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 سالم خدمت دانشجویان عزیز و گرامی

 
با توجه به شیوع بیماری کرونا و برگزاری امتحانات به صورت مجازی الزم 

های مجازی برای شمـا   دانم نکاتی را در زمینه عملکرد موفق در آزمون می

 عزیزان بیان کنم.

هـای     کنند که شـرایـط آزمـون        بسیاری از دانشجویان به اشتباه فکر می

های مجـازی   های حضوری است اما آزمون  مجازی خیلی آسان تر از آزمون

نیز شرایط خاص خودشان را دارند و شما برای عملکرد بهتر باید آمادگـی  

 های حضوری داشته باشید. الزم و کافی را همانند شرکت در آزمون

       مطالعه منابع الزم و داشتن آمادگی کافی همانند جلـسـات آزمـون

 حضوری

 های الزم در آن. اطالع دقیق از زمان آزمون و رعایت دستورالعمل 

          تدارک مکانی مناسب) از لحاظ فضا، نور و صدا( برای شـرکـت در

 آزمون

 توانید خالصه برداری کنید یا  برای دستیابی بهتر به منابع آزمون می

 اینکه مطالب مهم را هایالیت کنید.

 5های خود متمرکز شوید قبل از شروع آزمون حداقل روی توانمندی 

 های تمرکزی انجام دهید. تنفس عمیق یادتان نرود. دقیقه تمرین

 .اتصال اینترنت خود را قبل از شروع آزمون چک کنید 

طبیعتـا مکانهایـی که شـبکه اینترنـت شـما در آنجا ضعیف اسـت و قطع 

شـود برای شـرکت در آزمون مناسـب نیسـتند. از قبـل،  و وصل می

رایانـه خـود را بازدیـد کنیـد کـه نقـص فنی نداشـته باشـد. تـا جایی 

شـود، از دو سیسـتم متفاوت اتصـال بـه اینترنت اسـتفاده کنیـد.  کـه می

ایـن اقدام باعث کاسـت نگرانیهـای شـما در مـورد قطـع و وصل شـدن 

شـود. اگـر حق انتخـاب دارید کـه هرزمانـی از روز در آزمون  اینترنـت می

بهتـری شـرکت کنید، سـعی کنید در سـاعتی از روز که آمادگی و شرایط 

حواسـتان باشـد، نباید آزمونهـای مجازی را دارید ایـن کار را انجـام دهید.

 سـهل بگیرید.                                                                       

این آزمونهـا نیـز شـرایط خـاص خودشـان را دارنـد و اگـر شـما از قبل 

آمادگی الزم و کافی برای شـرکت در این آزمونها را نداشـته باشـید، امید 

به اینکه منابع در دسـترس هسـتند و در جلسه آزمون از آنها اسـتفاده 

کنـد. ایـن مسـئله زمانـی کمک کننده اسـت  خواهید کرد مضطربتـان می

که از قبل مطالعه داشـته باشـید و بـا حضورذهن بیشـتری در آزمون 

 شـرکت کنید.                                                                        

یکـی از مشـکالت رایـج در آزمونهـای مجـازی و به طورکلـی آزمونهایـی  

کـه در آن بـه منابـع دسترسـی داریـد ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت 

دچـار کمال گرایـی شـوید و خـود را ملـزم بدانیـد که جـواب خیلـی 

کاملتـری بدهیـد، درحالیکـه کافی اسـت به حتمـا منظور اصلی سـؤال 

پاسـخ بدهیـد. بنابراین، احتمال دارد زمـان را از دسـت بدهیـد و دچار 

اضطراب شـوید. این فراینـد باعث عدم تمرکز و افـت عملکرد شـما 

شـود.                                                                                می  

با آرزوی موفقیت  تک تک شما عزیزان               

 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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تواند توضیح دهد کهه ره ا        دالیل پزشکی که می    –
 اخالقی ق ار دارید. حوصلگی و بد همیشه در حالت بی

حوصلگی هستیهد   اگ  دائماً درار احساس بداخالقی و بی
پذی ی و کسالت شما دالیهل     ب ای این احساس تح یک

پزشکی وجود دارد در ادامه به بیها  نهکهاه مه همهی           
هها و       پ دازیم که در شناسایی علل این بهداخهالقهی    می
 کند. ها به شما کمک می حوصلگی بی

 ـ تیروئید شما از کنترل خارج شده است.۱

هها بسهیهار       پ کاری تی وئید که به خصوص در بین خانم
ی تهیه وئهیهد در          کند که غده رایج است زمانی ب وز می

جلوی گلو بیش از حد به تولید و ت شح هورمو  تی وئیهد  
پ دازد و این عامل سبب اختالاله خلهیهی در ده د         می
تواند علت بسهیهاری از ده یهاد          شود. این مسئله می  می
تها  بهاشهد.       های مدام شما ب  س  همس  و د زندا  زد 

هورمو  تی وئید ب  روی ه  ریزی م تبط با متابولیهسهم   
تهوانهد بهاعه           گذارد. این هورمو  مهی     بد  تاثی  می

حوصلگی و ب وز مشکالتهی در     ق اری، عصبانیت، بی بی
 تم کز شود.

 ـ دیابت و عدم تعادل قند خون۲

هایی از خشم در    عدم دریادت قندکادی سبب ب وز حالت
شود. عدم تعادل در سطح قند خو  سبهب عهدم       د د می

شود و    تعادل درمواد شیمیایی مغز از جمله س وتونین می
این ام  سبب ب وز حاالتی نظی  خشهم، عصهبهانهیهت،          

حوصلگی و حتی حماله پانیک  س درگمی، کالدگی، بی
 شود. و یا حماله ه اس می

 ـ مبارزه با درد مزمن۳

پهذیه ی در ده د         های مزمن سبب ب وز تح یک بیماری
کهنهنهد     شوند. اد ادی که با دردهای مزمن زندگی می  می

کنند و به خهی از داروههای         اغلب احساس ناراحتی می
شوند مهانهنهد     کاهنده درد که ب ای این منظور تجویز می

پذی ی ده د را ادهزایهش           ضد دردهای اپیوئید  تح یک
ای از مواد طبیعی  دهند. ضد دردهای اپیوئید مجموعه  می

و شیمیایی مسکن شبیه به موردین هسهتهنهد کهه در           
ی عصبهی یهک سهلهول          سیناپس ) محل اتصال پایانه 

های عصهبهی      عصبی به سلول عصبی دیگ  ( به گی نده 
ها در بد  مشهابهه    رسبند. عملک د همگی آ   اپیوئید می

های عصبی ضد درد اندرودین است کهه از       دهنده انتیال
ط یق تأثی  ب  سلسله اعصاب م کزی سهبهب ایهجهاد         

 شوند. کاهش احساس درد در بد  می

 ـ قرارگرفتن در شرایط سخت۴

حوصلگی در د د  گاه عوامل دیزیکی علت بداخالقی و بی
است. درد یا ناراحتی دیزیکی و ق ار گ دتن در شه ایهط      

شود.  سخت سبب تح یک پذی ی و کج خلیی در د د می
عدم خواب کادی، گ سنه بود  یا تغذیه نامناسب از جمله 

های مهیهوی در        موارد هستند. استفاده از میا  وعده  این
طول روز و عدم استفاده از گوشی و تبلت قبل از خواب و 

کند تا خلق  در طول روز به شما کمک می ورزش ساعتی
 و خوی ب ت ی داشته باشید.

 PMSـ سندروم پیش از قاعدگی  ۵

ها به دلیل مشکل  حوصلگی و ردتار ت اجمی خانم گاه بی
وحشتناک سندروم پیش از قاعدگی است. به دلیل عهدم     

هایی مانند است وژ  و پ وژست و  در این  تعادل هورمو 
هها     خلهیهی درخهانهم       پذی ی و کج دورا  میزا  تح یک

ی قاعدگی و    ی آخ  ر خه یابد. طی دو هفته  ادزایش می
هها     همچنین دو هفته قبل از پ یودی خلق و خوی خانم

 کند. تغیی  می

 ـ مشکالت روحی و روانی ۶

مشکاله روانی و عاطفی اغلب ب  خلق و خهو تهأثهیه          
ادس دگی، اختالل دو    گذارد. اد اد مبتال به اضط اب،  می

قطبی یا اختالل اضط اب پس از سانحه بهیهشهته  در         
مع ض اختالاله خلیی ق ا دارند. زمانی که د د دائهمهاً      

حوصلگی و کالدگی به    بداخالق و کالده است و این بی
روابط بین د دی وی و ارتباطش با اعضهای خهانهواده،        

گذار بوده است الزم است کهه   دوستا  و همکارانش تأثی 
 مشکل به صوره تخصصی ب رسی شود.

