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 سالم و درود به شما دانشجویان عزیز و گرامی

 

دانشجویان عزیز استرسها ، شب بیداریها و خستگی های روزمره خـود را    

اول به کمک و یاری خداوند متعال و بعد با سعی خودتان بـه گـونـه ای        

بسیار مفید کنترل کنید تا این ایام رو با موفقیت هرچه بیشتر پشت سـر    

 بگذارید .

های مهم شما دانشجویان عزیز نزدیک شـدن بـه تـاریـ           یکی از دغدغه

امتحانات و چگونگی تنظیم زمان مطالعه دروس به عقب افتاده است؛ بـه    

ها را بر روی هم انباشته کنید و  خصوص که بیشتر شما عادت دارید درس

همه مطالب را در شب امتحان فراگیرید، توصیه می کنم در این زمان باقی 

مانده در ابتدا ساعات مطالعاتی مورد نیاز خود را در یک دفتر بنـویسـیـد.    

پیش بینی کنید که هر فصل یا هر بخش به چند ساعت مطالعه نیازمـنـد   

اید را نـیـز یـادداشـت        است و بعد از آن ساعاتی را که به مطالعه پرداخته

گوینـد   کنید، این کار از آن جهت اهمیت دارد که بعضی از دانشجویان می

که ما زمان بیشتری را نسبت به سایر دوستانمان به مطالعـه اخـتـصـاص       

کنیم در حـالـی کـه           ی دلخواه خود را دریافت نمی دهیم ولی نتیجه می

خـوانـنـد.       مشاوران معتقدند که اتفاقا این دانشجویان کمتـر درس مـی      

کند این دانشجویان اشتباهات خـود را     یادداشت ساعات مطالعه کمک می

متوجه و با دقت و عملکرد بهتری زمان خود را به مطالعه دروس اختصاص 

 دهند.

ها جهت به کارگیری یک برنـامـه ریـزی       فصل امتحانات از بارزترین زمان

توان بـه هـد       آید زیرا بدون برنامه ریزی دقیق نمی منسجم به شمار می

دلخواه رسید که در این حالت با نداشتن برنـامـه ریـزی دقـیـق دچـار             

های خود را ضعـیـ     شوید و با انجام مطالعات پراکنده انگیزه روزمرگی می

 سازید که محصول آن اضطراب و نگرانی در دانشجویان است. می

در آخر الزم به ذکر است که اندکی اضطراب برای زندگی ضرورت دارد و   

گاهی همین اضطراب به معنای این است که مطالعه دروس به خوبی انجام 

گرفته است هرچند ممکن است در ابتدا هنگام مواجه با برگه امتحان فکر 

کنید که بر مطالب تسلط ندارید ولی در صورتی که برنامه ریزی صـحـیـ     

صورت گرفته باشد اضطراب ایجاد شده نتیجه مطلوبـی را در انـتـهـای           

 امتحانات به همراه دارد.
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پرواز روزانه در سراسر جهان, احتمال اصاابا     ۰۱۱,۱۱۱اما در واقع با وجود بیش از 
 صاعقه و رعد و برق به شما بیشتر از مرگ در یک سقوط هواپیما اس .

 ترس از حشرات )انتوموفوبیا(؛ فوبیای عنکبوت و سوسک
زنند. بنابراین قابل درک اس  کاه    خزند و اغلب نیش می حشرات کوچک هستند, می

ترسند. برای مبتالیاان    چرا بسیاری از افراد از حشراتی مثل سوسک و یا عنکبوت می
های غیر واقعی و یا حاتای تصاور       به فوبیای خاص, تصور دیدن حشرات و عنکبوت

شود. در بعضی از افراد این عالئم خفیف و     ذهنی نیز باعث ترس و واکنش شدید می
در بعضی دیگر این عالئم شدید اس . مواجهه با عنکبوت یا حشرات بااعاث باروز         
عالئم جسمانی و روانی ترس مانند باال رفتن ضربان قلب و احساس دلهار  شادیاد      

 شود. می

 ترس از ارتفاع )آکروفوبیا( 
برخی از مردم از ارتفاع زیاد می ترسند. برای این افراد تصور بودن در ارتفاعات نایاز    

شود و عالئمی به صورت شناختی, حسی و جسمانی باروز     باعث ایجاد اضطراب می
یابند. در مواردی حتی استفاد  از پله برقی در مراکز خرید به افراد حس سرگیجاه    می
 دهد. می

برای برخی دیگر, قرار گرفتن در بلندی, حتی طبقات باالی ساختمان و رفتن بر روی 
نردبان میتواند احساس وحش  و سرگیجه کند و باعث شاود شا ار هاراس و           

 اضطراب بسیار زیادی را متحمل شود.

 ترس از فضاهای محصور و بسته )کالستروفوبیا(؛ ترس از آسانسور
ترسند در محیط های بسته گرفتار شوند  گویند که می افراد مبتال به این نوع فوبیا می

ماند. تارس    شوند و را  فراری باقی نمی کنند دیوارها روی آنها بسته می و احساس می
از اتاق های بدون پنجر , آسانسور, هواپیما و در برخی موارد حتی پوشیدن لباسی باا  

 شود. یقۀ بسته سبب اضطراب فرد مبتال به کالستروفوبیا می
بعضی اوقات ترس از پرواز در واقع بیشتر با ترس از فضاهای محصور و بسته مرتبط 

 اس .

 ترس از مارها )افییدوفوبیا(
شود. فرد مبتال   ترس از مار به نوعی ترس شدید و غیرمنطقی از هر نوع مار گفته می

دهد. در این ناوع      های شدید نشان می به فوبیا در مواجهه با منبع ترس خود, واکنش
فوبیا, فرد حتی با دیدن عکس و نقاشی مار و یا تصور کردن آن در ذهن خود دچاار    

آور فرار کند و یا عالئام و     شود. ممکن اس  از موقعی  ترس  اضطراب و استرس می
های فیزیکی مانند تپش قلب, شوکه شدن و خشک شدن بدن, تعریق و لرزش  نشانه

 بدن در او بروز پیدا کنند.
نکته جالب در مورد مارها این اس  که اگر آنها را تنها باگاراریاد    

 آنها شما را تنها خواهند گراش .

 ترس از سگ )سینوفوبیا(
 ترس از سگ ها به ویژ  در بین کودکان یک هراس شایع اس .

فرد مبتال, ترس شدید, افراطی و مداوم از سگ دارد. بارای ایان      
های غیرواقعی و یا حتی تصور ذهنی نایاز    افراد تصور دیدن سگ

 شود. باعث ترس و واکنش شدید می

 ترس از طوفان )لیالپسفوبیا(
ترس از گردباد و طوفان, می تواند به عنوان شکل شدید ترس از رعد و برق بااشاد.   
 بسیاری از افراد مبتال به فوبیای طوفان, به دنبال حفاظ  از طوفان و پناهگا  هستند.
به عنوان مثال, فرد ممکن اس  از ترس زیاد زیر ت   پنهان شود. به زیارزمایان,       
داخل حمام و یا حتی یک کمد پنا  ببرد. یا پرد  ها را بسته و تالش کند تاا صادای      

 طوفان را مسدود کند.

 ترس از سوزن )تریپانوفوبیا(؛ فوبیای آمپول
یک قطعه نوک تیز فلزی که در بازوی شما گیر کرد  اس , همیاشاه یاک فاکار          
ناخوشایند اس  و بسیاری از افراد نسب  به سوزن ها ترس جدی دارند. بنابرایان از     

کنند زیرا  آمپول زدن هم میترسند و درمواردی حتی از مراجعه به پزشک خودداری می
 دیدن پزشک هم یادآور خاطرات تلخ آمپول های کودکی اس .

 ترس از خون
شود افراد از جراح  و خون بترسند. فردی که دچار هموفوبیا یا   فوبیای خون باعث می

 فوبیای خون اس  در مواجهه با خون خود یا فرد دیگر ممکن اس  از حال برود.

 ترس از تاریکی
گیرد. زمانای    های دوران کودکی شکل می ترس از شب یا تاریکی اغلب به عل  ترس

ها از کودکی تا دوران بزرگسالی ادامه پیدا کنند به آن فاوبایاا گافاتاه          که این ترس
 شود. می

 ترس از دندانپزشک
تواند تبدیل به فوبیا شاود. ایان         های دندانسازی هم می ترس از دندانپزشکی و عمل

شاود. در        فوبیا معموالً بعد از یک تجربه ناخوشایند در مطب دندانپزشکی ایجاد مای 
های خراب شود می تواند بارای   صورتی که این فوبیا منجر به اجتناب از درمان دندان

 سالمتی فرد خطرناک باشد.

 ها چیست؟ عالئم فیزیکی و جسمانی فوبیاها و هراس
کند. این عاالئام در مایاان             های زیر را تجربه می فرد مبتال به فوبیا عالئم و نشانه

 بسیاری از انواع فوبیا مشترک هستند:
 احساس اضطراب غیر قابل کنترل در مواجه با منبع ترس

 احساس دوری کردن از منبع ترس به هر قیمتی
 ناتوانی از عملکرد صحیح در هنگام مواجه با عوامل تحریک کنند 

آگا  بودن به اینکه ترس غیر معمول و اغراق شد  بود  و ترکیبی از ناتوانی کاناتارل    
 احساسات اس .

شود, اضطراب شدید و احسااس   فرد هنگام مواجه با چیزی که منجر به فوبیای او می
 ای را تجربه خواهد کرد. اثرات فیزیکی این احساسات شامل: وحش  فزآیند 

تنفس غیر طبیعی, تعریق زیاد, ضربان قلب باال, لرزش, تب و لرز, احساس خفاگای,   
درد سینه و احساس گرفتگی در سینه, احساس سوزن سوزن شدن دس  و پا, خشکی 

 دهان, گیجی و توهم, تهوع, سرگیجه وسردرد
حس پرواز پروانه ها در شکم )حسی جسمی در انسان اس  که حس شلوغی در معد   

باشد. این اتفاق ناتایاجاه تارشاح           اس  و ناشی از اف  جریان خون به این عضو می
آدرنالین در یک پاسخ جنگ یا گریز اس  که به افزایش ضربان قلب و فشاار خاون     

انجامد( و در نتیجه باعث ارسال شدن خون بایاشاتار باه            می
 شود. ها می ماهیچه

 های شدید: درمان انواع فوبیا و ترس
کنناد.   بسیاری از افراد برای درمان فوبیای خود هیچ اقدامی نمی

اگر مبتال به هریک از فوبیاهای باال هستید, شاید با خود فاکار     
کنید ترس من هر چقدر هم شدید باشد نیازی به درمان نادارد.    

