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مقدمه
شـام به عنـوان عضـوی از دانشـگاه، اکـراً بـا دانشـجویان در متـاس هسـتید. گاه بـا 

دانشـجویانی رسوکار پیـدا می کنیـد کـه رفتارشـان ممکـن اسـت موجـب نگرانـی یـا 

ناراحتی شـام شـود، یا ممکن اسـت در کار شـام و آموزش سـایر دانشجویان مزاحمت 

ایجـاد کنـد. در محیـط دانشـگاه، بـه دالیـل مختلـف ممکن اسـت دانشـجویان مبتال 

بـه ناراحتی هـای عاطفـی رفتـاری مـورد توجه قـرار نگیرند. امـا وقتی هم که از سـوی 

دانشـگاه و کارکنـان آن موردتوجـه قـرار می گیرنـد، ممکـن اسـت نحـؤه برخـورد بـا 

دانشـجویان چندان مناسـب نباشـد.

وقتی با دانشجویی که فشار هیجانی را تجربه می کند، تعادل برقرار می کنید، ممکن 

است احساس کنید "در مخمصه افتاده اید" یا ممکن است با نگرانی های دیگری مواجه 

شوید ازجمله اینکه "دانشجویان دیگر، شاهد این برخورد هستند". تذکر این نکته 

رضوری است که چنین موقعیت هایی رفع منی شوند مگر آنکه مداخالتی صورت گیرد. 

بدون ارایه مداخالت، ممکن است شام بارها و بارها با مشکالت یکسانی روبرو شوید. 

مداخله مؤثر مستلزم این نکته است که چگونه به این گونه وقایع پاسخ دهید و بدانید 

که جهت مقابله چه منابعی در دسرتس دارید.

راهنـامی حـارض به قصـد کمـک بـه شـام جهـت مقابلـه و مداخلـه مؤثـر تهیـه شـده 

اسـت. در ایـن راهنـام، توصیه ها، فنون و پیشـنهادات مسـتقیمی در زمینـٔه چگونگی 

مقابلـه بـا موقعیت های دشـوار و نحوه یاری رسـاندن به دانشـجویان دارای مشـکالت 

عاطفـی رفتاری ارائه شـده اسـت.

هـدف مـا ایـن اسـت کـه بـه شـام کمـک کنیـم عالیـم دانشـجویان دارای مشـکالت 

عاطفـی رفتـاری را تشـخیص دهیـد و دربـاره شـیوه های مداخلـه یـا ارجـاع بـه منابع 

دانشـگاهی اطـالع کسـب کنیـد.

در ابتـدا الزم اسـت مـروری بـر اهمیت و جایگاه بهداشـت روان و مفاهیم پیشـگیری 

و ارتقـا سـالمت روان داشـته باشـیم تا با شـناخت بیشـرتی بـه اهمیـت و مفاهیم آن، 

بتوانیـم بـه نحو مؤثـری به دانشـجویان عزیز کمـک مناییم.



9

راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکالت عاطفی - رفتاری

اهمیت و جایگاه بهداشت روان
در تعریف سـازمان جهانی بهداشـت از سـالمتی، جنبه مثبت سالمت روان مورد تأکید 

قرار گرفته اسـت. زیرا طبق این تعریف سـالمتی حالتی از رفاه کامل جسـمی، روانی 

و اجتامعـی اسـت و نـه فقـط عـدم وجود بیـامری، بنابراین سـالمت روان تنهـا فقدان 

اختـالل روانـی نیسـت. سـالمت روان نـه تنها برای کسـانی که از اختالل رنـج می برند 

مهـم اسـت، بلکـه موضوع قابل توجهی برای همه ما اسـت. مشـکالت سـالمت روان، 

جوامـع را از هـر نظـر تحـت تأثیـر قـرار مـی دهنـد، بنابرایـن یـک چالـش عمـده در 

مقابـل پیرشفـت و تکامـل هسـتند. متام گروه هـای جامعه در خطر ابتـال به اختالالت 

روانـی هسـتند، امـا ایـن خطـر در بعضـی از جمعیت هـا از قبیل نوجوانـان و جوانان 

بیشـرت است.

طبـق گـزارش سـازمان جهانـی بهداشـت در سـال 2001 اختـالالت عصبـی روانـی، 

صدمـات و بیـامری ایـدز هـر کـدام بـه ترتیـب مسـئول 13%، 12% و 6% از سـال های 

عمـر از دسـت رفتـه سـپری شـده بـا ناتوانـی می باشـند. بـر اسـاس همین گـزارش در 

خصـوص بـار کلی بیامری ها، 33% از سـال های سـپری شـده بـا ناتوانـی را بیامری های 

عصبـی روانـی تشـکیل می دهنـد و در ایـن میـان افرسدگـی بـه تنهایـی عامـل 12/15 

درصـد از سـال های سـپری شـده بـا ناتوانی بـوده و سـومین رتبه را بین علل محاسـبه 

شـده کلیـه ی بیامری هـا دارد. به عالوه اختالالت روانی سـیر سـایر بیامریهای جسـمی 

را تحـت تأثیـر قـرار داده و موجـب عدم پذیرش و شکسـت در برنامه هـای درمانی به 

علـت رعایـت نکـردن اصـول درمان توسـط بیامر می شـوند. طبق بررسـی اخیـر انجام 

گرفتـه در سـه اسـتان ایـران بار بیامری های روانـی پس از حوادث غیـر عمدی به طور 

مشـرتک بـا بیامری هـای قلبـی عروقـی جایـگاه دوم را به خـود اختصـاص می دهند.

منی تـوان  را  روانـی  بیـامران  خانـواده  اعضـاء  روان،  بهداشـت  بـه  جامـع  نـگاه  در 

فرامـوش کـرد زیـرا اغلـب خـود، مراقبـان اولیه افـراد مبتال بـه اختالل روانی هسـتند. 

آنهـا حامیت هـای عاطفـی و فیزیکـی را فراهـم می کننـد و متحمـل هزینه هـای مالی 

درمـان و مراقبـت بیـامران می شـوند. تخمیـن زده می شـود در هـر چهـار خانـواده، 

یـک خانـواده، بیـامر مبتال بـه اختالل روانی و رفتاری داشـته باشـند. اعضـاء خانواده، 
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عـالوه بـر رنـج آشـکار ناشـی از ناتوانـی یـک فـرد مـورد عالقه شـان در اثـر بیـامری 

روانی، در معرض انگ همراه با آن هسـتند. طرد آنها توسـط دوسـتان، خویشـاوندان 

و همسـایگان مـی توانـد احسـاس جدایی آنهـا را  از جامعه افزایش دهـد و در نتیجه 

فعالیت هـای اجتامعـی آنهـا محـدود می شـود. تهاجـم بـه حقـوق و آزادی بیـامران 

روانـی و انـکار حقوق مدنی، سیاسـی، اقتصـادی، اجتامعی و فرهنگـی آنها یک اتفاق 

شـایع در جهان اسـت و متاسـفانه سوءاسـتفاده فیزیکی، جنسـی و روانشـناختی یک 

تجربـه روزمـره بـرای ایـن بیامران اسـت. 

اولیـن قـدم در برنامه هـای بهداشـت روانـی، پیشـگیری از اختـالالت روانـی و ارتقـاء 

سـطح بهداشـت روان اسـت. ایـن ارتقـاء شـامل مجموعـه فعالیت هایـی می باشـد که 

باعـث تغییـر معیارهـای ارزشـی افراد جامعه می شـود. وقتی بهداشـت روانـی از نظر 

مـردم مـورد احـرتام باشـد، خودشـان بـه عنـوان مدافـع و حامـی، هدایـت برنامه ها را 

بـه عهـده خواهنـد گرفـت و در ایـن صـورت اسـت کـه برنامه هـای بهداشـت روانـی 

می تواننـد از اولویـت باالتری برخوردار شـوند. در این زمینـه قبل از هر چیزی رضوری 

اسـت کـه برنامه هـای بهداشـتی همـگام بـا برنامه هـای سـایر بخش هـا حرکـت کنند. 

ارزش هـا توسـط خانواده هـا، جوامع، مدارس، دانشـگاه ها و رسـانه های گروهی شـکل 

می گیرنـد و در صورتـی کـه عملکـرد آنهـا هامهنگ نباشـد، احتامل اینکـه تغییری در 

ارزش هـا ایجـاد شـود، بسـیار کم اسـت. فنون مناسـب و مؤثری برای تغییـر نظام های 

ارزشـی وجـود دارنـد ولی برای موفقیـت آنها به تدارک قابل مالحظـه و مداوم رسمایه 

و تعهـد دامئـی مسـئولین و متخصصانـی کـه مسـتقیم با ارتقـاء بهداشـت روانی رس و 

کار دارنـد، نیـاز داریم. 

مفاهیم پیشگیری و ارتقاء در سالمت روان
ــوط  ــم مرب ــه ه ــالمت روان ب ــاء س ــی و ارتق ــامری روان ــگیری از بی ــوم پش دو مفه

هســتند و بیــن آنهــا پیوســتگی وجــود دارد. ارتقــاء ســالمت روان فراینــدی اســت کــه 

باعــث می شــود توانایــی فــرد بــرای کنــرتل و بهبــود ســالمتی اش افزایــش یابــد و دارای 

رویکــرد آمــوزش ســالمت از طریــق برنامه هــای ویــژه اســت. هــدف ایــن برنامه هــا 

افزایــش دانــش و ایجــاد رفتارهــای منجــر بــه ســالمت روان در کل جمعیــت اســت بــه 
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طوریکــه برنامه هــای ارتقــاء جامعــه عمومــی را مــورد توجــه قــرار می دهنــد.

پیشــگیری بــه معنــی مامنعــت و جلوگیــری کــردن اســت و بــر روی جوانــب متعددی 

ــگريی  ــذارد. پيش ــر می گ ــراه آن تأثی ــی هم ــود و ناتوان ــامری، ع ــوع بی ــل وق از قبی

گروه هــای در معــرض خطــر را هــدف قــرار می دهــد و در واقــع نقطــه رشوع فعاليتها 

در پیشــگیری، بیــامری روانــی اســت؛ درحالیکــه در ارتقــاء، نقطــه رشوع ســالمت روان 

ــا  ــاء ســالمت روان را ب ــوان ارتق ــه نظــر می رســد کــه می ت ــن ب مثبــت اســت. بنابرای

پیشــگیری از بیــامری روانــی ادغــام کــرد.

