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 با سالم خدمت دوستان مشاوره ای

دانشجویان دانشگاه ها به سبب حساسیت دوران رشد  و        

تحول خود و نیز شرایط بحرانی این برهه از زن گی، به ویدهه   

در سال های اول ورود به دانشگاه فشارها و ناراحتدی هدای     

کنن . از جمله: گسستن از زن گی قبدلدی     بیشتری را تجربه می

که در خانواده بودن ، ورود به زن گی دانشجویی و ندیداز بده      

سازگاری با محیط دانشگاه و خوابگاه، مد یدریدت مسدا د         

 معیشتی، تحصیلی و عاطفی.

لذا مراکز مشاوره ی دانشجویی دانشگاه ها با ه ف کمک  به  

چنین مواردی به عنوان م یریتی مستق ، فعالیت خود را در     

 مجموعه ی معاونت دانشجویی دنبال می کنن .

مشاوره به معنی پن  و ان رز دادن نیست، مشاور به دنبال ان   

است که به شما کمک کن  تا بر مسا لی که شما را ندگدران     

کرده یا به زحمت ان اخته است، تمرکز کنی   و بده در           

روشنی از آن ها برسی . نقش مشاور حمایدت کدردن، در         

کردن، گوش دادن و پاسخ دادن ب ون قضاوت و انتقاد است . 

او به ارزش ها، انتخاب ها و سبک زن گی شما احتدرا  مدی     

گذارد. او کمک می کن  تا احساساتتان را بشنداسدید  و در         

مواردی، آنچه را که در الیه های زیرین مشکالت کنونی  شما 

وجود دارد، شناسایی کنی . او می توان  در تصمیم گیری هدا،     

 انتخاب ها یا تغییراتی که به نغع تان است، شما را یاری کن .

 

 با آرزوی موفقیت و سالمتی تک تک شما عزیزان

 سـخـن سردبیر

دانشجویان گرامی لطفا نظرات، انتتتقتادات و        

پیشنهادات خود را یا به صورت حضوری و یا به کمتک  

 درگاه ارتباطی زیر با ما مطرح کنید.

 
@cmu_hamyaran 

 
cmumoshavere@gmail.com 

 
www.counselingcmu.ir 

 

82727213-450 
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 اعتیاد_به_نه#دلیل برای  2

 مصرف مواد به ب ن ص مه می زن . 2

مصرف مواد صدمات زیادی به بدن و   
به خصوص مغز انسان وارد می کند. در  
این میان، الکل یکی از  مهمهرهنهریهن      

موادی است که می تواند صدمات جبران ناپهییهری بهه       
مغز انسان وارد کند. گاهی اوقات، بعضی افراد مهرهکهن       
است مصرف بعضی از مواد مانند الکل را کهرهی دهادی      
تلقی کنند. در حالی که این طور نیست و الکل به شهدت   

 دوارض منفی در بدن انسان ایجاد می کند.

7 
افرادی کهه مصهرف کهنهنهدد مهواد             
هسهههنند سبک زندگی خاصی دارنهد    
که معروال چندان ساله  نهیهسهنهنهد.         

هنگامی که فردی مادد ای را مصرف کند، بیشهههنهر و    
بیشنر با  اینگونه افراد ارتباط پیدا می کند که مهرهکهن      
است تحت تاثیر سبک ناسال  زندگی آنان نیز قرار بگیرد. 
این موضوع به خصوص در مورد سهههیگار و قلیهان بهه     
شدت صادق است. کسی که قلیان نری کشهههد، مسلرها   
هیچ گاد به قمود خانه نری رود. ولهههی وقنی فردی اهل 
قلیان اسهههت و گاد و بی گاد به قمود خانه مهههی رود،   
با افراد مصرف کنندد که ویژگی های خاصی دارنهد بهه     
مراتب بیشنر ارتباط پیدا می کنند و مرکن است تهحهت   

 تاثیر آنما نیز قرار بگیرد.

مصرف مواد باعث ارتباط با افرادی 

می شود که سبک زن گی ناسالمی 

 دارن .

8 
هنگامی که فردی مواد را تجربه نکردد 
باشد، با اثرات آن نیز آشنایهی نهدارد.     
ولی، هنگامی که مادد ای را تهجهربهه      

کرد و مصرف آن مادد تا حهههدی بادث کاهش موقنهی  
ناراحنی های او چه بدنی و چه روانی بشود، مرکن است 
هر زمانی که دچار ناراحنی و احسهههاس منفی شد،  رای 
کاهش احساسات منفی به سهههراغ آن مادد برود و بهه    

 هرین ترتیب، وابسنگی به مواد شکل می گیرد. 

مصرف مواد به عنوان راه حلی البته 

غلط برای مقابله با سختی و فشدار  

 تب ی  می شود.

0 
هرچند مرکن است بسهههیاری از افهراد    
مصرف کنندد، سهههادت ها در خصوص 
مفید بودن مواد و بی ضرر بودن آنهمها     

بحث کنند. ولی، در دوض مصرف و مشکالت ناشی از    
آن بر کسی پنمان نیست، به خصهوص فهرد مصهرف          
کنندد. به هرین دلیل، مصرف مواد هریشه بها احسهاس      
ضعف و ناتوانی هرراد است. به خصوص هنگامهی کهه      
مصرف مواد شهههدت گرفت و پیامدهای منفی دیهگهری   
نیز ایجاد کرد، دزت نفس فرد را کاهش می دههد. در       
چنین شرایطی، فرد خود را انسانی ناتوان، بی ارزش و ...   
تلقی می کند. نکنه مم  آن اسهههت که کاهش دهزت     
نفس، خود بادث ایجاد مشکالت و بیراری های روانهی    

 دیگری می شود به خصوص انواع افسردگی ها.

مصرف مواد باعث کاهدش عدزت     

 نفس فرد می شود.

5 
هنگامی که فردی به مصرف مههههههادد    
ای بپردازد، افراد سال  تر که بیشنر بهه    
فکر خود هسنند خود بهه خهود از وی         

کنارد می گیرند. حنی زمانی که فردی به مصرف سیگهار   
و قلیان می پردازد، مرکن اسهههت از جرع افراد سال  تر 
طرد شهههود یا آنان خود را از چنین فردی دور کنند. در    
ننیجه، تعامالت و ارتباط فرد با افراد سال  کرنر و با افراد 
ناسال  بیشنر و بیشنر می شود که آنان نیز سهعهی مهی      
کنند وی را بیشنر ترغیب به مصرف و دوری از دوسنهان  

 سال  کنند تا بیشنر در جرع شان باقی براند.

مصرف مواد باعث کاهدددش و از     

بین رفتن شبکه ارتباطی سالم افراد 

 می شود.

1 
مواد مخنلف، از طریق تاثیری که بر مغز 
می گیارند، به شدت رفنار انسان را تغییر 
می دهند. دالود بر این، مصهرف ایهن        

مواد به گونه ای اسهههت که مشکالت منعدد روانهی در    
انسان بر جای می گیارند، از جرله  وابسنهگهی، خهوا       
آلودگی، ناهشهههیاری، ضعف در  تصری  گیری و تفکهر،  
اخنالل در حافظه و .... . دلی رغ  این که بسهیهاری از          
مصرف کنندگان برای تسکین موقنی و شادی کاذ  بهه  
سراغ مواد می روند، با این حال، بعهضهی از مهواد بهه           
خصوص از دسنه محرک ها به ویژد آمهفهنهامهیهن هها،         
افسهههردگی های مزمن و دیرپایی را موجب می شهونهد   
که درمان آنما نیز مشهکهل اسهت. دهالود بهر ایهن،                
بسهههیاری از مواد از جرلهههه توه  زاها، محرک هها و    
آمفنامین ها توه  و هییان نیز به دنبال دارند. به هریهن   
دلیل، رفنارهایی از فرد مشاهدد می شود که کامال جنون 
آمیز است از جرله بدبینی های شدید و بی ادنرادی بهه    
دیگران، باور به این که دشرنان شهههان در پهی آنهمها        
هسنند تا آنما را بکشند و یا شنیدن صداهها یها دیهدن        
تصویرهایی که وجود ندارد. بدیمی  اسهههههت چهنهیهن         
افرادی باید مدت ها تحهت درمهان ههای دارویهی و             

 غیردارویی سنگین قرار بگیرند. 

مصرف مواد و مشکالت ناشدددی از 

آن باعث مشکالت به اشت رواندی  

 متع دی می شود. 

