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 مقدمه

گاه با . عنوان عضوي از دانشگاه، اكثراً با دانشجويان در تماس هستيد  شما به 

دانشجوياني سر و كار پيدا مي كنيد كه رفتارشان ممكن است موجب نگراني يا ناراحتي 

در . شود، يا ممكن است در كار شما و آموزش ساير دانشجويان مزاحمت ايجاد كندشما

ـ دانشجويان مبتال به ناراحتي هاي عاطفي محيط دانشگاه ، به داليل مختلف ممكن است 

اما وقتي هم كه از سوي دانشگاه و كاركنان آن مورد . رفتاري مورد توجه قرار نگيرند

 .توجه قرار مي گيرند، ممكن است نحوه برخورد با دانشجويان چندان مناسب نباشد

نيد، ممكن وقتي با دانشجويي كه فشار هيجاني را تجربه مي كند، تعامل برقرار مي ك

يا ممكن است با نگراني هاي ديگري مواجه ” در مخمصه افتاده ايد”است احساس كنيد 

تذكر اين نكته ” دانشجويان ديگر ، شاهد اين برخورد هستند”شويد از جمله اينكه 

. ضروري است كه چنين موقعيت هايي رفع نمي شوند مگر آنكه مداخالتي صورت گيرد

. است شما بارها و بارها با مشكالت يكساني روبرو شويدبدون ارائه مداخالت، ممكن 

مداخله موثر مستلزم اين نكته است كه چگونه به اين گونه وقايع پاسخ دهيد و بدانيد كه 

 .جهت مقابله چه منابعي در دسترس داريد

در . راهنماي حاضر به قصد كمك به شما جهت مقابله و مداخله موثر تهيه شده است

صيه ها، فنون و پيشنهادات مستقيمي در زمينه چگونگي مقابله با اين راهنما، تو

رفتاري ـ هاي دشوار و نحوة ياري رساندن به دانشجويان داراي مشكالت عاطفي  موقعيت

 . ارائه شده است



ـ عاليم دانشجويان داراي مشكالت عاطفي . هدف ما اين است كه به شما كمك كنيم

وه هاي مداخله يا ارجاع به منابع دانشگاهي اطالع رفتاري را تشخيص دهيد و درباره شي

 . كسب كنيد

به عبارت ديگر، اين راهنما درباره نقشي كه كاركنان دانشگاه مي توانند در زمينه 

ياري رساندن به مشكالت دانشجوي ايفاء كنند، بحث مي كند و رهنمودهايي جهت 

وجه به اين رهنمودها براي برخورد مناسب با هر موقعيت خاص در آن ارائه شده است؛ ت

اميدواريم راهنماي حاضر بتواند در . هر فردي كه در دانشگاه مسئوليتي دارد، الزم است

 .زمينه ارتقاي خدمات ارزشمند شما به جامعه دانشگاهي، مفيد واقع شود

 

 نقش كاركنان دانشگاه در ياري رساندن به مشكالت دانشجويي 

ت خود، استرسها و فشارهاي زيادي تجربه     دانشجويان در طي دوره تحصيال

بسياري از آنها با اين فشارها بطور ). استرسهاي تحصيلي ، اجتماعي و مالي(كنند  مي

به دليل . موفقيت آميز مقابله مي كنند اما برخي از پا در مي آيند و مستأصل مي شوند

امالت اجتماعي اينكه اختالالت عاطفي و رفتاري معموالً روي عملكرد تحصيلي يا تع

دانشجويان تاثيرات سوء مي گذارند، شما در مقام يك عضو دانشگاه، معموالً در موقعيت 

اما شما نمي توانيد به . مناسبي براي تشخيص دانشجويان داراي مشكل قرار مي گيريد

هر دانشجويي كه داراي مشكل است كمك كنيد و يا شايد هر دانشجويي نيز كمك شما را 

رغم اين واقعيت، ما معتقديم شما مي توانيد با برقراري رابطه اي صحيح، نقش علي. نپذيرد



مهمي در بازيابي تعادل هيجاني دانشجويان كه الزمه مقابله با فشارهاي زندگي است، 

 .ايفاء كنيد

اكثر استرسهايي كه دانشجويان تجربه مي كنند فشارهاي مربوط به مرحله گذار 

انسانها در دوره گذر از نوجواني به جواني اين فشارها را هستند؛ يعني، كم و بيش همه 

البته . فرد نقش هاي جديدي را مي پذيرد و به تكاليف جديد گردن مي نهد. تجربه مي كنند