کند. اما در پاسخ باه ساواالت زیار باا             زیرا فوبیا برای من مشکل حادی ایجاد نمی
 خودتان صادق باشید.

 شود؟ هایی می فوبیا در شما مانع انجام چه کاری 
 اید؟ تا به حال برای مواجه نشدن با موضوع فوبیا چقدر وق  و انرژی صرف کرد 

های مواجهه با موضوع فوبیک چقدر عالئم استرس و اضطراب را تاجارباه         در زمان
 کنید؟ می

 اید؟ تا بحال چقدر موقعی  های رشد و پیشرف  را ب اطر ترس از دس  داد 

 درمان های اصلی انواع فوبیاعبارتند از:
درمان شناختی رفتاری, روش های مواجه و آرام سازی, تکنیاک هاای یاادگایاری          

 مشاهد  ای, دارودرمانی 



اختاللهای اضطرابی شایعترین مشکالت روانی در جمعی  عمومی اناد. باراسااس         
تعریف, اضطراب امتحان که نوع ویژ  ای از اضطراب عمومی اس  شامل پاس های  
پدیدارشناختی, روانشناختی و رفتاری اس  که حاکی از وجو د ترس از شکس  اس . 
اضطراب امتحان, هیجانی ناگوار همرا  با مش صه های رفتاری و روان شانااخاتای     

کند. اسپیلابارگار      اس  که ش ر آن را با قرارگرفتن درموقعی  ارزیابی,ت جربه می
کند. دراضطراب حال , فرد باطاور     اضطراب رابه دو دسته ی حال  و رگه تفسیم می

دهد وعل  این واکنش, موفعیتی اس  کاه باا آن        موق  واکنش هیجانی نشان می
دهاد   شود. درحالیکه اضطراب رگه, خصوصیات پایداری اس  که نشان می  مواجه می

کاناد.      فرد مستعد اضطراب اس  و موقعی  های م تلف را تهدیدکنند  ارزیابی مای 
اضطراب امتحان به عنوان شکلی از اضطراب حال  یعنی, اضطاراب وابساتاه باه         

عامل شناختی مانند نگرانی افکار نادرس  مرباوط  -۰موقعی  شامل سه عامل اس  : 
 -3عامل رفتاری مانند بی توجهی یا حواسپرتی نسب  به تاکالایاف و      -2به امتحان,

روانشناختی مانند واکنشهای خودم تار بر پایه روانشناختی  و نشااناه    -عامل عاطفی
های جسمانی اضطراب. اضطراب امتحان با متغیرهای متعددی ماناناد عاادتاهاای         
مطالعه ی نامناسب و ناکافی, نقایر توجه, پایین بودن حرم  خود, ش اصایا  و      
اعتماد به خویشتن, هراس اجتماعی, خطاهای شناختی, افکار منفی وفزون ارزشیابای  
اس . همچنین ثاب  شد  اس  که اف   تحصیلی بسیاری ازدانش آموزان ناشای از     
ناتوانی دریادگیری یا پایین بودن بهر  ی هوشی نیس , بلاکاه از ساطاح بااالی            

گیرد. پژوهشگران متفاوت راهبردهای زیادی رابارای      اضطراب امتحان سرچشمه می
کاهش اضطراب امتحان پیشنهادکرد  اندکه برخی ازآننها عبارتند از: روش بازساازی   
شناختی به منزله تالیفی ازروشهای درمانگری بک وآلیس, آموزشهاای خااناوادگای       
درارتباط با نیازهای فرزندان, تغییرساختار برنامه های تحصیلی , تغییربازخورد داناش  
آموزان نسب  به خود و تواناییهای خویش در عوامل مدرسه , قوت قلب دادن به خود 
و توجه به جنبه های مثب  خود. همچنین مهارت حل مسئله به عناوان ماهاارتای        
حیاتی برای زندگی درعصر حاضردرتمامی فعالیتهای طبیعی و مشاکالادار تاوجاه          
مت صصان را به خود جلب کرد  اس . مهارت حل مسئله به عنوان یاک راهابارد         
مقابله ای مهم, عامل افزایش توانایی پیشرف  ش صی و اجتماعی وکاهش تنیدگای  
و نشانه شناسی روانشناختی در نظرگرفته شد  اس . نداشتن مهارتهای مناسب حال   
مسئله با شماری ازمشکالت  هیجانی و رفتاری دربزرگساالن مانناد افساردگای و        
اضطراب همرا  اس . آموزش حل مسئله به انداز  ی دیگر شیو  های درمااناگاری     
روانشناختی درکاهش نشانه های افسردگی موثر بود  اس . دریاک باررسای فارا            

جسمانی و روانی بیشترازعدم مداخلاه   مشکالت تحلیلی کارآمدی حل مسئله درکاهش 
دراین زمینه, گزارش شد  اس . اضطراب امتحان دارای دومولفه مهم یعنی نگرانی و  
هیجان پریری اس  . مولفه نگرانی, وجود فعالی  های شناختی نامربوط به تکلایاف    
اس  که نگرانی شناختی راجع به عملکرد و پیامدهای شکس  ناشی از اماتاحاان,      
افکار مربوط به تحقیر و سرزنش خود, ارزیابی توانایی خود در مقایسه باا دیاگاران,      

گیرد. مولفاه ی      انتظارهای منفی ارعملکرد و ابراز خود به گونه ایی منفی را در برمی
هیجان پریری به برپایی هیجان و واکنشهای فیزیولوژیکی خودم تار مانناد تاپاش      

گیارد   شود. هنگامیکه عملکرد ما مورد ارزیابی قرار می  قلب, تعریق, لرزش وغیر  می
احتمال بروز واکنش هیجانی افزایش می یابد. درهرمرحله از ارزیابی اگار احسااس        
کنیم که آمادگی الزم را نداریم و یا درتوانایی خود تردید داشته باشیم و یاا حاتای        

توانیم  بهترین عملکرد ممکن  را بروز دهیم احساس نااراحاتای,       تصورکنیم که نمی
فشارعصبی و یا اضطراب برما مستولی خواهد شد. درمقابل اطمینان به آماادگای و        
یاتوانایی عملکرد خوب, باهیجانات مثب  مثل اعتماد به نفاس, غارور و احسااس          

تواند هستاه ی مارکازی         خودکارآمدی همرا  اس . ارزیابی منفی فرد ازخودش می 
اضطراب امتحان باشد. افراد دارای سطح باالی اضطراب امتحان در زمان ارزیاابای      

کنند. بنابراین آموزش حال مسائلاه        عملکرد احساسهای منفی بیشتری را تجربه می
تواند افراد را دراستفاد  از راهبردهای موثرو سازش یافته برای مقابله با مشکاالت   می

روزمر  توانمند سازد.   عبارت دیگر, حل مسئله راهبرد مقابله ای مهمی اسا  کاه      
توانایی, پیشرف  ش صی را افزایش وتنیدگی و نشانه شناسی روانای را کااهاش          

 . دهد می

 تأثیرآموزش مهارتهای حل مسئله براضطراب امتحان 
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 نکته برای  مدیریت  زمان  7

 نکات مدیریت زمان برای دانشجویان
با نزدیک شدن زمان امتحانات, بهتر اس  دربار  ی مدیری  بهتر زمان و سازماندهی 
روزانه ی کارهای خود بیشتر بیندیشید تا بتوانید بین فعالی  های مربوط به خانه, کار 
و دانشگا  تعادل برقرار سازید. همچنین به جای چیپس و نوشابه های انرژی زا بایاد   

 شروع به خوردن غراهایی کنید که برای ذهنتان مفید می باشد.
اختصاص دادن زمانی برای اولوی  بندی کارها, بهترین فرص  برای این اس  کاه    
در دور  ی امتحانات منظم و به موقع باشید. این امر به نوبه ی خود باعث کااهاش    
سطح استرس شما می شود, همان چیزی که تفاوت بین موفقی  و عدم موفقی  در   

 دانشگا  می باشد.
نکته ی مدیری  زمان که در قسم  زیر بیان شد  اس  بیانادازیاد تاا       7نگاهی به 

بتوانید تمام سعی خود را برای عملکرد بهتر در دانشگا  انجام دهید و زمانای را باه       
 استراح  و حتی کسب درآمد اختصاص دهید.

 ( چه کارهایی برای انجام دادن دارید؟1
مطمئنا اولین مرحله برای بهتر کردن مدیری  زمانتان تهیه ی لیستی از هاماه ی       
کارهایی اس  که باید انجام دهید. این کار ها ممکن اس  بدیهی به نظر برسند, اماا   
با توجه به تجربه های قبلی, اکثر دانشجویان ترجیح می دهند کارهای مهم را باه      
دقایق آخر موکل کنند که این موضوع بر کیفی  کارهایشان و همچنین نمر  ی آنها 

 تاثیر خواهد گراش .
هر یک از ددالین های دانشگا  و تغییراتی که در لیس  اعمال می کنید را در ناظار   
بگیرید و یادداشتی از میزان زمانی که هر یک از اولوی  های شما به خود اختصاص 

 خواهند داد, تهیه نمایید.