سطوح مختلف پیشگیری :

ــه  ــراد ب ــدن اف ــال ش ــگیری از مبت ــدف پیش ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــه: فعالیت های اولی

ــته  ــه دس ــه س ــه ب ــگیری اولی ــای پیش ــرد. رویکرده ــورت می گی ــی ص ــامری روان بی

می شــوند: تقســیم 

ÓÓ.همگانی(: مداخالت برای متام جمعیت انجام می شوند( universal

ÓÓ ــبی ــر نس ــا خط ــی ب ــرای جمعیت های ــالت ب ــی(: مداخ Selective )انتخاب

ــوند. ــام می ش انج

ÓÓ مــوردی(: مداخــالت بــرای جمعیت هــای بــا خطــر بــاالی ابتــال( Indicated

بــه اختــالل انجــام می شــوند.

ــزان اطالعــات  ــه می ــن رویکردهــا بســتگی ب ــرای اجــرای هــر کــدام از ای ــم ب  تصمی

موجــود از فاکتورهــای خطــر و همچنیــن بســتگی بــه میــزان اثــر بخشــی مداخلــه 

ــی شــده در کاهــش خطــر دارد. پیــش بین

ثانویــه: شــامل فعالیت هایــی اســت کــه بــا هــدف شناســایی رسیــع و درمان بــه موقع 

بیــامران روانــی انجــام می گیــرد تــا از طریــق کســب ســالمتی و کاهــش آســیب های 

دامئــی قــادر بــه ادامــه زندگــی و کار روزانــه باشــند. خدمــات مداخلــه در بحــران از 

مــوارد مهــم پیشــگیری ثانویــه هســتند. فعالیت هایــی کــه در جهــت کاهــش انــگ 

بیــامری روانــی انجــام می شــوند منجــر می گردنــد کــه افــراد رسیعــرت بــرای درمــان 

اقــدام کننــد، بنابرایــن از اقدامــات پیشــگیری ثانویــه محســوب می شــوند.

ـــامری،  ـــدن بی ـــن ش ـــری از مزم ـــا جلوگی ـــدف آنه ـــه ه ـــی اســـت ک ـــه: فعالیت های ثالثی

از کار افتادگـــی و کاهـــش معلولیـــت ناشـــی از بیامری هـــای روانـــی اســـت و در 
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طیـــف وســـیع تر متـــام اشـــکال درمان هـــای بیامری هـــای روانـــی مزمـــن را شـــامل 

ـــا همیشـــه  ـــه تقریب ـــی اســـت. پیشـــگیری ثالثی ـــی نوعـــی بازتوان ـــه عبارت می شـــوند و ب

ـــای  ـــن بیامریه ـــدیدترین و ناتوان کننده تری ـــه از ش ـــی رود ک ـــکار م ـــی ب ـــرای بیامران ب

روانـــی رنـــج می برنـــد.

ـــت  ـــگاه ها در جه ـــجویی دانش ـــاوره دانش ـــز مش ـــوق، مراک ـــکات ف ـــه ن ـــه ب ـــا توج ب

ارتقـــاء ســـالمت و پیشـــگیری از اختـــالالت روانـــی و رفتـــاری، فعالیت هـــا و 

خدمـــات متعـــددی را طراحـــی منـــوده انـــد. از عمده تریـــن فعالیـــت هـــای ایـــن 

ـــوزش  ـــوان از آم ـــاء ســـالمت روان و پیشـــگیری ســـطح اول می ت ـــه ارتق ـــز در زمین مراک

ـــواد و  ـــوء مـــرف م ـــش از ازدواج، پیشـــگیری از س ـــی، مشـــاوره پی ـــای زندگ مهارت ه

ـــر روی  ـــز ب ـــرد. در ســـطح دوم پیشـــگیری، برنامه هـــای عمـــده مراک ـــام ب ـــدز و .... ن ای

ـــی و  ـــالالت عاطف ـــه اخت ـــال ب ـــع دانشـــجویان مبت ـــه موق ـــان ب ـــع و درم ـــایی رسی شناس

ـــت. ـــز اس ـــاری متمرک رفت

ـــن  ـــرا ای ـــد، زی ـــارزی ندارن ـــت ب ـــز فعالی ـــوال مراک ـــگیری، معم ـــوم پیش ـــطح س و در س

ـــوع  ـــن ن ـــدید تری ـــرای ش ـــد ب ـــاره گردی ـــال اش ـــه قب ـــه ک ـــات هامنگون ـــف از خدم طی

ـــدرت  ـــه ن ـــد ب ـــال و کارآم ـــجویان فع ـــوال در دانش ـــه معم ـــت ک ـــی اس ـــامران روان بی

ــد. ــاهده می گردنـ مشـ

ـــی  ـــگیری و از طرف ـــطح دوم پیش ـــز در س ـــت مراک ـــن فعالی ـــه مهم تری ـــت ب ـــا عنای ب

ـــجویی  ـــی و دانش ـــان آموزش ـــان و کارکن ـــئوالن، کارشناس ـــاتید، مس ـــر اس ـــالت خطی رس

ـــاری  ـــی و رفت ـــکالت عاطف ـــجویان دارای مش ـــه دانش ـــانی ب ـــگاه ها، در کمک رس دانش

ــه راهنامیـــی جهـــت  ــر ایـــن تصمیـــم شـــدند کـ ــاوره دانشـــجویی بـ ــز مشـ مراکـ

شناســـایی، برخـــورد مناســـب، هدایـــت و پیگیـــری ایـــن دانشـــجویان تهیـــه مناینـــد بـــه 

ـــد در  ـــگاه می توانن ـــان دانش ـــه کارکن ـــی ک ـــاره نقش ـــام درب ـــن راهن ـــر ای ـــارت دیگ عب

ـــد و  ـــث می کن ـــد، بح ـــاء کنن ـــجویی ایف ـــکالت دانش ـــه مش ـــاندن ب ـــاری رس ـــه ی زمین

ـــا هـــر موقعیـــت خـــاص در آن ارائـــه شـــده  رهنمودهایـــی جهـــت برخـــورد مناســـب ب

ـــئولیتی  ـــگاه مس ـــه در دانش ـــردی ک ـــر ف ـــرای ه ـــا ب ـــن رهنموده ـــه ای ـــه ب ـــت؛ توج اس

ـــات  ـــای خدم ـــه ارتق ـــد در زمین ـــارض بتوان ـــامی ح ـــم راهن ـــت. امیدواری دارد، الزم اس

ـــود. ـــع ش ـــد واق ـــگاهی مفی ـــه دانش ـــه جامع ـــام، ب ـــمند ش ارزش



13

راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکالت عاطفی - رفتاری

مشـکالت  بـه  رسـاندن  یـاری  در  دانشـگاه  کارکنـان  نقـش 
دانشـجویی

دانشــجویان در طــول دوره تحصیــالت خــود، اســرتس ها و فشــارهای زیــادی تجربــه 

می کننــد )اســرتس های تحصیلــی، اجتامعــی و مالــی(. بســیاری از آنهــا بــا ایــن 

ــد  ــا در می آین ــی از پ ــا برخ ــد ام ــه می کنن ــز مقابل ــور موفقیت آمی ــه ط ــارها ب فش

ــاری معمــوال روی  ــل اینکــه اختــالالت عاطفــی و رفت ــه دلی و مســتأصل می شــوند ب

ــد،  ــرات ســوء می گذارن ــا تعامــالت اجتامعــی دانشــجویان تأثی ــی ی ــرد تحصیل عملک

شــام در مقــام یــک عضــو دانشــگاه، معمــوال در موقعیــت مناســبی بــرای تشــخیص 

دانشــجویانی کــه دارای مشــکل اســت کمــک کنیــد و یــا شــاید هــر دانشــجویی نیــز 

ــا  ــد ب ــام می توانی ــم ش ــا معتقدی ــت، م ــن واقعی ــم ای ــرد. علیرغ ــام را نپذی ــک ش کم

برقــراری رابطــه ای صحیــح، نقــش مهمــی در بازیابــی تعــادل هیجانــی دانشــجویان 

کــه الزمــه مقابلــه بــا فشــارهای زندگــی اســت، ایفــاء کنیــد.

اکــر اســرتس هایی کــه دانشــجویان تجربــه می کننــد فشــارهای مربــوط بــه مرحلــه 

ــه  ــی ب ــذر از نوجوان ــه انســان ها در دوره گ ــش هم ــم و بی ــی ک ــذار هســتند؛ یعن گ

ــرد و  ــدی را می پذی ــرد  نقش هــای جدی ــد. ف ــه می کنن ــن فشــارها را تجرب ــی ای جوان

بــه تکالیــف جدیــد گــردن می نهــد. البتــه در مــورد دانشــجویان، نقش هــا و تکالیــف 

می توانــد پیچیده تــر باشــد. جامعــه، خانــواده و نیــز دانشــگاه، انتظــارات خاصــی از 

دانشــجویان دارنــد. اکــر دانشــجویان دور از خانــواده بــرس می برنــد و مــدام مــورد 

ــره  ــی و دای ــوس خانوادگ ــط مأن ــاره از محی ــی یکب ــد. جدای ــرار می گیرن ــی ق ارزیاب

دوســتان و ورود بــه فضایــی یکــرس متفــاوت، همــراه بــا شــکل گیری انتظاراتــی کامــاًل 

جدیــد، فشــار مضاعفــی را بــر فــرد فــرد دانشــجویان وارد می کنــد. تذکــر ایــن نکتــه 

نیــز رضوری اســت کــه بســیاری از بیامری هــای عمــده روانــی ، اغلــب بــرای نخســتین 

بــار در دهــه ســوم زندگــی ظهــور می یابنــد. در نتیجــه ظهــور پــاره ای از عالئــم در 

دانشــجویی خــاص  می توانــد فراتــر از یــک واکنــش طبیعــی بــه مرحلــه گــذار رشــدی 

تلقــی شــود و بــروز نخســتین نشــانه ها و عالئــم یــک مشــکل روانــی جــدی تعبیــر 

گــردد.
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شناسایی دانشجویان دارای مشکالت عاطفی – رفتاری
افـرادی کـه مشـکالت و ناراحتـی هـای عاطفـی – رفتـاری را تجربـه می کننـد، غالبـا  

عالیمـی از خـود بـروز می دهنـد کـه داللـت بـر مشـکالت و ناراحتی هـای عاطفـی 

– هیجانـی دارد. سـعی اولیـه افـراد ایـن اسـت کـه خـود بـه شـکلی بـا ایـن عالئـم و 