 Dـ عدم دریافت نور خورشید و کمبود ویتامین  ۷

اگ  ساعاه زیادی از طول روز را در مهنهزل سه ه ی           

قه ار   Dکنید احتمال اینکه در مع ض کمبود ویتامین می

البته مشکلی بسهیهار     Dبگی ید باالست. کمبود ویتامین 
رایج در بین اد اد اسهت کهه در به وز بسهیهاری از                  

نیش اسهاسهی دارد.        ادس دگی های مزمن نظی  بیماری
روزی د د را مختل  عالوه ب  آ  شب بیداری، ریتم شبانه

کند کهه در     خوابی مزمن درار می کند و د د را به بی می
حوصلگی در طهول روز در       ن ایت سبب بداخالقی و بی

 شود. د د می

 حوصلگی و کسالت: راهکارهایی برای درمان بی

 

ه اجتماعی باشید، بی و  ب وید و با دوستا  خود مالقاه 
 کهنههیههد و یهها دوسههتهها  جههدیههدی پههیههدا کههنههیههد.             
ه ریز جدیدی یاد بگی ید شاید ریزی که بهه آ  نهیهاز        
دارید تن ا یک مح ک ذهنی باشد. کتاب بخوانید و یها       
درباره موضوعی که به آ  عالقه مند هستید تهحهیهیهق     

  کنید .
ه ب نامه خود را پ کنید وقتی زما  زیادی دارید خهیهلهی      
بدت  از زمانی است که اصالً وقت ندارید. زمانی که خه    

 حهوصهلهگهی شهویهد.         زمانی دارید ممکن است درار بی
ه مدیتیشن انجام دهید، یوگا و مدیتیشن از جمله مواردی 

حوصلگی بسیار کارسهاز   است که در هنگام خستگی و بی
  است.

ه م اره جدید یاد بگی ید، س گ می جدید پیدا کنید. این  
 دهههد.   کههار بههه شههمهها انههگههیههزه و روحههیههه مههی             

روزانه انجام دهید، دعال نگه داشتن بد  سبهب   ورزش ه
شود. این کار به به هبهود      دعال نگه داشته شد  ذهن می

روی ساده هم  کند. حتی یک پیاده  حوصلگی کمک می بی
  تواند روحیه شما را عوض کند. می

حهوصهلهگهی        ه باغبانی را امتحا  کنید اگ  احساس بهی 
کنید باغبانی را امتحا  کنید این کار به ب بود خلق و  می

کند زی ا با طبیعت س  و کار دارید و  خوی شما کمک می
  روید. از خانه بی و  می

خواهید کاری انجام بدهیهد کهه      ه شی ینی ب زید اگ  می
تا  عوض شود میداری آرد و شهکه       کمی حال و هوای

تهوانهد یهک         ب دارید و شی ینی درست کنید این کار می
 روش س گ م کننده و سازنده ب ای گذر زمها  بهاشهد.       

های قدیمهی   های قدیمی را ببینید، دید  عکس ه عکس
تواند بسیار س گ م کننهده   کند و می حال شما را ب ت  می

باشد. ممکن از دید  تغیی اه خود شگفت زده شویهد و     
 این شما را ب ای سهاعهاتهی سه گه م خهواههد که د.              
ه از خودتا  غادل نشوید به خودتا  ب سید به آرایشهگهاه   

های دیگ ی ب وشید و سعی کنیهد در خهود        ب وید لباس
  کمی تفاوه ایجاد کنید.

تواند تا حد زیهادی   ه مساد ه حتی یک گ دش کوتاه می
حوصلگی را از شما دور کند و سبب ایهجهاد      احساس بی

  شادی و نشاط در شما شود.
ای قهوی داشهتهه       ه تالش کنید ب ای ه  ردتاری انگیزه

ها و ردتارهای خهاص     گی ی باشید و از آثار مثبت تصمیم
  خود به طور کامل آگاه باشید.

ه اد ادی که درار مشکاله م بوط به اختالاله خهواب    
هستند اغلب در طول روز خسته هسهتهنهد و احسهاس         

کنند. بناب این ریتم خواب خود   حوصلگی می کسالت و بی
را تنظیم کنید و در صورتی که به اخهتهالل خهواب یها         
کابوس های شبانه درار هستید به روانشناس مه اجهعهه    

 کنید.



اکث  ما وقتی با اتفاقاه و حوادث ناگواری مثل سیل، زلزله، یا از دست داد  عزیهزی   
روب و می شویم؛ یا احساس کنت ل روی ش ایط نداریم و اوضاع ب ایما  غهیه قهابهل       

 شود؛ مانند مواج ه یا همه گی ی وی وس ک ونا، درار است س می شویم. پیشبینی می
است س گاهی نتیجه یک اتفاق م م و غی معمول است و گاهی هم به دلیل انباشهتهه   

کنیم ش ایط ب ای ما غی قابهل   آید. وقتی احساس می  شد  دشارهای کورک پیش می
تحمل شده، قادر به مدی یت اوضاع نیستیم و دشار روی ما بسیار زیاد است، مهمهکهن    

 است در بح ا  باشیم.
دههیهم.      ه یک از ما به شکل متفاوتی به است س و حوادث ناگوار واکنش نشا  مهی 

گاهی نشانه های جسمی مانند س درد، دردهای پ اک بدنی، مشکل گوارشی، احساس 
آید و گاهی نشانه های روانهی ردهتهاری       خستگی، کاهش اشت ا، بی خوابی پیش می

مانند احساس ت س و اضط اب، درماندگی، ناامیدی، ک ختی و شوکه شد ، یا خشهم    
 شود. تج به می

 »تاب آوری  «آنچه که به ما کمک می کند با است س ا و حوادث سخت کنار بیاییم، 
به این معنی نیست که تحت تاثیه  مشهکهاله قه ار          »تاب آوری«گفته می شود.  

کند رطور با مشکاله کنار بیاییهم، از     شویم، بلکه تعیین می گی یم و ناراحت نمی نمی
 آن ا گذر کنیم و سالمت روانما  را حفظ کنیم.

 
 بایدها و نبایدها در ش ایط پ است س و بح ا *
 

اکث  ردتارها و واکنش ایی که اد اد در هنگام حوادث و بح ان ای غی  منتظه ه از     ● 
دهند، ردتارهایی طبیعی است، به همین دلیل به خودتا  یها دیهگه ا        خود نشا  می

 ب رسب ضعیف، ت سو و یا غی طبیعی بود  نزنید.
کند دوری کنید. ب ای مثال کمت  اخبهار    از موقعیت ایی که است س شما را زیاد می  ● 

را رک کنید. خواند  اخبار یک یا دوبار در روز است س کمت ی دارد تا اینکهه تهمهام       
 طول روز اخبار را ببینید یا بشنوید.

 از جمع ای پ تنش دوری کنید.  ● 
در مورد نگ انی ا و احساساتتا  ح ف بزنید و از بیا  آن ا خجالت نکشید. اجهازه       ● 

 ب وز احساساتی مانند گ یه و خشم را به خود و دیگ ا  بدهید.
با احساس ا و دک های خود نجنگید، تغیی  حال شما در ه  لحظه طبیعی است و     ● 

 ب ای حل و دصل آ  نیاز به زما  هست.
ب ذی ید همه ریز در کنت ل شما نیست. سعی کنید ب نامه و زندگی عادی خود را      ● 

 حفظ کنید و روی ریزهایی که کنت ل دارید
 تم کز کنید، نه روی ریزهایی که کنت ول ندارید.

ساعت ایی را ب دور از دضای مجازی بگذارنید و کارهایی که ب ای شما آرامبخش   ● 
 است را در ب نامه روزانه بگنجانید. ب ای

مثال نیایش کنید، موسییی گوش کنید، کتاب بخوانید، یا دیلمیکه دوست دارید ببینیهد  
 و...

در ش ایط بح انی و بیثباه، تصمیم م مینگی ید و تغیی  بزرگ در زندگهی خهود       ● 
 ایجاد نکنید.

ست احت کنید، خواب خوب و کادی کمک میکند که توا  خود را ابه اندازه کادی   ● 
 بازیابی کنید.

ورزش کنید. اگ  امکا  ورزش منظم ندارید، تح ک بیشت ی داشته بهاشهیهد و           ● 
 حداقل بیست دقییه در روز پیاده وی کنید.

 از روش ای آرامسازی استفاده کنید. در مواقع است س نفس ای عمیق بکشید.  ● 
 در حضور کودکا  در مورد اخبار بد صحبت نکنید.  ● 
از مص ف ه  نوع دارو بدو  تجویز پزشک خودداری کنید. از مواد یا الکل به ای     ● 

 س کوب حس ای منفی استفاده نکنید.
در صورتی که احساس ک دید ب ای رند روز متوالی مینمیتوانید کارهای روزم ه را   ● 

 انجام دهید یا کنت ل ب  حس ا و ش ایط
 خود ندارید، به پزشک ، روان زشک یا روانشناس م اجعه کنید.

درصوره نیاز به کمک ای پزشکی، روان زشکی و یا روانشناسی، به م اکز خدماه   ● 
 جامع سالمت، درمانگاه ا، بیمارستان ا و

 یا ه م کز درمانی که در دست س شماست م اجعه کنید.

های غلبه بر آن حوصلگی و روش بی در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟  
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منظور از م اره مدی یت زما  مجموعه ای از مه هاره هها، ابهزار و           
تکنیک ایی است که ب ای زما  بندی ب ینه اج ای یک پ وژه، وظایف یا 

آیند. در مدی یت زما ، دعالیت های متهنهوعهی مهورد         اهداف به کار می
گی ند از جمله: اولویت بندی ط احی و تیسهیهم بهنهدی         استفاده ق ار می

ک د . همچنین هدف گذاری، تعیین زما  های استفاده شهده، پهایهش       
 سازما  بندی و زما  بندی ک د  و...