 ( یک زمانبندی روزانه آماده کنید2
چه از طریق یک برنامه ی روی دیوار, چه یک جدول زمانی یا با تقویمی در گوشای  
خود, بهتر اس  ابزاری برای سازماندهی کارهایتان بیابید که به خوبی برایتان عامال   
کند و لیس  اولوی  های خود را به آن اضافه نمایید. برنامه هاای زیاادی بارای           
مدیری  زمان وجود دارند که می تواند در این کار کمکتان نماید. همچنین دربار  ی  
زمان هایی که بیشترین هوشیاری را دارید فکر کنید تا به گونه ای برنامه ریزی کنید 

 که در این محدود  ی زمانی مطالعه نمایید.
زمانی را به زندگی اجتماعی خود اختصاص دهید اما اطمینان حاصل کنید که خاواب  

 های مثب  به خود جلب کنید توجه دوستان و هم سن و ساالن خود را با فعالی 
 ها عمل نکنید های آن هر کسی را دوس  خود نپندارید و به توصیه

تواند شما را یک عمر از زندگی عقب بیندازد پس برای یک  های اجتماعی می بز 
 ها را امتحان نکنید. بار هم آن

 های اجتماعی ها برای مراقبت از جوان در برابر آسیب وظایف خانواده
ها باید بدانند که سرکشی و تغییر رفتار اقتضای سن جوانی اس . از ایان رو        خانواد 

نباید خیلی نگران این مسائل باشید. به مرور زمان و تثبی  بیولوژیکی و خلق و خوی  
  .شوند نوجوان, این مسائل همگی حل می

مهم این اس  که این دوران حساس را با درای  پش  سر بگرارید و اجاز  نادهایاد      
 .های اجتماعی گرایش پیدا کند جوان به سم  بز  و آسیب

ها را حمای  کنید. در ایان صاورت بارای          بهترین دوس  برای فرزندتان باشید و آن
جبران کمبودهای خود به دوستان ناباب یا افرادی خارج از خاناواد  گارایاش پایادا          

 .شود ها به مراتب کمتر می کنند و احتمال ایجاد رفتارهای پرخطر برای آن نمی

 های اجتماعی؛ از خود مراقبت کنید؛ با شناخت آسیب
های اجتماعی مراقب  کنیم, باید آن  برای این که بدانیم چگونه از خود در برابر آسیب

هاایای      ها را به کار باگایاریام. آسایاب            را بهتر بشناسیم و روش های دوری از آن
ممکن اس  در بین جاواناان      سایر رفتارهای پرخطر و سرق  خودکشی, اعتیاد, مانند

 نیز دید  شود و خانواد  ها باید بسیار مراقب باشند .
ها قابل پیشگیری هستند مانند اعتیاد, سرق , خودکشی و ...؛ اماا        برخی از این آسیب

ها مانند فقر, بی خانمانی ممکن اس  جزو حوادث محسوب شوند و باایاد    برخی از آن
  .عواقب آن ها کنترل شود

توان به راحاتای از        می انگیز  و افزایش اعتماد به نفس با راهکارهایی که ذکر شد و
را   های موجود در زندگی و اجتماع گرر کرد. مقابله با این مسائل و یاافاتان         بحران

را در فرد تقوی  کنند و وی را        گیری قدرت تفکر و تصمیم تواند ها می برای آن حل

فوبیا یک ترس غیرطبیعی و شدید اس . در صورتی کاه  
به یکی از انواع فوبیا مبتال باشید, زمانی که باا ماناباع       

شوید دچار ترس شدید یا حمله پنایاک    ترس مواجه می
شوید. این ترس ممکن اس  از یک مکان, موقعیا     می

یا شیء خاص باشد. برخالف اخاتاالالت اضاطارابای         
توان به یک موضوع خاص نسابا     عمومی, فوبیا را می

 داد.
تواند از خفیف )کمی آزاردهند ( تا شدیاد     شدت فوبیا می

)ناتوان کنند ( باشد. افراد مبتال به انواع فوبیا معموالً خود متوجه هستند که تارساشاان       
توانند در روند کاار,   اما قادر به کنترل آن نیستند. اینگونه ترس ها می   غیرمنطقی اس ؛

 تحصیل و روابط فردی اختالل ایجاد کنند.
عالئم رایج فوبیا شامل حال  تهوع, لرزش, تپش قلب, احساس غیر واقاعای باودن و        

 احساس گرفتار شدن با منبع  سه نوع فوبیای م تلف را معرفی کرد  اس .
 عل  انواع فوبیا چیس ؟

توانند باعث ایجاد فوبیا و ترس های غیر معقاول شاوناد.       ژنتیک و عوامل محیطی می
کودکانی که یکی از بستگانشان دچار اختالل اضطرابی هستند بیش از ساایاریان در        

زا مثل تجربه نزدیک به غرق شادن     معرض خطر ابتال به فوبیا هستند. اتفاقات استرس
 توانند باعث به وجود آمدن فوبیا شوند. در آب می

قرار گرفتن در فضاهای بسته و محدود, ارتفاع باال, گزیدگی توسط حشرات یا حیواناات  
هم می تواند باعث ابتال به فوبیا شود. افرادی که دچار مشکالت سالماتای دیاگاری        

 فوبیا چیست؟

هستند معموالً فوبیا دارند. افراد بعد از تجربه ضربه مغزی, سوء مصرف مواد و افسردگی 
 ممکن اس  به فوبیا دچار شوند. 

 عالئم انواع فوبیا چیست؟
 ترین عالم  فوبیا حمله پنیک اس . عالئم پنیک عبارتد از: شایع

کوبش یا تپش قلب شدید,  تنگی نفس[ ناتوانی در صحب  کردن یا صحابا  کاردن       
سریع, خشکی دهان, ناراحتی معد , حال  تهوع, افزایش فشار خون, لرز و رعشه, درد   
قفسه سینه یا احساس تنگی در قفسه سینه, احساس خفگی, سرگیجه و سبکای سار,     

 تعریق بیش از حد.

 انواع فوبیا 
ترسند, اما در اینجاا د  تاا        چیزهای بسیار زیادی وجود دارد که مردم از آن بشدت می

 انواع فوبیای خاص و رایج را که بیشترین آمار را دارند آورد  ایم:
ترس نامعقول از شی یا موقعی  مش ر اس  که در کارکرد ش ر اختالل ایاجااد     

کند . فوبیا ترس بیش از حد و طاق  فرسا اس  که منجر به اجتناب یا پاریشاانای        می
شدید می شود. برخی از فوبیاها بر روی  ترس از یک شی خاص  متمرکز شد  اند, در    

 حالی که برخی دیگر پیچید  و به موقعی  ها یا شرایط م تلف مرتبط هستند.
تواند عاملی تاثیر گرار در ابتال به انواع فوبیا باشد. به عاناوان     تفاوت های فرهنگی, می

مثال در مورد فوبیای حیوانات, در جوامع غربی ترس از عنکبوت شایع تر اس , در حالی 
 شود. که در جوامع شرقی مانند ایران و هند ترس از سوسک بیشتر مشاهد  می

 فوبیای اجتماعی
های اجتماعی رایج ترین نوع فوبیا هستند. فوبیای اجتماعی یا ترس از صحابا      هراس

شود و در    کردن یا حاضر شدن در جمع, یکی از انواع اختالالت اضطرابی محسوب می
 گویند. طبقه بندی اضطرابی به آن, اختالل اضطراب اجتماعی نیز می

بعضی از افراد تا حادی از قضااوت شادن          
ش صی  یا رفتارشان توسط دیگران هاراس  
دارند که از تجربه موقعی  های خاصی مانند 
غرا خوردن و یا حرف زدن در مقابل دیگران 

 کنند. و یا حرف زدن با تلفن نیز خودداری می
دهند, این فوبیا بسیار شاایاع    آمارها نشان می

نفر یک نفر هراس اجتماعی  2۱اس  و از هر 
کند. ترس از صحب  کاردن در      را تجربه می

میان جمعی  هم از جمله انواع فوبیای اجتماعی اس . این افراد از صحب  کاردن در       
هاا   مقابل جمعی  واهمه دارند و حتی فکر کردن به ان باعث بروز عالئم جسمی در آن

 شود. می

 (Agoraphobia)آگورافوبیا 

 ترس از فضاهای باز یا بازار هراسی نام دیگر آگورافوبیا اس .
این یک اختالل اضطراب جدی اس . آگورافوبیا یعنی ترس از قرار گرفتن در شرایطای   
که فرار از آن موقعی  دشوار اس . به عنوان مثال فرد از استفاد  از وسایل حمل و نقل  
عمومی, حضور در فضا های باز و اجتماعات و ایستادن در صف وحش  دارد. فارد باه      
یک دوس  و یا همرا  نیاز دارد تا تنها نباشد. در موارد شدیدتر, اینگونه افاراد حااضار       

 نیستند حتی از منزل خارج شوند.

 (Pteromerhanophobia)ترس از پرواز 

با وجود اخبار رسانه ها در مورد بالیای هوایی و سقوط هواپیماها, قابل درک اس  کاه  
 بسیاری از افراد ترس از سقوط هواپیما و در نتیجه ترس از پرواز را تجربه کنند.

تواند اضطراب آور باشاد.   در برخی افراد, حتی تصور پا گراشتن داخل کابین هواپیما می
کنند و با حمالت  بسیاری از این افراد حتی قبل از پرواز, هموار  وضعی  هوا را چک می

هایی که در طول پرواز دارند, حتی مسافران کنار خودشان را هم تا حدی  عصبی و ترس
هایی وجود دارد. البته از آنجایی کاه    ترسانند. برای غلبه به این ترس از پرواز هم را   می

هایای   های غلبه به آن هم بیشتر, تکنیک ترس از پرواز یک نوع مسئله روانی اس , را 
 برای تسلط به اعصاب اس .
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درسالهای اخیرمسائل روانشناسی و روان درمانی مورد توجه بسیاری قرارگرفته اس , چراکه انسان امروز  بیش ازهارچایار از اخاتاالالت و              
میلیون نفر به ناوعای از اخاتاالالت عصابای             ۰5۱مشکالت روانی رنج می برد. درحال حاضردر دنیا و خصوصا کشورهای درحال توسعه حدود 

شود. یاکای  از           دچارهستند. این آمارتا حدی به  افزایش رشد جمعی , تغییرشیو  زندگی, فروپاشی خانواد  ها و مشکالت افتصادی مربوط می 
کنند نقش فعالیتهای بدنی در زمینه ی بهداش  روانی اسا . باه         راههایی که روانشناسان برای پیشگیری و درمان مشکالت روانی معرفی می

ر ما درحال توساعاه اسا  و        کشوعبارتی  بنابر یافته های محققان ارتباط تنگاتنگی  بین تمرینات ورزشی و بهبود شرایط ذهنی و اختالالت روانی وجود دارد. ازآنجایی که  
خااناواد , احسااس      از   دانشجویان دختر که هم آیند  سازکشورند و هم مادران فردای جامعه  و در این دوران ممکن اس  به دالیل م تلفی مانند جستجوی هوی , دوری  

مسئله  بسیارضروری اس .  اینمسئولی  بیشتر, آیند  شغلی, ازدواج و مسائل دیگر تح  فشارهای روانی زیادی قرار گرفته و درمعرض آسیب های روانی قرارگیرند, توجه به 
گیرد و باه     شکل میان پر واضح اس   بی توجهی به وضعی   سالم  روانی آنان , ممکن اس  آسیب های جبران  ناپریری را به خانواد  هایی که تح  نظارت مستقیم آن

 دنبال آن جامعه, وارد سازد.

