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فهرست

سـخـن سردبیر
توصیه نامه به شما دانشجویان عزیز ،متخصصان آینده :
 -1درس های دانشگاهی را بسیار خوب بخوانید ،برای اینکه یاد بگیرید ،نه اینکه صرفا پاس کنید.
به قاطعیت قابل عرض است که فارغ التحصیل “با سواد” ،نه تنها بیکار نمی ماند ،بلکه در بهترین
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چند راهکار ساده برای مقابله با امیکرون

با شناسایی و گسترش سویه جدید کروناویروس موسوم به امیکرون در اکثر نقاا
جهان ،همواره توصیه می شود که افراد سیستم ایمنی بدن خود را به منظور مقابله
با این سویه مسری تقویت کنند.

10

* مصرف به اندازه ویتامین Dبرای عملکرد سیستم ایمنی ،پیشگیری از ابتال باه
کووید ۹۱و پس از ان ،بهبودی بعد از ابتال به این بیماری حیاتی است .بناابارایان
افراد می بایست سطح این ویتامین را در بدن خود بسنجند و به منظور افازایاش

جایگاههای حرفه ای ،باالخره ،قرار می گیرد.

سـخـن

 -2از بدو دوران دانشجویی ،شروع به یادگیری مهارت های خاص مرتبط با رشته کنید( .نظیر

سردبیر................................................................................................

تسلط بر نرم افزار تخصصی رشته خود ،شرکت در دوره های فنی حرفه ای)
 -3لطفا،لطفا و خواهشا ،حتما زبان خود را تقویت نمایید .به موازات دانشگاه ،حتما ،کالس زبان
بروید ،پیوسته و مستمر.

1......

 -4از سال آخر دانشجویی ،به صورت پاره وقت و رایگان ،تاکید می نمایم رایگان ،به شرکت های

کنترل استرس و فشار عصبی در 11
دقیقه2....................................................
نقش خانواده در ازدواج و سبک های انتخاب
همسر2.....................................

تخصصی رشته خود مراجعه و تحت عنوان کارآموزی“ ،کار را قورت دهید” .کار کردن زیاد و

رایگان در این بازه را “بیگاری” نپندارید ،شما برای آینده خود به خوبی سرمایه گذاری می کنید.
 -5در این دوران تا می توانید از متخصصین ،مدیران ،اساتید و شاغالن رشته تخصصیتان سوال
کنید .در این دوران پرسش سوال عیب نیست ،اما بعد فارغ التحصیلی ،از طرح سوال ممکن است
شایبه های دیگری پیش آید.
 -6از شرکت در همایش ها ،کارگاههای تخصصی ،سخنزانی های علمی غافل نمانید .همه نکات
در کتب دانشگاهی نیست .خیلی مسایل حرفه ای در این محل ها مطرح می شود.
 -7عضو دانشجویی انجمن های تخصصی رشته خود شوید .هم به شما تخفیف می دهند و هم
ارتباطات خود را با دست اندرکاران حرفه ای می توانید تقویت کنید.

کمال آرایی چیست و چگونه ایجاد

 -8بر خالف دبیرستان ،در دانشگاه کنترل آموزشی بر شما کمتر است .این تغییر حالت انقباضی به
انبساطی ،می تواند خطر ساز باشد و به خصوص در سه ترم اول ،افت های تحصیلی زیادی را به

میشود3......................................................

همراه می آورد .پس به هوش باشید تا بعد امتحانات پشیمان نشوید.

سطح ان به اندازه کافی نور خورشید دریافت کنند.

 -9در هر بار مطالعه ،اگر نکته مهمی از متن نتیجه گیری کردید ،در گوشه کتاب بنویسید یا

پیشگیری از افسردگی در دوران نوجوانی و
جوانی4........................................
اشتباهاتی که در زبان بدن مرتکب
میشویم4....................................................

هایالیت نمایید .شاید بعدا همین نکات به کارتان آید.

 -10روابط اجتماعی در جامعه دانشجویی ،صادقانه تر و پاک تر است .بسیاری از دوستی های
دانشجویی ،سر منشا شراکت حرفه ای و کاری آینده خواهد شد .شریکان صادق ،پاکدست و
همفکر خود را در این دوران شناسایی کنید.
 -11شما باالخره فارغ التحصیل خواهید شد و از دانشگاه خواهید رفت .اما اساتید شما کماکان
مشغول انجام وظیفه و نشر علم هستند .بعد فارغ التحصیلی ،سوال تخصصی یا علمی ،از استاد
پرسیدن ،راحت تر خواهد بود تا از همکار یا رقیب پرسیدن ارتباط علمی با اساتید خود را مستدام
نمایید.
 -12برای خود رزومه ای طراحی کنید مشتمل بر سوابق “تحصیلی ،آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی” و
هر سه ماه آن را به روز نمایید .رزومه را همیشه همراه خود داشته باشید.

دانشجویان گرامی لطفا نظرات ،انتتتقتادات و

 -13کتاب های مرجع و معتبر دروس خود را شناسایی و در حد امکان ،کم کم تهیه و کتابخانه

پیشنهادات خود را یا به صورت حضوری و یا به کمک

تخصصی تشکیل دهید.

درگاه ارتباطی زیر با ما مطرح کنید.

@cmu_hamyaran

 -14دقت فرمایید هرچند بعضی می گویند دروس دانشگاهی غیر کاربردی است و برای کار به

کارمان نمی آید ،اما ”:دروس،کتب ،منابع و واحد های درسی دوره دانشگاهی ،به شما دید پایه ای
و علمی و تخصصی می دهد”.
 -15بسیاری از دانشجویان به دلیل زیر سرخورده و یا شکست خورده می شوند .پس مراقب باشید:
“عدم اطالع از قوانین آموزشی ،قوانین دانشجویی و در کل قانون های دانشگاه”

cmumoshavere@gmail.com

لطفا حتما انها را تهیه ومطالعه کنید .در ضمن لطفا حتما به صورت روزانه سایت رسمی دانشگاه و
اطالعیه های آن را کنترل نموده و در کانال ها یا گرو های مرتبط عضو شوید تا در جریان اخبار و

www.counselingcmu.ir
150-13727313

امور و اطالعیه های دانشجویی و دانشگاهی قرار بگیرید.
 -16از رفع اشکال دیگر دانشجویان طفره نروید .وقتی مطلبی را مطالعه کنیم و برای دیگران
توضیح دهیم ،مطلب در ذهنمان ملکه می شود و در عین حال به همکار خود هم کمک نموده ایم.
 -17لطفا اگر دنبال ارتزاق و درآمد از رشته دانشگاهی خود در آینده هستید“ ،عجله نداشته باشید+
سطحی نخوانید+عمیق فرا بگیرید.