ای دارد و با توجهه بهه تهنهوع          العاده در زندگی دانشجویی، وقت و زما ، اهمیت دوق
دعالیت های دورا  دانشجویی ض وری است دانشجویا  با م اره مدیه یهت زمها ،      
آشنا شوند. بدو  م اره مدی یت زما  مناسب، احتمال مودییت دانشجو در دانشهگهاه    

یابد و ب عکس، آشنایی و تسلط دانشجو ب  این م اره مودیهیهت    به شده کاهش می
 دهد. های مختلف رند ب اب  ادزایش می وی را در دعالیت

بسیاری از دانشجویا ، مشکاله سنگینی در استفاده ب ینه از زما  و اوقاه خود دارند 
 جمله های زی  به صورتی شایع و وسیعی از دانشجویا  شنیده می شود:

 .من هیچ وقت زما  کادی ب ای کارهایم ندارم 

 .تا زمانی که موقع امتحا  ن سد نمی توانم درس بخوانم 

 کشد. همیشه بیشت  از آنچه که دک  می کنند کارهایم طول می 

 کنم و هیچ وقت طبهق   ریزی می خسته شدم از این که م تب ب نامه
 آ  عمل نمی کنم.

            همیشه کارهای غی  منتظ ه و ناگ انی، ب نامهه ههایهم را خه اب
 کند. می

 .من اراده ای ندارم که ب  اساس آ  ب نامه ام را دنبال کنم 

  ت سم به س اغشا  ب وم. قدر کار و ب نامه درسی دارم که می آ 

 ای ب یزی و انجامش بدهی. غی ممکن است که در خوابگاه بتوانیم ب نامه 
 

 پیش از آنکه گ دتار این مشکاله شوید، توصیه های زی  را جدی بگی ید:

 تعیین اهداف برای نیم سال تحصیلی -۱
هدف خود را در نیمسال تحصیلی حاض  مشخص کنید. مایالید در انت ای نیهمهسهال     

 تحصیلی به کجا ب سید؟
نم ه های الف، مش وط نشوید، شاگ د اول کالس شوید، در کنار دعالیت درسی بتوانید 

رانندگی بگی ید، پیش دت در کالس زبا  و... حتماً باید ب ای ه  نیهمهسهال        گواهینامه

 مهارت مدیریت زمان     

کنند هراندازه از این افراد دور باشند احساس آرامش بیشتری را  تصور می

کنند. اما نکته حائز اهمیت در این میان این است که افراد باایاد       تجربه می

خود را دوست داشته باشند و بپذیرند چنین افرادی که منجربه تحقیر آنهاا  

شوند هرگز آنها را دوست ندارند و اگر بخواهیم تمامای افاراد را از          می

ایم. بنابراین باید بتوانیم باا رفاتاار          خود راضی نگه داریم شکست خورده

 .مند رفتار مناسبی در مقابل آنها داشته باشیم جرات

توانیم با یادگیری فنون مذاکره و به کارگیری آنها و داشاتان        در ابتدا می

مند، حد و مرز رابطه خود را با آنها مشخص کانایام و باه          رفتاری جرات

دیگران فرصت اصالح رفتار دهیم اما در نهایات اگار ایان رفاتاارهاای             

تاوانایام آن را           بندی نوع رابطه مای  آزاردهنده ادامه پیدا کرد با اولویت 

کاهش دهیم یا قطع کنیم از این رو الزم است ارتباطات خاود را ماورد         

هاای     ارزیابی قرار داده و با توجه به نقش افراد در زندگی خود و نشااناه      

شاود     روانی، عاطفی، جسمی که هنگام برخورد با آنها در ما ایاجااد مای     

 .تصمیم بگیریم که رابطه با آنها را تقلیل دهیم

در مواجهه با افرادی که رفتارهای تحقیر کننده دارند، منفی باف و غایار       

قابل اعتماد و غیر منطقی هستند، در مقابل شما لبخند بر لب دارند اماا در    

مهابا و رئیس گونه با شاماا      واقعیت اینگونه نیستند، فرصت طلب اند و بی

کنند، به اسم شوخی کردن رفتاری آزار دهنده دارند، دائما در  صحبت می

های خود و متظاهر و پر مدعا و حق باه     ها و ویژگی نمایش خصلت  حال

مند داشاتاه      هستند و سلطه جویی زیادی دارند باید رفتاری جرات جانب 

 .باشیم

خود ویرانگری، خالی کردن خشم بر روی خود، پر خوری و کم خوری، 

های اشتباهی اسات   خشونت و تالفی کردن، انتقام و کینه از جمله واکنش

 .دهند نشان می  که افراد هنگام مواجهه با رفتار آزاردهنده دیگران

همچنین تاثیر دعا کردن، تفکر مثبت، واقع بین بودن و به دناباال ماعاناای        

زندگی رفتن در کاهش اثرات رفتار آزاردهنده دیاگاران، ما ثار اسات.          

گاهی به علت نادیده گرفتن شخصیت واقعی افراد و بزرگ پنداشتن آنهاا  

 .شود در ذهن مشکالتمان نیز هنگام برخورد با آنها بیشتر می

هایی که بخاطر رفتار اشتباه ایان افاراد در ماا           باید بیاموزیم چگونه خشم

ایجاد شده را تخلیه کنیم، فنون مذاکره و همدلی را به کار ببریم، با رفتاار  

حد و مرز رابطه را مشخص کنیم چراکه ما نباید قربانی رفتاار    جرات مند

هاای     اشتباه دیگران باشیم. به دنبال اهدافمان برویم و سعی کنیم دوساتای   

بهتر را تجربه کنیم. همچنین اگر تصمیم به قطع رابطه با افراد گرفتیم ابتادا  

خود از آن رابطه را تخلیه کنیم تا در صاورت      باید فرد را ببخشیم و خشم

 قطع رابطه خشم و کینه و اثرات آن رابطه را با خود به دوش نکشیم.

شونهد. شهده       حوصلگی احساسی است که بسیاری اد اد گه گاه به آ  درار می بی 
این حااله در اد اد مختلف متفاوه است. در این ش ایط د د به اط ادیا ، اشهیهای      

به د.     ها لذه نمی دهد و از آ  ی خود عالقه نشا  نمی های روزم ه پی امو  و دعالیت
حهوصهلهگهی و          سبب درار احساس بهی  اید ر ا گاهی بی اما آیا تا به حال دک  ک ده

حوصلگی حالتی روانی است که معموالً در پی احساساتی نظیه    شویم؟ بی کسالت می
آید، اما گاهی ش ایط کامالً به      غم، عصبانیت یا تن ایی و خواب ناکادی به وجود می
ههای     حوصلگی کند. علت این بی  ودق م اد است اما د د باز هم احساس کسالت می

په دازیهم. گهاه          ها می تواند عوامل مختلفی باشد که در ادامه به بیا  آ  علت می بی
حوصلگهی   تواند از دالیل احساس ماللت و بی است احت ناکادی یا تغذیه نامناسب می

ههای روزمه ه،        باشد. سطوح پایین تح یک ذهنی، عدم انتخاب و یا کنت ل دعالیهت  
توانند از دالیل دیگه  احسهاس      نداشتن تف یحاه متنوع و ادراک ضعیف از زما  می

حوصلگی در د د باشند. خستگی و احساس ماللت احساس رایجی در بین اده اد      بی
تواند سهبهب ایهجهاد          است. گاه عدم عالقه به انجام نوع خاصی از یک دعالیت می 

احساس خستگی در د د شود. حتی گاه ممکن بسیار پ  ان ژی و س حال باشید اما در  
شهود     وضعیتی ق ار بگی ید که نتوانید ان ژی خود را تخلیه کنید همین ام  سبب مهی 

حوصلگی کهنهیهد.       اید احساس کسالت و بی نسبت به موقعیتی که در آ  ق ار گ دته
کنند به این دلیل کهه     و نوجوانا  بیش از سای ین این احساس را تج به می کودکا 

هها     آنا  ان ژی بیشت ی دارند و وجود روحیاتی مانند ماج اجویی و کنجکاوی در آ   
های جدی و رسمی احساس کسالت  شود که هنگام ق ار گ دتن در موقعیت سبب می

حوصلگی کنند. بناب این نبود  امکانی ب ای تخلیه هیجاناه و انه ژی خهود،           و بی
بود ، وجود مشهکهالتهی در         ادس دگی احساس غم و اندوه، درگی  مشکالتی نظی 
 حوصلگی در د د است. تم کز و ... از جمله علل و عوامل ب وز بی

حوصلهگهی در      توا  گفت زی  بنای احساس کسالت و بی علت اصلی که در واقع می
معنایی موقعیت موجود است. از جمله دیهگه  عهالئهم        د د است احساس پوری و بی
انگیزگی و  ی خواب و ب وز مشکالتی در تغذیه، احساس بی کسالت ب م ریختن ر خه

طور که عنوا  شهد ایهن      س  د  کنت ل زندگی به دست عوامل بی ونی است. هما  
آید  ها و ش ایط گوناگو  پیش می احساس به طور معمول ب ای ه  کسی در موقعیت
شود. اما در ب خی   یابد و ب ط ف می و کامالً طبیعی است و خود به خود نیز ب بود می

توا  گفت این شهکهل    ای که می یابد به گونه اد اد به صوره مک ر و مزمن ب وز می
حوصلگی تمایل ده د   جایی که بی دهد. از آ   ها را تشکیل می الگوی اصلی زندگی آ 
بار عملک د د د را  دهد زندگی کسالت ها تحت تأثی  ق ار می را ب ای ش کت در دعالیت