 سالمت و فشارهای روانی
ی ازروانپزشکان معتاقادناد    روانی واجتماعی نه فقط بیماری و ناتوانی نامید. برخ  -توان حال  سالم  کامل فیزیکی بنابرتعریف سازمان بهداش  جهانی, سالم  روانی را می

دف از بیماری های روانای  وه توانایی سازگاری با محیط, انعطاف پریری, قضاوت عادالنه ومنطقی درمواجهه با محرومیتها و فشارهای روانی, ازمالکهای سالم  روانی بود 
ی نیستند, ضرورتا از نظر ذهننیز قادرساختن آنها به زندگی خانوادگی, اجتماعی و به اصطالح سازش بامحیط اس . باید توجه داش  کسانیکه دارای هیچگونه عالئم اختالل  

س  که درآن برعواطاف و    شوند. فشارروانی وضعیتی ا  ذهنی افراد سالمی به حساب نمی آیند, درس  مانند کسانیکه هیچگونه عالئم بیماری ندارند, اما تندرس  شمرد  نمی
مرکزفکری احتیاج دارد و   ه تهیجانات وحالتهای بدنی انسان کشش و سنگینی وارد آید, به عبارتی منظور از فشارروانی بررسی ظرفی  انسان برای انجام کارهایی اس  که ب

 شود. همینطور بررسی قوای انسانی اس  که بتدریج به خستگی منجرمی

 نقش ورزش درتأمین سالمت روانی
مشا ار شاد      ین   درتحقیقات انجام شد  برروی اثر ورزش برسالم  روانی کودکان, مش ر شد فعالی  بدنی نقش مهمی دربرقراری سالم  کودکان بیمار دارد. همچن 

ناظارعاالئام     از   تمرینات هوازی عامل مهمی درکاهش آثار استرس اس . عالو  براین, مش ر شد ورزش تاثیر بسیاری درآرام کردن افراد مسن بستری و غایاربساتاری,     
شاود.     ام به نفس میحتراضطراب, افسردگی, خلق وخو و واکنش های ناشی از فشارروانی دارد. تمرین ورزشی سبب بهبود خلق وخو و سالم  روان و افزایش خودباوری و ا

ین با تاماریاناات شادیاد         تواند مزایای زیادی برروی خلق وخو و رفتارداشته باشد و با کم کردن استرس, تنش و افزایش اعتمادبه نفس ارتباط دارد. همچن  تمرین شدید می
زت نفس وافساردگای     شود و امکان دارد تمرینات هوازی موجب بهبود و پیشرف  زیادی درع تغییراتی نظیراضطراب, تنش, افسردگی و افزایش عزت نفس درافراد ایجاد می

 گردد. 

 تأثیر ورزش برسالمت روانی دربعد جسمانی، اضطراب و...

 انحرافات جنسی
مسئله انحرافات جنسی نه تنها در جوانان بلکه گاهی اوقات در افراد با سن باال نیز دید  

 .شود. بیشتر مواقع این مسائلاه در کاودکای و ناوجاوانای افاراد ریشاه دارد                         می
کند دچار مشکالت جنسی اس  و رفتارهای نااماتاعاارف دارد,          اگر فردی احساس می

تواند دلیل آن را پیدا کرد  و باه     بهترین گزینه مشورت با یک مشاور خبر  اس  که می
 .فرد در حل مشکل کمک کند

شود و نه تنها برای خود او مشکل  انحرافات جنسی بین هر دو جنس زن و مرد دید  می
 .آفرین اس  بالاکاه ماماکان اسا  باه دیاگاران نایاز آسایاب بارسااناناد                                  

های نامتعارف  ها و سریال های غیر اخالقی و فیلم در دنیای امروز که دسترسی به شبکه
راح  تر شد  اس , زمینه برای این انحرافات به شدت زیاد شد  اس . به همین علا    

های نامتعارفی از روابط جنسی در جامعاه   شکل
 .شود که نیاز به حل سریع دارد دید  می

 بی خانمانی
شاید تعداد کمتری از افراد جامعه در معرض بی 

توان از آن  گیرند اما باز هم می خانمانی قرار می
به عنوان یک آسیب اجتماعی رشد یافاتاه در     

عهد حاضر یاد کرد. شدت فشارهای اقتصادی باعث شد  اس  تا افرادی باه ساما          
بیغوله نشینی پیش روند و از حق طبیعی خود مانند داشتن سرپنا  و مساکان ماحاروم       

 شوند
های اجتماعی اس  و نیاز به حل عمقای تاری      معموال این مشکل همرا  با سایر آسیب

دارد. ولی با این حال برخی افراد شرافتمند نیز هستند که مشکل مسکن دارناد. فاقار          
شود. گاهی اوقات حوادث طبیعی و غیر   عامل اصلی و مهمی اس  سبب بی خانمانی می

 .شوند مترقبه مانند زلزله, آتش سوزی و ... سبب بی خانمان شدن افراد می

  مهاجرت
های اجتماعای   شاید به نظر تعجب برانگیز باشد که مهاجرت را جزو عوامل ایجاد آسیب

های بیشتر و رشد اقتصادی و عالامای         بدانیم. گاهی اوقات افراد برای کسب موفقی  
  .کنند مهاجرت می

ها سبب ایاجااد      ممکن اس  مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و عدم شناخ  این فرهنگ
های ناشای از     ها چندان هم راح  نباشد. اما در برابر آسیب  هایی شود که حل آن آسیب

 مهاجرت چگونه از خود مراقب  کنیم؟
اگر قصد مهاجرت به کشور یا حتی شهر دیگری را دارید, بهتر اس  قبل از اقادام باه       
سفر در مورد فرهنگ و سبک زندگی افراد در منطقه هدف تحقیق کنید. سعی کانایاد       

  .جزئی ترین مسائل را هم مورد بررسی قرار دهید
گاهی اوقات تحمل این مسائل جزئی هم برایتان مشکل آفرین خواهد بود. پس بارای     

های اجتماعی مراقب  کنیم باید از هاماان      این که بدانیم چگونه از خود در برابر آسیب
 ابتدا به فکر حل مشکل احتمالی باشیم.

 بیکاری
های اجتماعی مراقب  کنیم مماکان    گوییم چگونه از خود در برابر آسیب هنگامی که می

اس  به فکر بیکاری نیفتیم و آن را یک مشکل غیر قابل کنترل بدانیم! اما در اکاثار        
 مواقع این گونه نیس .

شود کامال وابسته به عملکرد خاود اوسا .      گاهی حوادثی که منجر به بیکاری فرد می
هیچ کارفرمایی دوس  ندارد کارمند خوب خود را از دس  بدهد. اگر کارمناد هساتایاد        

  های خود را به بهترین نحو انجام دهید. سعی کنید مسئولی 
توانید برناماه ریازی دقایاقای بارای              در صورتی که کسب و کار خودتان را دارید می

توانید به راحتی جلاوی   های خود داشته باشید و دائم تغییرات را بررسی کنید, می فعالی 
 ها را  حل پیدا کنید مشکالت را بگیرید یا برای آن

دانید که بهترین کار ایان   اگر کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد را خواند  باشید, می

  .اس  که قبل از به هم ری تن کارتان یک کار دیگر برای خودتان دس  و پا کنید
همیشه یک اید  آماد  برای کار در آستین داشته باشید. در این صورت اگر مشکلی برای 

اندازید. از ایان      کنید و کار جدیدتان را را  می کسب و کارتان پیش آمد سریع شروع می
 کنید رو برای مراقب  از خود در برابر مسئله بیکاری بهتر عمل می

  آدم ربایی
هر چند ممکن اس  مسئله آدم ربایی بیشتر برای افرادی مطرح باشاد کاه از ناظار           
اقتصادی یا سیاسی و امنیتی خاص باشند؛ اما ممکن اس  برای افراد عادی نیز اتافااق   
بیفتد. این مشکل به دالیل متعددی مانند سرق , تجاوز, مشکالت ش صی و ... باه            

 آید. وجود می
آدم ربایی بیشتر برای کودکان و زنان مطرح اس . پس باید بدانیم چگونه از خاود در       

های اجتماعی مراقب  کنیم و از مسائلی مانند آدم ربایی جلوگیری کنیم. چند  برابر آسیب
 تواند موثر واقع شود. شود که می راهکار برای مراقب  از خود بیان می

 ها تنظیم کنید. ساعات رف  و آمد خود را بر اساس زمان شلوغی خیابان
از سوار شدن به خودروهای ش صی به خصوص برای مسیرهای طوالنی خودداری 

 کنید.
 از پوشیدن طال یا همرا  داشتن پول نقد خودداری کنید.

اگر جزو افرادی هستید که این خطرات متوجه شماس , دق  بیشتری در ارتباطات 
 خود داشته باشید.

 .ها نشوید به هر کسی اعتماد نکنید و همرا  آن
 .هر کسی را در خودروی ش صی خود سوار نکنید

توانیم از باروز آن         اگر بدانیم در برابر آدم ربایی چگونه از خود مراقب  کنیم, بهتر می
 پیشگیری کنیم.