چه مواردی در ارتباط ما با دیگران تاثیر گذار

همت بلند دار که مردان روزگار

از همت بلند به جایی رسیده اند

در میان افزایش شدید موارد ابتال به سویه امیکرون در برخی نقا جهان ،دریافات
واکسن کووید  ۹۱و افزایش اثربخشی سیستم ایمنی بدن می توانند راهاکاارهاای
مناسبی برای حفاظت از افراد در مقابل ابتال به این سویه باشند.
داشتن رژیم غذایی مناسب ،ورزش کردن ،خواب کافی و داشتن سبا زنادگای
فعال و پویاتر ،بدن افراد را برای مقابله با این سویه مسری کرونااویاروس امااده
میکند.
در ادامه به چند راهکار ساده برای مقابله با این سویه کارونااویاروس خاواهایام
پرداخت.

*ی

خواب خوب شبانه می تواند باعث شادابی بدن و ذهن افراد شود.

* ورزش کنید ،فعال باشید و خوب غذا بخورید .ورزش کردن در حد اعاتادال و
فعال بودن از جمله راهکارهای ساده اما در عین حال موثر برای تقویت سیاساتام
ایمنی بدن افراد هستند.
* همچنین مصرف غذاهای حاوی ویتامین Cیا (zinkروی) نیز بارای حافا
سالمتی افراد بسیار موثر هستند.
* حف ارامش با انجام تمرینات تنفسی نیز می تواند باعث افزایاش عامالاکارد
سیستم ایمنی افراد شود.
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نقش عملکرد خانواده در رابطه تاب آوری با احساس حقارت

روانشناسی فردنگر به وسیله الفرد ادلر ،روانشناس اتریشی ،پایه گذاری شد .ایان
رویکرد روانشناسی ،دیدگاهی اینده نگر نسبت به انسان دارد و بار ایان فار
استوار است که ذهنیات و تفکرات انسان درباره اینده عامل اصلی پاایاه ریازی
شخصیت انسان است .یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی فردنگر احساس حقارت
است که به طرد یا تمسخر نگرش ،رفتار و توانایی های فرد توسط دیگران اشااره
دارد .احساس حقارت عامل مهم در احتمال وقوع استانه تحمل پایایان فارد در
روابط اجتماعی است .در دیدگاه ادلری ،تجربة رویدادهای اسیاب زا مایتاواناد
سیستم طبیعی و مرتبط به جستجوی کنترل و معنا در زندگی را مختل نماید.
به طوری که احساس حقارت زمینه افسردگی ،خصاومات ،بای خاوابای ،ایاده
خودکشی را موجب میشود .بنابراین بررسی عوامل مؤثر بار احسااس حاقاارت
اهمیت دارد .تاب اوری از عوامل مهم اثرگذار بر احساس حقارت است به طاوری
که تحمل پایین از عوامل تعیین کنندة شیوع نشانه های احساس حقاارت اسات،
نبود مهارت تاب اوری با ایجاد نگرش منفی نسبت به خود و قضاوت سریع درباره
نبود مهارت مقابله ای در مواجهه با بحران و ناکامی ،به شکل گایاری احسااس
خودکم بینی منجر می شود.
تاب اوری ،میزان توانایی سازگاری افراد در مقابله با بحران و عامل ماثابات در
سالمت اجتماعی و روانی است .تاب اوری نوعی اموزش به عاناوان احاتاماال
موفقیت بسیار باال در موقعیت های مختلف زندگی عالرغم مصائب و دشاواری
های محیطی می باشد .در واقع استفاده فرد از راهبردهای تنظیم هایاجاانای در
فرایند تاب اوری به کاهش پیامدهای هیجانی منفی شرایط ناامسااعاد ماناجار
میشود.
در واقع احساس حقارت براساس سالمت همه جانبه فرد قابل پیش بینی اسات.
خانواده نه تنها رفتار سازشی و بهنجار ،بلکه رفتار نابهنجار را شاکال مایدهاد.
بنابراین عملکرد خانواده از دیگر عوامل مؤثر بر احساس حقارت اسات .خااناواده
نخستین پایه گذار ویژگی های شخصیت ،ارزش ها ،معیارهای فکری ،اعتقادات و
نگرش های فرد است که نقش مهمی در تعیین عزت فس ،سابا زنادگای و
راهبردهای مقابله ای دارد ،بنابراین سالمت روانی و اجتماعی فرد به شدت تحات
تأثیر خانواده قرار دارد.
بدیهی است شکل گیری نشانه های شناختی و هیجانی مرتبط با احساس حقارت
را می توان در نظام خانواده جویا شد .خانواده درمانگران بر این باوراند که در
بررسی اختالالت خلقی و شناختی توجه به پویایی های تعاملی بین اعضا و
ساختار حاکم بر روابط اعضای خانواده اهمیت زیادی دارد تعامالت خانوادگی و
روابط مطلوب بین اعضای خانواده نقش مهمی در افزایش رضایت از زندگی دارد.