2 
مصرف هر نهههوع مهادد ای، بهادهث          
کاهش سهههطح هشیاری فرد می شهود.  
در چنین شهههرایطی، فرد قادر نیست از   
آن چه می داند اسنفادد کند یا بر اسهاس  

دقاید و ارزش های خود درل کند. بهههه هرین دلهیهل،    
فرد در مقابل انواع آسهههیب ها و خطرات مهوجهود بهی      
دفاع باقی می ماند. از جرله خطراتی کهه در چهنهیهن            
 شهههرایطی پیش می آید می توان موارد زیر را نام برد:

 تصادفات •
 رفنارهای ناسال  جنسی •
 ایدز و هپاتیت •
 سایر بیراری ها •

مصرف مواد به عدلدت کداهدش         

هشیاری با  آسیب ها، بیماری ها و   

 خطرات بسیار متنوعی همراه است.

 عنوان .......... صفحه

 سخن سردبیر .......... 2

راهکار مفید  ۶شکست عاطفی و  .......... 7

 برای رهایی از آن
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  تاثیر نور موبایل بر روی بدن .......... 0

جمله اشتباه که نباید به فرد  5 .......... 5

 !.مضطرب بگویید

توصیه علمی برای مدیریت  5 .......... 1
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 درسی
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 راهکار مفید برای رهایی از آن 1شکست عاطفی و 

 روز بعد از یادگیری مطلب ۰۱مرور دوم: 
 ماد بعد از یادگیری مطلب ۰مرور سوم :

 ماه بع  از یادگیری مطلب ۴بخش چهار : 
 به این ترتیب اطالدات تا یکسال بعد در ذهن باقی می ماند.

اگر قصد داری مطالب را مدت طوالنی تری در ذهن ثبت کنید احنیاج به مرورهای                    
 ثانویه دارید.

شامل مرور پنج  تا نم  که مطالب را تا سالما در ذهن ثبت می                 
 کند.

نکنه ای که در اینجا بسیار اهریت دارد            
افزایش تررکز حین مطالعه است که می تواند در تسمیل موارد             

 فوق مفید باشد.

 توجه به نکات زیر کمک کنن ه خواه  بود:
پیش بینی میزان مطالبی که قصد مطالعه آن را دارید و در نظر گرفنن زمان معین               -۰

 برای آن، تررکز شرا را افزایش می دهد.
یاد آوری تالشمای موفق گیشنه در زمینه یادگیری تررکز شرا را هنگام مطالعه                   -۲

 افزایش می دهد.
در انجام کارهای جزئی روزمرد ه  سعی کنید تررکز داشنه باشید. کارهایی مثل                  -۳

 دقت در بسنن بند کفش، شرردن پله ها و...
 قبل از شروع مطالعه نفس های دریق بکشید.    -۴
هنگامی که تررکز ندارید چشرماینان را ببندید. موفقیت های آیندد را تجس  کنید          -۵

 و سپس مجددا مطالعه کنید.
از تکنیک تار دنکبوت اسنفادد کنید: یعنی دقیقًا مثل دنکبوت که به ارتعاشات                    -۶

تارهای خود حساس است و نسبت به هر ارتعاشی حساسیت نشان نری دهد، دریقًا به                 
 دوامل مخل)سروصدا، باز و بسنه شدن در و...(توجه نکنید.

افکار سرگردان را در یک مسیر خاص قرار دهید، تررکز داشنن به معنای تسلط بر       -۷
 افکار مزاح  نیست بلکه کننرل کردن آنماست.

زمان هنگام مطالعه     از روش تیک زدن موارد حواس پرتی اسنفادد کنید. هر                  -۸
حاال اینجا  «فکرتان منحرف شد روی برگه ای یک تیک بزنید و سپس به خود بگویید                

و به مطالعه بپردازید. اوایل شروع این تررین مرکن است تعداد تیک ها زیاد باشد   »باش
 ولی به تدریج از تعداد آنما کاسنه می شود و این به معنای افرایش تررکز شراست.

 مقدار مطالعه را منناسب و معقول اننخا  کنید. -۹
در کنار   در مورد مطالعه دروس تناو  داشنه باشید. درسمای تحلیلی و حفظی را               -۰۱

 ه  بخوانید.
از کارهای انجام نشدد خود یک           -۰۰

فمرست تمیه کنید و در اوقات اسنراحت        
 آنما را انجام دهید.

در  سعی کنید موقعیت هایی را که        -۰۲
 آنما نری توانید تررکز داشنه باشید تجزیه و تحلیل کنید.

 بین سخنی انجام کار و میزان توانرندی خود تعادل ایجاد کنید. -۰۳
 شروع مطالعه از سادد به مشکل تررکز را افزایش می دهد. -۰۴
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های زیادی را برای ما به هرراد دارد. این شکست   کنندد است که اسنرس و اضطرا  شکست دشقی اتفاقی دردناک و ناراحت
ههای     دهد، از جرله نشانه نودی تحقیر شدگی و سرخوردگی و طرد شدن است که کیفیت زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می

هیجانی آن اخنالل خوا ، دصبی بودن، دیا  کشیدن بر اثر مرور خاطرات، احساس غ ، ناامیدی، شهرم، احسهاس خشه ،        
شهود و       دچار پریشانی هیجانی مهی  شکست داطفی  خودکشی و ... است. در واقع فرد بعد از ترام شدن رابطه و      درماندگی،

های فیزیکی از جرله تموع، لرز، سرگهیهجهه،     اش ندارد ! دالود بر آن نشانه  کند که هیچ کننرلی بر اتفاقات زندگی احساس می
 کند گرفنگی و... در او بروز پیدا می بیقراری،

دهد اما موضوع ها را تحت تاثیر قرار  ای از انسان تواند طیف گسنردد شکست داطفی موضودی است که مرکن است افرادی با سنین مخنلف آن را تجربه کننند و می
زنهدگهی      ی بازسازی روحی و روانی شخص آسیب دیدد از این اتفاق است. او باید بنواند به روال دادی  ی شکست داطفی و شکست دشقی نحود مم  پس از تجربه

مقاله با ما هرراد شوید تا با تواند یک رابطه جدید و موفق داشنه باشد. تا اننمای  خود بازگردد و در ادامه بفمرد که ترام شدن یک رابطه، آخر دنیا نیست و در آیندد می
  یکسری از این راهکارهای درمان شکست داطفی آشنا شوید.

رام شدن رابطهه، دهادی     کنند، انکار و نپییرفنن ت های دفادی که افراد بعد از ترام شدن رابطه برای کاهش احساس درد از آن اسنفادد می از جرله رفنارها و مکانیس 
یهد تهوجهه      اننقام جویی و پرخوری کردن است. بها   های داطفی رابطه و نگاد کردن به آن با منطق و اسندالل، خش ، جلود دادن شکست داطفی ، حیف کردن جنبه

 شید .تر باید به فکر درمان شکست داطفی با داشت که این رفنارها در طوالنی مدت مشکالت زیادی را برای فرد به هرراد خواهد داشت. پس هر چه سریع

 درمان شکست عاطفی :

بیشنر تحت تاثهیهر   ها به ترام شدن رابطه بنا بر شخصیت، جنسیت و نوع رابطه منفاوت است. به طور مثال شکست داطفی، زنان را   میزان ناراحنی افراد و واکنش آن
پس از این تجربه بیشنر است. روان شناسان جدایی از هرسر را شبیه به مردن و از دست دادن فرد مهقهابهل        افسردگی در زنان دهد و احنرال به وجود آمدن قرار می

ایی پیهدا کهنهد. ایهن          شود و باید مراحل سوگواری را پشت سر بگیارد تا سالمت روان او دچار خدشه نشود و از این درد ره دانند زیرا فرد با یک فقدان روبرو می می
باید به سخنهی   افند و به واکنش ))سوگ(( معروف است. به خودتان اجازد دهید که درد این فقدان را احساس کنید حنی اگر      اتفاقات ظرف شش ماد پس از جدایی می

 . آن را تحرل کنید یا مدتی در آن اندود باقی برانید

 

 مرحله فق ان یا سوگ در شکست عاطفی

 چانه زنی پییرش وقنی رابطه به اترام رسید خش  )خشونت پس از شکست( انکار )شکست نخوردد ام( افسردگی بعد از شکست

 انکار)شکست نخوده ام( -2

بعد از ترام شدن رابطه، فهرد ههنهوز بهرای           
کند بها   پییرش جدایی آمادگی ندارد و فکر می

تواند از وقهوع     صحبت نکردن در مورد آن می
آن جلوگیری کند اما در نمایت انهکهارش بهه      

 . شود باور کند رسد و مجبور می پایان می

 خشم و خشونت پس از شکست: - 7

هنگامی که فرد با واقعیت شکست دهاطهفهی    
تواند بیهش از     شود، درد و غ  آن می روبرو می

حد تحرل او باشد، در این زمان او دچار خشه   
شود و خودش و دیهگهران را سهرزنهش            می
دههی     اگر اشنباد جمت احساس خش  کند.  می

 رسان باشد. تواند آسیب شود می

 چانه زنی: -8

در این هنگام فرد شکست خوردد در رابهطهه     
زنی به او کهرهک      احساس ناتوانی دارد و چانه

کند که موقعیت را از موضع انفعال کنهنهرل    می
کند و افکاری مانند اگر این طور بود، اگهر آن    

گیرد اما حقیقهت   طور بود در ذهن او شکل می
تواند خهودش را     آن است که هر فرد فقط می

کننرل کند و بقیه اتفاقات خارج از کهنهنهرل        
 اوست.