جامعه، خانواده و . در مورد داشنجويان، نقشها و تكاليف مي تواند كمي پيچيده تر باشد

اكثر دانشجويان دور از خانواده بسر . ارندنيز دانشگاه، انتظارات خاصي از دانشجويان د

جدايي يكباره از محيط مأنوس خانوادگي و . مي برند و مدام مورد ارزيابي قرار مي گيرند

دايره دوستان و ورود به فضايي يكسر متفاوت، همراه با شكل گيري انتظاراتي كامالً 

ر اين نكته نيز ضروري تذك. جديد، فشار مضاعفي را بر فرد فرد دانشجويان وارد مي كند

است كه بسياري از بيماريهاي عمده رواني، اغلب براي نخستين بار در دهة سوم زندگي 

در نتيجه ظهور پاره اي از عاليم در دانشجويي خاص مي تواند فراتر از . ظهور مي يابند

يك واكنش طبيعي به مرحله گذار رشدي تلقي شود و بروز نخستين نشانه ها و عاليم يك 

 .شكل رواني جدي تعبير گرددم

  رفتاري ـشناسايي دانشجويان داراي مشكالت عاطفي 

 رفتاري را تجربه مي كنند، غالباً عاليمي ـ افرادي كه مشكالت و ناراحتي هاي عاطفي 

سعي .  هيجاني داردـاز خود بروز مي دهند كه داللت بر مشكالت و ناراحتي هاي عاطفي 

 به شكلي با اين عاليم و مشكالت مقابله كنند اما معموالً اين اوليه افراد اين است كه خود



تالشها قرين توفيق نيست و وضعيت فرد رفته به رفته وخيم تر مي شود و عاليم با شدت 

 رفتاري مي تواند ـشاخص هاي زير در تشخيص مشكالت عاطفي . بيشتر بروز مي كنند

 :مفيد واقع شود

 ار فرد تغييرات در خلق ، ظاهر يا رفت)١

 برخي دانشجويان به طور آشكار و مستقيم نمي گويند كه مشكلي دارند اما ظاهر و 

نرسيدن به بهداشت شخصي يا ظاهر يا نحوه پوشش . رفتارشان بر اين امر داللت مي كند

افت مشخص در عملكرد تحصيلي، . مي تواند شواهد آشكاري از وجود يك مشكل باشد

 در خواستهاي مكرر براي تمديد مدت تحصيلي، حضور نامرتب در كالس درس، يا

از .  رفتاري داللت دارندـهاي مشهود تغييرات رفتاري هستند كه بر مشكالت عاطفي  نمونه

مي تواند . كوره در رفتن، افزايش شديد فعاليت يا ميزان صحبت كه معنايي در بر ندارد

هاي  بروز خشم، مزاحمتتهديد همكالسي ها و . نشان دهنده مشكالت روان شناختي باشد

اين گونه رفتارها نبايد تحمل شوند و الزم . رفتاري ، نياز به مداخله را مبرهن مي سازد

بعالوه اگر مشكالت عميق روان شناختي . است اقداماتي براي توقف آنها صورت گيرد

 .رويت شود توجه و اقدام سريع ضروري است

  تغييرات برجسته و چشمگير در روابط شخصي)٢

   دانشجويان وقتي يك تغيير اساسي را در زندگي خود تجربه مي كنند، دچار 

مرگ يك عضو خانواده يا دوست صميمي، بهم خوردن يك . استرس و فشار مي شوند

رابطه مهم، طالق ، بروز مشكالت در روابط مهم، يا وقوع تغييراتي در مسئوليت پذيريهاي 



دگي را افزايش دهند و از ظرفيت معمول فرد خانوادگي مي توانند استرس هاي معمول زن

 .در جهت مقابله بكاهند

  سوء مصرف مواد و الكل )٣

  آمدن به كالس درس يا هر نشستي در حالت نشئگي، يكي از عاليم سوء مصرف 

افراد اغلب از دارو و الكل به منظور مقابله با استرسهاي معمول . شديد مواد يا الكل است