پژوهش ها حاکی از ان است که الگوهای حاکم خانواده در حیطة عزت نفس
فرزندان ،خودپنداره و عدم احساس ارزشمندی از نگاه دیگران واحساس حاقاارت
مؤثراست .اموزش خانواده عامل مهم تأثیرگذاری بر احساس بی کفایتای اسات.
روانشناسی فردی نشان می دهد که سطح عزت نفس اصلی ترین عامل انگیزش
در افراد است وجود احساس حقارت مانع از عملکرد مثبت همه جاناباه فارد در
فعالیت های روزمره می شود.
عملکرد خانواده براساس تاب اوری قابل پیش بینی است .بنابراین احتمال میرود
تاب اوری به صورت غیرمستقیم از طریق عملکرد خانواده بر احساس حقارت اثار
داشته باشد .افراد با صمیمت خانوادگی باال با بکارگیری مقابله مسئالاه مادار و
ارزیابی مثبت که در نظام خانواده دریافت می نمایند در مواجهه با فشاار روانای
ناشی از احساس حقارت راحت تر سازگار میشوند .براساس دیدگاه ادلار ناظاام
خانواده به عنوان پایگاه اولیه شکل دهی نگرش ،رفتار و هیجان و از طارفای باا
القای احساس ارزشمندی نقش مهمی در تعدیل عوامل مؤثر بر احساس حاقاارت
دارند؛ در نوجوانان و جوانانی که توان بازسازی و توانمندی در جهت حل مشکل را
ندارند و برگشت به وضعیت مطلوب برایشان همواره بحران جدی میشود ،ارزیابی
نامطلوبی از طرف همساالن مبنی بر عدم کفایت صورت میگیرد ،که در تداوم ان
اجتناب از فعالیت های مثبت و لذت بخش تشدید می یابد.
نیروی بنیادی خانواده با افزایش ویژگی های صمیمیت ،تعهد ،مسئولیت پذیری و
توانایی مقابله با بحران مجهز باعث می شود ،اسیب های ناشی از ضاعاف در
برخوداری از تاب اوری و توان مقابله ضعیف به تدریج کاسته شود و در نتیجه ان
نشانه های احساس حقارت کاهش مییابد .به عبارتی دیگر عملکارد ماطالاوب
خانواده روشی جبرانی برای ناکامی ناشی از عدم تاب اوری تلقی میشود .ناظاام
خانواده با سازماندهی طرحواره های شناختی مثبت در ارتبا با تاوانامانادی و
موفقیت فردی ،پیامدهای مطلوبی در ارتبا سازگااری باا فشاار و اساتارس
روانشناختی دارد و با تسهیل شرایط انعطاف پذیری و اجتناب از باه گاارگایاری
رویکرد خش و غیر قابل انعطاف ،فرصت بازنگری هیجانی و شناختی را فراهام
مینماید.
در چنین وضعیتی فرد نسبت به مهارتهای خود اعتماد بیشتری داشته و نسبت به
ان احساس ارزشمندی باالیی را ادراک مینماید ،بنابراین احساس حقارت کاهش
می یابد .طرد شدن در محیط خانواده و ترس از برقراری رابطه صمیمی زمینه
خودانتقادی را فراهم مینماید که در نتیجه ان در زمان برخورد با شرایط تنش زا،
فرد کنترل هیجانی خود را از دست میدهد.
به نظر میرسد خانواده عامل مهمی در سیستم هیجانی شناختی قلمداد میشود و
میتواند در بازیابی کارکردهای مثبت جهت ارتقای کیفیت زندگی نقش شایانی را
ایفا نماید.
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کنترل استرس و فشار عصبی در  31دقیقه
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 .۳محیط اطرافتان را ارزیابی کنید .بعد از اینکه بر روی تمام حااالت و حارکاات
هماهنگی با احساسات فیزیکی و روانی ناشی از استرس می تواند به شما کاما
بدنتان تمرکز کردید ،این بار به محیط پیرامونتان دقت کنید .به رنگ هایی که در
کند تا راحت تر با زندگی کنار بیایید و کارامدتر شوید.
اطرافتان می بینید و هرچیز دیگری که پیرامون شماست توجه کنید .سعی کنید باه
درمان استرس با قدم زدن اگاهانه:
طور کامل در اشیا و مناظری که در اطراف شما هستند غوطه ور شاویاد تاا باه
 . ۹بیرون بروید و شروع به راه رفتن کنید .می توانید برای کنترل اساتارس از راه چیزهای دیگر فکر نکنید.
رفتن کم بگیرید و اضطراب خود را در کمتر از  ۹۱دقیقه با راه رفتان کااهاش
 .۴در نحوه تنفس و حالت های بدنتان تغییر ایجاد کنید .وقتی به طور کامل با بدن
دهید .قدم زدن در طبیعت می تواند باعث افزایش اثر ارامبخشی پیاده روی شاود.
و محیط پیرامونتان ارتبا برقرار کردید شروع به تغییر نفس کشیدن و حالت بدنتان
برای بسیاری افراد طبیعت ارامبخش است و راهی عالی برای فرار از زندگی شلاو
کنید .راست بایستید و نفس عمیق بکشید .با هر قدم تصور کنید که رشته ای باه
شهری محسوب می شود.
هم متصل سر شما را نگه داشته است و این رشته تمام اعضای بدنتان را باه هام
 . 2به بدنتان توجه کنید.اگاه بودن می تواند کلمه مناسب دیگری برای توجه کردن پیوند می دهد و در نهایت به پایتان ختم می شود.
به شمار برود .همانطور که پیاده روی می کنید به اینکه بدنتان چه احساسی میکند
 .۵تمرکزتان را حف کنید .اگر ذهنتان درگیر مسائلی به جز پیاده روی و تنفاس و
توجه کنید .الزم نیست برای تغییر چیزی تالش کنید فقط کافیست به احساساتاان
توجه به محیط اطرافتان شد برای لحظه ای به افکارتان توجه کنید و بعد اناهاا را
توجه کنید .همراه با افکار درهم ریخته همیشگی تان پیاده روی نکنید .پیاده روی
رها کنید .دوباره روی همان رشته خیالی که سر و بدنتان را نگه داشته است تمرکز
اگاهانه راهی برای دور شدن از افکار استرس زایی است که به ذهنتان می ایند .به
کنید .ممکن است برای اینکه دوباره حواستان را معطوف به پیاده روی کنید نیاز به
احساسی که با هر قدم در پاهایتان ایجاد می شود دقت کنید.
تمرین داشته باشیداما این بخشی از همان تمرینات است.