الشهعهاع قه ار         در تمام ابعاد زندگی نظی  شغل، تحصیل و روابط بین د دی تهحهت  
ای از وجود یک اختهالل   دهد. متخصصا  سالمت این وضعیت را به عنوا  نشانه  می

ای است. معهمهوالً     ی ح ده گی ند که نیازمند مداخله در نظ  می ادس دگی روانی نظی 
حوصلگی وجود ندارد ر ا که احساس کسالت علل  درما  خاص و مشخصی ب ای بی

تواند داشته باشد. بناب این درما  بسته به علت متفاوه خواههد    و عوامل مختلفی می
بود. ب ای مثال ب ای د د تنوع طلبی که خواها  هیجا  زیادی در زندگی است و در  
وضعیت یکنواختی ق ار گ دته است روانشناس با داد  بینش بیشت  در مورد صهفهاه   

کند تا بهتهوانهد بهه کهمهک عهاداه و                   شخصیتی غالب در وی به آ  کمک می
حوصلگی نهاشهی    های جدید از یکنواختی و تک ار خارج شود. اما اگ  این بی  س گ می

گی د. بنابه ایهن به ای        در اولویت ق ار می ادس دگی در د د باشد درما  ادس دگی از
اینکه بتوانید ب ت ین روش درمانی را ب ای ب بود احساس کسالت بیابید الزم است در 
ابتدا ب ای ارزیابی دقیق وضعیت خود به یک روانشناس م اجعه و در صهوره لهزوم     

 جلساه روا  درمانی را آغاز نمایید.



 

 کنید.

 . دارو بیهوشی۵

هایی که ب ای انجام آن ا نیاز به بی وشی د د است عهوارضهی      قلب و دیگ  عمل  عمل
مانند د اموشی دارد. عوارض داروهای بی وشی در ه  د د متفاوه است. این عهوارض    

 روند. موقتی هستند و بعد از مدتی از بین می

 B12. کمبود ویتامین ۶

های م م ب ای سالمتی بد  اسهت. کهمهبهود ایهن            از جمله ویتامین B12ویتامین 
دهد. این عالئم ممکهن    ویتامین، با از یاد ب د  خاط اه و زوال عیل خود را نشا  می

 است در بعضی از اد اد ب بود یادته و حتی ب ط ف شود.

 . نارسایی کلیه و کبد۷

های پ وتئینی ب  عملکه د مهغهز اثه           هنگامی که کلیه به خوبی کار نکند تجمع زباله
دهد که اده اد مهبهتهال بهه           نشا  می ۷۱۰۲گذارند. مطالعاه منتش  شده در سال   می

باع  اختالل در حادظه و    آلبومینوریا )وجود پ وتئین آلبومین در ادرار( به احتمال زیاد   
 شود. بازشناسی اطالعاه می

 . حاملگی۸

های دورا  حاملگی، باع  تغی اه جسمانی و احسهاسهی        تغیی اه شیمیایی هورمو 
 شوند که ممکن است باع  د اموشی موقتی در د د نیز شود می
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هدف خود را مشخص کنید به یاد داشته باشید که هدف ه  کسی متفاوه با ههدف    
 های دیگ ی است.

ممکن است یکی از دانشجویا  هددش شاگ د اول شد  باشد و دیگه ی در کهنهار        
دعالیت درسی مایل باشد که بیشت  بداند و بف مد و مطالعه آزاد بیشت ی داشته باشد یا 
به صوره مستمع آزاد در کالس های رشته های دیگ  نیز ش کت کند آنچه بسهیهار     
م م است این است که بدانید در پی ره ریزی هستید و آنچه در پیش هستید م بوط 

 به خودتا  باشد، نه رقابت و رشم و هم رشمی!
با این حال به یاد داشته باشید که هدف گذاری، دارای اصول و قوانینی است. زمانهی   

 توانید بگویید هدف گذاری ک ده اید که آ  هدف دارای ویژگی های زی  باشد: می

 واقع بینانه باشد 

  قابل سنجش باشد 

  اختصاصی باشد 

  قابل دستیابی باشد 
مثالً مودق بود  در درس ها هدف خوبی نیست زیه ا قهابهل      
سنجش نیست. مالک مودییت رندا  مشخص و اختصاصی  

 ۰۲نیست ولی این هدف که معدل کل ت م بهاالی      
 باشد، قابل سنجش و مشخص است.

 تهیه فهرست کارها -۲
این د  ست حاوی کارهایی است که شما باید انهجهام   

دهید و ه  آنچه که شما باید انجام دهید را شهامهل مهی      
شود. دعالیت ای م م ت  در باالی د  ست و دعالیته هایهی     
 که کمت  اهمیت دارد در پایین د  ست نوشته می شوند. 
ه  یک از ب نامه های درسی خود را به اجزای کورک و 

کورکت  تیسیم کنید مثالً اگ  می خواهید میاله ای ب ای درس تاریخ اسالم ته هیهه      
کنید، ب ت  است ت یه میاله را به اجزای ریزت ی مانند: انتخاب مهوضهوع، مشهخهص        

 ک د  س دصل ها، ت یه پیش نویس، و اصالح آ ، تیسیم کنید.
س س، در د  ست کارهای خود ه  یک از اجزای ریز ه  دعالیت را وارد ک ده ه  بهار  
که یکی از آن ا را انجام می دهید، روی آ  خط بکشید. کارها را تا جایی ریز کنید که  

 هایی ب سید که با یک یا دو ساعت ص ف زما  انجام می شوند. در ن ایت به دعالیت
نکته بسیار م م آ  است که د  ست دعالیت ها را نزد خود نگه دارید تا زمانهی کهه     

 ها به اتمام ب سند. کامالً دعالیت
گاه به گاه ب نامه خود را ب رسی کنید؛ آیا به خوبی پیش می وید؟ اگ  اینطور نیهسهت،   

 ر ا؟ ره تغیی ی باید در ب نامه خود صوره دهید؟

 اولویت بندی کردن -۳
یکی از م مت ین م ارت ای مدی یت زما  اولویت بندی است. مثالً بسیار م مت  است  
که دانشجویی تالش کند تا نم ه ج درس اختصاصی را به ب تبدیل کند تا این کهه    
نم ه درس دیگ ی را از ب به الف ب ساند و به همین دلیل ، بسیار م هم اسهت کهه        

بهنهدی که د  از           دعالیت ها و دروس خود را اولویت بندی کنید. به ای اولهویهت        
 است.   A-B-Cهای مختلفی استفاده می کنند که یکی از آن ا تکنیک تکنیک

  
 بندی کنید: کارها را به ش ح زی  اولویت

 A .د  ست کارهایی که م م و دوری است 
 B  .د  ست کارهایی که م م است ولی دوری نیست 
 C .د  ست کارهایی که نه م م و دوری است 

ای    اولویت بندی بیشت ی دارند و باید به آن ا توجهه ویهژه     Aمسلماً کارهای د  ست
 داشت، بناب این آن ا را در د  ست کارهایی که باید انجام شود ،بگنجانید.

 کار در شب آخر و لحظه آخر را کنار بگذارید -۴
عده زیادی از دانش آموزا  آموخته اند که لحظه آخ  و شب آخ  درس بخوانند. ایهن     
عاده منفی تا به حال جواب داده است و به همین دلیل ادامه یادته است با این حهال  
در دانشگاه رنین سبک درس خواندنی باع  مشکاله متعدد خواهد شد از جهملهه       
مش وطی؛ شما نیاز دارید که ب نامه ریزی کنید تا بتوانید کارهای خود را ویه ایهش و     

 تجدید نظ  کنید.

 کارهای غیرضروری را حذف کنید -۵
تا آنجا که ممکن است کارهای غی  ض وری خود را حذف کنید تا بها  
تم کز ب  کارهای ض وری و م م بتوانید آن ا را ب ت  انهجهام     

های امتحا  و ده جهه      . به ویژه، این موضوع در شب  دهید
 م م ت  می شود.

ب ای منظم ک د  خود از تیویم یا ب گه استهفهاده    ● 
 کنید

تیویم س رسید، تیویم دیواری، رایانه، تلهفهن ههمه اه،       
تیویم های دیجیتالی و یک ب گ کاغذ از جمله وسایلهی  
هستند که ب ای منظم ک د  خود می توانید از آن ا استفاده 

 کنید. تیویم دیواری وسیله خوبی ب ای این کار است،زی ا:
 به راحتی در دست س شماست  ● 

 گم نمی شود ● 
 دائم در جلوی رشم شماست  ● 
 ب نامه یک ت م را به خوبی می توا  در آ  وارد ک د   ● 
 کل دعالیت های خود را می توانید در آ  ثبت کنید ● 

 اشکال تیویم ای دیواری این است که:
 زمانی که بی و  هستید در دست س شما نیست  ● 
 دیگ ا  ب نامه شما را می بینند   ● 

ههای خهود        در ه  حال شما دست سی به امکاناه مختلفی ب ای تنظیم و ثبت ب نامه
 دارید.