متأسفانه ، سوء مصرف مواد . ن شناختي خود استفاده مي كنندزندگي و مشكالت روا

اگر شما . خود به طور مرتب عملكرد اجتماعي، تحصيلي ، و شغلي را كاهش مي دهد

آگاه باشيد كه سوء . متوجه نشانه هاي نشئگي شده ايد، اهميت آن را تخفيف ندهيد

، كوكائين ، و مواد ) ينئهرومانند (مصرف و اعتياد به الكل ، ماري جوآنا، مواد افيوني 

 .توهم زا از مشكالت احتمالي جمعيت هاي دانشجويي است

 

 مشكالت تحصيلي)٤

  دانشجوياني كه عملكرد تحصيلي آنها به ميزان قابل توجه اي كاهش مي پذيرد 

. ممكن است در حوزه هاي ديگري از زندگي شان نيز به احساس استيصال دچار شوند

مينه تمركز در كالس درس يا عملكرد بهينه در امتحانات به مشكل برخي دانشجويان در ز

 .دچار مي شوند



  مشكالت يادگيري)٥

  برخي ديگر از دانشجويان ممكن است احساس كنند توقعات محيط دانشگاه در 

هر چند انتظار مي رود اكثر دانشجويان . زمينه هاي درسي فراتر از توان آنها است

گونه توقعات و انتظارات سازگار كنند اما آن دسته از دانشجويان بتدريج خود را با اين 

كه تضاد آشكاري ميان توانايي و عملكرد خود و انتظارات دانشگاه احساس مي كنند، نياز 

عادات غلط در مطالعه، اضطراب امتحان، يا اختالل يادگيري تشخيص داده . به كمك دارند

 .گذاردنشده، مي تواند در عملكرد فرد اثر سو ب

 

  نشانه هاي خودكشي)٦

اين عمل بايد . اگر دانشجويي از خودكشي صحبت كند يا درباره آن چيزهايي بنويسد

افكار خودكشي، ضرورتاً خطرناك نيستند اما نشان مي دهند كه دانشجو . جدي تلقي شود

اگر تصور كنيم كه صحبت از خودكشي تنها به . احساس استيصال يا افسردگي مي كند

جلب توجه بيشتر انجام مي گيرد، در اشتباهيم و اين تصور، خطرناك است زيرا قصد 

اگر مطلع شديد كه دانشجويي به خودكشي . تواند موجب فاجعه اي جبران ناپذير شود مي

اگر مطمئن نيستيد ارجاع ضروري . فكر مي كند، حتماً او را به مركز مشاوره ارجاع دهيد

 .اضاي شما مردد است با مركز مشاوره تماس بگيريداست يا اگر دانشجو در پذيرش تق

 

 



  ترك تحصيل)٧

وقتي دانشجويي به ترك تحصيل يا انتقال محل تحصيل فكر مي كند و اين فكر را با 

شما در ميان مي گذارد، ارجاع به مركز مشاوره اقدامي مناسب و ضروري است زيرا 

ي تصميم به ترك تحصيل يا مسايل پيچيده اي دست به دست هم مي دهند تا دانشجوي

آنچه مشخص است اين است كه ترك تحصيل يا تغيير . انتقال به دانشگاه ديگر مي گيرد

 .محل تحصيل، همه مشكالت فرد را حل نمي كند و شايد اساساً تصميم صحيحي نباشد

 

 مداخله، مشورت و ارجاع

هر . داردروشي كه بطور مطلق براي هر دانشجويي  مفيد و صحيح باشد، وجود ن

بعالوه . كسي سبك خاص خودش را جهت نزديك شدن و پاسخ دادن به ديگران دارد

مهم است بدانيد . افراد از لحاظ ظرفيت برخورد با مشكالت با ديگران متفاوتند

اعم كمك هاي شما در مواجهه با . هاي شما بعنوان يك فرد ياري رسان چيست محدوديت

 .ه استدانشجويان داراي مشكل در زير آمد

 مداخله

    وقتي با دانشجويي سر و كار داريد كه حس مي كنيد مشكالتي دارد يا اگر 

دانشجويي از مشكالت خود با شما صحبت كرد، نشان دهيد كه مشكالت و ناراحتي هاي 

اعالم كنيد كه . او را درك مي كنيد، صادقانه نگراني خود را نسبت به سالمت او ابراز كنيد

و كمك كنيد تا مشكالت خود را از سر راه خود بردارد و راه حل هايي براي آماده ايد به ا