نقش خانواده در ازدواج و سبک های انتخاب همسر
چنانکااه تاکنااون گفتااه شااد ،خانااواده بااا تجربه هایاای کاه در باطااان
خاود بارای ماا رقام میزناد ،نه تنهاا زماان حاال بلکاه زندگای اینده ماان را
در تمامای ابعااد تحات تأثیاار قاارار میدهااد .بهتاار اساات بپذیریاام چااااه
شاابیه خاناواده عمال کنیام و چاه در نقطاه مقابال ان باشایم ،بازهام تحاات
تأثیار خانواده ایام؛ بنابرایان مهام اسات کاااه از ایاااان تاأثایااااارات و
الگوگیریمااان مطلااع شااویم و تغییارات الزم را باا اگاهای در خاود ایاجااااد
کنیام اما تأثیر خانواده فقط در این سطح خالصه نمیشود.
میاازان مخالفاات یااا همراهاای بااا ازدواج فرزناادان نیااز میتوانااد باااار
کیفیاات زندگاای مشااترک اینااده تأثیاار زیاادی داشاته باشااد .هاار چااه
یا جامعاه جمع گراتار باشااد ،اهمیاات نقااش خانااواده به عنااوان منباااع
حمایاات مالاای و عاطفاای بیشااتر میشااود .در ایااران نیااز کااه جامعه ای
جمع گراساات ،رضایاات و حمایاات خاناواده از ازدواج فرزناد بسایاار ماهااام
اسات و ایان امار در پژوهشهااای متعاادد درباااره ارتبااا سااااابا -هاای
انتخاااب همساار بااا سااازگاری زناشااویی افااراد مااورد تأکیااد قرارگرفتااه
اساات.

دوست دارید همسر آیندهتان را چگونه انتخاب کنید؟
باار اساااس پژوهشهااا ،به طورکلاای در ایااران پنااج سااااابا
انتخاااب همساار شناخته شااده اساات:

باااارای

)۹دختار و پسار از طریاق خواساتگاری اشانا میشاوند و باا رضایات خااود و
خاناواده ازدواج میکنناد.

)2دختار و پسار از طریق خواساتگاری اشانا میشاوند ،اماا باه اجباار خاانااواده
ازدواج میکنناد.
)۳دو طاارف از پیااش باهاام اشاانا و عاشااق یکدیگاار شاادهاند و خااناواده
هااا نیااز بااا ایاان وصلاات موافق انااد.
)۴دو طاارف از پیااش باهاام اشاانا و عاشااق یکدیگاار شاااادهاناد ،امااااا
حداقاال یکاای از خانواده هااا بااا ایاان وصلاات مخالف انااد.
)۵دو طاارف از پیااش باهاام اشاانا شاادهاند ،امااا بااه دالیلاای خااااود را
مجبااور بااه ازدواج بااا یکدیگاار میداننااد.

نتایج نشاان میدهناد ازدواجهایی که باا رضایت خود و موافقت خانواده( شامااره
 ۹و  ) ۳صاورت میگیرند ،هم در ساالهای اولیاه و هم در درازمدت ،با ساازگاری
زناشاویی بیشاتری همراه اند ،ولی ازدواجهایی که باوجود مخالفت خاناواده ،تنهاا
از روی عشاق صورت میگیرند(شماره .)۴گرچه در اوایل از ساازگاری بیشااتاری
برخوردارند ،باگذشت زمان از میزان رضایت و سازگاری شاان کاساته میشاود.
همچنیان بر اسااس نتایاج ایان پژوهاش ،ازدواجهایی کاه با اجاباااار درونای
شاخص(شماره  )۵یا اجباار خانواده ( شماره  )2صاورت میگیرناد ،نه تنها از ابتدا
باا رضایت و ساازگاری زناشاویی کمتری اغاز میشاوند ،بلکاه احتمال طالق در
انها بیشاتر از سابکهای دیگر اسات.

بنابراین به یاد داشاته باشاید ،وجود هرگوناه اجبار یا مخالفت در ازدواج ،احتمال
شکسات ان را بسیار زیاد میکناد .اگار در چنین شارایطی قرار داریاد ،توصیاه
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میکنیام در هر مرحلاه ای از رابطه هساتید ،متوقف شاوید و از مشااااور یاا
روانشاناس کم بگیرید تا در جلوگیاری از وقاوع ازدواج یا کاهش اسایبهای ان
به شاما کم کند.
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مشاکالتی مثال الگوگیاری نامطلاوب و عدم حمایات و رضایات خاانااواده از
ازدواج باعاث اسایب جادی به ان میشاود .حاال تصاور کنید ماشاینی که یا
چرخ ان پنچار اسات چگوناه میتواناد حرکات کناد و با چه سارعتی شاما را به
مقصد برسااند؟ بنابراین الزم اسات قبال حرکات ،فکاری بارای حال مشااکال
ایان چارخ بکنیاد.

ازدواج مانند ماشاینی اسات کاه زن و مارد باید پیاش از حارکات در جاااده
خوشابختی هر یا از چرخ هایاش را به خوبی بررسی و مشاکالت احتمالی ان
را شناسایی کنند .یکی از چهارچرخ این ماشاین چرخ خانواده اسات کاه تایازی

دوم افکار خودتخریبیتان را مورد مناقشه و بحث قرار دهید .اظهارات خود ما ،اغلب
طفرهرفتن ،بازی ،بهانه و مانور تدافعی است و دیدن انها به همان شکلی که هستند
به تمرین و شجاعت نیاز دارد .شما بیصدا یا با صدای بلند میگویید »نه ،من ایان
فکر رو نمیپذیرم«!
سوم جایگزینکردن فکر جدید و مفید .این افکار میتواند به شکل تایایاد بااشاد.
جمالت تاکیدی میتوانند به عنوان جایگزینی برای صحبتهای ناخواسته مانافای
مورد نظر ما عمل کنند.