  

 مهارتهای تحصیلی و برنامه ریزی درسی

با آنکه زندگی دانشجویی محدود به تحصیل و درس خواندن نیست و دانشجویان             
باید در برنامه و فعالیت های مخنلف اجنرادی، ورزشی ، هنری نیز مشارکت فعالی 
داشنه باشند و به رشد شخصیت و ممارت های فردی خود بپردازند، با این وجود،                
تحصیل و مطالعه یکی از برنامه های اساسی زندگی دانشجویی است و تفاوت                
های دردد ای با شیود مطالعه دوران دبیرسنان دارد. آنچه در این روند تفاوت،                 
نرود پیدا می کند این است که نقش فراگیر در تحصیل ممرنر و بار مسئولیت                   
دانش اندوزی او سنگین تر می شود. اسناد صرفا مطالب کلیدی و سنگین را                   
تدریس می کند و لیا فراگیر باید ه  مطالب سمل را خود بخواند و ه  مطالب                   
سمل را به کرک اسناد بفمرد تا در نمایت به یک درک جامع و کلی از مادد                      

 درسی نائل آید.
 قسرنی از تفاوت های تحصیل در دانشگاد و دبیرسنان دبارت اند از :

 حج  باالی مطالب درسی    -۰
 محوریت دانشجو و نه اسناد در تحصیل     -۲
 تاکید بر مشارکت دانشجویان در آموزش    -۳
 فقدان نظارت بر نحود مطالعه دانشجو    -۴
 نظارت نه چندان قوی بر حضور و غیا  دانشجو    -۵
 تاکید بر کارهای درلی و تمیه مقاالت    -۶
 ضرورت اسنفادد از منون غیر فارسی    -۷
 منعدد بودن و یا پراکندگی منون و منابع درسی    -۸

 با توجه به موارد ذکر شدد شرا باید در شیود تحصیل خود تجدید نظر نرایید.
مطالعه به منظور رسیدن به بمرد وری بیشنر و          ترام فعالینما و تالشمای ما هنگام     

یادگیری بمنر است. مطالعه زمانی دارای بیشنرین بازدهی است که طبق اصول              
خاص و نظام هدفرند انجام گیرد. برای داشنن مطالعه هدفرند و ثرربخش مراحل    

 زیر هنگام مطالعه باید در نظر گرفنه شود.

 بخش اول: بخش پیش مطالعه
هدف کسب آمادگی برای انجام مطالعه است. و بادث افزایش دقت و توجه و                  

دقیقه را شامل می     ۶تا    ۲تررکز حواس می شود و کل این مرحله زمانی بین             
 شود. این بخش موارد زیر را در برمی گیرد.

 بررسی اجرالی کنا     -۰
 بررسی اجرالی هر فصل    -۲
 سوال گیاری    -۳

 بخش دو : بخش حین مطالعه

 به منظور انجام این مرحله یادگیری وجود قل  و کاغی ضروری است.
 مطالعه و یاداشت برداری و حاشیه نویسی از مطالب مم     -۰
 یادگیری    -۲

 بخش سو : پس از مطالعه

بخش سوم شامل مراحل مرور است. مرور در چندین مرحله صورت می گیرد و                
 اهریت آن در افزایش زمان پایداری مطالب در حافظه است.

باقیراندد مربوط به مرور      ۰۱۹یادگیری طی مراحل قبل انجام می شود و             ۹۱۹
است ولی اگر مراحل مرور به دقت انجام نگیرد مطالب در ذهن پایدار نری ماند و                

 ترام زحرات ما از بین می رود.
 بمنرین مرور باید طبق زمان بندی زیر صورت گیرد.

 مرور اول: یک روز بعد از یادگیری مطلب

https://alimirsadeghi.com/-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/articleid/186/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C
https://alimirsadeghi.com/-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/articleid/263/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://alimirsadeghi.com/-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/articleid/321/%D8%AE%D8%B4%D9%85


ها امواجی را به      سیسن  شنوایی از طریق شنیدد    
کند و این امواج به صورت         ساقه مغز ارسال می   

رسند؛ اگر ما     های مغز می    کرد  سیگنال به نیره  
درست شنیدن را یاد بگیری ، مغزمان شکل            

 گیرد.  بمنری به خود می
بررسی نقش موسیقی در رشد و خالقیت، زبان         
روح و موسیقی زبان دل انسان است. موسیقی          

ای دارد و بمنرین      در فرهنگ ایران جایگاد ویژد    
 پدیدد برای بیان احساس و ادارک انسان است. 

های اجنرادی و تکامل مغز نقش ممری دارد. جنین   موسیقی در فراگیری ممارت
دهد. نوزاد در دوران حیات به          در شک  مادر به موسیقی واکنش نشان می          

دهد. موسیقی    هایی که در دوران جنینی شنیدد است، واکنش نشان می           موسیقی
ای ذاتی و موسیقی خوراک مغز است. این کارشناس موسیقی گفت: سرت     پدیدد

شوند و هر فرد      راست مغز به احساسات و سرت چپ به بیان و گفنار مربوط می            
کند. افرادی که با      ی مغزی خود اسنفادد می       کرد  در طول زندگی از هر دو نی        

توانند در طول زمان تررین و کار،           موسیقی ]نوازندگی[ سر و کار دارند، می        
های مغزی خود را توانرند کنند. فردی که با موسیقی یا نوازندگی سر و                  نورون

کند و با   ها پیدا می کار دارد قدرت درک و احساس بیشنری نسبت به سایر انسان
دهد. امروزد اثبات شدد      ها میزان خالقیت خود را افزایش می        تکیه بر این ممارت   

کند. اگر افراد سالرند پس از        که یادگیری موسیقی از بروز آلزایرر جلوگیری می       
ماد یادگیری موسیقی را جدی بگیرند، مغز خود را به               ۶سالگی بیشنر از       ۶۱

 کنند.  تغییر وادار می
مغز کودک هرانند یک اسفنج خیس است، گفت: فراگیری موسیقی در کودکی             

برابر ضریب هوشی کودک را افزایش دهد. از سوی دیگر آموزش             ۷تواند تا     می
ی   شود تا فرد قبل از درگیر شدن با پدیدد          نادرست موسیقی به کودک بادث می     

موسیقی از آموزش و یادگیری زدد شود و در دوران طالیی یادگیری، فراگیری              
پییری بسیار زیادی     سالگی آموزش   ۵موسیقی را کنار بگیارد. کودکان پس از         

کند و    ها امواجی را به ساقه مغز ارسال می         دارند، سیسن  شنوایی از طریق شنیدد     
رسند. اگر ما درست       های مغز می    کرد  این امواج به صورت سیگنال به نیره        

 .گیرد شنیدن را یاد بگیری ، مغزمان شکل بمنری به خود می
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 بهبود ساختار مغز با درست شنیدن! 

 توان  به درمان شکست عاطفی کمک کن ؟ چه چیزهایی می

ای  کنند و یا تجربه کرک گرفنن از کسانی که شرا را حرایت می : کمک گرفتن-1

تواند برای درمان شکست داطفی شرا مفید باشهد.   اند، می مشابه تجربه شرا را داشنه
مم  این است که شرا جایی را داشنه باشید تا بنوانید بدون ترس از قضاوت شدن به 

  راحنی خودتان را بروز دهید.