 فقر
های اجتماعای   به گفته بزرگان, فقر برادر دیوار به دیوار فساد اس . اکثر مفاسد و آسیب 

که مورد بررسی قرار گرف , ناشی از فقر اس . البته درصد باالیی از فقر موجود در یک  
جامعه بسته به خود فرد اس . البته درصدی نیز مربوط به سیاس  و جامعه اسا  کاه      

توان از آن رهایی یاف  ناگفته نماند که در جوامعی با مشکالت سیاسی و اقتصادی  نمی
زیاد, باز هم افرادی هستند که جزو ثروتمندان هستند و به راحتی درآمدهای بسیار بااال  

 .دارند
تواند مساائال      های مناسب می دهد که اراد  و پشتکار فردی و اید  این عامل نشان می

غیر قابل کنترل مانند سیاس  و اقتصاد جامعه را تح  الشعاع قرار دهد. پس بهتر اس   
قبل از هر چیز برای مراقب  از خود در برابر 

هاا را کاناار باگاراریام و از                  فقر, بهانه
های وجودی خود برای ایجاد انگیز   پتانسیل

 و کسب و کار بهر  ببریم.

 خودمراقبتی در نوجوانی
جوانی سنی بسیار حساس اس  و بیشتریان  

کند باید مستقل  ها و افراد مربوط به این سن اس . نوجوان احساس می آسیب در خانواد 
هاایای کاه       گیرد. این مسئله به خصوص در خانواد   شود و کم کم از خانواد  فاصله می

 .شود نزدیکی عاطفی کمتری با هم دارند سبب بروز مشکالت زیادی می
اگر خودتان جوان هستید یا در خانواد  خود نوجوان دارید باید به شدت از وی در بارابار   

های اجتماعی مراقب  کنید. اما در این سن حساس چگونه از خاود در بارابار              آسیب
های اجتماعی مراقب  کنیم؟ خانواد  و فرد هر دو باید در این سنین مراقب باشناد   آسیب

 .و هر کدام وظایفی بر عهد  دارند

 های اجتماعی وظایف جوان برای مراقبت از خود در برابر آسیب
تواند داشته باشد؛ مشکالت خاود را     خانواد  بهترین دوستی اس  که هر کسی می

 فقط با خانواد  خود در میان بگرارید.

برای داشاتان تامارکاز و              کافی داشته باشید. اکثر مردم 
ساعا    8تا  7هوشیاری کافی در حین مطالعه, هر شب بین 

 خواب نیاز دارند.

 ( در حین انعطاف پذیری واقع بین هم باشید3
ساع  از یک روز را به کار, مطالعه, زندگی اجتماعی و    ۰۱تا  8به طور معمول حدود 

هر کار عملی دیگری که نیاز دارید, اختصاص دهید. به عنوان یک دانشجوی تاماام      
ساع  از هر هفته را به مطالعات دانشگا  از    35وق  از شما انتظار می رود که حدود 

جمله زمانی که برای سمینارها و س نرانی ها صرف می کنید, اختصاص دهید. اگار     
 2۱ساع  از هفته را به یادگیری با حضور مربی اختصاص دهید باایاد از          ۰5فقط 

ساع  دیگر خود برای مطالعه ی ش صی خود استفاد  نمایید. همچنین باید به خاطر  
داشته باشید که کارها معموال زمانگیرتر از مدتی اسا   
که انتظار دارید. بنابراین اندکی زمان اضاافای را باه         
مواردی اختصاص دهید که یک کار زمانی بیشاتار از     

 مقدار زمان مورد انتظار صرف می کند.

( برای جلوگیری از تکرار های بیش از حدد   4

 زمان کافی صرف برنامه ریزی کنید
اختصاص دادن زمانی به تحقیق, برنامه ریزی و تفکار  

یکی از کارهای مهم برای مدیری  خوب زمان اس . زمانی برای پردازش اطاالعاات   
جدید در نظر بگیرید و برای نحو  ی استفاد  از این اطالعات برنامه ریزی نمایید. این 
کار می تواند از بازخوانی و تکرارها جلوگیری کند. یکی از را  های بارنااماه ریازی        

اثرب ش قبل از تحقیق, تهیه ی لیستی از چیزهایی اس  کاه مای     
خواهید بدانید بنابراین می توانید زیر هر یک از عناوین, یاادداشا      

 هایی تهیه کنید.

 ( از تعلل و انحراف اجتناب کنید5
یکی از را  های جلوگیری از اتالف وق , فکر دربار  ی مکان های م تالاف بارای      
مطالعه اس  که بیشترین تمرکز را دار آنجا دارید. در چه جاهایی بیشتر حواستان پرت  
می شود؟ آیا چیزی هس  که بتوانید برای لرت ب ش تر کردن مطالعه ی خود انجام 
دهید؟ به یاد داشته باشید که آنچه که برای یک فرد اثر خوبی دارد, لزوما برای شماا  
هم موثر نیس . برای برخی از افراد درس خواندن گروهی با دوستان می تواند کارایی  
شان را محدود کند. اما برخی دیگر با مطالعه ی گروهی می توانند انگیز  ی خود را    

 باال برد  و از تعلل اجتناب نمایند.

 ( برای باز کردن ذهن خود بین زمان های مطالعه ورزش کنید6
چه باور داشته باشید چه نداشته باشید, ورزش همانند خواب عمل می کند. ایان کاار     
می تواند تمرکز ذهن شما را باال ببرد و به شما کمک کند که بین مطالاعاات خاود,      
فکرتان را آزاد کرد  و قدرت ذهنتان را باال ببرید. اگر زیاد تمرین نداشته اید, هر روز    

 دقیقه پیاد  روی کنید و کمک تا جایی که می توانید آن را افزایش دهید. ۰۱

 ( آیا سازماندهی شما موثر بوده است؟7
بررسی و ارزیابی مجدد برنامه می تواند به شما کمک کند تا تش یر دهید آیا برای 
تکمیل کارهای دانشگا  نیاز به تغییری دارید یا نه و همچنین به شما کمک می کناد  

  تا زمانی برای استراح  و گرراندن زمان با دوستان و خانوادتان داشته باشید.



افسردگی یکی از مشکالت جدی جامعه امروزی اس  که بیشاتار افاراد      
 بصورت خفیف یا شدید با آن درگیر بود  و یا قبال آن را تجربه کرد  اند..

 افسردگی چیست؟

افسردگی حالتی اس  که در آن, ش ر روحیه و نشاط باالیی نداشته و یا به کلی فاقد 
روحیه و نشاط الزم برای زندگی اس . این وضعی  بسته به میزان سطح افسردگای و     
نوع آن می تواند موجب احساس پوچی, تنهایی, درماندگی و د  ها ماورد دیاگار در          
ش ر افسرد  شود که حتما می بایس  برای جلوگیری از خودکشی و یا حادتر شادن    

 مشکل, سریعا تح  درمان قرار گیرد.

 دالیل ابتال به افسردگی چیست؟

برای ابتال به افسردگی نمی توان یک دلیل قطعی آورد؛ زیرا در اکثر مواقع این بیمااری  
با ترکیب چند عل  متفاوت , اتفاق میافتد. این عل  ها ممکن اس  فیزیولوژیکی بود  و 

ش ر باشد. تش یر ریشه افسردگی باه عاهاد        زندگی  یا به خاطر شرایط و سبک 
روانشناس مت صر اس  اما یکسری دالیل که در بیشتر افراد یکسان بود  , به شارح  

 زیر می باشد.

 سابقه خانوادگی

اگر در خانواد  شما ش صی وجود دارد که دچار افسردگی شد  باشد , احتمال اینکه شما 
 نیز درگیر افسردگی شوید باال می رود.

 سابقه اتفاق تلخ در کودکی

اتفاقات تل ی که در کودکی برای فرد می افتد , تاثیر باالیی بر نحو  واکاناش نشاان      
دادن وی , به اتفاقات می گرارد. افرادی که موارد تلخ بارایشاان اتافااق افاتااد  در              
بزرگسالی به طور متفاوتی تصمیمات خود را میگیرند و در مواجهه با حاوادث نااگاوار        

 آسیب پریر تر هستند.

 ساختار مغز

در مواردی که لوب جلویی مغز شما فعالی  کم تری دارند احتمال ابتال به افسردگی باال 
خواهد رف . البته دانشمندان بطور کامل نمی دانند که کم شدن فعالی  این قسم  از    

 مغز بعد از ابتال به افسردگی اتفاق میافتد و یا قبل از آن.

 بیماری های زمینه ای

داشتن یکسری از بیماری ها و شرایط خاص می تواند احتمال ابتال به افسردگی را بااال  
 ببرد. بیماری هایی مثل بی خوابی مزمن , درد های مزمن و بیش فعالی. 

 مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی

سابقه مصرف مواد م در و اعتیاد به الکل نیز تاثیر به سزایی در ابتال به افسردگی دارد. 
درصد ازافرادی که به مواد م در و الکل اعتیاد دارند , به افسردگی نیز مبتاال   ۰۰حدود 
 هستند.

به عالوه دالیلی که ذکر شد؛ دالیل زیر نیز ممکن است منجر به ابتال بده  

 :افسردگی شود

 پایین بودن اعتماد به نفس و انتقاد بیش از حد ش ر از خود.

 سابقه ش صی برای ابتال به بیماری های روانی دیگر.

 مصرف داروهای خاص.

اتفاقات ناگوار و استرس زا , مانند از دس  دادن یک ش ر عزیز ,   
 مشکالت اقتصادی و غیر .

 شناخت انواع مختلف افسردگی در جهت درمان

افسردگی افراد با توجه به شدت و میزان افسردگی و عالئم آن , دستاه  
بندی می شود. برخی از افراد تنها عالئم افسردگی را در حد کمی تجربه می کنند و  
در دور  ای کوتا  افسردگیشان بر طرف می شود. برخی دیگر نیز افسردگای را در       

 طوالنی مدت و با شدت باال تجربه می کنند.