کمالگرایی چیست و چگونه ایجاد می شود ؟
برخی از افراد تصور می کنند که کمالگرایی ی ویژگی خوب است و برخی دیگر
ان را ویژگی منفی و ازار دهنده می دانند .کمالگرایی باعث می شاود تاا بارای
استاندارد های باال ،خود را تحت فشار قرار دهیم و نسابات باه خاود ،تافاکار
سختگیرانه داشته باشیم .در حالت طبیعی افراد باید سطح رضایت از زندگی را در
خود افزایش دهند و برای ان باید اهداف و استاندارد های مشخصی را برای خاود
تعیین و برای دستیابی به ان ها تالش کنند و خود را به خاطر کامل انجام نادادن
کار ها سرزنش نکنند .بین پیگیری موثر و کار امد امور زندگی با تالش نا کار امد
برای کمال گرایی تفاوت زیادی وجود دارد کمال گرایی و مسائل روانشناختی کاه
از ان ایجاد می شود ،موضوعی است که در چند سال اخیر تمرکز زیادی شده است
و تحقیقات نشان داده است که کمال گرایی با ایاجااد بارخای از اخاتاالالت
روانشناختی مانند وسواس  ،اضطراب و افسردگی  ،اختالل شخصیت و  ....هاماراه
است.
وسواس کمالگرایی:
تالش بی رحمانه برای دستیابی به استاندارد های باال چه برای خود و چه بارای
دیگران و همچنین مورد قضاوت قرار دادن ارزشمندی و توانمندی خود در رسیدن
به استاندارد های سختگیرانه و ادامه دادن به ان ها با وجود این که فرد پیامد های
منفی ان را تجربه کرده باشد.
وجود استاندرد های باال در زندگی ممکن است که خوب باشد و نمی توان به باد
بودن ان در هر شرایطی تاکید کرد .هدف داشتن در زندگی ،سطاح رضاایات از
زندگی را افزایش می دهد ولی اگر رسیدن به این اهداف غیر ممکن باشاد و یاا
برای رسیدن به ان باید هزینه های گزاف داده شود ،ان موقع احسااس خاوبای
نخواهید داشت و کمال گرایی در چنین شرایطی دردسر ساز خواهد بود.
کمال گرایی چگونه به وجود می آید ؟
پاسخ مشخص و روشنی برای ان وجود ندارد زیرا که این موضوع کامال بستگی به
تفاوت های فردی دارد و این امر از فردی به فرد دیگر متفاوت است و به عبارتای
می توان گفت که افراد چگونه خود و دنیای اطرافشان را می بیاناناد و طاباق
مطالعات انجام شده نحوه ی نگرش فرد از همان سال های ابتدایی زندگی شکال
می گیرد و تحت تاثیر تجارب اولیه نظیر خانواده ،جامعه ،مدرسه ،گروه همسااالن
و  ....قرار می گیرد .کمال گرایی تحت تاثیر همین تجربه ها و باور هاای اولایاه
شکل می گیرد و در نهایت به استاندارد های باال و سخت گیرانه منجر می شاود.

مانند این جمله که من هرگز نباید اشتباه کنم.
عالئم کمال گرایی:
از عالئم کمال گرایی می توان به نا امنی اشاره کرد ،ان ها که در خود احسااس
امنیت می کنند کمتر دچار مشکل کمال گرایی می شوند زیرا از تاوان ماثابات
اندیشی خاصی برخوردارند که قبل از تمرکز کردن بر جاناباه هاای مانافای،
خصوصیات مثبت خود را می بینند .مورد دیگر خود کم بینی می بااشاد کاه باه
عنوان احساس غیر واقعی مورد پذیرش عموم قرار نگرفتن است که در ناتایاجاه
ضعفی واقعی و یا فرضی در شخص به وجود می اید.

به طور کلی ،کسانی که خود کم بینی دارند به یکی از دو روش زیار بارخاورد
میکنند و تمام تالش خود را به کار می گیرند تا بزرگ به نظر برسند و یا سکوت
میکنند .هر چقدر فرد خود را کوچ تر ببیند ،به خود سخت تر خواهد گارفات.
خود کم بینی ،نیروی منفی نگری قدرتمندی در فرد به وجود میاورد .هر خطایای
که از فرد سر بزند ان را بسیار بزرگ می بیند و احساساتش را تشدید میکند و هر
قدم اشتباهی را ی فاجعه تلقی میکند .و در حالت کلی فارد را نسابات باه
اشتباهاتش حساس میکند .حس امنیت زمانی ایجاد خواهد شاد کاه خاود را
همانطور که هستید بپذیرید و بشناسید .اگر خود را با تمام خطا هایی کاه داریاد
بپذیرید در مقابل تند ترین انتقاد ها بسیار قوی عمل خواهید کرد.
مقایسه کردن خود با دیگران و این که فکر کنید دیگران بدون مشکل هستناد و
خود را پایین تر از فرد دیگر ببینید دچار مشکل خواهید شد .نارضایتی از زندگی و
دوست نداشتن زندگی از موارد دیگر است .البته همه ی کمال گرا هاا باه ایان
صورت نیستند ولی چنین افرادی ارزو میکنند که کاش زندگی بهتری داشتند .رو
به رو شدن با واقعیت و عیب ها اسان نیست بلکه ی مهارت است که هر فردی
باید ان را بیاموزد در حالت کلی از ان جایی که در زندگی فرد بین خواسته هاا و
ان چه که در واقعیت است خال و فاصله صورت می گیرد باعث به وجاود امادن
مشکالتی میشود و ممکن است فرد هدف های غیر منطقی برای خود در ناظار
بگیرد و با نرسیدن به ان ها این فاصله را بیشتر کند به همین علات اگااهای از
توانایی های خود و تعیین هدف بر اساس ان بسیار موثر خواهد بود.

بیایید این مراحل را در سه سناریو کوتاه بازی کنیم:

مثال دو
فکر نادرست» :من مهارت تار زدن ندارم«
اختالف نظر با خود» :من فقط حاضر به تمرین نبودم«
فکر جدید» :هر چقدر هم که زدن تار سخت باشد ،صرف ی
روز به من کم میکند تا به این فرصت نزدی تر شوم«

8

ساعت تماریان در

مثال سه
فکر نادرست» :مطمئن نیستم که بتوانم برای این موقعیت انجام دهم مصاحباه را
درست انجام دهم«
اختالف نظر با خود» :شما فقط به اندازه کافی تمرین نکردهاید«
فکر جدید» :من با دوستی تماس میگیرم و چند مصاحبه ساختگی باا او اناجاام
خواهم داد تا اماده شوم«

مثال یک
فکر نادرست« :من نمیتوانم قبل از صبحانه بنویسم .صدای شکمم حواسم را پرت
میکند«
بحث» :وای ،چه بهانه شگفتانگیزی«
فکر جدید» :من میتوانم هر زمانی بنویسم – صبح ،ظهر یا شب«