با احساسات خود نجنگید، طهبهیهعهی اسهت         نجنگی ن با احساسات خود: -2

بعد از ترام شدن رابطه احساسات منناقض زیادی را تجربه کنید ولهی نهبهایهد           که
ها باشید. نوشنن احساسات مثل خهاطهرد     ها مقابله کنید و به دنبال سرکو  آن آن  با

 تواند راد حل خوبی باشد تا شرا احساس بمنری داشنه باشید. نویسی نیز می

صبر پیشه کنید و به سردت وارد یک رابطه جدید نشوید، بهه     صبوری کردن: -3

خودتان اجازد دهید تا النیام روحی پیدا کنید، درمان شکست داطفی قبلی تهکهرهیهل     
 .آمادگی الزم برای شروع یک رابطه جدید را به دست آورید  شود و

از خودتان مراقبت کنید. از مشاور و مهنهخهصهص         : کمک گرفتن از مشاور-۴

اگر تغییرات جدیدی را ایجاد نکنید مرکن است در   کرک بگیرید، آموزش ببینید زیرا

 افسردگی: -0
 

پس از ترام شدن رابطه مرکن اسهت دهالئه  افسهردگهی در            
شهود و     پدید آید. در این مرحله او بسیار ناامید و غرگین می   فرد

توانهد   آید و نری کند که دیگر هیچ کاری از دسنش برنری باور می
جلوی اتفاقات ناخوشایند زندگی را بگیرد! در طی گهیر از ایهن          

ی مم  این است که او این ناراحنی را کامال احساس  دوران، نکنه
خواهد گریه کند زیهرا   تواند هرقدر که دلش می کند و بداند که می

پس از آن احساس رهایی و آرامش خواهد داشت. در این مرحلهه،  
فرد به مراقبت بیشنری احنیاج دارد و نیاز به دوسنانی حراینگر دارد. دکنهر دهلهی       

یهک     «گوید  های اکسیژن در مورد گریه کردن می میرصادقی در یکی از هرایش
ام و      هایی باید خو  گریه کرد، مرد و زن ندارد. خود من بارها شکسنه شهدد   وقت

ی روانشناسی  فلسفه ها چون اساسا کن  به آن گریه ام ولی من افنخار می گریه کردد
نیز هرین است؛ پییرش دردهای زندگی. زندگی ما از روز اول با درد ههرهراد     اکت

زندگی ما با جیه  آغهاز       بودد و تا امروز ه  دردها ادامه دارند. به دنیا آمدن و آغاز 
ی زندگی ه  در نوجوانی با دردهای درس خواندن و در جوانهی   شود و در ادامه می

شهویه . حهنهی         با درد پیدا کردن شریک زندگی و شغل مواجه می
شکست داطفهی و تهرد        روزهای سخت مرکن است که دردهای

خواهد کهه   شدن را ه  در هران جوانی تجربه کنی . اکت از ما می 
درد زندگی، جدایی، فقدان و سوگواری زندگی را بهپهییهریه  و           

کهنهد    نخواهی  دردها را به پایان برسانی . زندگی ما وقنی تغییر می 
که دردهای ما تغییر کنند نه اینکه دردهای ما از بین بروند چهون    

 دردها به پایان نخواهند رسید.

در واقع این جرالت بدین معنا هسنند که حنی درصورتی که فرد بنوانهد از ایهن       
بحران روحی و داطفی خارج شود و در آیندد نیز یک رابطه جدید را آغهاز کهنهد،      
دردهای زندگی به طور مطلق از بین نخواهند رفت. پس اتفاقا او باید بیاموزد که از  

خود را باال ببرد  ذهن آگاهی و پییرش این فرصت پیش آمدد اسنفادد کند و قدرت
روند. از هرین رو     آیند و از بین نری زیرا دردها فقط از شکلی به شکل دیگر در می

 .روانشناسی اکت، درمان مبننی بر تعمد و پییرش است  نام دیگر

 پذیرش: -5
 

رسد و ترام شدن رابطه قبلی و شروع زندگهی جهدیهدش را         فردی که شکست داطفی را تجربه کردد سرانجام به مرحله پییرش می
اش بها ایهن          رسد، احساس مسولیت پییهری  کنند اما کسی که به این مرحله می ی افراد این مرحله را تجربه نری پییرد البنه هره می

تواند یهک   ای که حنی بعد از این مرحله می گیرد و به گونه ای می های تازد کند و برای زندگی جدیدش تصری  پییرش افزایش پیدا می
ها را تکرار نکند. در   کند آن اش مرتکب شدد بود، سعی می اشنباهاتی که در رابطه قبلی  رابطه جدید را شروع کند و با آگاهی داشنن از

 بمرد بودد است! ها بی اش از آن تواند چیزهایی را تجربه کند که در رابطه قبلی ننیجه می

 تاثیر رژیم غذایی بر افسردگی

ی آیندد خود نیز ننوانید موفق درل کنید. از جدایی و شکست داطفهی کهه       رابطه
ها را تکرار  تجربه کردید، درس بگیرید تا پس از النیام و شروع یک رابطه جدید آن

  .نکنید و رابطه بمنری را تجربه کنید

هها دهالقهه داریهد          به کارهایی که به آن های اجتماعی:   انجا  فعالیت-5

های اجنرادی انجام دهید زیرا پرداخنن به این کارها بهه مهرور        بپردازید و فعالیت
تواند به بازسازی فکری روانی و بمبود ادنراد به نفس و در نهمهایهت درمهان          می

  .شکست داطفی شرا کرک کند

بسیاری از ما ارتباط میان تغییه و سهالمهت      
جسری یا بیراری را درک می کنیه . امها در        
مورد ارتباط میان رژی  غیایی و افسهردگهی       
اطالدات کری داری ؟ سایک نیوز به نقهل از    

رژی  غیایی آنهقهدر جهز        –گرود ایرنا زندگی
مم  سالمت روان است که المام بخش یک رشنه پزشکی به نام روانهپهزشهکهی       
تغییه است. روانشناسی تغییه را می توان شناخت اثرات روان بر تغییه و بردکهس   
شناخت اثرات تغییه بر روان دانست. هران طور که آلودگی هوا، اسنرس، کهرهی      
تحرک و سو  تغییه از مم  ترین دلل بیراری ها شناخنه شدد اند، تغییه ساله  و    
درست نیز از موهبت های مم  زندگی و یکی از دوامل مم  سالمت انسان است. 
هریشه این پرسش مطرح است که چرا تعداد قابل توجمی از مردم بهه سهالمهت      

 اضطراب زمان حال .2

وای زیهر    »اگر جلوی افکار منفی را نگیری ، هروارد نگران و مضطر  خواهی  بهود.     
و هزار نگرانی ریز و درشهت     «در کامال قفل شد یا نه؟»، «گازو خاموش کردم یا نه؟

از اینکه چیز ممری را فهرامهوش   ترس یافنه است.   دیگر. نگرانی حالنی از ترس توسعه 
کردد باشی . نگرانی در دنیای امروز با سردت باالی زندگی هروارد بهرای حضهور در       

کنند و  زندگی ما کرین کردد است. نگرانی و تشویش از دیوارهای نازک ترس دبور می
الشهعهاع قهرار         به سادگی، چون بخنکی سیاد، شادی و نشاط و سالمت ما را تهحهت    

  .دهند می

کهنهنهد و         های ریز و درشنی که حال ما را خرا  مهی    ترین راد مقابله با نگرانی سادد
اسهت. قهبهل از          بهنهدی کهارهها       اولویت کنند،  مان را نابود می ای های لحظه خوشی
ریزی که در قسرت قبلی شرح دادد شد، باید کارها را به تهرتهیهب ارجهحهیهت،          برنامه
ی فمرسنی از کارهای روزانه و تقسیه  کهار      ها با تمیه بندی کنی . مثال خانوادد  اولویت

ای منظ  داشنه باشند. هرکاری به ویژد میان ادضهای خهانهوادد بهه           توانند برنامه می
 .کاهد های مخنلف می کند و از اضطرا  مسئولیت ها کرک می کاهش فشار مسئولیت

 شر  و پشیمانی از گذشته .3

ها افنخهار کهرد.      توان به آن ی ما مواردی وجود دارد که نری ی زندگیِ هره در کارنامه

های ننگ و نهقهاط تهاریهک،        ها شرمندد و پشیرانی . این لکه  کارهایی که از انجام آن

ی ما یا اتفاقاتی خارج از کننرل ما هسنند. باید پییرفت   برنامه گاهی حاصل اقدامات بی

کنند. هرقدر ه  اشنباهات ما بزرگ باشنهد،    کس کامل نیست و هره اشنباد می که هیچ

 .کند ها گیشنه است و فکر کردن به آن تنما حال ما را خرا  می گیشنه

باید از اشنباهات درس بگیری ، اما نگیاری  کننرل زندگی ما را به دسهت بهگهیهرنهد.        