 اختالل افسردگی وخیم

این نوع از اختالل افسردگی شدت باالیی دارد و با توجه به شدت عاالئامای کاه       
ش ر از خود نشان می دهد قابل تش یر اس . در این نوع احساس ناراحتای ,     
ناامیدی و بی ارزش بودن هرگز از ش ر دور نمی شود و هموار  با او همرا  اس . 
این احساسات بطور خودکار از بین نمی روند و قطعا نیازمند کمک گرفتن از یاک      

تا از عالئم افسردگی را حداقل به  5روانشناس با تجربه اس . اگر شما 
 هفته تجربه کرد  باشید , دچار این نوع از افسردگی شدید. 2مدت 

 اختالل افسردگی مداوم

این نوع از افسردگی نسب  به نوع قبل خفیف تر اس  اما بطور مداوم 
همرا  با ش ر می ماند. برای اینکه افسردگی شما جزو این دساتاه      

جای بگیرد , باید حداقل به مدت دو سال , عالئم افسردگی را داشتاه بااشایاد .         
افسردگی مداوم زندگی افراد را خیلی بیشتر از افسردگی وخیم تح  تاثیر قرار مای    
دهد , زیرا مدت زمان طوالنی تری ش ر را همراهی می کند. افسردگی درماان     
پریر اس  اما نکته حایز اهمی  این اس  که حتما به پروتکل درمانی خود , وفاادار  
باشید و عمل کنید. در صورتی که روند درمانی را نصفه رها کنید درمان شما بیشتار   

 به تعویق خواهد افتاد و عالیم شدید تر خواهند شد.

 مهمترین عالئم افسردگی

ماوارد    ایان در زیر به مهمترین عالئم افسردگی اشار  شد  اس . الزم به ذکر اس   
می تواند بصورت کوتا  مدت برای همه بوجود بیاید اما اگر عالئم ذکر شد  بیش از 
دو هفته بصورت مداوم وجود داشته باشد, می توان گف  ش ر افسرد  شد  اس . 
عالئم اصلی افسردگی بشرح زیر اس  اما تش یر افسردگی و همچنین سطح آن   

 می بایس  توسط روانشناس انجام شود.

 گریه کردن, ناراحتی و غمگین بودن

 کاهش سطح انرژی و شادابی

 احساس اضطراب و بی قراری

 کاهش یا افزایش اشتها

 کاهش یا افزایش خواب

 کاهش توان تمرکز و حافظه

 کاهش قدرت تصمیم گیری

 احساس گنا , ناامیدی و پوچ بودن

 احساس بی ارادگی و عدم وجود شوق و انگیز 

 راهکارهای کاهش و درمان افسردگی

از راهکارهای موثر در کاهش افسردگی می توان بده    

 موارد زیر اشاره نمود:

ورزش کردن و پیاد  روی به منظور ترشح هورمون آندورفین کاه  
 شادی آفرین اس .

گوش دادن به موسیقی شاد و عدم گوش دادن باه ماوسایاقای        
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ما خواسته یا ناخواسته در اجتماعی بزرگ زنادگای   
کنیم. حتی اگر گوشه عزل  اختیار کنیم, باز هم  می

به نوعی با اجتماع در ارتباط هستیم .از این رو نیاز  
داریم در اجتماع فردی موثر و مفید باشیم و عارف  
و قوانین اجتماعی را رعای  کانایام. از طارفای           

هاا باه      توان از آن هایی نیز ممکن اس  از همین اجتماع به فرد وارد آید که نمی آسیب
 راحتی گرر کرد.

ها جلوگیری شود, بهتر اس  اجتماع خود را بهتر بشناسیم و در  برای اینکه از این آسیب
های اجتماعی در اصل به هر رفاتاار    جه  رفع مشکالت موجود در آن بکوشیم. آسیب 

شود که که در چارچوب اصول و قواعد اخاالقای و عارفای          جمعی یا فردی گفته می
  .گنجد نمی

همچنین این چارچوب ممکن اس  کامال رسمی باشد یا غیر رسمی و مربوط به عارف  
 شاود.    جامعه محسوب شود. از این رو این رفتارها با منع قانونی یا اجتماعی روبرو مای  

گیرد, وی را باه ساما  ایان              گاهی اوقات شرایط اجتماعی که فرد در آن قرار می
هاای     برد. پس بهتر اس  بدانیم چگونه از خود در برابر آسایاب      ها پیش می ناهنجاری

 اجتماعی مراقب  کنیم؟
امروز  به عل  دامنه ارتباطی وسیع بین افراد و وجود انواع انحرافات در جاماعاه اگار      

های اجتمااعای    ندانیم چگونه از خود مراقب  کنیم ممکن اس  ناخواسته در دام آسیب
   م تلف بیفتیم.

گر در جامعه و کسانی که منافع خود را به هر چایازی تارجایاح         وجود افراد سواستفاد 
دهند, باعث تشدید مشکالت به خصوص برای کسانی شد  اس  کاه اطاالعاات       می

تاوان   های اجتماعی ندارند, اما با داشتن اطالعات کافی می زیادی در زمینه انواع آسیب
 بهتر در جه  مراقب  از خود عمل کرد. 

 های اجتماعی انواع آسیب

شوند که هر کدام بسته به شرایط فرد  های اجتماعی موارد متعددی را شامل می آسیب 

های اجتماعی که امروز   ترین آسیب ممکن اس  او را تح  الشعاع قرار دهد. از متداول 
گایارد و        به خصوص در بین جوانان شایع شد  اس  را در ادامه مورد بررسی قرار می

 .های مراقب  از خود نیز بیان شد  اس  برای هر کدام روش

  اعتیاد
شاود. اماروز          اعتیاد به هر عادتی نسب  به مواد م تلف طبیعی و شیمیایی گفته می

های متعددی وجود دارند. شاید به همین  دامنه این مواد آنقدر زیاد شد  اس  و در شکل
افتند و با یک دارو درمانی دوستاناه   عل  اس  که اکثر افراد ناخواسته در دام اعتیاد می

 کنند به سم  غول اعتیاد سوق پیدا می
این مواد ممکن اس  بر روی جسم, ذهن یا هر دو تاثیر بگرارد.واین که در برابر اعتیاد  

 برای جوانان اهمی  زیادی دارد  چگونه از خود مراقب  کنیم؟
دوستان خود را با دق  بیشتری انت اب کنیم و برای مراقب  از خود هایاچ گاا         

های دوستانه از ماوادی   سراغ افراد با رفتارهای پرخطر برای دوستی نرویم در جمع
 که اطالعات کامل در مورد آن نداریم استفاد  نکنیم

هر کاری ارزش امتحان کردن را ندارد, چه بسا با یک بار مصارف ماواد بارای          
 همیشه به آن اعتیاد پیدا کنید

هاا     خانواد  خود بهترین دوستان تان هستند پس بهتر اس  در هر کاری باا آن     
 مشورت کنید

اوقات فراغ  خود را به کارهای ارزشمند مانند کتاب خوانی, ورزش و ... اختصاص   
 دهید

 ها باال ببرید های آن اطالعات خود را در مورد مواد م در م تلف و آسیب
های اجتماعای   و در آخر بهتر اس  برای این که بدانیم چگونه از خود در برابر آسیب

مراقب  کنیم و دچار اعتیاد نشویم, به این مساله توجه داشته باشید همیشه کساانای   
دانند. از این رو حتی به دوستان چندین سالاه    که دوستدار ما هستند صالح ما را نمی

 .خود نیز برای امتحان هر ماد  ای اعتماد نکنید

  خودکشی
های اجتماعی که ممکن اس  هر کسی با هر شرایط اجتماعی و  یکی دیگر از آسیب

فرهنگی به آن روی آورد, خودکشی اس . این گنا  ناب شودنی متاسفانه این روزهاا   
های اجتامااعای راباطاه         های زیادی رواج یافته اس  خودکشی با آسیب در خانواد 

 شود  مستقیمی دارد اما گاهی اوقات در بین افرادی با شرایط عالی نیز دید  می
قبل از هر چیز بهتر اس  بدانید, اکثر افرادی که به سم  آسیب اجتماعی خودکشی 

روند, ممکن اس  چندان به آن فکر نکرد  باشند. حتی افرادی هستند که هایاچ     می
  .کردند روزی به خودشان آسیب برسانند گا  تصور نمی

ها, برای هاماگاان       هایی برای مراقب  از خود در برابر این آسیب پس دانستن روش
 .تواند در این زمینه کارساز باشد اهمی  دارد. توجه به نکات زیر می

همیشه به یاد داشته باشید که خودکشی و هر گونه آسیب به خود در دیان ماا     
 .شود نهی شد  و جزو گناهان ناب شودنی محسوب می

انگیز  خود را برای زندگی باال ببرید و از کارهایی که احساس پوچی به شاماا     
 .دهد دوری کنید می

صبر را فراگیرید و از تصمیم گیری عجوالنه بپرهیزید. گاهی اوقات واقعی  باا     
 .بینید بسیار متفاوت اس  و برای کشف آن نیاز به صبر دارید آنچه در ظاهر می

ها حل  کنید بدانید که روزی تمام آن اگر مشکالت زیادی را در زندگی تجربه می
 .خواهند شد چه بسا آن روز چندان هم دیر نباشد

خودتان را به کارهایی که عالقه و استعدادتان به سم  آن گرایش دارد مشغول 
 .کنید

در مورد هر مشکلی با خانواد  یا مشاور مورد اعتماد صحب  کنید تا بتوانند باه    
 .شما را  حل ارائه دهند

شوید  هایی را که در زمینه خودکشی صورت گرفته اس  ببینید متوجه می اگر بررسی
شوند. اماا گااهای          که اکثر این افراد در همان لحظات اول از کار خود پشیمان می
 !اوقات برای پشیمان شدن و تصمیم درس  بسیار دیر شد  اس 

  سرقت
های اجتماعی مراقب  کانایام     خواهید بدانید که چگونه از خود در برابر آسیب اگر می

هاای     بهتر اس  تمام موارد موجود در جامعه را بررسی کنید. سرق  یکی از آسایاب   
اجتماعی اس  که بسیار رایج اس . ممکن اس  از فرد سرق  شود یا خود به سما    