خالقیت واگرا با گوشدادن به موسیقی شاد افزایش مییابد
خالقیت به عنوان ی شاخص کیفی مهم در دنایاای پایاچایاده و ساریاع
متحولشونده امروزی است ،که به ما این امکان را میدهد تا عالوه بر پیداکردن
راهحلهای ابتکاری برای طیف وسیعی از مشکالت ،ایدههای جدیدی نیز ارایاه
کنیم .مطالعات بسیاری برای پاسخگویی به چگونگی تسهیل درک خاالقااناه
تاحال انجام شده است و اگرچه موسیقی همواره به عنوان ی عاامال ماهام
روانشناختی مطرح بوده است ،اما از تاثیر گوشدادن به ان در درک خاالقااناه
اطالعات زیادی موجود نیست.
بدین منظور برای بررسی تاثیرات موسیقی روی درک خالقانه ،پژوهشگران روی
گروههایی از جامعه متشکل از  ۹۵۵نفر مطالعهای انجام دادند .افراد هار گاروه
مورد ازمایش بسته به ظرفیت احساسی (مثبت ،منفی) و تحری پذیاری (بااال،
پایین) به یکی از چهار نوع موسیقی ارام ،شاد ،غمگین و هیجانی گوش دادند و
افراد گروه کنترل در سکوت قرار گرفتند.
شرکتکنندگان با شروع پخش موسیقی با مسایل متفاوتی مورد مواجاهاه قارار
گرفتند تا تفکر خالقانه واگرا و همگرای انها مورد ازمون قرار گیرد .انهایی کاه
چند راهحل اصیل و مفید را برای پاسخ به مسایل ارایه دادند در دسته خاالقایات
واگرای باالتر و انهایی که فقط با ی راهحل و به عنوان بهتریان راهحال باه
مسایل پاسخ دادند در دسته خالقیت همگرای باالتر قرار گرفتند.
پژوهشگران با بررسی نتایج دریافتند که گوشدادن به موسیقی شاد ،که در دسته
موسیقی کالسی با ظرفیت مثبت و تحری پذیری باال قرار دارد ،باعث تسهیل

در تفکر و درک خالقانه واگرا در افراد در مقایسه با گروه کاناتارل (ساکاوت)
میشود .در این خصوص متصور شده است که متغیرهای موجاود در مااهایات
موسیقی شاد میتوانند باعث انعطافپذیری در تفکر شاوناد کاه باه یاافاتان
راهحلهای بیشتر برای مخاطبان ان در مقایسه با مخاطبان گروه کناتارل ،کاه
چنین متغیرهایی را دریافت نکردند ،منجر شود.
این تحقیق نشان میدهد که بهطورکلی درک خالقانه با موسیقی شکوفا میشود
و مطالعات بیشتر میتواند در خصوص تاثیرات تنوع صدا روی سطح خاالقایات
افراد از فرهنگهای مختلف ،گروههای سنی و نیز دارابودن تجارب موسقایاایای
انجام شود .همچنین از نتایج این تحقیق پیشنهاد میشود کاه گاوشدادن باه
موسیقی میتواند به عنوان ی راه ارزان ولی کارامد برای ارتقای تفکر خالقاناه
در محیطهای مختلف علمی ،اموزشی و سازمانی محسوب شود.

7

فصلنامه آوای سالمت  /31زمستان

چگونه از شّر افکار مزاحم یا ناخواسته خالص شویم؟

افکار ناخواسته یا مزاحم اگر بمانند به وسواس تبدیل میشوند و زندگی ما را تبااه
میکنند .هر فکری دارای انرژی است ،پس اگر دچار اضاطاراب ،دلشاوره و از
خودبیزاری میشوید ،بهتر است اول محتوای افکارتان را چ کنید.
اگر از شما بخواهند چند روز تصور کنید که در سرتان تومور مغزی غایار قاابال
عالجی در حال رشد است ،ایا این کار را انجام میدهید؟ بسیاری از ما در اناجاام
چنین کاری تردید داریم .چرا؟ زیرا در اعماق وجود معتقدیم تصور ،ذهن یاا طارز
تفکر ما می تواند بر بدن ما تأثیر بگذارد .و اگر تردید کنید حق با شما خواهد باود.
تحقیقات مغز مدرن و همچنین فیزی کوانتومی کشف کردهاند که ذهن ناوعای
انرژی است که میتواند بر تمام انرژی اطراف خود تأثیر بگذارد.
برای مثال بسته به این که فیزیکدان کوانتوم ،چگونه به انرژی »نگاه میکاناد«،
انرژی میتواند به صورت موج یا ذره ظاهر شود .جای تعجب نیست که ناظاریاه
کوانتومی اغلب به عنوان »جادوی عمیق« نامیده میشود.
با این حال نکته این است :وقتی نگاه خود را به چیزها تغییر میدهید ،چیزهاایای
که به انها نگاه میکنید ،تغییر میکنند.

این افکار میتواند در مورد صدمهزدن به خود یا دیگران باشد ،یا افکار جاناسای
ممنوعه یا تفکرات کفرامیز و در تضاد با اعتقادات فرد یا احساس گناه از کوتاهای
در اعمال دینی .به هر حال این افکار در هر صورت هیچ مابهازای بیرونی نادارناد
اما ذهن ما چنان انها را جلوه میدهد که در نظرمان معقول و منطقی میایند.
این افکار که پشت عنوان »تفکر عینی«پنهاان مایشاوناد بارای پاوشاانادن
اضطرابها ،تردیدها و ترسهای ما طراحی شده است .این افکار در نظر ماا باه
مثابه جسارت ،لجاجت و خشم است .افکاری که مانع ما میشوند و ما را عاقاب
میرانند ،بسیار معصوم به نظر میرسند! دلیل این که انها این قدر بیگناه به نظار
میرسند این است که ما خودمان انها را به این شکل ساختهایم تا متوجه نشاویام
که واقعاً چه خبر است.
من نه...
من نمیتونم...
من نیستم...
افکار بنجل به »عادات ذهنی «تبدیل میشوند .افکار نادرست ،از دوران کاودکای
ما نشأت میگیرند ،انها رشد میکنند و از طریق سیستم عصبی ما کاه تاوساط
روابط ،تجربیات ،پیروزیها و ناامیدیها ،ترسها و امیال شکل میگیرند ،در طول

پیشگیری از افسردگی در دوران نوجوانی و جوانی
اگر غمگین هستید یا فکر می کنید افسرده شاده اید ،چه کار
میتوانید انجام دهید.




در مورد احساستان با شخصی که به او اعتماد دارید صحبت کنید .
از پزشکان ،روانپزشکان و روانشناسان و متخصصان حوزه سالمت روان کم
بگیرید.