مشـکالت مقابلـه کننـد اما معمـوالً ایـن تالش ها قریـن توفیق نیسـت و وضعیت فرد 

رفتـه رفتـه وخیم تر می شـود و عالئم با شـدت بیشـرت بـروز می کنند. شـاخص های زیر 

در تشـخیص مشـکالت عاطفـی – رفتـاری مـی تواننـد مفیـد واقع شـوند :

تغییرات در خلق، ظاهر یا رفتار فرد1- 

ـــد  ـــکلی دارن ـــه مش ـــد ک ـــتقیم منی گوین ـــکار و مس ـــور آش ـــه ط ـــجویان ب ـــی دانش برخ

امـــا ظاهـــر و رفتارشـــان بـــر ایـــن امـــر داللـــت می کنـــد. نرســـیدن بـــه بهداشـــت 

شـــخصی یـــا ظاهـــر، یـــا نحـــوه پوشـــش، می توانـــد شـــواهد آشـــکاری از وجـــود 

ـــب در  ـــور نامرت ـــی، حض ـــرد تحصیل ـــخص در عملک ـــت مش ـــد. اف ـــکل باش ـــک مش ی

ـــای  ـــی، منونه ه ـــدت تحصیل ـــد م ـــرای متدی ـــرر ب ـــت های مک ـــا درخواس کالس درس، ی

ـــت  ـــاری دالل ـــی – رفت ـــکالت عاطف ـــر مش ـــه ب ـــتند ک ـــاری هس ـــرات رفت ـــهود تغیی مش

ـــا میـــزان صحبـــت کـــه معنایـــی  دارنـــد. از کـــوره در رفـــن، افزایـــش شـــدید فعالیـــت ی

ـــد  ـــد. تهدی ـــناختی باش ـــکالت روان ش ـــده مش ـــان دهن ـــد نش ـــدارد، می توان در بـــر ن

ـــه را مربهـــن  ـــه مداخل ـــاز ب ـــاری، نی ـــروز خشـــم و مزاحمت هـــای رفت همکالســـی ها، ب

ـــرای  ـــی ب ـــت اقدامات ـــوند و الزم اس ـــل ش ـــد تحم ـــا نبای ـــه رفتاره ـــن گون ـــازند. ای می س

توقـــف آنهـــا صـــورت گیـــرد. بـــه عـــالوه اگـــر مشـــکالت عمیـــق روان شـــناختی رویـــت 

ـــت.  ـــع رضوری اس ـــدام رسی ـــه و اق ـــود توج ش

تغییرات برجسته  و چشمگیر در روابط شخصی2- 

دانشــجویان وقتــی یــک تغییــر اساســی را در زندگــی تجربــه می کننــد، دچــار اســرتس 

ــا دوســت صمیمــی، بهــم خــوردن  ــواده ی و فشــار می شــوند. مــرگ یــک عضــو خان

یــک رابطــه مهــم، طــالق، بــروز مشــکالت در روابــط مهــم یــا وقــوع تغییراتــی در 

مســئولیت پذیری های خانوادگــی می تواننــد اســرتس های معمــول زندگــی را افزایــش 

دهنــد و از ظرفیــت معمــول فــرد در جهــت مقابلــه بکاهنــد.
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سوء مرصف مواد و الکل3- 

آمـدن بـه کالس درس یـا هـر نشسـتی در حالت نشـئگی، یکـی از عالئم سـوء مرف 

شـدید مواد یا الکل اسـت. افراد اغلب از دارو و الکل به منظور مقابله با اسـرتس های 

معمول زندگی و مشکالت روان شناختی خود استفاده می کنند. متأسفانه سوء مرف 

مـواد خـود بـه طـور مرتـب عملکرد اجتامعـی، تحصیلی و شـغلی را کاهـش می دهد. 

اگـر شـام متوجـه نشـانه های نشـئگی شـده اید، اهمیـت آن را تخفیـف ندهیـد. آگاه 

باشـید کـه سـوء مـرف و اعتیـاد به الکل، مـاری جوانـا مـواد افیونی ماننـد هروئین، 

کوکائیـن و مـواد توهم زا از مشـکالت احتاملی جمعیت های دانشـجویی اسـت.

مشکالت تحصیلی	- 

دانشـجویانی کـه عملکـرد تحصیلـی آنهـا بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش می پذیـرد 

ممکـن اسـت در حوزه هـای دیگـری از زندگـی شـان نیـز بـه اسـتیصال دچـار شـوند. 

برخـی دانشـجویان در زمینـه مترکـز در کالس درس یـا عملکـرد بهینـه در امتحانات به 

مشـکل دچـار می شـوند.

مشکالت یادگیری5- 

برخـی دیگر از دانشـجویان ممکن اسـت احسـاس کننـد توقعات محیط دانشـگاه در 

زمینه هـای درسـی فراتـر از تـوان آنها اسـت. هرچنـد انتظار مـی رود اکر دانشـجویان 

بـه تدریـج خـود را بـا اینگونـه توقعـات و انتظـارات سـازگار کننـد امـا آن دسـته از 

دانشـجویان کـه تضـاد آشـکاری میـان توانایـی و عملکـرد خـود و انتظارات دانشـگاه 

احسـاس می کننـد، نیـاز به کمـک دارند. عادات غلـط در مطالعه، اضطـراب امتحان یا 

اختـالل یادگیـری تشـخیص داده نشـده، مـی توانـد در عملکرد فـرد اثر سـوء بگذارند.

نشانه های خودکشی6- 

اگر دانشـجویی از خودکشـی صحبت کند یا درباره آن چیزی هایی بنویسـد. این عمل 

باید جدی تلقی شـود. افکار خودکشـی، رضورتاً خطرناک نیسـتند اما نشـان می دهند 

کـه دانشـجو احسـاس اسـتیصال یـا افرسدگـی می کنـد. اگر تصـور کنیم کـه صحبت از 

خودکشـی تنهـا بـه قصـد جلـب توجه بیشـرت انجام گیـرد، در اشـتباهیم و ایـن تصور، 

خطرنـاک اسـت زیـرا مـی توانـد موجـب فاجعـه ای جـربان ناپذیـر شـود.  اگـر مطلـع 

شـدید کـه دانشـجویی به خودکشـی فکر می کنـد، حتـاًم او را به مرکز مشـاوره ارجاع 
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دهیـد. اگـر مطمـن نیسـتید ارجـاع رضوری اسـت یا اگر دانشـجو در پذیـرش تقاضای 

شـام مردد اسـت بـا مرکز مشـاوره متـاس بگیرید.

ترک تحصیل	- 

وقتی دانشجویی به ترک تحصیل یا انتقال محل تحصیل فکر می کند و این فکر را با شام 

در میان می گذارد، ارجاع به مرکز مشاوره اقدامی مناسب و رضوری است زیرا مسائل 

پیچیده ای دست به دست هم می دهند تا دانشجویی تصمیم به ترک تحصیل یا انتقال 

به دانشگاه دیگر می گیرد. آنچه مشخص است این است که ترک تحصیل یا تغییر محل 

تحصیل، همه مشکالت فرد را حل منی کند و شاید اساسا تصمیم صحیحی نباشد.

مداخله، مشورت و ارجاع
روشـی کـه بـه طـور مطلق برای هـر دانشـجویی، مفید و صحیح باشـد، وجـود ندارد. 

هر کسـی سـبک خاص خودش را جهت نزدیک شـدن و پاسـخ دادن به دیگران دارد. 

بعـالوه افـراد از لحـاظ ظرفیـت برخـورد با مشـکالت با دیگـران متفاوتند. مهم اسـت 

بدانیـد محدودیت هـای شـام بعنـوان یـک فـرد یاری رسـان چیسـت. اعـم کمک هـای 

شـام در مواجهـه بـا دانشـجویان دارای مشـکل در زیر آمده اسـت.

مداخله
وقتی با دانشـجویی رسوکار دارید که حس می کنید مشـکالتی دارد یا اگر دانشـجویی 

از مشـکالت خود با شـام صحبت کرد، نشـان دهید که مشـکالت و ناراحتی های او را 

درک می کنیـد. صادقانـه نگرانـی خـود را نسـبت به سـالمت او ابراز کنیـد، اعالم کنید 

کـه آماده ایـد بـه او کمـک کنیـد تا مشـکالت را از رس راه خـود بـردارد و راه حل هایی 

بـرای مشـکالت خـود بیابد این عمل می توانـد اثری عمیق و مثبت بـر رشایط بگذارد. 

تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت در مواجهـه بـا دانشـجو، صادقانـه و مسـتقیم عمـل کنیـد 

خصوصـا زمانـی کـه حس مـی کنید از لحـاظ هیجانی، ناراحت اسـت.

اصول زیر در زمینه مداخله قابل توصیه است :
Ó  از دانشـجو بخواهیـد تـا در یـک مـکان خلـوت با هـم صحبت کنیـد. چنین

اقدامـی جلـوی رشمنـده یـا دفاعی شـدن دانشـجو را به میـزان زیـاد می گیرد.



17

راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکالت عاطفی - رفتاری

Ó  ،وقتـی متوجـه شـدید کـه دانشـجو، مشـکالت تحصیلـی و یـا شـخصی دارد

مسـتقیم و صادقانـه بـا او صحبـت کنیـد.

Ó  بـه اختصـار مشـاهدات و دریافـت هـای خـود را از وضعیت دانشـجو ابراز

کنیـد، نگرانی هـای خـود را آشـکار و صادقانـه ابـراز کنید.

Ó  بـه دقـت گـوش کنید و سـعی منایید مسـائل را از دید دانشـجو ببینید بدون

آنکـه رضورتـا بـا آن دیدگاه موافقت یـا مخالفت کنید.

Ó  سـعی کنیـد مشـکل را شناسـایی کنیـد. می توانید با کمک دانشـجو بررسـی

بـه مسـائل و  را می توانـد  پاسـخ های جانشـینی  ببینیـد وی چـه  کنیـد و 

ناراحتی هـای کنونـی خـود بدهـد.

Ó  منعطـف باشـید زیـرا بـا روش هـای صحیـح و روشـن می توان به دانشـجوی

آشـفته، مجـال داد تـا مؤثرتـر واکنش نشـان دهد.

Ó  تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت حیـن رویارویی بـا دانشـجو، آرامـش و کفایت از

خـود نشـان دهید.

Ó  بپرسـید آیـا دانشـجو بـا شـخصی دیگـر، مانند خانـواده یـا دوسـتان، درباره

مشـکالت خـود صحبـت کـرده اسـت. افـراد متایـل دارنـد بـه هنـگام وقـوع 

مشـکالت و ناراحتی هـا خودشـان را منـزوی کنند، اما این انـزوا بندرت روش 

مفیدی اسـت.