نقص نیست، پس چرا از خهود انهنهظهارات        کس به جز خدا، کامل و بی چیز و هیچ هیچ

مهان   جا داشنه باشی  و بیمودد زندگی را به کام خودمان تلخ کنی ؟ باید به اشنباهات بی

شد کرد که نکردی ؟ بعد از آنکهه گهیشهنهه را          فکر کنی  و ببینی  به جای آن چه می

اش را ببندی  و برگ جدیدی از زنهدگهی را ورق          تجزیه و تحلیل کردی ، باید پروندد

توان از آن دبرت گرفت. با غصهه خهوردن       توان گیشنه را تغییر داد، اما می بزنی . نری 

شوند و در واقع با انرژی  گردد. اگر افرادی موجب این اشنباهات شرا می  گیشنه باز نری

ها را از زندگی خود حیف کنید. اگر  منفی سد راد شرا یا راهنرایان نامناسبی هسنند، آن

دهند، خود را تغییر بدهید. برای تهکهامهل و        رفنارهای شرا این اشنباهات را شکل می

  .بمبود رفنار و روابط خود تالش کنید، اما خود را سرزنش نکنید

شود، اما غ  و    گیرد، در بعضی شرایط زندگی تلخ می تر می بعضی روزها زندگی سخت

هها و       طور که شادی و خوشی نیز هریشگی نیست. اشک  سخنی دائری نیست. هران 

توانی  با دیهد     لبخندها اجزای جدانشدنیِ زندگی ما هسنند. تنما خود ما هسنی  که می 

ها بدهی ، رشد کنی ، تجربه کنی  و  مان معنای درسنی به آن درست و مدیریت لحظات

 .مند بشوی  از فرصت شیرین زندگی کردن بمرد
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  تاثیر نور موبای  بر روی ب ن

به میزان کافی آ  بنوشید و بدن خود را هیدراتهه نهگهه       شود:   توصیه می 
دارید. به حرکت و ورزش توجه کنید، زیرا ورزش به ترشح اندورفین کرهک مهی      
کند که موجب تقویت خلق و خو می شود. خو  بخوابید و بمهداشهت خهوا  را         

تررکز حواس، تررینات تنفسی و مدینیشن را تررین کنهیهد. بهرای        ردایت کنید.  
تغییرات تغییه ای، محققان می گویند هر هفنه یکی از این منابع غیایی را اضافهه  

فیبر بیشنری بخورید؛ برای این منظور به راحنی می توانهیهد بها مصهرف          کنید.  
سبزیجات، میود ها، لوبیاها، آجیل ها، دانه ها، ددس و غالت کامل سال  مهیهزان     

غیاهای پری بیوتیک و تخریری بخهوریهد.    فیبر مورد نیاز خود را به دست آورید.  
مانند ماهی های چر  یا منابع گیاهی مانند چیا، کنان یا دانه  ۳مصرف منابع امگا 

های کنف را در نظر داشنه باشید. ادویه هایی مانند زردچوبه را بهه غهیای خهود         
 .اضافه کنید تا به تقویت روحیه کرک کند
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ما احنراالً بیش از اندازد به تجزیه و تحلیل تهجهار    
پردازی  و این در حالی است  معرولی و تعامالتران می

که بسیاری از مشغولیات ذهنی ما، حنی وجود خارجی 
ه  ندارند. بسیاری از مواقع به محض این که اتهفهاق    

دهد، ما آن را با اتفاقات بد گیشنه پیونهد   بدی رخ می
کنی  و  دهی  و شروع به احساس ناراحنی و غ  می می

شاید هرین حاال در مورد بسیاری از مشهکهالت کهه      
دهی  به ننایج منفی برسد، به خود سخهت   احنرال می

  .بگیری  و مضطر  باشی 

افکار منفی آن دسنه از افکاری هسنند که ارادی یها    
را آزار دادد    شرا آورند و غیر ارادی به ذهن هجوم می

دههد. ایهن       و درلکرد زندگینان را تحت تاثیر قرار می
افکار مرکن است از طریق محیط بیرونی وارد ذههن    

شرا باشنهد. امها       ی ذهن و تخیل خود شوند یا ساخنه
ما برای مثبت بودن بیشنرین تالش خود رامهی     هره

کنی ، ولی گاهی ه  الگوهای منفی فکهری بهادهث      
 شود. نابودی لحظات زیبای زندگیران می

ما مرکن است در گیشنه اشنباهاتی کردد باشی  کهه    
بادث نگرانی و تنش ما در زمان حال باشهد و ایهن       

 .تواند در آیندد به ننایج منفی منجر شود موضوع می

ما احنراالً بیش از اندازد به تجزیه و تحلیل تهجهار    
پردازی  و این در حالی است  معرولی و تعامالتران می

که بسیاری از مشغولیات ذهنی ما، حنی وجود خارجی 
ه  ندارند. بسیاری از مواقع به محض این که اتهفهاق    

دهد، ما آن را با اتفاقات بد گیشنه پیونهد   بدی رخ می
کنی  و  دهی  و شروع به احساس ناراحنی و غ  می می

شاید هرین حاال در مورد بسیاری از مشهکهالت کهه      

دهی  به ننایج منفی برسد، به خود سخهت   احنرال می
 .بگیری  و مضطر  باشی 

اگر شرا بسیاری از مهواقهع خهود را در چهنهیهن                 
بیش از   «یابید، به قول روانشناسان؛  هایی می موقعیت

تهوانهد بهه         هسنید و این طرز فکر می »اندازد منفکر
  .سالمنی شرا آسیب شدید برساند

تهوانهد      روانشناسان معنقدند که تفکر بیش از حد مهی 
بادث بروز اشکاالت اساسی در ادرال انسان شود، بهه  

هایی که در اسنرس و ناامیهدی بسهر      ویژد برای خان 
برند، به اضطرا  و افسردگی شان منجر خهواههد      می
 .شد

 ترس از آین ه .1

تهرسهد، بهه       ها می انسان به شکل طبیعی از ناشناخنه

های باسنان هروارد بهه دنهبهال         هرین دلیل از زمان

پیشگویی و کشف رازهایی در آیندد بهودد اسهت. از        

بینی و رصد سنارگان گرفنه تا انهواع و اقسهام          کف

ی این  یافنه ها که البنه شکل تکامل ها و پیشگویی فال

ههایهی در        نگری، منجر به پیشهرفهت   دالقه به آیندد

نیز شدد است. امها      … بینی آ  و هوا و ی پیش زمینه

ی    گیشنه از اینما، ترس از آیندد گاهی زندگی روزمرد

دهد و منجر به ایجاد افهکهار    ما را تحت تأثیر قرار می

شود. این دلشورد از آنچه در دو سادت دیگر   منفی می

شود و تها     ی کاری رخ خواهد داد، شروع می در جلسه

کند. تهرس    های دورتر ادامه پیدا می اندیشیدن به سال

از آیندد واقعا بیمودد و غیرمنطقی است. ترس از آنچه  

هایی که نهیهامهدد،     که هنوز رخ ندادد است یا شکست

های فعلی و لحظات کنونی مها را از بهیهن             خوشی

  .برد می

ها برای مقابله با ترس از آیهنهدد    یکی از بمنرین روش

نههاشههی از      دور کههردن افههکههار مههنههفههی             و

ریهزی نهداشهنهه        است. وقنی برنامه  ریزی برنامه آن، 

ای گام به گام  آید. برنامه  مان می باشی ، دلمرد به سراغ

و مشخص، دورنرای خوبی از آنچه پیش روی اسهت    

انهدازی     ریزی را با چشه   گیارد. برنامه  در اخنیار ما می

مدت شروع کنید و بعد از اینکه در این زمهیهنهه     کوتاد

روی اهداف بلندمدت را    ریزی برنامه ای شدید،  حرفه

 .شروع کنید

 های رهایی از افکار منفی راه

جسری و روانی خود نری پردازند و آنچنانکه باید و شاید تغییه ساله  و درسهت        
ندارند. ارتباط میان رژی  غیایی و افسردگی تحقیقات ارتباط میان الگوهای غیایی  

و خهو و      شدد را با بمبود خلق ها و سبزیجات و غیاهای کرنر فرآوری غنی از میود
 دهد. بندی سالمنی و هرچنین خطر کرنر ابنال به افسردگی نشان می رتبه