 به طور منظم ورزش کنید  -حتی اگر فقط ی پیاده روی کوتاه باشد.
 به عادات غذایی و خواب منظم پایبند باشید.
 الکل و ماواد باعث تشدید افسردگی می شوند ،از مصرف انهاا خودداری
با دوستان و خانواده در ارتبا باشید.





تفکر نادرست یا ناخواسته چیست؟
تفکر نادرست یا چیزی که ان را »فکر بنجُل یا اشغال«
) (Junk thoughtsمینامند ،باعث رنج بیهوده میشود و ما را از زنادگای
خوب باز میدارد .تخمین زده میشود که ی فرد در حدود  ۴۱۱۱۱فکر در روز
دارد .فکر میکنید از این تعداد چند تای ان فکر هرز و بیهوده است؟
افکار ناخواسته به اشکال مختلف ظاهر میشوند .میتواند به صورت خودپسندی یا
خودبیزاری بروز کند .میتوانند افکار انتقام و تالفی باشند یا افکار جنایاتباار یاا
شهوانی که خود فرد از اندیشیدن به ان میهراسد.

برای این کار میتوانید از روش سه مرحلهای زیر برای برنامهریزی مجدد تفکر و
حذف افکار ناخواسته استفاده کنید.
ابتدا افکاری را که به شما کم نمیکنند شناسایی کنید .این بدان معنی است که
از ترفندهای زبانی خود اگاه شوید و درک کنید که خودگافاتااری شاماا واقاعااً
نشاندهنده چیست .گاهی اوقات استفاده از مشاوره شخصی یا حرفهای به این کار
کم میکند.




کنید .
سعی کنید کارهایی را انجام دهید که همیشه از انجام انها لذت میبردید -
حتی زمانی که دوست ندارید ان کار را انجام دهید.
با خود مهربان باشید و سعی کنید بر جنبه های مثبت تمرکز کنید.
برای دستاوردهای گذشته و حاال خاود ،حتی اگر کوچ
افتخار کنید.

باشد ،به خود

اشتباهاتی که در زبان بدن مرتکب میشویم

انها اکنون جریان اصلی الگوهای ذهنی ما هستند و چالش ما این است که یا
شاخه از این جریان اصلی را قطع کنیم.

نوجوانی و سالهای اول بزرگسالی با فرصت های جدید و زیادی همراه است ،اما
این تغییرات میتواند استرس زا باشد و همچنین باعث افسردگی شود .اگر احساس
استیصال میکنید ،ادامه مطلب را بخوانید...
آنچه باید بدانید...

یاداوری  :شما تنهاا فاردی نیستید که افسرده شده است .اگر فکر میکنید ممکن
است افسرده باشید ،با شخصی که به او اعتماد دارید صحبت کنید یا از متخصص
حرفه ای کم بگیرید.

زندگیمان گسترش مییابند و به الگوهای ذهنی ما بدل میشوند.
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تغییر حالت طبیعی بدن اسان نیست اما اگر این تغییر با اگاهی انجام پذیرد ،میتواند
پیام بهتری را به اطرافیان شما منتقل کند .و سرانجام ،با گذشت زمان ،این سابا
جدید تالش کمتری از شما خواهد گرفت .حتی ممکن است در ناتایاجاه احسااس
اضطراب کمتری داشته باشید .در ادامه به اشتباهاتی در زبان بدن می پردازیام کاه
ممکن است تا کنون مرتکب شده باشید.
همین حاال به نحوه نشستن یا ایستادن خود نگاه کنید .کج هستید یاا
راست قامت؟ آیا شانه های خود را آویزان کرده اید ،یا آنهاا را باه
سمت باال نگه داشته اید؟
به پایین نگاه کردن:
وقتی خم می شوید ،احتماالً به پایین نیز نگاه میکنید .شاید هناگاام راه رفاتان،
مالقات با شخصی دیگر یا هنگام گفتگو به پایین نگاه کنید .نگاه کردن به پایین باه
دیگران میگوید که مضطرب و یا در حال پنهان کردن چیزی از ایشان هستید.
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افسردگی می تواناد بارای هار فاردی اتفاق بیفتد و اصاال نشاانه ضعف
نیست.
این بیماری با ناراحتی یا تحری پذیری مداوم و از دست دادن عالقه به
فعالیت هایی که معموال از انها لذت می برید ،هماراه است و در انجام
فعالیتهای روزانه شما مشکل ایجاد میکند .
عالئم دیگر شامل کناره گیری از دیگران ،احساس بی ارزشی یا احساس گناه
 ،خستگی ،بیقراری و مشکالت در کارهای مربو به مدرسه و دانشگاه است.
همچنین ممکن است دچار تغییر در اشتها و یا الگوهای خواب شوید .
ممکن است تمایل به انجام کارهای پرخطر داشته باشید و گاهی اوقات به
فکر اسیب زدن به خودتان بیفتید.
کارهای زیادی وجود دارد که میتوانیاد بارای پیشگیری و درمان افسردگی
انجام دهید.
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دست دادنِ ضعیف:
هرچند که ممکن است روش همیشگیضعیف دست دادن بیشتر از انکه فایده داشته
باشد به شما اسیب برساند.
لبخند مصنوعی داشتن:
ایا لبخندهای شما واقعی هستند؟ دیگران می توانند تشخیص دهند که شما در حاال
لبخند مصنوعی هستید چراکه لبخند مصنوعی فقط لب های شما را درگیر می کند نه
دیگر اعضای صورتتان را.
اجتناب از تماس چشمی:
اگرچه وقتی کسی با شما صحبت میکند وسوسه میشوید که به دورتر و یا پایایان
نگاه کنید ،اما اجتناب از تماس چشمی نشان دهنده بی عالقگی به فرد یا گافاتاگاو
است .در شصت درصد گفتگوها تمرین کنید که به چشم مخاطب خود نگاه کانایاد.
برقراری ارتبا چشمی بیش از این میزان ،به معنای خیره شدن تلقی میگردد.
دست به سینه ایستادن:
این کار را اگر به هر دلیلی از جمله سرد بودن هوا ،اضطراب و یا راحت بودن اناجاام
دهید ،دست به سینه ایستادن این پیام را به طرف مقابل ارسال می کند که “ از مان
دور شو! ” .این کار را انجام ندهید.

