سعی می
دلیل است و بایـد بـراا      گاهی این حس بی

ش اس مراجعـه   ش ا ت وجودا آن به روان
هاا شخصیتی دارید که  ک ید. شاید شما تله 
شود همیـشـه احسـاس       وجود آن باعث می

ناکافی بودن ک ید و دائم گمان ک ید که بـه  
دیگران مدیون هستید و باید آنرا را از  ـود  

 راضی نگه دارید.

  پشت سر گذاشتن گذشته

فرد براا رهایی از احساس گ اه برتر اسـت  
که ت را به آی ده  ود فکر ک د و گـذشـتـه    
 ود را پشت سر بگذارد. چون مرور گذشتـه   

ک د. اگـر تـا بـه حـال             چیزا را حل نمی
اید و بـه   گذشته را هزار بار باال و پایین کرده

اید، به  ود بیاییـد   سرزنش  ودتان پردا ته
همه فکر و مـرور   و بپرسید که حاال چه؟ این

اشتباهات چه چیزا را حل کـرده اسـت؟       
برتر است به جاا بررسی  ـاطـرات تـلـخ       
گذشته به فکر آی ده باشید و از بروز هرگونه 
اشتباهی جلوگیرا ک ید. فکر به گـذشـتـه،     

   ک د. آی ده شما را نیز تباه می

  درس گرفتن از اشتباهات

اشتباهات ما معلمان ما هست د. براا رهایی  
از احساس گ اه، فرد باید از  طاهاا  ـود    
درس بگیرد. احساس گ اه درواقـع بـه مـا         

تواند از تجربه تلخی  ک د که می یادآورا می
که پشت سر گذاشته درس بگیرد تا هـمـان   
اشتباهات را دوباره تکرار نک د. مثال  اگر بـا     

اید و اکـ ـون        آمیز رفتار کرده کسی توهین
ک ید، بـدانـیـد کـه ایـن           احساس گ اه می

احساس گ اه یک پیام دارد و آن این اسـت    
که باید ضمن عذر واهی از شخـ  مـورد     

تان را جمع ک ید تا از ایـن بـه      نظر، حواس
تـان     بعد هر کلمه زشت و ناپس دا از دهان

 ارج نشود. اما اگر فرد هیچ  طایی مرتکب  
ک د، عمـال   علت احساس گ اه می و بی  نشده

 طایی وجود ندارد که از عـواقـبـش درس      
بگیرد. در چ ین مـواردا، چـون رفـتـار            
ناشایستی از فرد سر نزده است، نیـازا بـه     

   اصالح رفتار وجود ندارد.

  خودت کجایی؟

برتر است فرد براا رهایی از احساس گ ـاه،  
 ودش را در اولویت قرار دهد و بیشتر بـه    
 ودش توجه ک د. مراقبت از  ـود بـاعـث       

شود که فرد احساس برترا نسبـت بـه      می
رفته احساس گ اه را از   ود پیدا ک د و رفته

اش حذف ک د. پس برتر است فـرد       زندگی
ها و افکار  ود، اول از هر چیز  ود  در برنامه

  را در اولویت قرار دهد.

شود  حتی گاهی اولویت دادن  ود باعث می
که احساس گ اه کاذبمان ک تـرل شـود و       

 .نسبت به این حس تعادل برقرار ک یم

 های رهایی از احساس گناه راه
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تنها درس رواندن تضمینی برای موکقیات در    
زندگی آینده دانشجویان نیست بلکه آنها بایاد  

 به ارورش روح رود نیز بپردازند.

دانشجویان باید برای ااعات آزاد روزانه راود   
هایی کاه ماوجاب       برنامه داشته باشند. برنامه 

هاا     توانمند شدن آنها باشد. یکی از این برنامه 
باید این باشد که مهارتی جدیاد بایااماوزناد.        
آمورتن یک مهارت جدید همیشه کار جذابای  
اات، همانند یادگیری زبان جدید، ااز جدیاد،  
نقاشی، آشپزی، شطرنج و... دانشجویان باایاد      

های رود را ارتقا دهند یا یادگیری یک  مهارت
 مهارت جدید را شروع کنند.

های دیگری که دانشجویاان را     یکی از برنامه
کند، مطا اعاه    در کنار درس رواندن موکق می

هاای     اات. دانشجویان باید در کنار کاتااب     
های غیردرای نیز ااتفاده  درای رود از کتاب

کنند. در این برنامه مه  اات که دانشجویاان   
کتاب غیردرای را در البالی کارهاای راود     

 بگنجانند.