Ó  اگـر شـام متـاس را آغـاز کرده ایـد نگرانـی خودتان را به شـکل غیـر قضاوت

گرایانـه ابـراز کنیـد بـرای مثـال بجای گفن: » شـام کجا هسـتید؟ بهرت اسـت 

بیشـرت از این هـا بـه فکـر منـرات خـود باشـید.« بگوییـد: »متوجـه شـده ام 

مدتـی اسـت رس کالس درس و دانشـگاه حـارض منی شـوید و این مسـأله مرا 

نگـران می کند«.

Ó  بـه افـکار و احساسـات دانشـجو بـه شـیوه ای همدالنـه و غیـر تهدیدگرانـه

گـوش دهیـد. به قصد فهم مسـائل دانشـجو، ارتبـاط برقرار کنیـد. این کار را 

می توانیـد از طریـق جمع بنـدی و تکـرار صحبت های دانشـجو انجام دهید. 

بـرای مثـال »اینطـور به نظر می رسـد که این انـدازه کار و انتظـار را فراتر از 

توانایـی خـود تصـور می کنیـد و نگرانید مبـادا از ایـن درس بیفتید«.
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Ó  از قضـاوت کـردن، ارزشـیابی کردن، و انتقاد کردن حتی اگر دانشـجو عقیده

شـام را پرسـید، پرهیز کنید. احرتام به سیسـتم نگرشـی و ارزشـی دانشـجو، 

مهـم اسـت، حتی اگـر با آن موافق نیسـتید.

Ó  رفتـار غریـب و نامناسـب نبایـد نادیـده گرفتـه شـود. آنچـه را مشـاهده

کنیـد. ابـراز  قضاوت گرایانـه  غیـر  شـیوه ای  بـه  کرده ایـد 

Ó .از نگرانی های خود با سایر دانشجویان صحبت نکنید

اگر از خودکشی احتاملی دانشجو نگرانید به این نکته توجه داشته باشید که متخصصان 

بهداشت روانی می توانند احتامل خودکشی را بسنجند. برای این کار می توان از دانشجو 

پرسید که آیا به خودکشی فکر می کند، آیا برای چگونگی اقدام به خودکشی نقشه ای 

در رس دارد، چه وقت و کجا قصد دارد نقشه را عملی کند و آیا قبالً به این کار دست 

زده است. هرچه نقشه، خاص تر و مهلک تر باشد، سابقه اقدام به خودکشی، باالتر 

است. نباید از طرح این گونه پرسش ها هرايس داشته باشيد. تصور نكنيد طرح اين 

پرسشها افراد را بسوی خودکشی راهربی می کند یا آنها را به افکار جدیدی در این زمینه 

مجهز می سازد، اکر افرادی که فعاالنه به خودکشی گرایش دارند دوست دارند به این 

پرسش ها پاسخ دهند.

فکـر خودکشـی کـم و بیـش به هر کسـی ممکن اسـت دسـت دهـد اما هرچه نقشـه 

خودکشـی غیـر اختصاصی تـر و غیـر مهلک تـر باشـد )بـرای مثـال، آخـر روزی قـرص 

خـواب خواهـم خـورد(، احتـامل اقدام به خودکشـی کمرت اسـت. هرچنـد نباید وجود 

روش هـای غیـر مهلک تـر مـا را نسـبت به فـرد بی توجه گردانـد. در همه مـوارد ارجاع 

بـه مرکـز مشـاوره رضوری بـه نظر می رسـد.

هرچند شام صادقانه نگران ارجاع دانشجویان باشید و دوست داشته باشید به آنها کمک 

کنید اما ممکن است هم به لحاظ مسئولیت های شغلی و هم به لحاظ مشکالت خاص 

دانشجویان، در وضعیتی نباشید که خودتان مستقیاًم درگیر مسائل آنها شوید. در بسیاری 

از موارد احساس می کنید نیاز است دانشجویان خاصی را ارجاع دهید. وقتی با دانشجویی 

درباره ارجاع به مرکز مشاوره صحبت می کنید، بهرت است نگرانی های خود را به شیوه ای 

روشن و صادقانه با او درمیان بگذارید. پرسش ها و پاسخ های زیر در زمینه ارجاع یک 

دانشجو به مرکز مشاوره می تواند به تصمیم گیری صحیح شام کمک کند.
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مشورت و ارجاع 
چه وقت الزم است یک دانشجو را به مرکز مشاوره ارجاع دهم؟

تصمیــم بــه ارجــاع یــک دانشــجو در درجــه نخســت بــر مشــاهدات خــود شــام مبتنی 

اســت؛ یعنــی، آیــا دانشــجو عالئــم و نشــانه هــای ناراحتــی روانــی – عاطفی را نشــان 

ــاوت  ــیوه ای متف ــه ش ــی را ب ــی عاطف ــجویی، ناراحت ــر دانش ــه ه ــا اینک ــد. ب می ده

ــرد  ــا را مشــاهده ک ــوان آنه ــه می ت ــد برخــی شــاخص های مشــرتک ک ــه می کن تجرب

عبارتنــد از :

Ó اشاره به افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی

Ó  ــا ســطوح بــاالی تحریک پذیــری شــامل رفتــار بیــش از حــد پرخاشــگرانه ی

ــا دیگــران را هــدف قــرار می دهــد. خشــن کــه شــام ی

Ó فقدان انرژی

Ó تغییر مشخص در بهداشت شخصی

Ó رفتار عجیب و غریب

Ó غمگینی چشامن پر اشک

Ó بی خوابی

Ó دوره های پرخوری مکرر یا فقدان شدید اشتها

Ó  ــه ــام پرس ــرت کار ش ــراف دف ــاً در اط ــجو دامئ ــال دانش ــرای مث ــتگی، ب وابس

می زنــد یــا قــرار مالقات هــای مکــرر بــرای دیــدن شــام می گیــرد.

Ó حضور نامنظم در کالس درس و تالش ناکافی در زمینه انجام تکالیف

Ó به خواب رفن رس کالس درس

Ó نداشن شور و شوق درباره جنبه های مختلف زندگی دانشجویی

Ó کبودی های غیر معمول روی صورت و یا بدن

از سوی دیگر، شام در رشایطی قرار دارید که امکان مداخله مستقیم را از شام می گیرد.

رشایط زیر، ارجاع را رضوری می گرداند:
Ó .مشکل جدی تر از آن است که شام بتوانید آن را هدایت و کنرتل کنید
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Ó  کار شــام ســنگین اســت یــا اســرتس را در زندگــی خودتــان تجربــه می کنیــد

و قــادر یــا مایــل نیســتید بــه مشــکالت دیگــران بپردازیــد.

Ó  ــه می توانســتید کمــک ــا آنجــا ک ــد و ت ــت کرده ای ــا دانشــجو صحب شــام ب

ــه کمــک و مداخــالت بیشــرتی اســت. ــاز ب ــد امــا نی ــه کرده ای ارائ

Ó  حــس می کنیــد احساســات شــخصی شــام دربــاره دانشــجویی خــاص، مانــع

برخــوردی عینــی بــا مشــکالت دانشــجو اســت.

Ó  دانشــجو می پذیــرد مشــکلی وجــود دارد امــا منی خواهــد بــا شــام دربــاره

آن صحبــت کنــد.

Ó  دانشــجو اطالعــات یــا کمکــی را جســت و جــو می کنــد کــه شــام منی توانیــد

آنهــا را فراهــم ســازید. بطــور خالصــه، اجــازه دهیــد دانشــجو بدانــد بــه چه 

دلیــل او را ارجــاع می دهیــد، بــرای مثــال، نداشــن وقــت، تعــارض عالیــق، 

آمــوزش محــدود؛ نگرانــی خــود را از وضعیــت جــاری دانشــجو نشــان دهید 

و بــه دانشــجو کمــک کنیــد تــا ایــن مســاله را درک کنــد کــه شــام از هرگونه 

تــالش او در زمینــه دریافــت کمــک، حامیــت می کنیــد.

چگونه باید یک دانشجو را به مرکز مشاوره ارجاع دهم؟

شام می توانید از راه های زیر دانشجو را به مرکز مشاوره ارجاع دهید :

• بــه دانشــجو پیشــنهاد کنیــد تــا بــا مرکــز بــرای گرفــن وقــت متــاس بگیــرد یا 	

مســتقیام بــه مرکــز رجــوع کند.

• در حالیکــه دانشــجو نــزد شــام اســت شــخص دیگــری بــه مرکــز زنــگ بزنــد 	

و قــرار مالقــات بگــذارد.

اگـر دانشـجویی بـه شـیوه ای عجیـب و غریـب رفتار کند، یـا خطرناک به نظر برسـد، 

یـا حـس کنیـد کـه کنرتل خـود را از دسـت داده اسـت، چگونه بایـد عمل کنیم؟

ــه نظــر  ــن ب ــا چنی ــد ی ــاک عمــل کن ــه شــیوه ای غریــب و خطرن اگــر دانشــجویی ب

می رســد کــه کنــرتل خــود را از دســت داده اســت، الزم اســت در ایــن رشایــط نــکات 

زیــر را مــورد توجــه قــرار دهیــد:

• آرامــش خــود را حفــظ کنیــد. چنیــن آرامشــی می توانــد بــه دانشــجو کمــک 	

کنــد تــا بــر هیجانــات خــود کنــرتل پیــدا کند.
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• بــه روشــنی و رصاحــت هرچــه متــام تــر برخــورد کنیــد. ســعی کنیــد ایــن 	

ــاره  ــه درب ــد و صادقان ــه مشــکل او را می فهمی ــد ک ــال دهی مســاله را انتق

ــد. ــد، پاســخ دهی ــد کمکــی کنی ــا شــام می توانی اینکــه آی

• اگــر حــس می کنیــد کــه دانشــجو دســت بــه اقــدام خطرناکــی علیــه خــود 	

ــگاه  ــات دانش ــا انتظام ــی ب ــد و دودل ــدون تردی ــد زد، ب ــران خواه ــا دیگ ی

متــاس برقــرار کنیــد.