 .سرق  گرایش پیدا کند
در هر دو صورت وی دچار آسیب اجتماعی شد  اس . با توجه به این کاه شارایاط       
 .اقتصادی امروز  چندان مساعد نیس , آمار سرق  نیز به مراتب باال رفاتاه اسا        

برای جلوگیری از این که دچار سرق  نشویم باید مسائل امنیتی را برای منزل خاود  
های الزم را از وسایال باا ارزش        رعای  کنیم و هنگام حضور در جامعه نیز مراقب 
 .مانند کیف, گوشی موبایل, طال و ... داشته باشیم

برخی افراد ممکن اس  به دالیل متعددی مانند فقر, زیاد  خواهی, هیجان و ... باه       
اند که مسائل اخاالقای    سرق  روی آورند. اکثر افرادی که در خانواد  ای بزرگ شد  

چندان حائز اهمی  نبود  اس  و از طرفی بی توجهی به فرزند زیاد اس , باه ایان       
  .کنند مسائل گرایش پیدا می

های اجتماعی پایدار ساخ  تا  از این رو باید بنیان خانواد  را بر اساس محب  و ارزش
افراد به مسائل غیر اخالقی روی نیاورند. گاهی اوقات بی توجهی به فرزندان باعاث   

شود تا وی بدون این که مشکالت مالی داشته باشد, به سم  سرق  برود تا از    می
 .این طریق جلب توجه کند یا از خانواد  انتقام بگیرد
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 غمگین

 معاشرت کردن با افراد شاد و شوخ طبع و عدم معاشرت با افراد غمگین

 رفتن به مسافرت و لرت بردن از طبیع 

 حل کردن مساله

 فکر نکردن به گرشته و سرگرم کردن خود

 تغییر دکوراسیون خانه یا محل کار

 خرید کردن برای خانم ها

 توکل کردن به خدا و پیشه کردن صبر و بردباری

 مشارک  در انجام کارهای خیر و خداپسندانه

 انرژی و تفکر مثب  داشتن بواسطه مثب  اندیشی

در حال زندگی کردن و عدم درگیر کردن ذهن به آیند  که ماوجاب   
 استرس و نگرانی می شود

 مدیری  زمان و برنامه داشتن برای خود و متعاقبا عمل به آن

 نداشتن انتظار نابجا و بیش از حد از خود و دیگران

 انجام دادن کارهایی که دوس  داریم آنها را انجام دهیم.

 دوری کردن از مصرف مشروبات, دخانیات و مواد م در

 کم کردن مصرف اینترن  و گوشی ( در کل کم کردن تاثیر تکنولوژی در زندگی (

 مراجعه به روانشناس برای درمان افسردگی

همانطور که گفته شود راهکارهای فوق موجب کاهش افسردگی می شود اماا درماان     
افسردگی بصورت کامل در ت صر مشاور روانشناس اس . راهکارهای درمانی بارای   
افراد م تلف با یکدیگر متفاوت اس  و برای درمان کامل می باایسا  حاتاماا باه             

 روانشناس مراجعه نمود.

یکی از مشکالت گریبانگیری اسا  کاه      اهمال کاری
طور کلی, عملکرد افراد را بشدت تح  تأثیر قرار می  به

دهد. واژ   اهمال کاری, معادل تعلل, تنبلی و ساهال        
انگاری دانسته شد  اس . با وجود این, بایان اهاماال        

هایی قائل شد  اند؛ از جمله اینکاه   کاری و تنبلی تفاوت
فرد تنبل نسب  به انجام کار بی میل و بی انگیز  اس ؛ ولی فرد اهمال کار, خاود را    
مشغول فعالی  های غیرضروری دیگر می کند تا از انجام فعالیتی که اکنون اولاویا    
دارد, اجتناب کند. معادل التین واژ   اهمال کاری از دو ب ش تشکیل شاد  اسا :        

«pro»  و به گونه  تح  الفظی باه     »فردا«و به معنی  »پیش«و   »جلو«به معنی
اس  اهمال کاری پدید  ای شناختی, عاطفی و رفتاری اس  و بارای   »تا فردا«معنی 

آن انواع م تلفی؛ از جمله اهمال کاری تحصیلی, اهمال کاری در تصمایام گایاری,       
 اهمال کاری روان رنجورانه, و اهمال کاری وسواس گونه مش ر شد  اس .

گرچه اهمال کاری می تواند در هر زمینه ای رخ دهد؛ ولی نوع برجسته آن اهاماال     
کاری تحصیلی اس  که به معنی تمایل غیرمنطقی برای تأخیر در شروع یاا کاامال      
کردن یک تکلیف اس . با اینکه دانشجو قصد انجام تکلیفی را دارد, نمی تواند انگیز   
کافی برای انجام آن را در خود ایجاد کند  و مشغول فعالی  های غیرضروری و لارت  

درصد تا  64های زودگرر می شود. میزان اهمال کاری در بین دانشجویان دانشگا  از  
 درصد گزارش نمود  اند. 4۰درصد متغیر اس . در ایران, آمار اهمال کاری را  55

طاور     اهمال کاری شامل دوسطح رفتاری و شناختی اس . در سطح رفتاری, فرد باه    
کامالً اختیاری تکلیف خود را در زمان مقرر انجام نمی دهد. اهمال کاری در ساطاح      

های اولیاه کاه در        شناختی به صورت ناتوانی در تصمیم گیری بموقع اس . پژوهش 
گرفته, بیشتر بر سطح رفتاری آن متمرکز بود  اسا . از      رابطه با اهمال کاری صورت

دیدگا  رفتارگرایان, رفتار اهمال کارانه براساس محیط و تجربه های پیشین فرد یااد    
گرفته می شود. از نظر روان شناسان شناختی, باورهای غیرمنطقی, رفتار اهمال کارانه  
را شکل می دهد؛ بویژ  در دانشجویانی که ارزش خود را تنها براساس توانایی شاان    
درانجام تکالیف می سنجند. طبق نظریه روان کاوی, اضطراب موجب باروز اهاماال       

, مکانیزم دفاعی اجتنااب  «خود»کاری می شود. به محض تش یر اضطراب توسط  
فعال می شود و در نتیجه تکالیف به اتمام نمی رسندزیراتهدیدی برای خودمحاساوب   

 می شوند.
گونه ای متفاوت به اضطراب واکنش نشان مای     بر اساس تفاوت های فردی, افراد به

دهند. به عبارت دیگر, شیو  های مقابله  افراد با موقعی  های اضطراب زا ماتافااوت     
به فرایند مدیری  تقاضاهای بیرونی یا درونی که ازتوانایی های فارد    »مقابله«اس .  

های مقابله با استرس, کاه تاوساط         کلی, سبک طور دشوارتر اس , گفته می شود. به 
های شناختی و رفتاری اس   اند, تالش معرفی شد  ۰586الزاروس و فولکمن در سال 

که فرد برای جلوگیری, مدیری  وکاهش تنیدگی انجام می دهد. سه نوع سبک مقابله 
را معرفی شد  اس . راهبرد مقابله ای مساألاه       ای مسأله مدار, هیجان مدارو اجتنابی

مدار, شیو  هایی را توصیف می کند که براساس آن, فرد اعمالی را که باید بارای از    
بین  بردن تنیدگی انجام دهد, بررسی می کند. رفتارهای مسأله مدار شامل جستجوی  
اطالعات بیشتر دربار  مسأله, تغییر ساختار مسأله از نظر شناختی و تعیین اولوی , گام 
های مورد نیاز برای حل مسأله اس . راهبردهای مقابله ای هیجان مدار شیو  هایی را 

های او متوجه  توصیف می کند که براساس آن فرد بر خود متمرکز شد , تمام کوشش
کاهش احساسات ناخوشایند اس . واکنش های مقابله ای هایاجاان مادار شاامال            

شدن, پرداختن به رفتارهای عیبجویانه, اشتغال ذهنی و     کردن, عصبی و ناراح  گریه
خیال پردازی اس . در نهای , راهبردهای مقابله ای اجتنابی, مستلزم فعالیا  هاا و        
تغییرات شناختی اس  که هدف آن اجتناب از موقعی  تنش زاس . رفتارهای مقاابلاه    

 ای اجتنابی ممکن اس  به شکل تمایل به جمع و افراد دیگر باشد.
پژوهشگران در تحقیقات خود عوامل متعدد دیگری را در ارتباط باا اهاماال کااری         
شناسایی نمود  اند. برخی از این عوامل عبارتند از: ترس از شکس , تنفر از اناجاام         
وظایف ترس از ارزیابی منفی, عادات نادرس  در مطالعه, انتظار موفقی  قاطاعای ,        
عقاید غیرمنطقی وکمال گرایی . کمال گرایی مجموعه ای از معیارهای بسایاار بااال       
برای عملکرد اس  که با خود ارزیابی های منفی, انتقادات و سرزنش خاود هامارا         

 اس  .
ای  نحو احسن انجام دهد, به انداز  در تالش اس  کاری را به  زمانی که فرد کمال گرا

نگران شکس  ها واشتباهات جزئی اس  که انجام کار را به تاعاویاق مای انادازد.          
ن ستین بار هماچک در تعریف خود در چهارچوب یک مدل نظری, دو بعاد کاماال      

را مطرح کرد. کمال گارایای باهاناجاار           وکمال گرایی روان رنجورانه گرایی بهنجار
نحوی اس  که استانداردهای ش صی فرد در سطح باال؛ ولی قابل دسترس اسا .   به

گرایش به نظم و تعالی در امور, انگیزش برای رسیدن به پاداش مثبا  و احسااس       
رضایتمندی از عملکرد از ابعاد کمال گرایی بهنجار اس .در کاماال گارایای روان            
رنجورانه, فرد با استاندارهای سطح باال و غیرواقع بینانه, ناگارانای مافارط درباار            
اشتباهات و نقایر ش صی, ادراک فشار زیاد از محیط برای کاامال باودن, ادراک        
فاصله زیاد بین عملکرد ش صی و استانداردها و شک و تردید اجبارگاوناه در اماور        

روس . کمال گرایی روان رنجورانه با عاطفه منفی همبستگی مثب  دارد.در واقاع     روبه
 ارتباط معنادار بین اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی وجود دارد.