کنند، سطوح بیشنهری از     افرادی که مقادیر بیشنری میود و سبزیجات مصرف می
مطالعه کهه   ۰۶کنند. بررسی سیسنراتیک   بینی و خودکارآمدی را گزارش می خوش

  ها و نوشابهه   های غربی ناسال  مانند فست فود، شیرینی نشان داد افرادی که رژی 
کنند، در معرض خطر ابنال به افسردگی هسننهد،    های شیرین بیشنری مصرف می

ای  تر غیا خوردن، از جرله رژی  غیایی مدینرانه در مقابل افرادی که از الگوی سال 
پیروی می کردند، رژی  غیایی آنما در طول زمان یک تأثیر محافظنی بر ابهنهالی   
این افراد به افسردگی داشت. بر اساس این بررسی، یک الگوی غیایهی کهه بها         
مصرف زیاد میود، سبزیجات، غالت کامل، ماهی، روغن زینون، لبنیات ک  چر  و 
آننی اکسیدان ها و مصرف ک  غیاهای حیوانی مشخص می شهود، ظهاههرًا بها         
کاهش خطر افسردگی مرتبط است. یک الگوی غیایی که با مصرف زیاد گوشهت   
قرمز و یا فرآوری شدد، غالت تصفیه شدد، شیرینی ها، محصوالت لبنی پرچهر ،  
کرد، سیب زمینی و سس پرچر ، و مصرف ک  میود ها و سبزیجات با افهزایهش     
خطر افسردگی مرتبط است. دالئ  افسردگی در بزرگساالن جوان پس از ردهایهت    
یک مداخله رژی  غیایی کوتاد که شامل میود، سبزیجات، ماهی و گوشت بهدون    

غیاهای کهه    چربی بود، کاهش یافت.  
توانند اثر معکوسی  کرنر سال  هسنند می

بهرخهی از      بر خلق و خو داشنه باشنهد.  
غیاهایی که باید مصرف آنما را کاههش  
داد و احنراالً در طول زمان حیف کهرد،  
شامل غیاهای ناسال  ماننهد غهیاههای      
حاوی قند اضافه، غیاهای فرآوری شدد، 
فست فودها و چربی های ترانس اسهت.  

هدف جایگزینی این گزینه ها با غیاهای کامل سال  است. محققان می گهویهنهد،     
بهیهوز و        کنند و منجر به دیس بسیاری از این غیاها میکروبیوم رودد را مخنل می

تواند منجر به النما  مغز شود و بهادهث      النما  رودد می –شوند  النما  رودد می
های  توانی  باکنری دهد که ما می بدتر شدن خلق و خوی شود. تحقیقات نشان می 

سادنه تحت تأثیر قرار دهی ،  ۲۴خوری  در یک بازد زمانی  رودد خود را با آنچه می
ای داری  که از فست فودها یا غیاهای کهامهل سهاله           بنابراین ما اننخا  روزانه

اسنفادد کنی . به گفنه محققان، در حالیکه ما فوراً تأثیر آنچه را که می خوری  بهر     
کنند و به مرور  کنی  اما این تغییرات شروع به رخ دادن می خلق و خو احساس نری

زمان با بدتر شدن خلق و خوی در صورت داشنن رژی  غیایی نامناسب یا بمهبهود   
خلق و خوی در صورت اننخا  رژی  غیایی سال ، روبرو می شوی . تغییراتهی در     

یک وضعیت پزشهکهی    رژی  غیایی و سبک زندگی برای کاهش دالئ  افسردگی
جدی است و غیا به تنمایی یک درمان اثبات شدد نیست. با این حال، تحقیهقهات    

تواند تأثیر مثبنی بر پیشگیهری از     تر غیا خوردن می دهد که الگوی سال  نشان می
ابنال به افسردگی و یا کاهش دالئ  آن داشنه باشد؛ هرچنین هیدراته مانهدن در    
خلق و خو و درلکرد شناخنی نقش دارد. دالود بر این،انجرن روانپزشکی آمریکها   
به مصرف دو وددد ماهی چر  در هفنه توصیه می کند زیهرا سهطهوح پهایهیهن           

با ابنال به افسردگی مرتبط است. محققان می گویند، تغییر   ۳اسیدهای چر  امگا 
آید که  وجود می  به  پایدار از ایجاد تغییرات کوچک رفناری برای بمبود رژی  غیایی

بینانه است این تغییرات باید با زندگی شرا مهطهابهقهت        درلی، قابل کننرل و واقع
های درلی برای شروع تغهیهیهرات رفهنهاری         داشنه باشند، نه بردکس. در زیر گام

روی ، گوشهی را     محض اینکه به رخنخوا  می  این یک دادت اشنباد است که به

کنی  چرا که بر اسهاس   های اجنرادی را باال و پایین می گیری  و شبکه دسنران می

تواند دلیل افزایش وزن شرها   تحقیقات مننشرشدد، بررسی گوشی قبل از خوا  می

باشد و در دین حال به پهوسهت شهرها       

سایک نیوز به نقل از گهرود   آسیب بزند.  

امروزد تلفن ههرهراد بهه       –ایرنا زندگی 

شدد است؛  بخش ممری از زندگی تبدیل

تا جایی که برای انجام خیلی از کارهای 

و کهار،          روزمرد از خرید خانه، کسهب   

ای . این   شدد  گرفنن تاکسی و اطالع از اخبار روز جمان وابسنه به این ابزار کوچک

دهد و ارتباط با دیگهران را     ها ما را از تنمایی نجات می وسیله هوشرند خیلی وقت

کند. تلفن هرراد با هره مزایایهی کهه       آسان کردد و ابزار سرگرمی ما را فراه  می

سالمت مها وارد       توجمی به تواند آسیب قابل دارد اما نور آبی ساطع شدد از آن می

خصهوص در       کند. کننرل وزن و داشنن پوست صاف و شفاف از اهریت باالیی به 

شهدد از          میان زنان برخوردار است اما مطالعات نشان دادد است که نور سهاطهع  

کند بلکه بر روی دو دضهو         تنما بینایی را ضعیف می  موبایل، تبلت و لب تاپ نه

اندازد نور  گیارد. نور موبایل به  ای می العادد تأثیر فوق -پوست و وزن –ظاهری بدن 

کهه از نهور        UV های مضهر  و بیش دربارد اشعه  خورشید مضر است! هره ما ک  

کنی  تا با اقهدامهات الزم از        ای  و اغلب تالش می شود، شنیدد خورشید ساطع می

جرله اسنفادد از کرم ضد آفنا ، از پوسنران در برابر نور خورشید محافظت کنهیه    

اما خیلی از مردم با وجود مراقبت از پوست در برابر نور خورشید از این موضوع آگاد 

اندازد نور   نرایش موبایل و لپ تاپ نیز به  شدد از صفحه  نیسنند که نور آبی ساطع

  شدد در اکثر صهفهحهه     اندازد. نور آبی ساطع  خورشید سالمت پوست را به خطر می

موج کوتاد اسهت کهه انهرژی          کنی ، نوری با طول هایی که ما اسنفادد می نرایش

کند. از این رو، اسنفادد مداوم از این وسیله الکنرونیکهی و قهرار         زیادی ساطع می

شدد اسهت. اگهرچهه           گرفنن در معرض نور مضر آن، به یک نگرانی جدی تبدیل

دریافت مقدار مشخصی از نور خورشید برای بدن ما مفید است اما نهوری کهه از       

بعد از چند دقیقه، باید احساس  کنید.  احساس می  شود، روی شکرنان باال و پایین می

 .بمنری داشنه باشید

 با خود صحبت کنی -2

کنید حرله پانیک نزدیک است به خود یادآوری کنیهد کهه      هنگامی که احساس می

کنید و خطر واقعی منوجه شرا نیهسهت. حهنهی         تنما احساس اضطرا  می

مهن  «توانید مسنقیرا با ترس خود روبرو شوید. جهرهالتهی مهانهنهد               می

 .را با خود تکرار کنید »گیرد این وضعیت می«یا  »ترس  نری

 های ریلکسیشن کمک بگیری  از تکنیک-3

یا در وسهط       کنید یک حرله پانیک نزدیک است می هنگامی که احساس

را منقبض کنید و سپس آن را    یک حرله قرار دارید، یکی از دضالت خود

شل کنید. این کار را مرحله به مرحله در هره دضالت بدننان تکرار کنید تا  

 .ای آرام شود ترام بدن شرا به صورت مرحله

تررینهاتهی    تر خواهد شد.  اگر به بدن خود آرامش دهید، ذهننان نیز به دنبال آن آرام