بی قراری:
ایا با مو ،لباس و یا خودکار خود در حین گفتگو بازی میکنید؟ بازی کردن با اشیای
در دست یا لباس هایتان در حین گفتگو ،باعث میشود اضطراب کمتر و اعتمااد باه
نفس بیشتری داشته باشید.
این سب بی قراری ها ،همچنین تمرکز بر حرف های دیگران را نیز دشوار میکند.
حواس پرتی:
تا جایی که ممکن است بر روی مکالمه خود تمرکز کنید .اگر باید چند کار را همزمان
انجام دهید ،ابتدا عذرخواهی کنید و در سریع ترین حالت ممکن به ادامه گافاتاگاو
بپردازید.

چه مواردی در ارتباط ما با دیگران تاثیر گذار است ؟
ما در جامعه ای زندگی میکنیم که نیاز داریم با افراد مختلف در ارتبا باشیم .اعضای
خانواده ،دوستان ،اشنایان و  ...افرادی هستند که در طول شبانه روز با ان ها سار و
کار داریم .در چنین جامعه ای بر قراری ارتبا موثر باافراد بیان میکند که قابال از
برقراری ارتبا با دیگران باید بدانیم که چه باور و نگرشی نسبت به خودمان داریم و
با چه دیدی به دیگران نگاه میکنیم .و به همین دلیل در ادامه مواردی را که تاحات
تاثیر قرار میدهند را بیان میکنیم.
فیلتر های ذهنی:
عواملی هستند که مانع دیدن واقعیت میشوند و در پردازش اطالعات اخاتاالل باه
وجود می اورند .شما زمانی که تحت تاثیر ی اتفاق ناراحت کننده هستید ،ماماکان
است تمام واقعیت های اطراف را تیره و منفی تجربه کنید .زمانی که ما تحت تاثایار
احساسات و هیجانات قرار میگیریم ،امیگدال که یکی از قسمت های مغز احسااسای
است ،کنترل ما را در اختیار قرار میدهد .در این شرایط مغز جدید که مسئول تافاکار
منطقی است ،تحت تاثیر امیگدال قرار میگیرد و ما نمیتوانیم درست و همه جاناباه
فکر کنیم .و باید این فیلتر های ذهنی را کمتر کنیم تا بتوانیام در هار شارایاطای
تصمیمات منطقی و درسات
بگیریم.
دنیای مطلوب:
دکتر ویلیام گاالاسار بایاان
میکند که هیاچ دو نافاری
واقعیت بیرونی را یاکاساان
درک نمیکنند .خوش بین هاا
و بد بیان هاا ،عااقاالن و
دیوانگان در دنایاای واحادی
زندگی میکنند ولی هارکادام
دنیا را به گونه ای متفاوت میبینند .در حقیقت ما بخش قابل توجهی از واقعایات را
انگونه که دوست داریم دریافت و ادراک میکنیم .بر اساس تئوری انتاخااب دلایال
ادراکات متفاوت ما از واقعیت ،به دنیای مهم دیگری مربو است که خاص هر کادام
ماست و ان را دنیای مطلوب مینا میم .این دنیای کوچ و شخصای از تصااویار
خاص تشکیل شده است که هرکس بعد از تولدش ان را خلق میکند و در تمام عمار
ادامه دارد .دنیای مطلوب ما متشکل از افراد و وسایلی است که بسیار دوستشان داریم
و بخش مهمی از دنیای مطلوب ما را عقاید و باور هایی که داریم ،تشکیل داده است.
چرا افراد مختلف ادراک متفاوتی دارند ؟
تفاوت در دانش و اطالعات:
بر اساس نظر بهترین روانشناس بالینی این واقعیت را باید همیشه در نظر بگیریم کاه
ممکن است دانش و اطالعات ما در مورد ی واقعیت بیرونی کامل نباشد  .مایازات
اطالعاتی که داریم سهم زیادی در تفسیر و پذدازش اطالعات در مغز ما دارند  .هار
چقدر دانش و اطالعات ما دقیق تر و کامل تر باشد  ،ادراک ما نیز به واقعیت نزدیا
تر خواهد بود  .بنابراین تا موقعی که در رابطه با موضوعی اطالعات کاملی نداریام ،
نباید در مورد ان قضاوت شود .
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تفاوت در ارزش ها و دنیای مطلوب :
مطالعات نشان میدهد که ممکن است ی نفر صداقت جز ارزش هایش باشد .وقتی
شخصی به او درو میگوید به شدت ناراحت میشود و حتی ممکن است با او قاطاع
رابطه کند .اما فرد دیگر صداقت در لیست ارزش هایش قرار ندارد یا جز اولویت هاای
بعدی او است .این شخص به راحتی میتواند با درو کنار بیاید یا اگر به فردی کاه
در دنیای مطلوب ما قرار دارد ،توهین شود ،معموال نسبت به انواکنش نشان میدهیم.
به همین دلیل در ارتباطات خودمان باید دقت کنیم که برای ارزش هاا و دنایاای
مطلوب دیگران ارزش قائل شویم.
تفاوت در خواسته ها و نیاز ها :
در لحظه ای که ی رویداد بیرونی یا اتفاقی را مشاهده میکنیم ،توجه ما بیشتر باه
خواسته ها و نیاز های خودمان است .چون مغز قدیم ما فقط ی وظیفه دارد و ان هم
حف بقا است و مغز ما اتفاقات را به شکلی تفسیر میکند که به نفع ما و با توجه باه
خواسته های ما است .با توجه به این که خواسته های افراد مختلف متفااوت اسات،
بنابراین ادراک های متفاوتی وجود دارد.
تفاوت در باور ها و نگرش ها :
باور ها و نگرش ما در خانواده ،مدرسه ،جامعه و فرهنگی که در ان رشد کارده ایام،
شکل می گیرد .کتاب هایی که میخوانیم نیز در شکل گیری باور های ما نقش دارند.

خود پنداره :
خود پنداره یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ادراک است .برای مثال اگر از شخصای
تعریف و تمجید کنید که خود پنداره ی ضعیفی دارد و خود را نا توان و بایعارضاه
میداند ،ممکن است این رفتار شما را چاپلوسی یا دورویی تلقی کند و از صحبت شما
ناراحت شود ولی شخصی که خود پنداره ی قوی دارد از این صحبت شما خوشاحاال
می شود.