پژوهش ها مؤید آن اس  که اهمال کاری می تواند موجبات کااهاش عامالاکارد           
هاای مانافای        تحصیلی فرد را فراهم سازد, افسردگی به بار آورد, و تجربیات هیجان

همچون شرم و احساس گنا  پایدار در فرد ایجاد کند. همچنین, می تواند پیامادهاای    
 مهم و عینی مانند از دس  رفتن فرص  ها, درآمد و زمان را درپی داشته باشد.

 اهمال کاری چیست؟

رفتار  یا سلوک یعنی کاری که یک ماوجاود زناد           
کند؛ یعنی کلیه اعمال موجود زند  از جمله پاسخ به   می

ای, از انواع رفاتاار باه        ها, چه حرکتی چه غد   محرک
آید. رفتار معمواًل پایاچایاد  اسا  و در               حساب می

های واقعی به ندرت ساد  اس . حتی یک عمل به ظاهر ساد  هم ماعاماوالً از         موقعی 
ای از رفتارهای کوچک تشکیل شد  اس . بررسی رفتارهای انسانای ماوضاوع         مجموعه

دهد. باه      دانش روان شناسی اس . رفتار پاس ی اس  که ارگانیسم به انگیز  بیرونی می 
بیان دیگر رفتار واکنشی اس  که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زند  سار    

تر از سایر موجودات اس . دلیل ایان پایاچایادگای             زند. این رفتار در انسان پیچید   می
فرایندهای ذهنی گسترد  و تو درتوی انسان اس  که روی هم رفتاه ماوضاوع داناش         

دهد. به هر نوع پاسخ ارگانیزم که در مقابل محرک های درونی   روانشناسی را تشکیل می
و بیرونی ارائه می شود, رفتار می گوییم که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیام و باه       
وسیلۀ ابزار قابل رؤی  اس . در علم روانشناسی رفتار کاربرد زیادی دارد و یاکای از            

های روانی کشف از طریق مشاهد  بالینی و سناجاش    های کشف بیماری مهمترین شیو 
گردد. همچنین برروی حااالت    رفتار اس  که از طریق متدهای علمی پژوهشی انجام می

شوند. رفاتاار,     هایی گراشته شد  که به رفتارهای م تلف خواند  می گوناگون فرد هم نام
کند که فارد )بار اسااس            امری تصادفی نیس ؛ بلکه معلول اس  و در جهتی میل می

منافعش(, آن را باور دارد. بدیهی س  که افراد, با هم متفاوت اند. افرادی که در وضعی     
یکسان, قرار گیرند؛ کار مشابهی, ن واهند کرد؛ ولی, ثبات رویه, منشأ رفتار هماه افاراد     

تاوان پایاش       اس . ثبات رویه در رفتار, اهمی  بسیار زیادی دارد. زیرا, بر اساس آن, می 
بینی کرد. در بیشتر موارد که تابع نوعی نظم بود  و سازمان یافته هستند, رفتار دیگاران,   

ها, صد در صد درس  ن واهند بود(. عماومااً,      قابل پیش بینی س  )البته, این پیش بینی 
توان پیش بینی کرد و تحقیق سیستماتیک دربار  رفتار, وسیله یاا روشای,      رفتارها را می

های دقیق و معقول اس . رفتار انواع م تلفی را شامل می شود که برخی  برای پیش بینی
از آنها به شرح ذیل اس : رفتار اجتماعی: یعنی هر رفتار که متضمن کنش متقابل دو یاا    
چند انسان باشد. رفتار اجتماعی را می توان به دو گونۀ بسیار گسترد  تقسیم کرد: رفاتاار     
جامعه پسند و رفتار جامعه ستیز. رفتار پرخاشگری: وقتی بروز می کند که یک ماوجاود       
زند , حمله جسمانی یا لفظی خصمانه به یک چیز یا موجود زند  دیگار کاناد. رفاتاار           
پرخاشگرانه چنان رایج اس  که به راحتی می توان نتیجه گرف  که تمایل رفتاری ذاتای  
به رفتار پرخاشگرانه وجود دارد و این هم یکی از سائقه های زیستی اس .رفتار مایالای       
اس  بدوی برای نابود کردن دیگران و نیز نابودی خود. رفتار جمعی: رفتار جمعی نوعای    
رفتار نسبتاً بی ساختار, خودانگی ته, هیجانی و پیش بینی ناپریر اس . افراد هنگامی کاه   
در رفتار جمعی درگیر می شوند, به محرک خاصی که ممکن اس  ش ر یاا رویاداد       
خاصی باشد, پاسخ می دهند. رفتار نشاندار: رفتارهای متمایز کنند  ای اس  که تاوساط     
مجرم برای ارضای نیازهای روان شناختی و احساسی وی صورت می گیرد. عاالو  بار      
این, چنین رفتارهایی برای کامل نمودن عنصر مادی جرم ضروری نمی باشد. باررسای      
آنها می تواند به تش یر نیازهای روان شناختی یا احساسی مجرم کمک ناماایاد. از         
سویی به هر گونه رفتاری که در باف  اجتماعی رخ می دهد و از دیدگاا  روانشانااسای       

گویند. همچنین به رفتار هایای کاه       گیردرفتاراجتماعی می اجتماعی مورد مطالعه قرار می
م الف با قوانین جامعه اس  رفتار جنایی گفته می شود. رفتار جنایی خود نوعی رفاتاار      

 . اجتماعی اس 

:)Behavior(رفتار 
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بشر امروز از رویدادهای گوناگون اجتماعی, محیطی, شغلی, خانوادگای  

و ناکامی ها رنج می برد. این در حالی اس  که رفا  حاصل از پیشرف   

فناوری, سبب روحیه راح  طلبی و کاهش ظرفی  و تحمل او شاد       

 تأثیرمعنویت برصبر و بردباری دانشجویان 

اس . در چنین شرایطی, برخورداری از ویژگی صابار تاوان         

درونی انسان و تاب آوری وی را ارتقا می ب شد, خاویشاتان    

داری مستلزم مدیری  و مهار احساسات اس  و افراد خویشتن 

دار از ثبات هیجانی بیشتری برخوردار خواهند بود. این امر کارایی آنان را در عارصاه    

های گوناگون زندگی افزایش می دهد. در قرآن کریم نیز به استعان  از صبر در کنار  

فریضه نماز سفارش شد  اس , لرا پرداختن به این موضوع در جه  رسایادن باه        

آرامش و سالم  معنوی اهمی  به سزایی دارد. از این رو صبر در مقابله با تاناش,      

پیشگیری از تنیدگی و رسیدن انسان به آرامش و سالم  معنوی نقش دارد. تحلیال   

متون نشان دهند  آن اس  از نگا  قرآن و روایات نقش های بسیاری بارای صابار      

متصور اس  که از جمله می توان موارد زیر را برشمرد: نقش کنترلی کاه غارایاض       

انسان و خشم او را کنترل می کند, نقش مقابله ای که با استرس ها و فشاار هاای     

روانی که بر انسان وارد می شود, مقابله می کند, نقش توسعه ای و تقویتی که مای    

تواند امید رضای  و شادکامی را در انسان به وجود آورد. بنابراین صبر در کنار فریضه  

نماز, اگر توأم با نگا  الهی باشد می تواند به کنترل تنش ها و پیشگیری از تنیادگای   

 انسان کمک کند.

 ویروس کرونا سالمت روان دانشجویان را نشانه گرفته است

در معرض خطر باالی اباتاال باه         ۰5گیری بیماری کووید  دانشجویان پیش از همه
اختالالت روانی مانند افسردگی و اضطراب بودند و در حال حاضر نیز سطوح بسایاار   

کنند و از    عمومی جامعه تجربه می  های روانی را نسب  به جمعی  باالتری از ناراحتی
 زمان شیوع بیماری کووید در معرض خطر بیشتری قرار گرفتند.

درصد از دانشجویان سطوح بسیار باالیی از فشار روانای  23ها نشان داد  نتایج بررسی
 گیری را گزارش کردند. درصد قبل از همه ۰5گیری و  )پریشانی( طی همه

دهد و ایان   افراد را به دالیل متعددی افزایش می  گیر میزان استرس های همه بیماری
موارد بین دانشجویان دانشگا  شامل اثرات سالمتی مرتبط با بیماری, نگرانی در مورد 
بیمار شدن, ناتوانی در کار و اجبار به مطالعه آنالین و دوری از دوستان و خااناواد        

 اس .
آوری استرس  روان و تاب  در همین رابطه محققان موارد ذیل را برای ارتقای سالم 

 در بین دانشجویان ارائه کردند:
 ترین تمرین برای کاهش عالئم اضطراب تمرکز توجه به لحظه حال اس ؛ مطمئن

هاای     مؤثرترین تمرین برای کاهش عالئم افسردگی, درگیر شادن در فاعاالایا            
 ب ش و ش صی معنادار اس ؛ لرت

دهد و  روابط مثب  با دیگران عالئم اضطراب و بدگمانی را کاهش می
 ب شد؛ احساسات مثب  را بهبود می

 برد؛ طبعی عالئم اضطراب را از بین می شوخ
برد و انجام این  داشتن یک دفتر خاطرات عالئم اضطراب را از بین می

 کار ممکن اس  احساسات مثب  را نیز بهبود ب شد؛
برد اما به انداز  تمرکز توجه  پریرش در شرایط دشوار نیز عالئم اضطراب را از بین می

 طبعی, یادداش  روزانه یا روابط مثب  نیس ؛ بر لحظه حال شوخ
هاا باه        بینی, خوددلسوزی, آگاهی از احساسات و مصرف پروبیوتیک قدردانی, خوش
کند اما به انداز  سایر تمرینات ذکر شد  بااال ماؤثار         روان کمک می  بهبود سالم 

 نیستند؛
دهد. همچنین اگر فارد بایاش از          ورزش عالئم افسردگی و اضطراب را تسکین می

 تواند احساسات مثب  را بهبود ب شد. سطح توانایی به خود فشار نیاورد, می