آموزند که  کنند و به ذهن می چی از حرکات آهسنه بدن اسنفادد می مانند یوگا و تای

 .آرام و آگاد باشد

 در مصرف قهوه احتیاط کنی /دخانیات و الک  ممنوع-۴

تواند شرا را دچهار       تواند شرا را دصبی و دچار ردشه کند. هرچنین می  کافئین می

نیکوتین نهیهز در ابهنهدا          .تواند در نمایت بادث خسنگی شود خوابی کند که می بی

تهوانهد    تواند به شرا احساس آرامش دهد اما پس از فرآوری در بدن می می

زدد و دصبی کند. به طور کلی کافئین، نیکوتین و الهکهل         شرا را وحشت

هها   توانند حرالت پانیک را ایجاد یا حنی تشدید کنند و بمنر است از آن می

 .اجننا  کنید

 برای ورزش وقت بگذاری -5

تحرک و فعالیت بدنی، اسنرس را که یکی از دالیل اصلی حرالت پانیک 

مخصوصا نودی که ضربان قلب  دهد. یک تررین ورزشی است، کاهش می

توانید زمان  تر برساند. اگر نری  تواند شرا را به وضعینی آرام کند، می شرا را بیشنر می

ای هه        دقیقه ۰۱زیادی برای ورزش کردن اخنصاص دهید، حنی یک پیادد روی 

 .تواند براینان مفید باشد می
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 .توان  انجام ده  چه کرکی می –هسن  تا کرکت کن  

 نگویی : فقط آرا  باش

گویید کاری انهجهام    این جرله هیچ ادنباری ندارد. زیرا شرا به فرد مضطر  می 

توانند آرام شوند، بلکه این رفنار شهرها    دهد که برایش سخت است. نه تنما نری 

شود حنی بیشنر قبل احساس ناامیدی و اضطرا  کنند. بهه او حهس        سبب می

کند که مشکل من چیست؟ چرا نری تهوانه     دهد، پیش خود فکر می بدتری می

کنند این مسئله چندان بزرگ نهیهسهت،     آرام باش ؟ در حالی که دیگران فکر می

پس چرا من چنین حسی دارم؟ و منجر به احساس غ  و گناد بیشنر در وجود او 

 .شود می

درل آرام شدن کاری نیست که یک فرد مضطر  بنواند به سادگی آن را تغییر 

کهه     –فقط شادتر باش!    «دهد. مانند این است که به یک فرد افسردد بگویید  

سعی کنید با چیزی مانند پیادد روی، تررینات تنهفهسهی،     »مطرئنا مفید نیست. 

ها کرک کنید تا به زمهان     یک ویدیوی خندد دار یا صرفا صحبت کردن، به آن

 .حال برگردند

 آیی نگویی : تو از پسش بر می

شود. گفنن چهنهیهن        اخنالل اضطرابی به دنوان یک بیراری در نظر گرفنه می

توانسنهی از     کردی. می  تر بودی و آنقدر بچگانه رفنار نری دبارت:اگر کری قوی 

توانهد   ها دبور کنی، فایدد ندارد. اما فرد مبنال به اخنالل اضطرابی نری  هره این

 .پاسخ خود به ترس را کننرل کند. اینجاست که دشق نیز کارساز نیست

تهوانهد سهبهب          تواند اثر معکوس داشنه باشد و می بله! این دبارت در واقع می 

اضطرا  بیشنر شود. به جای آن بگویید: چه چیزی بیشنر نگهرانهت کهردد، و          

توان  نگرانی ات را ک  کن ؟ این تاییدی است بر ایهن کهه واقهعها          چگونه می

 .خواهید او را از دیابی که در آن گیر کردد نجات دهید می

 نگویی : نگران نباش، هیچ اتفاق ب ی قرار نیست بیفت 

هها     های فکری بیفنند؛ آن افراد مبنال به اخنالالت اضطرابی ترایل دارند در تله

کنند. در مقابل احساس آن ها، این کهه      هریشه روی بدترین سناریو تررکز می

ههای شهان مهحهقهق           ها اطرینان دهید که بدترین ترس وسوسه شدد و به آن

 .تواند ننیجه معکوس داشنه باشد شود، می نری

به فرد مضطر  بگویید:هرچند با رخ دادن اتفاق بد، احساس خوبی نخهواههیهد     

داشت، اما حنرا از این شرایط دبور خواهی کرد؛ و من ه  تا آخر ههرهراههیهت     

هها بهدههیهد، امها           ای درخشان را به آن توانید قول یک آیندد کن . شرا نری  می

ها یادآوری کنید که حنی اگر اتفاقی غیر ایدد آل رخ دهد، پایان  توانید به آن می

 .دنیا نخواهد بود

 نگویی : به آن فکر نکن

اگر نگرانی یک فرد مربوط به صحبت کردن در یک جرع باشد. الگوی فکهری   

او به این صورت است که اگر بلند شوم و چیزی را که قهرار اسهت بهگهویه           

رو هیچ تأثهیهر     شود، ساخنه دست بشر است و از این موبایل و لپ تاپ ساطع می

شود! تحقیهقهات     نور موبایل منجر به پیری و شل شدن پوست می  مثبنی ندارد.  

تهاپ و تهبهلهت            های هوشرند، لپ نرایش گوشی  نشان دادد که نور آبی صفحه

دانه و شلی پهوسهت شهود.       و چروک، افزایش رنگ  تواند منجر به پیری، چین می

تری دارند محنوای مالنین بیشنری در پوسهت خهود      افرادی که رنگ پوست تیرد

نهرهایهش و            رو، بیشنر در معرض قرمزی ناشی از نور صهفهحهه     دارند و از این

شهود و       نرایش شکسنه می  ها هسنند. کالژن سال  به دلیل نور صفحه  دانه رنگ

شود؛ بنابراین، مم   از حد می  های بیش دانه  های سیاد و رنگ این بادث ایجاد لکه

  شدد از صفحهه   است که از پوست خود در برابر هرگونه آسیب ناشی از نور ساطع

طور کامل   توان به نرایش محافظت کنی . اگرچه در این دنیای فناوری محور نری 

تاپ و موبایل را کنار گیاشت لیا بمنرین راد برای مهحهافهظهت از        اسنفادد از لپ

 پوست، اسنفادد از کرم ضد آفنا  است، حنی زمانی که در خانه هسهنهیهد زیهرا      

SPF های ضد آفنا ، از پوست در برابر ههرگهونهه نهور مضهر             موجود در کرم

کند. نگاد کردن به تلفن هرراد قبل از خوا  یکی از دلیهل چهاقهی        محافظت می

است! خوا  به دالیل زیادی برای بدن مم  است. بدن شرها ههنهگهام خهوا             

هها و     کند که به رشد بدن، دضله سازی، مبارزد با بیراری هایی تولید می هورمون

و خو، سالمهت،    تواند بر خلق کند. نداشنن خوا  کافی می  ترمی  آسیب کرک می

روزی  های روزانه تأثیر بگیارد. چرخه شبانه  وزن و توانایی شرا برای انجام فعالیت

کهنهد و      و بیداری را تنظی  می  یک فرآیند طبیعی و درونی است که چرخه خوا 

های طبیعی روزانه بدن در درجه اول به  شود. چرخه سادت تکرار می ۲۴تقریباً هر 

ای از      دهند. خوابیدن در شب و بیدار بودن در روز نرونهه   نور و تاریکی پاسخ می

روزی مرتبط با نور است. سادت بیولوژیک در مغز به هراهنگ کردن   چرخه شبانه

هایی مانند برنامه خوا  و اشنمها کهرهک       های طبیعی بدن و تنظی  فعالیت رین 

کند. وقنی نور کرنری وجود دارد، مغز هورمونی به نام مالتونین را بهیهشهنهر         می

دهد  شود. مطالعات روی حیوانات نشان می  سازد که این امر بادث خسنگی می می

که قرار گرفنن در معرض نور موبایل در شب مرکن است مالتونین را تحت تأثیر 

روزی و افزایش وزن ناشی از تهغهیهیهر          قرار دهد و منجر به تغییر در رین  شبانه

الگوهای غیایی شود. کننرل وزن با محدود کردن اسنفادد از موبایهل در شهب!        