تا آنجا كه ممكن است در . مشكالت خود بيابد كه اثر عميق و مثبت بر شرايط مي گذارد

مواجهه با دانشجو، صادقانه و مستقيم عمل كنيد خصوصاً زماني كه حس مي كنيد كه از 

 .لحاظ هيجاني، ناراحت است

 : در زمينه مداخله قابل توصيه استاصول زير

چنين اقدامي جلوي . از دانشجو بخواهيد تا در يك مكان خلوت با هم صحبت كنيد

 .شرمنده يا دفاعي شدن او را تا به ميزان زياد مي گيرد

وقتي متوجه شديد كه دانشجو، مشكالت تحصيلي و يا شخصي دارد مستقيم و 

 . صادقانه با او صحبت كنيد

 مشاهدات و دريافت هاي خود را از وضعيت دانشجو ابراز كنيد به اختصار

 .هاي خود را آشكار و صادقانه ابراز كنيد نگراني

به دقت گوش كنيد و سعي نماييد مسايل را از ديد دانشجو ببينيد بدون آنكه ضرورتاً 

 .با آن ديدگاه موافقت يا مخالفت كنيد

با كمك دانشجو بررسي كنيد تا ببينيد مي توانيد . سعي كنيد مشكل را شناسايي كنيد

 .دانشجو چه پاسخهاي جانشيني مي تواند به مسايل و ناراحتي هاي كنوني خود بدهد

منعطف باشيد با روشهاي صحيح و روشن مي توان به دانشجويي آشفته مجال داد 

 .تا مؤثرتر واكنش نشان دهد

كفايت از خود نشان تا آنجا كه ممكن است حين رويارويي با دانشجو، آرامش و 

 .دهيد



بپرسيد آيا دانشجو با شخصي ديگر، مانند خانواده يا دوستان، درباره مشكالت خود 

افراد تمايل دارند به هنگام وقوع مشكالت و ناراحتي ها ، خودشان را . صحبت كرده است

 .منزوي كنند، اما اين انزوا بندرت روش مفيدي است

گراني خودتان را به شكل غير قضاوت گرايانه ابراز اگر شما تماس را آغاز كرده ايد ن

شما كجا هستيد؟ بهتر است بيشتر از اينها به فكر نمرات ”: براي مثال بجاي گفتن. كنيد

متوجه شده ام مدتي است سر كالس درس و دانشگاه حاضر ”: بگوييد” .خود باشيد

 ”.نمي شويد و اين مسأله مرا نگران مي كند

به . دانشجو به شيوه اي همدالنه و غير تهديد گرانه گوش دهيدبه افكار و احساسات 

اين كار را مي توانيد از طريق جمع بندي و . قصد فهم مسايل دانشجو، ارتباط برقرار كنيد

اينطور به نظر مي ”براي مثال، . تكرار صحبت هاي دانشجو و هم احساس او انتقال دهيد

 از توانايي خود تصور مي كنيد و نگرانيد رسد كه اين اندازه كار و انتظار را فراتر

 ”.مبادا از اين درس بيفتيد

از قضاوت كردن، ارزشيابي كردن، و انتقاد كردن حتي اگر دانشجو عقيده شما را 

احترام به سيستم نگرشي و ارزشي دانشجو، مهم است، حتي اگر با . پرسيد، پرهيز كنيد

 .آن موافق نيستيد

آنچه را مشاهده كرده ايد به . د ناديده گرفته شودرفتار غريب و نامناسب نباي

 .اي غير قضاوت گرايانه ابراز كنيد شيوه

 .از نگراني هاي خود با ساير دانشجويان صحبت نكنيد



اگر از خودكشي احتمالي دانشجو نگرانيد به اين نكته توجه داشته باشيد كه 

توان   براي اين كار مي. متخصصان بهداشت رواني مي توانند احتمال خودكشي را بسنجند

از دانشجو پرسيد كه آيا به خودكشي فكر مي كند، آيا براي چگونگي اقدام به خودكشي، 

نقشه اي در سر دارد، چه وقت و كجا قصد دارد نقشه را عملي كند و آيا قبالً به اين كار 

جود هر چه نقشه، خاص تر و مهلك تر باشد، سابقه  اقدام به خودكشي و. دست زده است

نبايد از . داشته باشد و توانايي انجام نقشه بيشتر باشد خطر وقوع خودكشي، باالتر است