 دست به کار شوید ● 

اجتناب باع  اجتناب می شود. به همین دلیل ب ای شکستن اجتناب، دست بهه کهار      
شوید. حتی اگ  قسمت کورک و کم اهمیت ای را هم انجام بدهید، باز ههم جهلهو         
 هستید و م مت  از همه آ  که، اجتناب خود را شکسته اید که کار بسیار بزرگی است.

 از قطعه های زمانی استفاده کنید 

منظور از قطعه های زمانی واحدهای کورک زمانی است که استفاده از این زما  هها  
باع  می شود که قدم های کورک ولی مؤث ی ب دارید. مثال اگ  یهک ربهع وقهت         
دارید، از همین یک ربع هم استفاده کنید، رند صفحه دیگ  از کتاب را بخوانید یا یک 

شود که احساس خوبی از خود داشهتهه      موضوع را انجام دهید. رنین کاری باع  می 
باشید و به همین دلیل کار بعدی را کمی راحت ت  ش وع کنید و در ن ایهت، بهاعه       

 کاهش اجتناب شما خواهد شد.

 کمک بگیرید ● 

در صورتی که نتوانستید به درستی از زما  خود استفاده کنید، اجتناب که ده، طهفه ه      

اید و... از دیگ ا  کمک بگی ید. عالوه ب  دوسهتها         روید یا اسی  کمال گ ایی شده می

 اساتید خانواده و... مشاورا  م اکز مشاوره دانشجویی از منابع م م کمک هستند.

آزارهای کاالمای و رفاتااری           

برخی افراد نظیر متلک، تمسخار  

و تحقیر هنگام تعامل با دیگاران  

و اثرات روانی و جسمانی آن بر 

گاذارد،      روی دیگران تأثیر مای 

چنین افرادی با توجه به شرایطی 

که از گذشته در زندگی تجرباه  

های روانی که بعضا  و گره  کرده

ازدوران کودکی دارند؛ عبارات 

ای را هنگام ارتباط با  آزار دهنده

کنند. پژوهشها نشان داده است کسانی که دچار اختالالت روانای      دیگران بیان می

کنند و در عین حال کسانی که در معرض برخورد باا   هستند برای درمان اقدام نمی

 .این افراد هستند نیاز بیشتری به درمان دارند

با بیان اینکه افرادی که این خصوصیات را دارند الزاما در تاماامای رواباد خاود          

رسانند. معموال اینگونه افراد شناخت دقیقی از  اینگونه نیستند و به دیگران آزار نمی

کنند. باه ناظار        خود ندارند و از این رو روابد آسیب زایی را با دیگران بر قرار می

چگونه از کسانی که با کالمشان آزارمان می دهند 

 دوری کنیم؟

رسد در اینگونه افراد تجربه روابد ناامن با مادر در کودکی بیشتر باوده     می

است و به شکل ناخودآگاه درگیر اختالالت عاطفی، جسمانی، هیجانای و    

خشم خاود را       اند، حس همدلی در ارتباطات متقابل ندارند،  ارتباطی شده

توانند مدیریت کنند و به دیگران احساس طرد شدگی، دوست داشتنی  نمی

 .کننند نبودن و تنهایی را منتقل می

ستون اصلی رابطه یعنی عشق، آزادی و وفاداری می باشد که در کنار هام    

افاراد کاه      “ سبک دلبستگی اولایاه  ”شود.  منجر به رشد و خودشکوفایی می

میراث رابطه عاطفی با والدین است در بروز چنین روابد آسیب زایی بسیار 

کند کولاه بااری از        ای برقرار می موثر است. هر فردی که با دیگران رابطه 

تجربیات کودکی و روابد قبلی خود دارد. اگر فردی نتواند روابد عاطفای   

متناسبی را از کودکی با والدین خود تجربه کند متاسفانه دچار افساردگای،   

می شود. حتی ممکن است  …ترس، اضطراب و حقارت و سرخوردگی و 

 .این افراد دچار اختالالت روحی، روانی و شخصیتی باشند

کنناد گااهای چاناان           این افراد با توجه به شرایطی که از گذشته تجربه می

ترین افراد خود نظیر والدین و هماسار و      کنند که حتی نزدیک برخورد می

های زیادی را از کودکی باه هاماراه       آزارد. آنها گره  فرزندان را سخت می

های اجتماعی  آورند. شاید حسادت دارند و فنون مذاکره و مهارت  خود می

اند. نیت اصلای خاود را از طاریاق               را بلد نیستند و یا اینکه با ترس مواجه

کنند که ممکن است برای دیگران توهین آمیز و تاحاقایار      عباراتی بیان می

گویند شوخی کردم. باید این افراد را بشناسیم و   آمیز باشد و د ر نهایت می

هاا     رفتاری متناسب باا آن     

 .داشته باشیم

معموال این افراد از دیادن      

خوشحالی دیگران ناراحت 

کناناد    شوند و تالش می می

مانع از رسیدن دیگاران باه     

ای،    اهدافشان شوند. کیاناه   

انتقام جو و پار از خشام           

هستند، منجر باه رناجاش        

ترس و خشم و نگرانی در   

شود. همچنین عالئم خود شیفتگی و عالئم اختالل شخاصایات      دیگران می

ضد اجتماعی دارند که در این صورت الزم است حد و مرز مناسبی را باا      

 .آنها در نظر بگیریم

معموال دیگران در مواجهه با چنین افرادی عالئم روانی نظیر احسااس کام     

احتارامای و حاتای عاالئام              ارزشی، کاهش اعتماد به نفس، افسردگی، بی

کشاناد و        کنند؛ به طوری که برای ندیدن آنها نقشه مای  جسمی تجربه می



 پیامدهای روان شناختی شیوع ویروس کرونا

 علت فراموش کردن خاطرات چیست؟
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شیوع آسیب های روانی ناشی از گست ش بهیهمهاری ههای       
مس ی در جامعه بسیار قابل توجه است. ظ ور بیماری ک ونا  
وی وس نیز باع  س درگمی شده، ش ایط زندگی مه دم را      
تغیی  داده و اث اه روانی مخ بی مانند اضط اب را به همه اه  
داشته است. در حال حاظ  در اوج شیوع ک ونا وی وس، م دم 
به دلیل بسته شد  مدارس و کسب و کارهها، احسهاسهاه      
منفی شدیدی را تج به می کنند. ه  رند محدودیت ههای     

که نشا  دهنده ی نوع جدیدی از ق نطیهنهه    -گست ده ای مانند ممنوعیت مساد ه
در کنت ل و مدی یت بیماری موث  است اث اه روانی منفی در جامعه دارد و      -است

گست ش شایعاه و نگ انی درباره ی کمبود غذا و لوازم ب داشتی نیز اضط اب اده اد  
و ابهوال       ۷۱۱2ب د. با شیوع ک ونا وی وس همانند شیوع وی وس سارس را باالت  می

،ت س تعمیم یادته و ردتار واکنشی ناشی از ت س در میا  م دم شایع اسهت.    ۷۱۰2
 ه  دوی این ردتار ها می تواند مانع از کنت ل بیماری شود.

شیوع بیماری ک ونا وی وس باع  شده م دم بسیاری از کشور ها در خانه یا در یک 
م کز ق نطینه بمانند. عدم قطعیت پیش دت اپیدمی و مده زما  آ  بهاعه  دشهار       
روانی بیشت  ب  عموم می شود. دلیل احتمالی این مشکاله روانی مهمهکهن اسهت        

 م بوط به نگ انی از ابتال به بیماری و ت س از کنت ل بیماری باشد.
سه پایگاه داده الکت ونیکی، تاثی  روانی ق نطینه راب رسی و تاثی اه منفی روانهی از    
جمله عالئم است س پس از سانحه، س درگمی و خشم را گزارش ک ده انهد. مهده      
ق نطینه طوالنی ت ، ت س از بیماری، خستگی روانی، اطالعاه ناکادی و ض ر مالهی  
از عوامل است س زای زما  ق نطینه هستند. البته ق نطینه داوطلبانه با پ یشهانهی و      
عوارض کمت  در دراز مده هم اه است. با وجود این، ق نطیهنهه اغهلهب تهجه بهه             
ناخوشایندی است. جدا شد  از عزیزا ، از دست داد  آزادی، عدم اطمینا  نسبهت   
به وضعیت بیماری و بی حوصلگی می تواند در مواقع خاص، اث اه رشهمهگهیه ی       

 ایجاد کند.
در طول شیوع بیماری های عفونی ق نطینه می تواند اقدام پیشگی انه ض وری باشد. 
با این حال ب رسی ها نشا  می دهد که ق نطینه اغلب با اث  روانی منفهی ههمه اه      
است و اث  روانی ق نطینه می تواند ماه ها یا سال ها بعد ظ هور کهنهد. در دورا            
ق نطینه، ض ر مالی می تواند ب  اد ادی که قادر به کار نیستند و باید کهار خهود را       
بدو  ب نامه ریزی قطع کنند، مشکل ساز باشد. زیا  مالی در نتیجه قه نهطهیهنهه،         

اجتماعی جدی را ایجاد می کند و منج  به ب وز اختالاله روانی -پ یشانی اقتصادی
 و خشم و اضط اب شدیدت ی می شود.