اگر دانشجویی در گرفتن کمک حرفه ای تعلل ورزد
بسـیاری از افراد معتقدند که تنها اشـخاص شـدیداً آشـفته در طلب درمان بر می آیند 

بنابرایـن ارجـاع دانشـجو از سـوی شـام می توانـد بـه عنـوان شـاهدی دربـاره شـدت 

مشـکل تعبیر شـود. به دانشـجو اطمینان دهید که درمانگران مرکز مشـاوره با طیف 

وسـیعی از مشـکالت، با درجات شـدت متفاوت، کار می کنند. الزم نیسـت مشـکالت 

بـه نقطـه بحرانـی خود برسـند، تـا مورد توجـه حرفه ای قـرار گیرند. در واقـع کار روی 

مشـکالتی آسـانرت اسـت کـه هنـوز به نقطـه بحرانـی نرسـیده اند، طبیعی جلـوه دادن 

فراینـد جسـتجوی کمـک می توانـد خصوصاً برای دانشـجویان شهرسـتانی مفید باشـد 

زیـرا رشایـط فرهنگـی و بومـی ایـن دانشـجویان، گاه پذیـرش مشـاوره را بـرای آنهـا 

دشـوار می سـازد. دانشـجویان مـردد را می تـوان بـا ارائـه این اطالعـات آرامـرت کرد که 

آنهـا تنهـا یکبـار درمانگـر را مالقـات می کنند و تعهدی نسـبت به درمان هـای طوالنی 

مـدت ندارنـد. بـه عالوه می توان به دانشـجو اطمینـان داد اصل رازداری رعایت شـود 

و هیـچ متاسـی بـدون اجـازه دانشـجو بـا هیـچ مقـام یـا شـخصی گرفتـه منی شـود و 

اطالعـات بـدون هامهنگـی بـا دانشـجو در اختیـار هیچ کـس قـرار منی گیـرد. رسانجام 

اینکـه اهمیـت دارد بـا ترس هـا و نگرانی هـای واقعـی دانشـجو در زمینـه جسـتجوی 

کمـک حرفـه ای همراهـی و همدلی شـود.

اگـر دریافتیـد کـه دانشـجو قبـال از مرکـز مشـاوره یا جـای دیگـر، خدمات مشـاوره ای 

گرفتـه و از آن تجربـه، رضایت خاطر ندارد، می توانید دانشـجو را تشـویق کنید تا یک 

بـار دیگـر مشـاوره را، احتـامال بـا شـخص دیگـر تجربـه کنـد زیـرا دالیل زیـادی وجود 

دارد که مشـاوره را در یک موقعیت خاص، به شکسـت و بن بسـت می کشـاند و این 
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بـدان معنـا نیسـت که دانشـجو با شـخص دیگـر نیز به همیـن نتیجه خواهد رسـید.

ـــز  ـــران حائ ـــاری دیگ ـــی و رفت ـــالمت عاطف ـــه س ـــه ب ـــد توج ـــر چن ـــه ه ـــام اینک رسانج

اهمیـــت اســـت امـــا مـــا منی توانیـــم بـــرای دانشـــجویان تصمیـــم بگیریـــم و ایـــن 

ـــه  ـــاوره، همیش ـــاب مش ـــه انتخ ـــیم ک ـــته باش ـــر داش ـــد نظ ـــواره م ـــد هم ـــه را بای نکت

یـــک انتخـــاب شـــخصی اســـت. گاهـــی اوقـــات حتـــی بهرتیـــن تالش هـــای شـــام 

ـــر  ـــورد. اگ ـــت می خ ـــاوره شکس ـــه مش ـــدن ب ـــرای آم ـــجویی ب ـــویق دانش ـــت تش جه

ـــام را  ـــی ش ـــی و نگران ـــات ناراحت ـــرد و موجب ـــت ک ـــاع، مقاوم ـــر ارج ـــجو در براب دانش

فرهـــم ســـاخت، می توانیـــد بـــا مرکـــز مشـــاوره متـــاس بگیریـــد و از نگرانی هـــای 

ـــد. ـــت کنی ـــود صحب خ

تعیین قرار مالقات
دانشـــجویان بایـــد قـــرار مالقـــات بـــا مرکـــز مشـــاوره را تعییـــن کننـــد. شـــام می توانیـــد 

ـــز  ـــا مرک ـــاس ب ـــتلزم مت ـــات مس ـــرار مالق ـــدی ق ـــد. زمان بن ـــک کنی ـــد کم ـــن فراین ـــه ای ب

مشـــاوره اســـت. مرکـــز مشـــاوره در متـــام ســـاعات اداری دانشـــگاه آمـــاده پاســـخگویی 

ـــس  ـــجو ح ـــا دانش ـــام ی ـــر ش ـــت اگ ـــات اس ـــن مالق ـــت و تعیی ـــص وق ـــه تخصی در زمین

می کنیـــد کـــه بـــه دلیـــل اضطـــراری بـــودن وضـــع دانشـــجو، نیـــاز بـــه توجـــه و 

ـــوارد  ـــات در م ـــه خدم ـــرای ارائ ـــی الزم ب ـــاوره آمادگ ـــز مش ـــت، مرک ـــوری اس ـــدام ف اق

اضطـــراری را دارد. لطفـــاً از دانشـــجو بخواهیـــد در صـــورت تعییـــن وقـــت حتـــام 

10 تـــا 15 دقیقـــه قبـــل از زمـــان تعییـــن شـــده در مرکـــز حـــارض شـــود. معمـــوالً 

اولیـــن جلســـه بـــه تکمیـــل فـــرم پذیـــرش و ارزیابـــی اولیـــه اختصـــاص می یابـــد و 

ـــه دانشـــجو  ـــن ب ـــات ممک ـــن خدم ـــای مراجـــع، بهرتی ـــای تشـــخیص نیازمندیه ـــر مبن ب

ـــای  ـــه گونه  ـــراری ب ـــان اضط ـــورد مراجع ـــوق در م ـــد ف ـــه فراین ـــود. البت ـــه میش عرض

ـــات  ـــکاری او، خدم ـــل دانشـــجو و اعـــالم هم ـــرد. در صـــورت متای ـــر انجـــام می گی دیگ

ـــا  ـــار او قـــرار میگیـــرد و طـــول مـــدت هـــر جلســـه 30 ت بـــه صـــورت هفتگـــی در اختی

ـــت. ـــی اس ـــاوره ای و روان درمان ـــات مش ـــرای خدم ـــه ب 5	 دقیق
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رازداری
ـــی  ـــل، اطالعات ـــن اص ـــق ای ـــت. مطاب ـــاوره اس ـــول مش ـــن اص ـــل رازداری از مهمرتی اص

ـــی  ـــی و حت ـــت قبل ـــدون رضای ـــد ب ـــت می آی ـــه دس ـــو ب ـــا درمانج ـــجو ی ـــه از دانش ک

ـــات  ـــی اوق ـــرار داد. گاه ـــادی ق ـــا نه ـــخصی ی ـــچ ش ـــار هی ـــوان در اختی ـــی او منی ت کتب

ـــار در او  ـــن انتظ ـــد ای ـــاع می ده ـــجو را ارج ـــگاه، دانش ـــی در دانش ـــع خاص ـــه مرج ک

ـــار  ـــاوره را در اختی ـــز مش ـــوی مرک ـــه از س ـــالع واصل ـــد اط ـــه میتوان ـــرد ک ـــکل می گی ش

داشـــته باشـــد در نتیجـــه بـــا مرکـــز جهـــت کســـب اطالعـــات و پیگیـــری متـــاس برقـــرار 

ـــاوره  ـــز مش ـــه مرک ـــید ک ـــته باش ـــر داش ـــد نظ ـــاله را م ـــن مس ـــد ای ـــام بای ـــد. ش میکن

منیتوانـــد اطالعـــات دربـــاره دانشـــجوی خاصـــی را در اختیـــار شـــام بگـــذارد حتـــی اگـــر 

شـــام آن دانشـــجو را بـــه مرکـــز ارجـــاع داده باشـــید. اگـــر شـــام دربـــاره وضعیـــت 

ـــاله  ـــد و مس ـــرار کنی ـــاس برق ـــود او مت ـــا خ ـــتقیاًم ب ـــد مس ـــد، میتوانی ـــجو نگرانی دانش

ـــر  ـــرا در غی ـــز روشـــن اســـت زی ـــت نی ـــن محدودی ـــت ای ـــد. عل ـــری کنی ـــاع را پیگی ارج

ایـــن صـــورت آن اعتـــامد و اطمینانـــی کـــه مراجعـــان را بـــه خدمـــات مشـــاوره ای 

ـــجویان را  ـــی دانش ـــی و بدگامن ـــو بدبین ـــد و ج ـــیب میبین ـــدت آس ـــه ش ـــاند ب میکش

ـــیار  ـــی بس ـــن وضع ـــای چنی ـــات و پیامده ـــه تبع ـــت ک ـــخص اس ـــرد. مش ـــر می گی در ب

عمیـــق و فراگیـــر خواهـــد بـــود و در واقـــع کلیـــه کنشـــها و کارکردهایـــی کـــه نهـــادی 

ـــت  ـــت از دس ـــده اس ـــدازی ش ـــی و راه ان ـــت آن طراح ـــه جه ـــاوره ب ـــز مش ـــون مرک چ

مـــی رود. البتـــه در رشایطـــی می تـــوان اصـــل رازداری را نقـــض کـــرد؛ اعـــم ایـــن 

ـــد از : ـــط عبارتن رشای

• ـــه 	 ـــد دارد ب ـــو قص ـــه درمانج ـــد ک ـــالع مییاب ـــر اط ـــا درمانگ ـــاور ی ـــی مش وقت

ـــد. ـــیب وارد کن ـــری آس ـــا دیگ ـــود و ی خ

• وقتـــی ســـوء اســـتفاده از کـــودک و یـــا فـــرد ســـاملندی گـــزارش میشـــود. 	

البتـــه ایـــن مـــوارد نـــادر اســـت.
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رهنمودهایی برای موارد خاص
بـا توجـه بـه نـوع و گسـرته مشـکالتی کـه جمعیـت دانشـجویی با آنهـا روبرو اسـت 

شـاخصرتین این مشـکالت انتخاب شـده اند و نحـوه مداخله و مقابله بـا آن در قالب 

رهنمودهایـی در ذیـل ارائـه می گردد.

دانشجوی مضطرب
اضطـراب، پاسـخ طبیعـی در برابـر ادراک خطـر و تهدیـدی اسـت که سـالمت یا عزت 

نفس فرد را در مخاطره قرار می دهد. برای برخی دانشـجویان، علت اضطراب روشـن 

اسـت امـا بـرای برخـی دیگـر، تعیین ریشـه خاسـتگاه اضطراب دشـوار اسـت. تجربه 

نشـان میدهـد کـه اضطـراب غالبـاً نتیجـه رقابت شـدید تحصیلـی میان دانشـجویان، 

تـرس از عـدم کفایـت در زمینـه چالشـهای تحصیلی، یا روابط شـخصی اسـت.