های نر دریافنند که حنی یک سادهت   هایی روی موش محققان از طریق آزمایش

دههد   ها را افزایش می قرار گرفنن در معرض نور آبی موبایل در شب، قند خون آن

ها نیز قند بیشنری بخورند. بر اساس این مطالعه، محققان بهه    شود آن و بادث می

شهدد از       این ننیجه دست یافنند که بین قرار گرفنن در معرض نور آبی سهاطهع    

های هوشرند و افزایش اشنما و چاقی ارتباط وجهود دارد. ههرهچهنهیهن             گوشی

تحقیقات محققان دانشکدد پزشکی هاروارد نیز نشان دادد که قرار گهرفهنهن در      

خوابی، سرطان، بیراری قلبی و حنی دیهابهت      معرض نور آبی در اواخر شب با بی

مرتبط بودد است. بنابراین، بمنرین اقدام برای محافظت از خود در برابهر اثهرات      

مضر نور آبی موبایل، محدود کردن زمان اسنفادد از این وسیله در شهب اسهت.       

کنند که در صورت نیاز به اسنفادد از تلفن هرهراد در شهب،        محققان توصیه می

نرایش به رنگ   روی حالت شب فعال کنید؛ در این صورت صفحه  تلفن هرراد را

شود به چش  آسیب کرنری وارد شود و  آید و بادث می نارنجی و کرنر آبی در می
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فراموش کن  یا هنگام سخنرانی شروع به لرزیدن کن  چه؟ بهنهابهرایهن شهرها         

هایی کهه     گویید: این نگرانی را از ذهن خود دور کن و حنی حاال به صحبت  می

قرار است داشنه باشی، فکر نکن. اما این دلداری و جرالت مفید نیسهت. زیهرا       

تر از پییرش این واقعیت است کهه   بیرون راندن یک فکر مضطر  از سر سخت

ماند که به فردی بگویهیهد    وقنی مضطر  هسنید، آن را رها کنید. مانند این می 

توانید بهه   به یک فیل صورتی فکر نکن، آن وقت این تنما چیزی است که می«

 ».آن فکر کنید

کند  دان  که این نوع چیزها به تو اسنرس وارد می به جای آن بگویید که من می
خواهی یک بهار   کنی نیاز به تررین داری یا می شود. اگر فکر می  و مضطر  می

کن . بمنر اسهت یهک فهرد          صحبت هایت را مرور کنی، من هسن ، گوش می
مضطر  نگرانی اش را بپییرد، آن را تایید کند و در مورد آن حرف بزند تا بنواند 

 .بر آن غلبه کند
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در نمایت مالتونین تحت تأثیر کرنری قرار بگیرد. برای فعال کردن حالت شهب در     

 شوید و از اینهجها   نرایشگر بروید، وارد قسرت تنظیرات تلفن هرراد کافی است به

را فعال کنید. هنگام غیا خوردن از تلفن هرراد اسنفادد نکنید. مطهالهعهه       حالت شب

مننشرشهدد، نشهان     Physiology & Behavior جدیدی که در مجله دلری

تواند منجر به افزایش وزن  دهد که اسنفادد از تلفن هرراد در حین غیا خوردن می می

ها سینی غهیا   زن اسنفادد شد که به آن ۳۶مرد و  ۲۶در این مطالعه از  و چاقی شود. 

ها خواسنه شد تحت سه شرایط مخنلف آزمایشی غیا بخورند.  دادد شد و سپس از آن

ها در حالت اول هنگام غیا خوردن از گوشی هوشرند خود اسنفادد کهردنهد، در        آن

دومی هنگام مطالعه مجله غیا خوردند و در سومی، در حهال غهیا خهوردن اجهازد           

ها چه زمانی بیشنر غهیا     زنید آن نداشنند به تلفن یا مجله خود نگاد کنند. حدس می 

ها زمانی که در  کردند. در واقع آن  ها به تلفن یا مجله خود نگاد می خوردند؟ وقنی آن

درصد بیشنر از زمانی که اجازد  ۰۵کردند،  غیا خوردن به تلفن هرراد و مجله نگاد می

نداشنند به این دو نگاد کنند، کالری دریافت کردند. در این مطالعه محققان دریافننهد   

پرتی شدد و منجر بهه ایهن      اسنفادد از تلفن هرراد در حین غیا خوردن بادث حواس

از اندازد غیا بخورید که این   شود که شرا به میزان غیای خود توجه نکنید و بیش می

 تواند منجر به افزایش وزن و چاقی شود. امر می

بمنر است یک فرد مضطر  نگرانی اش را   
بپییرد، آن را تایید کند و در مورد آن حهرف    

 .بزند تا بنواند بر آن غلبه کند

به گزرش سالمت نیوز به نقل از بهاشهگهاد      
تواند خو  باشد، اما گاهی ایهن اظهمهار         خبرنگاران جوان، هرچند نیت شرا می

شود. دالئ  واقعی اضطرا  تهنهمها      تواند منجر به بدتر شدن اوضاع می نظرها می
ضربان قلب، درق کردن کف دست، سرگیجه، لرزش و آشفنگی درونی نیسنهنهد.   
بسیاری از افراد درگیر اضطرا  نیز در مقابل نظرات افرادی که نیت خو  دارنهد،  

 .کنند شود، مقاومت می ها می اما نظر آن ها سبب آزار آن

 نگویی : می دانم، من هم اضطراب دار 

اضطرا  یک واکنش بیولوژیکی جمانی است. ترس و اضطرا  فهرآیهنهدههای        

کنند و به مها     طبیعی زندگی هسنند. ه  ترس و ه  اضطرا  از ما محافظت می 

خواند. زیهرا   دهند. دانش آموز اگر نگران امنحان نباشد، اصال درس نری انگیزد می

 .برای خواندن و نررد گرفنن نیاز به کری نگرانی و دلمرد دارد

های فراگیر و مزمن فهرد را       اما از سوی دیگر، مقایسه نگرانی سادد با اضطرا 

کند. در حالی که فقهط بهه دهنهوان یهک              مبنال به اخنالل اضطرا  فراگیر می

های این افراد شدیدتهر اسهت،      شود. نگرانی  اضطرا  یا اسنرس سادد شناخنه می

 .کند ها برای انجام کارهای روزمرد مخنل می توانایی آن

رسهد     در مقابل یک فرد مضطر  به جای هر جرله و دبارتی بگویید: به نظر می 

واقعا مضطر  هسنید، و باید احساس وحشنناکی باشد. من هریشه کنهار شهرها       

 !جمله اشتباه که نباید به فرد مضطرب بگویید 5 

 »حمله پانیک«توصیه علمی برای مدیریت  5

بروز دفعهاتهی از احسهاس        ،  »( Panic attackپانیک اتک)« یا » حرله پانیک«
ترس و اضطرا  شدید است که هر نوبت در یک بازد زمانی بسیار کهوتهاد اتهفهاق         

 . افنند می

به زبان سادد یعنی اضطرا  بسیار شدید که به صورت ناگمانی ایجاد  »پانیک اَتَک«

 .شود دقیقه ترام می ۳۱رسد و معروال در کرنر از  می شود و به اوج می

دهد بلکه احنرال دارد بهه ههنهگهام          حرله پانیک لزوما در شرایط ترسناک رخ نری

روی، غیا خوردن در رسنوران یا حنی هنگام خوا  نیز بروز کند و از ایهن رو         پیادد

 . برای اقدام به موقع و قبل از بروز حرله، ضروری است  های مقابله با آن شناخنن راد

حرله پانیک معروال با بروز دالئ  جسری از جرله افزایش ضربان قلهب، تهعهریهق،       

تنگی نفس، حالت تموع، درد قهفهسهه    

سینه یا لرزش بدن هرراد است. برخی  

دیگر از دالئ  آن نیز شامل موارد زیهر  

 : کنند است که برخی افراد تجربه می

 ترسِ از دست دادن کننرل خود 

 ترس از مرگ 

 ترس از غش کردن 

 ترس از دیوانه شدن 

 :پنج تکنیک عملی و ساده برای کنترل حمله پانیک توصیه ش ه است

 نفس عمیق بکشی  -1

های سریع و ک  درق بکشید، بنابراین باید تنفس  حرله مرکن است بادث شود نفس

خود را کننرل کنید. چشران خود را ببندید دسننان را بین شک  و قسهرهت پهایهیهن         

های خود قرار دهید. از بینی خود به آرامی و دریق نفس بکشید. سپس بگیارید    دندد

ترام هوا به آرامی از دهان خارج شود. در این وضعیت دست خود را که بهه آرامهی        
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