در دورا  ق نطینه، سیستم های حمایتی گسیخته و انزوای اجتماعی می تواند اده اد  
را در ب اب  واکنش های است س حاد آسیب پذی  کند. نتایج  پژوهش ها نشا  مهی     
دهد که حتی ب ای اد ادی که از قبل ش ایط سالمت روانی دارند، پاندمی می توانهد  
ادکار مضط ب و ردتار های وسواسی ایجاد کند و احساساه منفی )مانند اضطه اب،   
ادس دگی وخشم( و حساسیت به خط اه اجتماعی را ادزایش دهد، در حهالهی کهه         
نم اه احساساه مثبت )مانند شادی( و رضایت از زندگی کاهش می یهابهد. مه دم         
بیشت  نگ ا  سالمتی و خانواده خود و کمت  نگ ا  اوقاه د اغت و دوسهتها  خهود      

 هستند.
عدم قطعیت و پیش بینی پذی ی پایین این بیماری نه تن ا سالمت دیزیکی اد اد را   
ت دید می کند، بلکه سالمت روانی اد اد، به ویژه از نظ  احساساه و شناخت را نیهز  
تحت تاثی  ق ار می دهد. احساساه منفی طوالنی مده، عملک د ایمهنهی اده اد را         
کاهش می دهد و تعادل مکانیزم های دیزیولوژیکی ن مال آن ا را از بین مهی به د.     
اد اد ممکن است بیش از حد به ه  بیماری واکنش نشا  دهند، که منج  به ردهتهار   

شود. همچنین عدم اطمینا  از وضعیت آتی   های اجتنابی می
شود و م دم زمانی که  باع  ناهماهنگی شناختی و ناامنی می

احساس خط  بیماری می کنند، به شیوه ای محادظه کارانه و 
 کنند. محتاطانه ردتار می

تی یبا همه اد اد تاحدودی اضط اب سالمهتهی را تهجه بهه          
تواند مضه  بهاشهد.         کنند، اما وقتی بیش از حد باشد، می می

سطح باالیی از اضط اب سالمتی به طور روزادزو  در حهال  
ادزایش است. سطوح باالیی از اضط اب سالمتی با تفاسی  نادرست و داجعه باری از  
احساساه و تغیی اه بدنی، باورهای نا کار آمد درباره ی سالمت و بیماری و ردهتهار   

شود. اد اد با اضط اب سالمتی باال تمهایهل دارنهد        های ناسازگار میابله شخص می
احساساه خوب بدنی و تغیی اه را به اشتباه تفسی  کنند. درباره شیوع وی وس، بسته  
به تج بیاه قبلی از آنفلوالنزا، یک د د با اضط اب ب داشتی باال ممکن اسهت بهه       
اشتباه، درد های عضالنی خوش خیم و یا س ده را به عنوا  نشانه مهبهتهال شهد        

دهد و ب  توانایهی   بیماری تفسی  کند. این به نوبه خود اضط اب آ  ها را ادزایش می 
گذارد. از یک ط ف، ب خی اد اد با اضطه اب    آ  ها در تصمیم های منطیی تاثی  می

سالمتی باال ممکن است بیمارستا  ها و مطب پزشکا  را به عنوا  منبع س ایت در 
 نظ  گ دته، در نتیجه از جست و جوی کمک پزشکی خودداری کنند.

ب خی دیگ  با اضط اب سالمتی باال اغلب به دنبال اطالعاه م بوط به سالمتهی و    
اطمینا  خاط  از جانب پزشکا  هستند. به این ت تیب ممکن است ب ای اطمینا  از  
اینکه احساساه و تغیی اه بدنی آ  ها ناشی از بیماری نیست، با کهورهک ته یهن       
عالئم در اورژانس بیمارستا  حضور یابند که باع  ت اکم جمعیت در بیمارستا  هها  

تواند پیامد  شده، بار اضادی را ب  دوش کادر ب داشت و درما  خواهند گذاشت که می
های منفی ب ای د د و جامعه داشته باشد. این ام  در طول پاندمی آنفلونزای خوکهی   

نیز مش ود بوده، که در آ  موج بیمارا  در بیمارستا  ها، حتی زمانی  ۷۱۱2در سال 
 که شیوع بیماری تن ا یک شایع بود، رخ داد.

اد ادی که اضط اب سالمتی باالیی دارند، در انواع ردتارهای غی انطباقی ایمنی نیهز  
شوند؛ در زمینه شیوع وی وس، ممکن است شامل شستن بهیهش از حهد         درگی  می

دست ا، عیب نشینی اجتماعی و خ ید هم اه با وحشت باشد. به عنوا  مثال، حهس     
کاذب دوریت ب ای محصواله مختلف مورد نیاز ب ای ق نطینه ممکن اسهت اسهت     
منج  به خ ید بیش از حد ب ای ذخی ه ک د  منابع مورد نیاز شود )به عنوا  مهثهال    

تواند تاثی  زیها    ضدعفونی کننده دست، دارو ها و ماسک های محادظ(. این ام  می  
های پزشکی  آوری ب  جامعه نیازمند به این منابع ب ای اهداف دیگ ، از جمله م اقبت

 معمولی داشته باشد.
سطح پایین اضط اب سالمتی نیز می تواند اث اه منفی به  ردهتهار        
سالمتی داشته باشد. اد ادی که خود را در مع ض خطه  بهیهمهاری        

بینند نیز بعید است که ردتار اجتماعی خهود   می
را تغیی  دهند و توصیه ها ب ای داصله گ دتهن  

گهیه نهد. عهدم           اجتماعی را نادیده مهی 
پایبندی به حتی ساده ت ین توصیهه  
ها، مانند شستن دست ها و داصلهه  
اجتماعی می تواند اث اه منفی قابل 
توج ی ب  ه  گونه تهالش به ای       
کاهش گست ش وی وس داشته باشد. 
بناب این اضط اب سالمتی، یهکهی از     
رندین عامل روا  شناختی است کهه  

 

 

 

تواند به علل مختلف از جملهه آسهیهب       د اموشی نوعی اختالل حادظه است که می
مغزی و روانی، حادثه و شوک ایجاد شود. د د مبتال به این اختالل ممکن است در    

ها و در موارد نادر  های مختلف از جمله یادآوری وقایع و خاط اه، حیایق، تاریخ زمینه
هویت خود درار مشکل شود. از نظ  زمانی نیز ممکن است در ثبت خاط اه پس از    

 واقعه یا یادآوری پیش از آ  یا ه  دو مشکالتی ایجاد شود.

ک د  موارد مختلف که بهه     ای که باید به آ  توجه کنید این است که د اموش نکته
آید با اختالل د اموشهی مهتهفهاوه اسهت.           صوره روزم ه ب ای ه  کسی پیش می

بسیاری از موارد د اموشی، موقت هستند اما ممکن است زما  زیادی ب ای ب بهودی  
تواند مسائلی را به وجود بیاورد و  باشند. حضور رنین اد ادی در خانواده می  نیاز داشته

تهوانهد در      می  مشاوره خانواده مندی از در میابل دریادت حمایت از سوی آن ا و ب  ه
 باشد. حل مشکل نیش بسزایی داشته

د اموشی یا یادزدودگی یکی از انواع اختالاله حادظه اسهت کهه بها تهوجهه بهه               
 شود. های اختالل د د به رند نوع تیسیم می ویژگی

 گستر فراموشی پیش

مهده را از         د د توانایی ثبت خاط اه جدید و نگ داری اطالعاه در حادظه کوتهاه 
شود. ده د     معموال ب  اث  ض به به س  ایجاد می یادزدودگی دهد. این نوع از دست می

شده را بدو  مشکلی به خهاطه     معموال اطالعاه و خاط اتی که پیش از ض به ثبت 
 شود. آورد و دیط در یادآوری اطالعاه جدید درار مشکل می می

 گستر فراموشی پس

شهود و       گست  معموال ب  اث  ض به ایجاد مهی  گست  نیز مانند نوع پیش د اموشی پس
گسته  دانسهت. در ایهن نهوع               توا  آ  را نیطه میابل د اموشی پیش نوعی می به
د د توانایی یادآوری خاط اه پیشین و اطالعاتی که قهبهل از وقهوع         یادزدودگی از

اند بیشت  در خط  از    تازگی ثبت شده شده را ندارد. اطالعاه جدیدت  که به  حادثه ثبت
ت  مثل دورا  کودکی ثهبهاه و مهانهدگهاری           دست ردتن هستند و خاط اه قدیمی

بیشت ی دارند. در بیماری مثل زوال عیل )دمانس( خاط اه د د به تدریج از جدید به    
آید کهه دو نهوع ده امهوشهی             روند. در مواردی نادر پیش می  ت  از دست می قدیمی
 گست  همزما  ایجاد شوند. گست  و پس پیش

 فراموشی کلی گذرا

اختاللی موقتی و گذرا که در آ  د د ب ای مده کوتاهی توانایی یادآوری اطالعهاه  

پیشین و در موارد حاد ثبت اطالعاه جدید را ندارد. این نوع از د اموشی معموال به      
 دهد. های مغزی و بیشت  در اد اد مسن و میانسال رخ می اث  مسدودشد  رگ

 ای فراموشی حادثه

شود و ممکن است با ادت  که ب  اث  ض به شدید به س  ایجاد می یادزدودگی نوعی از
معموال موقتی بوده و طهول دوره     د اموشی هوشیاری و کما هم اه شود. این نوع از 

بود  آسیب مهوقهتهی،     ب بودی آ  بستگی به شده ض به وارده دارد. با وجود معمول 
 آمده باع  مشکاله دائمی در حادظه شود. گاهی نیز ممکن است حادثه پیش

 سندروم ورنیکه کورساکُف

سندرم ورنیکه کورساکف ب  اث  سوء مص ف الکل مشکالتی در حادظه از ه  دو نوع 

ایهن مشهکهل       B1کند. در اد اد با کمبود ویتامین   گست  ایجاد می گست  و پس پیش
کند. در اث  مص ف بیش از حد الکل در یک دوره مص ف ممکهن    بیشت  ب وز پیدا می
گست  موقتی ایجاد شود اما در اعتیاد به الکل ه  دو نهوع ذکه       است د اموشی پیش

شود و ممکن است خود د د به این ناتوانی در ثبت  شده به صوره بلندمده ایجاد می
 خاط اه آگاه نباشد.