رصف نظر از علت اضطراب، یک یا چند عالمت از عالئم زیر در آن تجربه می شود:

• رضبان رسیع قلب	

• درد یا احساس ناراحتی در قفسه سینه	

• گیجی	

• تعریق	

• لرزش	

• دستهای رسد و مرطوب	

• نفس نفس زدن	

دانشجو همچنین ممکن است از مسائل زیر شاکی باشد:

• مشکل در مترکز	

• مستعد از کوره در رفن	

• مشکل در تصمیم گیری	

• مشکالت خواب	

• ترس شدید از انجام هر عملی	

در مـوارد نـادر، دانشـجو ممکـن اسـت یـک حملـه وحشـتزدگی را تجربـه کنـد. در 



25

راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکالت عاطفی - رفتاری

یـک حملـه ی وحشـت زدگی، عالئـم بدنـی به طور خـود انگیختـه و با چنان شـدتی رخ 

می دهـد کـه دانشـجو حـس می کنـد در رشف مـردن اسـت.

رهنمودهـای زیـر در موارد تجربه عالئم اضطراب و وحشـتزدگی، از اقدامات مناسـب 

و مؤثر می باشد:

مفید نخواهد بودمفید خواهد بود

• دربـاره 	 دانشـجو  دهیـم  اجـازه 
حـرف  خـود  افـکار  و  احساسـات 
بزنـد. اغلـب همیـن کار بـه تنهایی 
می شـود. فشـار  تخفیـف  موجـب 

• بــه دانشــجو اطمینــان خاطــر و 	
دلگرمــی بدهیــد

• آرامـش خـود را حفـظ کنیـد و بـه 	
آرامـی صحبـت کنیـد.

• کـه 	 زمانـی  تـا  اسـت  اگـر ممکـن 
عالئـم رفـع نشـده، محیـط امـن و 

سـازید. فراهـم  سـاکتی 

• تهدیـدی که دانشـجو به آن واکنش 	
نشـان میدهد، ناچیز بشامرید.

• احسـاس کنید شـام مسـئول حالت 	
هیجانی او هسـتید.

• بـا دادن اطالعـات و ایده هـای جور 	
واجـور او را مسـتاصل و گیـج کنید.

• مضطرب و مستاصل شوید.	

دانشجوی بدگمان
معمــوالً دانشــجویان بدگــامن بیشــرت از آنکــه نســبت بــه مشــکالت روانشــناختی خود 

اظهــار ناراحتــی کننــد، از امــور و مســائل بیرونــی شــاکی هســتند. آنهــا معمــوالً عالئم 

زیــر را نشــان می دهند:

• تنیده	

• محتاط	

• بی اعتامد	

• دارای دوستان اندک	

• دانشـــجویان بدگـــامن و مشـــکوک، یـــک غفلـــت و ســـهو کوچـــک را بـــه معنـــای 	
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ـــش مفـــرط نشـــان  ـــی، واکن ـــع بی معن ـــه وقای ـــب ب ـــد و اغل طـــرد شـــدن می گیرن

ـــی  ـــخاصی تلق ـــایر اش ـــار س ـــون رفت ـــه و کان ـــان را نقط ـــان خودش ـــد. آن می دهن

ـــی خاصـــی دارد. ـــا معن ـــرای آنه ـــد ب ـــاق می افت ـــه اتف ـــزی ک ـــر چی ـــد و ه می کنن

• معمـــوالً بیـــش از حـــد نگـــران انصـــاف دیگـــران هســـتند و اینکـــه بـــا آنهـــا 	

ـــر برخـــورد شـــود. ممکـــن اســـت دیگـــران را رسزنـــش کننـــد و بـــه ســـهولت  براب

ـــد. ـــی می کنن ـــی و بی کفایت ـــاس بی ارزش ـــات احس ـــی اوق ـــوند. خیل ـــمگین ش خش

وقتی با دانشجویی بدگامن رس و کار یافتید، رهنمودهای زیر مناسب می باشند:

مفید نخواهد بودمفید خواهد بود

• ــد 	 ــه میخواهی ــه چ ــه اینک در زمین

انتظــاری  چــه  و  دهیــد  انجــام 

داریــد، پیام هــای روشــن و منســجم 

ــد. ــه کنی ارئ

• عواطـف خـود را بـدون صمیمیـت 	

زیـاد یـا خودمانـی شـدن ابـراز کنیـد.

• بـه 	 شـخصی  حریـم  و  مرزهـا  از 

هنـگام تعامـل آگاه باشـید و فاصله 

مناسـب را حفـظ کنیـد.

• ــی 	 ــه غرض ــازید ک ــن س او را مطم

ــد. نداری

• ــت و 	 ــش از حــد گرمــی، صمیمی بی

ــان دادن ــی نش همدل

• تعریــف، متجیــد و مبالغــه ورزیدن، 	

خندیــدن یــا شــوخی و بذلــه گویــی 

کردن

• تــالش در زمینــه ایجــاد اطمینــان از 	

اینکــه شــام دوســت و خیــر خــواه 

او هســتید.
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دانشجوی افسرده
ــان  ــورت نش ــه آن ص ــود را ب ــالل خ ــن اخت ــه ای ــی ک ــیوه های متنوع ــی و ش افرسدگ

می دهــد، بخشــی از یــک واکنــش هیجانــی و بدنــی طبیعــی بــه فــراز و نشــیب های 

ــن  ــک دانشــجوی دانشــگاه، ای ــر زحمــت ی ــر مشــغله و پ ــی پ ــی اســت. زندگ زندگ

فــرض را معقــول میســازد کــه تصــور کنیــم اکــراً دانشــجویان دوره هایــی از افرسدگــی 

ــا  ــرد. ام ــد ک ــه خواهن ــود تجرب ــالت خ ــی( را در دوره تحصی ــا موقعیت ــی )ی واکنش

ــار  ــکار و رفت ــق، اف ــم، خل ــه جس ــت ک ــذ" اس ــی "ناف ــک نگران ــده، ی ــی عم افرسدگ

شــخص را در برمی گیــرد. افــراد مبتــال بــه افرسدگــی منی تواننــد "کاری کننــد" تــا بهــرت 

ــر  ــی اث ــی و اجتامع ــرد دانشــجو در زمینه هــای تحصیل ــر عملک ــی ب شــوند، افرسدگ

ــا ســالها طــول می کشــد.  ســوء میگــذارد. بــدون درمــان، عالئــم هفته هــا، ماه هــا، ی

بــا وجــود ایــن، درمــان مناســب می توانــد بــه بیــش از 80 درصــد از کســانی کــه بــه 

افرسدگــی مبتــال هســتند، کمــک کنــد. بــه دلیــل اینکــه کارکنــان دانشــگاه در تعامــل 

بــا دانشــجویان هســتند و بطــور مرتــب آنهــا را مشــاهده می کننــد اغلــب نخســتین 

کســانی هســتند کــه متوجــه میشــوند دانشــجویی افــرسده شــده اســت. شــاخصهای 

زیــر در زمینــه تشــخیص بــه شــام کمــک میکنــد. امــا الزم بــه تذکــر اســت کــه هــر 

ــم کمــی را  ــراد عالئ ــد. برخــی اف ــه منی کن ــا هــم تجرب ــم را ب افــرسده ای متامــی عالئ

تجربــه میکننــد و برخــی دیگــر عالئــم زیــادی. همچنیــن شــدت عالئــم از فــردی بــه 

فــرد دیگــر تفــاوت می کنــد.

عالئم افسردگی
Ó غم مداوم، خلق مضطرب، یا تهی

Ó احساسات ناامیدی، بدبینی

Ó  از دســت دادن عالقــه یــا فقــدان لــذت از رسگرمی هایــی کــه هــر شــخصی

از آن لــذت می بــرد.

Ó بیخوابی، برخاسن زود هنگام صبحگاهی یا پرخوابی

Ó از دست دادن اشتها و یا وزن یا خوردن مفرط و باال رفن وزن
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Ó نرسیدن به بهداشت شخصی

Ó کاهش انرژی، خستگی، کند شدن

Ó افکار مرگ یا خود کشی، اقدام به خود کشی

Ó  عالئـم و ناراحتی هـای بدنـی مقـاوم کـه بـه درمـان پاسـخ منی دهنـد ماننـد

رسدرد، اختـالالت احشـایی و درد مزمـن

Ó حضور نامنظم در کالس درس

دانشـجویانی کـه افرسدگـی را تجربـه میکننـد اغلـب به مداخـالت درمانی بـه خوبی 

پاسـخ می دهنـد. مداخـالت زود هنـگام، احتـامل بهبـودی رسیعرت دانشـجو را افزایش 

می دهند.

رهنمودهای زیر در مواجهه با دانشجوی افرسده مفید خواهند بود :

مفید نخواهد بودمفید خواهد بود

• بدانـد 	 دانشـجو  دهیـد  اجـازه 

احسـاس  می فهمیـد  شـام  کـه 

افرسدگـی میکنـد و مایلیـد بـه او 

کنیـد. کمـک 

• بیشـرت بـا او همراهی کنیـد، او را 	

تشـویق کنید تا دربـاره چگونگی 

احساسـات خـود صحبت و بحث 

کند.

• آنها را تشـویق کنید تا به جسـت 	

و جـوی کمـک برآینـد، میتوانیـد 

را  مشـاوره  مرکـز  بـه  رجـوع 

کنیـد. پیشـنهاد 

• کوچـک 	 را  فـرد  ناراحتی هـای 

جلـوه دادن )یعنـی اوضـاع را رو 

کـردن(. قلمـداد  بهبـودی  بـه 

• مببـاران کردن دانشـجو با راه حلها 	

و نصایح معمول

• هـراس از پرسـش دربـاره افـکار 	

میکنیـد  تصـور  اگـر  خودکشـی، 

دارد. افـکاری  چنیـن 

• نادیـده گرفـن نشـانه های خـود 	

کشـی )در همه موارد نشانه های 

بـه مرکـز مشـاوره  را  خودکشـی 

گـزارش کنیـد(.
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دانشجوی خودکشی گرا
اشـتغال ذهنی با افکار خودکشـی در دانشـجویان غیر معمول نیسـت. به عنوان یک 

عضـو دانشـگاه شـام در متـاس بـا دانشـجویانی هسـتید کـه امـکان دارد این افـکار را 

برای شـام ابـراز کند.