به گفته بسیاری از اااتید دانشگاهی کار اااره  
وقت در کنار درس رواندن و در ایام تعطایال   

کناد.   کمک بسزایی به موکقیت دانشجویان می

دانشجویان باید بتوانند متنااب رشته تحصیلی 
طوری که باه     رود کار ااره وقت ایدا کنند، به

درس رواندن آنها آایبی نرااند. با ایان کاار      
دانشجویان ریلی زودتر از آنچه که ککر کنناد  
برای انجام کارهای جدی در آیاناده آمااده          

کاناناد.       شوند و اعتماد به نف  ایدا مای    می
های ما ی بایاد باه      دانشجویان بیشتر از جنبه

 آموزند، توجه کنند. ای که می تجربه

همچنین دانشجویان باید به طور جدی ورزش 
شاود ورزش     کنند. به دانشجویان ایشنهاد می 
مند هستند، در  راصی را که بیشتر به آن عالقه

طور مرتب در برنامه هفتاگای    نظر بگیرند و به
رود بگنجانند. همچنین دانشجویان باید روابط  
رود را جدی بگیرند. منزوی باودن رکاتااری       

 . شود غیرطبیعی محسوب می

الزم اات دانشاجاویاان در زنادگای راود             
های مفیدی را با راناواده، دوااتاان و         زمان

اطراکیان بگذرانند. یکی از کارهایی که برای به 
دات آوردن حال روب دانشجویان بسیار مفید 
اات، شرکت در کعا یت های داوطلبانه ااات.  

های آزاد  توانند بخشی از ااعت دانشجویان می
های داوطلبانه بپردازناد؛ باه      رود را به کعا یت
توانند به کسانی که توانایی ما ی  طور مثال می

 کمی دارند به صورت رایگان آموزش دهند.

های زنادگای و درس        در کنار کسب مهارت
رواندن، دانشجویان باید برای تفریح کردن نیز 
برنامه داشته باشند. تفریح کاردن یاکای از           
نیازهای مه  انسان اات. دانشجویاان باایاد       

ای تنظی  کنند کاه   ااعات آزاد رود را به گونه
کرصتی برای تفریح باقی بگذارند. تفریح بایاد   
بدون آایب به جس  و روان کرد موجب نشاط 
شود. برری رکتارهای مخاطره آمایاز، رواباط       
اررطر، مصر  مواد مخدر و نظایر آن تفریاح  

ای و نابود کردن  نیست بلکه  ذت گرایی  حظه
 تدریجی یا ناگهانی رود اات.

 

شده اات و نوشیدن میزان کاکی آب اا   به تقویت االمت جسمای و روانای        درصد آب تشکیل 7۱محققان اظهار کردند: بدن انسان از حدود   
 کند. کمک می

اد بارای  شوند و باید بتوانند اطالعات زیادی را در زمان محدود اردازش کنند. بسیاری از اکر  های دشواری در زندگی مواجه می روزانه اکراد با تصمی 
کنند که ممکن اات منجر به از دات رکتن اطالعات مه  یا اعمال تعصبات بیجا شود، به همیان   ها میانبرهایی ذهنی ایجاد می غلبه بر این چا ش

 وری و عملکرد ایدا کنی . هایی برای قضاوت بیشتر در رااتای بهبود بهره د یل ایواته در تالش هستی  تا روش

آب توانی  به دنیای اطراکمان نگاهی بایاانادازیا .           توانی  انجام دهی ؟ برای اااخ، می کارهایی می گیری بهتر در زندگی چه بنابراین برای تصمی 
 ترین ترکیب روی این کره راکی اات و بر کسی اوشیده نیست که همه موجودات زنده برای بقاء به آب نیاز دارند. بیشترین و ضروری

کنندگان ا  از اجتناب از روردن و آشامیدن از شب قبل با زمان روردن میزان آب کاکی بارراای شاد.         در تحقیق اریر عملکرد شنارتی شرکت
 یتر آب نوشیده بودند، عملکرد بهتری در کارها برای انجش بازتاب شنارتی در قضاوت و    میلی ۱۱۱محققان دریاکتند، اکرادی که قبل از آزمایش 

 شود. اا ه باع  بهبود حاکظه و تمرکز می ۳۱تا  ۵8گیری نشان دادند. عالوه بر این، متخصصان دریاکتند که نوشیدن آب در اکراد  تصمی 

 هید ایاسیون نامناسب

 ازحد باع  عدم تعادل اطح ا کترو یات در    مثال، هیدراتاایون بیش عنوان هیدراتاایون نامنااب ممکن اات اثرات نامطلوب زیادی داشته باشد. به 
های عصبی را برای برقراری ارتابااط      های ا کتریکی موردنیاز الول تواند تکانه شود. بدون ادی ، مغز نمی  بدن و کاهش چشمگیر اطح ادی  می

 شود. گیری و قضاوت مختل می منااب آغاز کند و بدون برقراری ارتباط منااب، تصمی 

نوشند. یکی از تاثیرات کا  آبای         کنند که آب کاکی نمی درصد اکراد اظهار می 8۱با توجه به اینکه هیدراتاایون بیش از حد مضر اات، اما حدود 
رفیف، انسداد جریان رون در مغز اات. جریان رون منااب به مغز برای عملکرد شنارتی اا   موثر اات. رون در گردش، اکسیژن و مواد مغذی   

 گیری نقش دارد نوشیدن آب کافی در بهبود تصمیم