 ای یادزدودگی تجزیه

شود که توا  روانی میابله با آ  را ندارد  ای روب و می زمانی که یک شخص با حادثه
ممکن است در واکنش به آ  مشکاله حادظه ب وز کند. به طور ناگ انی مهتهوجهه       

اختالل یادزدودگی  آورد. شود که اطالعاه م می مثل هویت خود را به خاط  نمی می
معموال بعد از مده کوتاه حداکث  رند روزه به طور تدریجی یا نهاگه هانهی      ای تجزیه

 شود. ب ط ف می

 . علت احساسی۱

توانهد از ادهکهار و           از آنجا که ذهن و بد  ما به یکدیگ  متصل هستند، بد  ما می
احساساه ما اث  بگی د. احساساتی خاص و دشارهای زندگی که گهاههی آنه ها را            

ما  باشند و    توانند دلیلی ب ای از یاد ب د  خاط اه خوانیم می های زندگی می مشغله
ک د  خاط اه و اطالعاه جدید را ب ای ما دشوار کنند. ایهن عهلهت را          حتی ذخی ه

 تا  ب ط ف کنید. ها در زندگی ک د  نگ انی توانید با تغیی  سبک زندگی خود و کم می

 . استرس۲

هم به معنای بدی نیست. در ب خی مواقع باع  ادزایش هوش مها       است س همیشه
توانید به اطالعاه خود دست پیدا کنید مانند زما  امتحها . در      شود و بیشت  می می

شود که منج  بهه از یهاد به د              مواقعی ادکاری باع  است س بیش از اندازه می
 شود. ب ای رهایی از این ش ایط رند نفس عمیق بکشید. اطالعاه حادظه می

 . افسردگی۳

آورد و در این ش ایط دیگ  د د مایل بهه ثهبهت         حوصلگی می ادس دگی معموال کم
خاط اه و اطالعاه اط اف خود نیست. در نتیجه ب ای د د یادآوری خاط اتی که به  

 آن ا توج ی نداشته، دشوار است.

 . الکل و دارو۴

ای از خاط اه شود. عهوارض جهانهبهی         شد  پاره تواند باع  گم استفاده از الکل می
ب خی داروها نیز علتی ب ای از دست داد  موقتی خاط اه هستند. اگه  قه ص و          

کنید در مورد عوارض جانبی آ  با پزشک خهود مشهوره      داروی خاصی مص ف می
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ب  شیوه واکنش ه  د د به شیوع وی وس ک ونا تهاثهیه       
 گذارد. می

یکی از پ  است س ت ین ش ایط پیش بینی ناپذی  بهود     
وضعیت عدم قطعیت زما  کنت ل بیماری و جدی بهود   
خط  است. با توجه به بیماری های همه گیه  و ههمهه        
گی ی های مشابه در رنین مواردی نگ انی های جهدی    

تواند در میا  بیمارا  ایجاد  مانند ت س پس از م گ می 
تواند در میا  عهمهوم    شود و احساس تن ایی و خشم می

 م دم گست ش یابد.
مک و همکارا ، لم و همکارا  ،   
ه  دو گزارش دادند که بهیهش از     

درصد از بازماندگها  ویه وس      2۱

سارس در یک زما  در طول شیوع، اختالل است س پس 
از سانحه را تج به ک ده بودند. شیوع اختالل اسهته س      
پس از سانحه یک ماه پس از اپیدمی وی وس ک ونها در    

درصد بود. عالئهم اسهته س       ۲مناطق آسیب دیده رین، 
پس از سانحه در اث  رویدادهای آسهیهب زا خهارج از            

شهود و بها          محدوده تج بیاه معمول انسانی ایجاد می
عالئمی رو  اجتناب از مح ک های م تبط که خهتهی      
 عاطفی و بیش ب انگیختگی دیزیولوژیکی هم اه است.

در دجایع پاندمی در س اس  دنیا، اختالاله روانی حاد که 
شود، در زنا  شایع ت  از    با خاط اه مزاحم مشخص می

م دا  است. ب خی شواهد حهاکهی از آ  اسهت کهه              
)نوساناه در سطح هورمو  ها( مسئول تغیی  حساسهیهت     

های عاطفی است که این ممکن است پایه و    به مح ک
اساس آسیب پذی ی خاص نسبت به اختالاله روانی در 

 زنا  را شکل دهد.
عالوه ب  این زنا ، شیوع باالت ی از عهالئهم ده عهی           

 ب انگیختگی را نشا  دادند.
های عفونی، پهتهانسهیهل        با توجه به اینکه شیوع بیماری

زیادی ب ای س ایت روانی دارند و معموالً منج  به ت س، 

شوند، با گسهته ش      اضط اب و انواع مشکاله روانی می

ها باید با تهدویهن و اجه ای         ج انی این وی وس، دولت

ب نامه های راهب دی هماهنگ به ردع نیازهای م بوط به 

 ب داشت روانی ب  دازند.

 چند روش برای آرامش ذهن و توقف هجوم افکار

 بهبود سالمت روان دانشجویان با درست نفس کشیدن

اند به ای     آم یکا در مطالعه اخی شا  اظ ار ک ده”  دانشگاه ییل“ محییا  
 ب بود سالمت روا  دانشجویا  باید به آن ا نفس کشید  آموخته شود.

های خاصی ب ای مدی یت است س و  هنگامی که دانشجویا  کالج تکنیک
گی ند، اقداماه ب بود یادته به ارتیای سهطهح سهالمهت        اضط اب یاد می

 شود. روانی آن ا منج  می

تیم تحیییاتی این مطالعه سه ب نامه آموزش سالمتی در کالس را که شامل راهکارهایی 
ب ای نحوه صحیح تنفس و هوش هیجانی بود، مورد ارزیابی ق ار دادند و دریادتند که دو 
ب نامه از سه ب نامه مذکور به پیش دت و ب بود سالمت روانی و حال کلی دانشهجهویها       

شود و این راهکارها به ب بودی و پیش دت در مواردی از جملهه ادسه دگهی و         منج  می
های خهود در       ارتباط اجتماعی دانشجویا  نیز منت ی شده است. محییا  با انتشار یادته 

تواند ابزاری با ارزش به ای   های آموزشی می مجله د انتی ز، اظ ار ک دند که رنین ب نامه
 میابله با بح ا  سالمت روا  در دانشگاه باشد.

اِما س اال نویسنده ارشد این مطالعه و مدی  دانشکده ب نامه رهب ی زنها  در دانشهکهده        
های دانشگاهی، ما باید بهه دانشهجهویها         مدی یت دانشگاه ییل گفت: عالوه ب  م اره 

بیاموزیم که رگونه زندگی متعادل و خوبی داشته باشند. میزا  سالمت روا  دانشجویا   
سال گذشته تاکنو  رو به کاهش بوده و با شیوع این بیهمهاری ههمهه گهیه  و              ۰۱از 

 موضوعاه نژاد پ ستی این اوضاع بدت  شده است.

محییا  در م کز مطالعه کودک ییل و م کز هوش هیجانی ییل این تحییق را انهجهام       
دانشهجهو مهیهطهع           ۰2۱دادند و طی آ  سه ب نامه آموزش م اره آموزی را ب  روی   

ساعت در کل هفته( آزمایش ک دند و نتایج آزمایهش    2۱کارشناسی به مده هشت هفته) 
آن ا را با اد ادی که تحت آزمایش نبودند مورد ب رسی ق ار دادند. آن ا دریادهتهنهد یهک        

که توسط بنیاد ههنه      ”SKY campuse happiness“ب نامه آموزشی به نام 

وضعیت SKY breath meditio”“زندگی ایجاد شده ب  یک تکنیک تنفسی به نام
ای بسیار کارب دی است.  های خدماتی مبتنی بوده و ب نامه یوگا، ارتباط اجتماعی و دعالیت

پس از جلساه ب نامه مذکور ، دانشجویا  گزارش دادند که در شهش زمهیهنهه اعهم              
ادس دگی، است س، سالمت روا ، ذهن آگاهی، تأثی  مثبت و ارتباط اجتماعهی حهال       از

 آن ا ب بود یادته است.

که توسط م کز مطالعه کودک ییهل و مه کهز        ”  بنیاد هوش هیجانی“ ب نامه دوم به نام 
هوش هیجانی ییل ت یه شده است نیز به ب بودی بیشت  حال آن ا در زمینه ذهن آگاههی  

منج  شد تا دانشجویا  یاد بگی ند بیشت  در لحظه زندگی کنهنهد. ذههن       
آگاهی یا حضور در لحظه یک د ایند روانشناختیِ آورد  توجه به تج بیاه 
زما  حال بدو  قضاوه، یا به عبارتی پ ورش آگاهی و هوشیاری با تکیه 
ب  م اقبت و زی  نظ  گ دتن توجه در زما  حال بهدو  قضهاوه اسهت.        
تع یف کوتاه ذهن آگاهی یعنی آگاهی از تج به کنونی و پهذیه ش آ          

های مختلف مانند مدیتیشن توسعهه   توا  با روش است. ذهن آگاهی را می 
 داد.