مهـم اسـت کـه ایـن اظهـارات را نادیـده نگیریـد، زیـرا ممکـن اسـت شـام تنها کسـی 

باشـید کـه دانشـجو رساغ او آمـده اسـت.

خطر خودکشـی بر مجموعه  ای از نشـانه  ها مبتنی اسـت و نه فقط یک نشـانه واحد. 

ایـن نشـانه  ها در هـر یـک از مقوله  های زیر خود را نشـان می  دهد.

نشانه های محیطی: یک یا چند فقدان مهم ممکن است رخ داده باشد.

Ó .فقدان های توانکاه : مرگ یک عزیز، قطع ارتباط با یک رشیک و غیره

Ó  از دسـت دادن چیزهـای بسـیار ارزشـمند: سیسـتم های حامیتـی موقعیت هـای

اجتامعـی و غیـره.

Ó  از دسـت دادن منزلـت یـا فرصت هـا: طـرد از دانشـکده، پذیرفته نشـدن در یک

انتخاب اساسـی، از دسـت دادن منزلت شـغلی.

نشانه های هیجانی: چند عالمت افرسدگی اغلب حارض است.

Ó زیاد شدن یا کم شدن شدید خواب

Ó مشکل مترکز

Ó بیش از حد خوردن یا از دست رفن اشتها

Ó از دست دادن عالقه به فعالیت های لذت بخش پیشین

Ó بی تفاوتی

Ó )مراقبت ضعیف از خویش )عدم استحامم / لباس کثیف

Ó گریسن گاه به گاه

Ó احساس بی ارزشی

Ó افزایش انزوای اجتامعی

Ó عزت نفس پایین

Ó مشغله ذهنی با مرگ
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Ó ناامیدی درباره آینده

Ó تحریک پذیری و نوسانات خلقی

نشـانه های کالمـی: چیـزی کـه شـخص می گویـد، آشـکار یـا نهـان می توانـد داللت بر 

افـکار یا قصد خودکشـی باشـد.

Ó "می روم خودم را  بکشم "

Ó " دوست دارم مبیرم "

Ó "چه می شود که جسم خودم را به علم اهدا کنم؟"

Ó "من آن کسی که باید باشد، نیستم "

Ó "حس می کنم به آخر خط رسیده ام"

Ó "زندگی معنای خودش را نزد من از دست داده است"

Ó " اگر چنین و چنان شود من خودم را"

Ó " راه گریزی منی یابم"

Ó "باید فرار کنم"

Ó "خانواده ام و همه کسانی که می شناسم بدون من خوشبخت تر می شوند"

Ó "بیش از این دیگر منی توانم پیش بروم، دیگر تحملش را ندارم"

نشـانه های رفتـاری: کاری انجـام می دهـد که می توانـد بر انگیزه هـای خودتخریبی او 

داللـت کند.

Ó اقدام قبلی خودکشی، خصوصاً اقدام فوق العاده مهلک

Ó بخشیدن اموال با ارزش

Ó  تهیـه کـردن وسـایل خـاص ماننـد خریـدن اسـلحه رسد یا گـرم، قرص هـای خواب

آور و ...

Ó نوشن یادداشت خودکشی

Ó رس وسامان دادن به امور

Ó گریسن بدون محرک های خارجی

Ó سازمان گسیختگی، از دست دادن متاس با واقعیت

Ó  هـر گونـه تغییـر توضیح ناپذیری در رفتارهـای معمول )تغییـر در منره ها، افزایش
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پرخاشـگری، تغییرات خلقـی، انزوای اجتامعی، کنش منایی جنسـی(

Ó  درصد از خود کشـی های 	بـرای نشـانه های توضیح ناپذیر نزد پزشـک رفـن )در 5

موفق دیده می شـود(

Ó سوء مرف مواد، الکل و سایر مواد

Ó  تغییـر در رفتارهـای خـورد و خـوراک؛  برای مثال بیش از حد خوردن یا از دسـت

دادن اشتها

وقتـی بـا دانشـجویی کـه فکـر می کنیـد در معـرض خطـر خودکشـی اسـت رسوکار 

داریـد، رهنمودهـای زیـر را مـد نظـر قـرار دهیـد:

مفید نخواهد بودمفید خواهد بود

• درباره خودکشـی مسـتقیم و روشن 	

کنید. صحبت 

• سعی کنید آرام به نظر برسید.	

• معتمد و مراقبت کننده باشید.	

• و 	 بکشـید  کار  از  دسـت  موقتـاً 

دانشـجو را به مرکز مشاوره معرفی 

کنیـد )بـا تلفـن یـا مسـتقیاًم(.

• شـوکه شـدن بواسـطه چیزهایی که 	
می گوید. شـخص 

• تأکیـد بـر شـوک و ناراحتی هایی که 	
شـخص  خانـواده  بـرای  خودکشـی 
ایجـاد می کند، پیش از آنکه مطمن 
شـوید کـه او چـه می خواهـد انجام 

دهد.
• نادیـده گرفـن اظهاراتی چـون " دنیا 	

بـدون مـن بهرت خواهـد بود "
• درگیـر یـک بحـث فلسـفی دربـاره 	

شـدن.  خودکشـی  اخالقـی  وجـوه 
دسـت  از  را  بحـث  تنهـا  نـه  شـام 
میدهیـد بلکه ممکن اسـت شـخص 
دسـت  از  نیـز  را  خـود  مخاطـب 

بدهیـد.
• بیـش از حـد بـه لحـاظ شـخصی بـا 	

دانشـجو درگیـر شـدن.
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دانشجوی با تماس ضعیف با واقعیت
دانشـجویانی کـه متـاس ضعیـف بـا واقعیـت دارنـد در جداسـازی " تخیـل" از زندگـی 

واقعـی مشـکل دارنـد. تفکرشـان نوعـاً غیـر منطقی، آشـفته، یـا نامعقول اسـت )برای 

مثـال، الگوهـای گفتـاری کـه از یـک موضـوع بـه موضـوع دیگـر می پـرد بـدون هیچ 

ارتباط معنی دار(؛ واکنش های هیجانی آنها نامتجانس و نامناسـب اسـت و رفتارشـان 

ممکـن اسـت غریب و آشـفته باشـد.

ـــی ، اغلـــب  ـــا واقعیـــت دارد ممکـــن اســـت توهامت دانشـــجویی کـــه متـــاس ضعیفـــی ب

ـــال ،  ـــرای مث ـــنود )ب ـــی را می ش ـــد صداهای ـــزارش کن ـــی گ ـــد یعن ـــه کن ـــنوایی را تجرب ش

ـــا او را  ـــد ی ـــه او آســـیب بزن ـــه کســـی قصـــد دارد ب ـــد ک ـــا می کن ـــن الق ـــن چنی صـــدا ای

کنـــرتل کنـــد(. در چنیـــن وضعـــی دانشـــجو ممکـــن اســـت نســـبت بـــه دیگـــران وضـــع 

دفاعـــی بگیـــرد یـــا از دیگـــران برتســـد. یعنـــی از اشـــخاصی کـــه بطـــور کلـــی بـــه هیـــچ 

ـــن  ـــجویانی ممک ـــن دانش ـــا چنی ـــی موقعیت ه ـــد. گاه در برخ ـــن نبوده ان ـــه خش وج

ـــده " را  ـــامت فرمان دهن ـــی " توه ـــاً وقت ـــد خصوص ـــونت بزنن ـــه خش ـــت ب ـــت دس اس

ـــد "  ـــد مانن ـــام بدهن ـــه انج ـــد چ ـــا می گوین ـــه آنه ـــامت ب ـــن توه ـــد. ای ـــه می کنن تجرب

ـــربی." ـــن ب ـــد آن شـــخص شـــیطانی را از بی ـــو بای ت

وقتی با دانشجویانی که متاس ضعیفی با واقعیت دارند رس و کار دارید، رهنمود های 

زیر مناسـب خواهد بود :

مفید نخواهد بودمفید خواهد بود

• تصدیق 	 را  آنها  ترسهای  یا  احساس 

سوءتعبیرهای  از  آنکه  بدون  کنید. 

مثال  )برای  کنید  حامیت  آنها 

کسی  می کنید  فکر  که  "می دانم 

تو را دنبال می کند، خوب در حال 

حارض من کسی را منی بینم و تصور 

می کنم شام در جای امنی هستید".

• بحث کردن با دانشجو یا تالش در 	

فکر  بودن  غیرمنطقی  دادن  نشان 

آنها، این کار فرد را دفاعی تر می کند.

• من 	 بله،  "اوه،  دانشجو  دادن  بازی 

هم صداهایی می شنوم."

• ــی را 	 ــد هذیان ــرت، فراین ــث بیش بح

ــد. ــویق می کن تش
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مفید نخواهد بودمفید خواهد بود

• محیط 	 از  را  اضافی  محرک های 

حذف کنید )رادیو را خاموش کنید، 

از کالس شلوغ خارج شوید.(

• صحبت 	 مالیم  صدای  و  آرامش  با 

کنید در حالیکه درباره نگرانیهای او 

صحبت میکنید و لزوم کمک به آنها 

را گوشزد میکنید.

• تصدیق کنید که در فهم آنها مشکل 	

دارید و وضوح بیشرتی طلب کنید.

• با صمیمیت و مهربانی پاسخ دهید. 	

از استدالل روشن استفاده کنید.

• روی آنچه " اینجا و اکنون " مشاهده 	

می کنید، متمرکز شوید.

• با مرکز مشاوره مشورت کنید یا آنها 	

را به مرکز مشاوره ارجاع دهید.

• ــزی را 	 ــه چی ــا ک ــت از آنه درخواس

ــا  ــای آنه ــا دریافته ــد ت ــام دهن انج

ــد. ــر یاب تغیی

• و 	 معمــول  هیجانــی  واکنشــهای 

باشــید. داشــته  انتظــار  را  مرســومی 

دانشجوی تحت نفوذ مواد
همـه مـا از عـوارض و تلفاتی که سـوء مرف الکل و سـایر مـواد برای افـراد، خانواده 

هـا، دوسـتان و همـکاران بـه دنبـال مـی آورد، آگاه هسـتیم. در یـک زمینه یابـی کـه 

اخیـراً انجـام شـده، مسـئوالن و مدیـران دانشـگاهی سـوء مـرف مـواد و الـکل را در 

محیط هـای دانشـگاهی، یکـی از بزرگرتیـن نگرانی هـا قلمـداد کرده انـد. هزینه ها، بر 

حسـب افـت تحصیلـی، تخریب، خشـونت و سـایر پیامدهـا، حیرت آور اسـت.
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هشدار درباره عالئم سوء مصرف الکل و سایر مواد
عالئـم و نشـانه های مـرف، سـوء مـرف و اعتیـاد بـه الـکل و یـا سـایر مواد بسـیار 

زیـاد اسـت. وجـود هـر یـک از این عالئم به تنهایی، سـوء مرف الکل یا سـایر مواد را 

اثبـات منی کنـد. بیامری هـای دیگـری می توانند مسـئول رفتار های غیر معمول باشـند. 