بود که طی آ  مهده زمها           »کاهش است س مبتنی ب  ذهن آگاهی«نام ب نامه سوم 
زیادی را ص ف آموزش تکنیک های ذهن آگاهی به دانشجویا  می ک دند امها سهبهب      

دانشجوی میطع کارشناسی یهیهل در      ۰2۱ب بودی رندا  حال روحی ان ا نشد. در کل،  
ها، ادس دگی و اضط اب دانشجویا  ادزایش  این مطالعه ش کت ک دند. در بیشت  دانشگاه 

تعداد دانشجویانی که ب ای درما  خود  ۷۱۰2تا  ۷۱۱2رشمگی ی داشته است اما از سال 
 درصد ادزایش یادته است. 2۱ها م اجعه ک ده اند  به م اکز مشاوره دانشگاه

های تنفس بهه   داور  لیندو یکی از ش کت کنندگا  در این مطالعه گفتند: تم ین تکنیک 
من کمک ک ده تا است سم را زی  نظ  مشاورا  و با انجام ورزش کاهش دهم. اکنو  بها     
کمک این تکنیک ها ذهن و روا  من بسیار سالم ت  است. من می توانم بیشته  وقهت      

 خود را ب ای مطالعه اختصاص دهم.

گیه ی بهیهمهاری        واسطه همه در رند وقت اخی  به
ذهن ما شاید بیش از ه  زما  دیهگه       ۰2-کووید

ت دید آرام ک د  آ  از اههمهیهت       درگی  شده و بی
 کلی ما ب خوردار است.  ای ب ای حفظ سالمت ویژه

گی ی آگاهانه  حتی در ش ایط عادی، توانایی تصمیم
ب ای تم کز روی موضوعاتی خاص و رهها که د      
موارد دیگ  ب ای کمک به پیشگی ی از است س که 
با بسیاری از مشکاله سالمت مه تهبهط اسهت،         

 اهمیت دارد.

اما اگ  قادر به آرام ک د  ذهن خود نبوده و با ههجهوم     
تواند به طور  ادکار مختلف مواجه باشیم، این ش ایط می

جدی ما را بیمار کند. پ دشاری خو ، آسم، بهیهمهاری       
قلبی و ادس دگی و همچنین مشکاله گوارشی، خهواب  
و سیستم ایمنی همگی با زندگی هم اه بها اسهته س        
مداوم در ارتباط هستند و در حال حاض  این ش ایط بهه  

 راحتی می تواند رخ دهد.

های مختلفهی به ای      اما خب  خوب این است که روش
آرام ک د  ذهن و پیشگی ی از هجوم ادکار وجود دارند 

 که در ادامه با ب خی از آن ا بیشت  آشنا می شویم.

 یوگا

این یکی از ب ت ین گزینه هایی است که می تهوانهیهد      
ب ای کاهش است س و هجوم ادکار از آ  استفاده کنید. 
هاتا یوگا ت کیبی از ح کت های رالش ب انگیز و تنفس 
کنت ل شده است. این نوع یوگا دواید مختلفی از جملهه   

 موارد زی  را ارائه می کد:

توجه و آگاهی را روی حال حاض  متم کز می کند، بهه  
جای این که د د نگ ا  اتفاقاتی باشد که در آینهده رخ    

 خواهند داد.

 به کاهش واکنش طبیعی است س کمک می کند.

 قدره و انعطاف پذی ی بد  را ادزایش می دهد.

کالس های آنهالیهن    ۰2-گی ی کووید طی دورا  همه
 یوگا نیز از محبوبیت بیشت ی ب خوردار شده اند.

 تنفس

اگ  در پی آرامش ذهن خود هستید می توانید تم ینهاه  
تنفس عمیق را ب ای تحیق این هدف مد نهظه  قه ار      
دهید. روی تنفس خود متم کز شوید. اگ  متوجه شدیهد    
که س یع و کم عمق عمل دم و بازدم را انهجهام مهی        

ت  این کار را انهجهام      ت  و عمیق دهید، تالش کنید آرام
 دهید.

به عنوا  مثال، عمل دم را طی سه تا ر ار شهمهارش     

انجام داده و روی باال آمد  شکم خود متم کز شهویهد.   
س س، ب ای سه تا ر ار شمارش نفس خود را نهگهه       
داشته و در ن ایت طی سه تا ر ار شمارش عمل بازدم 

 را انجام دهید.

 خرید آکواریوم ماهی

ب خی مطالعاه نشا  داده اند که تماشای ماهی ها در   
یک آکواریوم می تواند به کاهش اضط اب و است س و 
دشار خو  انسا  کمک کند. مشاهده شنای ماهی ها و  
شنید  صدای آب موجب تولید س وتونیهن، ههورمهو       

شود و مغز را به ای     مسئول احساس خوب در بد ، می
 ادزایش تولید اندوردین ها تح یک می کند.

 ورزش

ب ای ب خی اد اد، رشته هایی مانند یوگا و پیالتس نظم 
در انجام ح کاه آن ا به ادزایش تم کز و آرامش ذههن  
کمک می کنند. اما ب ای ب خی دیگ  رشته هایهی په       

ت  مانند دوید ، شنا یا تم یناه اینت وال با شده  تح ک
زیاد گزینه ب ت ی ب ای خالص شد  از هجوم ادهکهار     

 مختلف هستند.

 گوش دادن به موسیقی

تواند میزا  دعالیت در  این کار به معنای واقعی کلمه می
مغز انسا  را کاهش دهد. در همین راستا، نورو  ههای   
کمت ی در آمیگدال، بخشی از مغز که مسئول تظاه اه 
هیجانی مانند ت س است، دعال می شهونهد. اگه  بهه          
واسطه درد حواس شما پ ه شده است، تهمه کهز به          
موسییی روشی عالی ب ای آرام ک د  مغز و ادهزایهش     

 تم کز است.

 رونده عضالنی آرامی پیش تن

این روشی است که به ایجاد آرامش در عضاله کمک 
می کند. یک قسمت از بد  مانند انگشتا ، پا، دست یا  
دها  را ب ای آغاز انتخاب ک ده و ب ای رند ثانیه آ  را 

ثانیه آ  را شل که ده و     ۰۱منیبض کنید. س س ب ای  

اجازه دهید آرام شود. به این روند ادامه دهید تا آ     
را در قسمت های مختلف بد  انجام دهید. این می  
تواند به آرامش ذهن و کاهش هجوم ادکار کهمهک   

 کند.

 نگهداری از یک حیوان خانگی

وقت گذراند  با یک حیوا  خانگی مانند پ ندگها   
توسین، هورمونی کهه     تواند موجب ت شح اکسی می

در ب ق اری ارتباط و اعتماد نیش دارد، در بد  مهی  
شوند. همچنین، این ش ایط به کهاههش احسهاس       

 اضط اب، س درگمی و بی ق اری کمک می کند.

 خالق بودن

دعالیت های ساده که به توجه و تم کز زیهادی نهیهاز        
ندارند می توانند شما را از ادکار مختلفی که پشت سه     
هم در ذهنتا  نیش می بندند، دور ک ده و به ادهزایهش   
احساس آرامش کمک کنند. به عنوا  مثال، ورز داد     
خمی  یکی از ب ت ین گزینه ها در این زمهیهنهه اسهت.       
همچنین، می توانید عکس های مورد عالقه خهود را      
انتخاب ک ده و از آن ا ب ای ت یه یک کالژ اسهتهفهاده      
کنید. رنگ ک د  تصاوی  در یک کتاب رنگ آمیزی نیز  
از دیگ  گزینه هایی است که می توانید مد نظه  قه ار     

 دهید.

 مراقبت از گیاهان

اگ ره دصل س ما د ا رسیده است، شما مهی تهوانهیهد       
نگ داری و م اقبت از گیاها  داخل خانه را مد نظ  ق ار 
دهید. در یک مطالعه روی موش ها بهاکهته ی ههای          
موجود در خاک باغ نشا  داد که موجب ادزایش تولیهد  

 س وتونین در مغز سوژه های مورد آزمایش شد.

 بازخورد زیستی

اگ  گزینه های دیگ  در کسب آرامش ذهن و تهوقهف     
هجوم ادکار مختلف مودق نبودند می توانید بهازخهورد     
زیستی را امتحا  کنید. این روشی است که بهه اده اد      
رگونگی تنظیم ارادی اعمال غی  ارادی بهد  مهانهنهد       
تنفس و دشار خو ، ض با  قلب که در سالمت کهلهی   
بد  تاثی گذار هستند را آموزش می دهد. یک کام یوت   
امواج مغزی را کنت ل ک ده و ض با  قلب، دمای پوست 
و تنفس را دنبال می کند. با گذشت زما ، کنت ل ایهن     
موارد بدو  کمک دستگاه انجام می شود و بها ادامهه       

 . ها بیشت  می شوند تم یناه م اره