برای مثال مرف برخی داروهای تجویزشـده از سـوی پزشـک بابت بیامری می تواند 

عوارضـی شـبیه بـه مـرف مـواد ایجـاد کننـد. هـر نشـانه واحـد، یـا ترکیبـی از آنهـا 

می توانند عالمت هشـدار تلقی شـوند و می توانند بر مشـکالت بطور کلی و مشـکل 

سـوء مـرف مواد بطـور خاص داللـت کنند.
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آسیب سوء مصرف مواد و الکل
سـوء مـرف الـکل و یـا مواد می تواند به شـیوه های مختلف به دانشـجو آسـیب وارد 

کند:

آسیبÓبهÓهشیاریÓذهنی
Ó افرسدگی

Ó نوسانات شدید خلقی

Ó بی تفاوتی یا رفتار بی تفاوت

Ó بیش فعالی

Ó از دست دادن عالقه به نتایج کار یا دانشکده

Ó عصبی بودن

آسیبÓبهÓرفتارÓحرکتی
Ó لرزش دست

Ó از دست دادن تعادل

Ó از دست دادن هامهنگی

Ó )حرکت مفرط )نداشن آرامش فیزیکی در همه اوقات

آسیبÓبهÓروابطÓبینÓفردی
Ó دوری یا تغییرات شدید در روابط اجتامعی

Ó غریب ماندن یا مرموز شدن

Ó فاقد عالقه به ظاهر خود

Ó تغییر دوستان

Ó تغییر مفرط در عالیق

Ó  بدخلق شدن

Ó جر و بحث کردن

Ó قرض گرفن و باز پس ندادن آن

آسیبÓبهÓعملکردÓتحصیلیÓوÓشغلی
Ó .ناتوانی در انجام تکالیف شغلی که در سطح معمول کفایت قرار دارند
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Ó از یاد بردن قرار کالس ها یا مالقات ها

Ó افزایش غیبت یا دیر حارض شدن

Ó سانحه آفرینی در آزمایشگاه

Ó  شـکایت از بیـامری یـا احسـاس بیـامری تـا عملکـرد ضعیـف خـود را موجـه

سازد.

Ó فعالیت یا کارکرد در حالت نئشگی

ــا دانشــجویی رس و کار داریــد کــه تصــور می کنیــد دارای مشــکالتی در  اگــر شــام ب

ارتبــاط بــا ســوء مــرف مــواد اســت رهنمودهــای زیــر را مــد نظــر قــرار دهیــد:

مفید نخواهد بود مفید خواهد بود

• ــاره ســوء مــرف مــواد موضــع 	 درب

مــورد  را  او  و  گرفــن  قضاوت گرایانــه 

انتقــاد قــرار دادن.

• رفتارهــای 	 بــرای  هزینــه  کمــک 

غیرمســئوالنه دانشــجو در نظــر گرفــن.

• عالیم نئشگی را نادیده گرفن.	

بپذیریــد و 	• را  احساســات دانشــجو 

تصدیــق کنیــد.

روی رفتــار متمرکــز شــوید: چــه چیزی 	•

بطــور خــاص رخ می دهــد کــه موجــب 

نگرانــی می شــود.

ــد 	• ــجو بگوی ــه دانش ــد ک ــازه دهی اج

چگونــه مشــکل را می بینــد.

کســی 	• چــه  بــه  دانشــجو  ببینیــد 

اعتــامد دارد و از او بــه عنــوان یــک 

منبــع حامیــت عاطفــی کمــک می گیــرد.

از دوســتان، کارفرمــا و اســتاد راهنــام 	•

بخواهیــد بــه مشــکل فــرد بپردازنــد.

از محدودیتهــای همــکاری خــود آگاه 	•

ــا  ــص ی ــه متخص ــجو را ب ــید و دانش باش

ــد. مرکــز مشــاوره ارجــاع دهی
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دانشجوی خشن و دارای پرخاشگری کالمی
پرخاشـگری کالمی و رفتارهای خشـونت آمیز در محیط های دانشگاهی رو به افزایش 

اسـت. در واکنـش بـه چنیـن رفتارهایی نخسـت باید ایـن رفتارها را  بازشناسـی کرد و 

سـپس راهربد مشـخصی بـرای مواجهه با آنهـا طراحی منود.

دانشـجویان معمـوالً در موقعیـت ناکام کننده که تصور می کنند فراتـر از توان و کنرتل 

آنها اسـت، دسـت به پرخاشـگری کالمـی می زنند. خشـم و ناراحتـی از آن موقعیتهای 

ناکام کننـده معمـوالً بـه نزدیکرتیـن هـدف یعنـی شـخص شـام معطـوف می شـود. از 

کـوره در رفـن یـا رفتـار خصومت آمیز به شـیوه نیل به قدرت و کنرتل تبدیل میشـود. 

مهـم اسـت کـه به خاطر داشـته باشـیم کـه در اکر موارد  دانشـجو به دالیل شـخصی 

به شـام خشـم منی گیرد بلکه شـام هـدف ناکامی هـای فروخفته او قـرار گرفته اید.

خشـونت بـه خاطـر ناراحتـی هیجانـی نـادر اسـت و معمـوالً زمانـی رخ می دهـد که 

میـزان ناکامـی دانشـجو چنـان شـدید می شـود کـه دانشـجو متامـی کنـرتل هیجانـی 

خـودش را از دسـت میدهـد. البتـه گاه زمینـه سـاز چنین رفتـاری مرف برخـی مواد 

می باشـد. نیز 

پیشÓازÓوقوع
مفید خواهد بود:

•  آشنایی با قوانین جاری دانشگاهی 	

• آشنایی با قواعد و اقدامات انتظامی و انضباطی دانشگاه	

• اطمینان از دسرتسی به کمک در صورت لزوم	

• هشیار و گوش به زنگ بودن نسبت به رفتارهای دانشجو پیرامون خود	

• مشورت با انتظامات	

• 	
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درÓزمــانÓوقوع
مفید نخواهد بود مفید خواهد بود

• نادیده گرفن نشانه های خشم )زبان 	
بدنی، مشت گره خورده و ...(

• وارد بحث و جدل شدن با دانشجو	
• خصومــت خــود را نشــان دادن و 	

ــن  ــود گرف ــه خ ــه ب ــی تنبیه گران موضع
)بــرای مثــال، " بــا مــن ایــن طــور 

صحبــت نکــن."(
• ــه توضیحــات در 	 ــا ارای دانشــجو را ب

ــرار دادن فشــار ق
• دست به تهدید زدن	
• به بیرون هل دادن و ملس دانشجو	

• در 	 کنیـد.  حفـظ  را  خـود  آرامـش 
صـورت لـزوم کمک بگیریـد؛ چند نفس 

عمیـق بکشـید.
• بـه مسـایل امنیتـی حسـاس باشـید، 	

در را بـاز نگهداریـد، )در صورت امکان( 
پشـت میـز قـرار بگیرید.

• موضعـی را انتخاب کنیـد که بتوانید 	
عکـس العمـل رسیـع انجـام دهیـد امـا 

تـرس بـه خـود راه ندهید.
• اسـت 	 اتـاق  در  کـه  چیـزی  هـر  از 

باشـید. مطلـع 
• خشـم و ناکامـی دانشـجو را تصدیق 	

چقـدر  می بینـم  مثـال  )بـرای  کنیـد 
ناراحـت هسـتید، هیـچ کـس بـه شـام 

اسـت.( نکـرده  توجـه 
• از تحریکات بکاهید و دانشجو را به 	

یک مکان ساکت دعوت کنید. اگر امکان 
این کار فراهم است.

• رفتارهای 	 درباره ی  محکم  و  آشکار 
مثال،  )برای  کنید  صحبت  قبول  قابل 
بایستید"،  عقب تر  کمی  است  "بهرت 
"برایم دشوار است وقتی فریاد می کشید 

بفهمم چه می خواهید."(
• اجازه دهید احساسات خود را بیرون 	

بریزد و بگوید چه چیزی او را ناراحت 
کرده است.
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ÓپرخاشگریÓوقوعÓازÓبعد
مفید خواهد بود: 

•  مطابق با قواعد انتظامی و انضباطی سازمان اقدام کنید.	

•  به مسئول مستقیم خود گزارش کنید.	

•  با مرکز مشاوره متاس بگیرید.	

فلوچارت شناسایی و ارجاع دانشجوی دارای مشکالت
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یاد آوری نکات مهم:
در کلیــه مــواردی کــه دانشــجو بــه مراکــز مشــاوره ارجــاع می شــود نیــاز اســت کــه 

ــداوم  ــن ت ــز مشــاوره و همچنی ــا مرک ــراری متــاس دانشــجو ب ــان برق چگونگــی و زم

ــا رفــع مشــکالت، پیگیــری و مراحــل آن ثبــت شــود. ــاط وی ت ارتب

ÓÓ.شام می توانید به فرایند مالقات دانشجو با مرکز مشاوره کمک کنید

ÓÓ اصــل رازداری از مهم تریــن اصــول مشــاوره اســت و مرکز مشــاوره منی تواند 

اطالعــات دانشــجو را در اختیــار شــام بگــذارد حتــی اگه شــام آن دانشــجو را 

بــه مرکز ارجــاع داده باشــید.

ÓÓ ــز ــا مرک ــد، ب ــه کمــک داری ــاز ب ــا دانشــجو نی ــاط ب ــراری ارتب ــر در برق  اگ

ــد. ــورت کنی ــاوره مش مش

ÓÓ .در مــوارد اضطــراری، مرکــز مشــاوره، دانشــجو را در ارسع وقــت میپذیــرد 

در ایــن مــوارد هامهنگــی الزم بــه عهــده شــام اســت.

ÓÓ اگــر کــه حــس میکنیــد کــه دانشــجو دســت بــه اقــدام خطرناکــی علیــه 

خــود یــا دیگــران خواهــد زد، بــدون تردیــد و دو دلی بــا انتظامات دانشــگاه 

متــاس برقــرار کنیــد.

با آرزوی موفقیت





نشانی: تهران، خیابان 16 آذر، خیابان ادوارد براون، پالك 15، 
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