تصور نكنيد طرح اين پرسشها، افراد را به . طرح اين گونه پرسشها، هراسي داشته باشيد

سوي خودكشي راهبري مي كند يا آنها را به افكار جديدي در اين زمينه مجهز مي سازد 

فعاالنه به خودكشي گرايش دارند دوست دارند به اين پرسشها پاسخ اكثر افرادي كه 

 . دهند

فكر خودكشي كم و بيش به هر كسي ممكن است دست دهد اما هر چه نقشه 

آخر روزي قرص خواب ”براي مثال، (خودكشي، غير اختصاصي تر و غير مهلك تر باشد 

 نبايد وجود روشهاي غير هر چند. ، احتمال اقدام به خودكشي كمتر است) ”خواهم خورد

در همه موارد ارجاع به مركز مشاوره . مهلك تر ما را نسبت به فرد بي توجه گرداند

 .ضروري به نظر مي رسد

هر چند شما ممكن است صادقانه نگران ارجاع دانشجويان باشيد و دوست داشته 

 مشكالت باشيد به آنها كمك كنيد اما هم به لحاظ مسئوليت هاي شغلي و هم به لحاظ

در . خاص دانشجويان در وضعيتي نباشيد كه خودتان مستقيماً درگير مسايل آنها شويد

وقتي با . بسياري از موارد احساس مي كنيد نياز است دانشجويان خاصي را ارجاع دهيد



دانشجويي درباره ارجاع به مركز مشاوره صحبت مي كنيد، بهتر است نگراني هاي خود 

پرسش ها و پاسخهاي زير در .  صادقانه با او در ميان بگذاريدرا به شيوه اي روشن و

زمينه ارجاع يك دانشجو به مركز مشاوره مي تواند به تصميم گيري صحيح شما كمك 

 . كند

 مشورت و ارجاع

 چه وقت الزم است يك دانشجو را به مركز مشاوره ارجاع دهم؟

خود شما مبتني است؛   تصميم به ارجاع يك دانشجو در درجه نخست بر مشاهدات 

با اينكه .  عاطفي را نشان مي دهد–يعني، آيا دانشجو عاليم و نشانه هاي ناراحتي رواني 

هر دانشجويي ، ناراحتي عاطفي را به شيوه اي متفاوت تجربه مي كند برخي شاخص هاي 

 : مشترك كه مي توان آنها را مشاهده كرد عبارتند از

  به خودكشياشاره به افكار خودكشي يا اقدام •

سطوح باالي تحريك پذيري شامل رفتار بيش از حد پرخاشگرانه يا خشن كه  •

 .شما يا ديگران را هدف قرار مي دهد

 فقدان انرژ ي •

 تغيير مشخص در بهداشت شخصي •

 رفتار عجيب و غريب  •

 غمگيني و چشمان پر اشك •

 بي خوابي •



 دوره هاي پرخوري مكرر يا فقدان شديد اشتها •

ال، دانشجو دائماً اطراف دفتر كار شما پرسه مي زند يا وابستگي، براي مث •

 .قرار مالقاتهاي مكرر براي ديدن شما مي گيرد

 حضور نامنظم در كالس درس و تالش ناكافي در زمينه انجام تكاليف  •

 به خواب رفتن سر كالس درس   •

 نداشتن شور و شوق درباره جنبه هاي مختلف زندگي دانشجويي •

  روي صورت و يا بدنكبودي هاي غير معمول •

 مكان مداخله مستقيم را از شمااز سوي ديگر، شما در شرايطي قرار داريد كه ا

 :شرايط زير، ارجاع را ضروري مي گرداند. گيرد مي 

 .مشكل جدي تر از آن است كه شما بتوانيد آن را هدايت و كنترل كنيد •

نيد و قادر كار شما سنگين است يا استرس را در زندگي خودتان تجربه مي ك •

 .يا مايل نيستيد به مشكالت ديگران بپردازيد

ا كه مي توانستيد كمك ارائه كرده شما با دانشجو صحبت كرده ايد و تا آنج •

 .ايد اما نياز به كمك و مداخالت بيشتري است

حس مي كنيد احساسات شخصي شما درباره دانشجويي خاص، مانع  •

 .برخوردي عيني با مشكالت دانشجو است

جو مي پذيرد مشكلي وجود دارد اما نمي خواهد با شما درباره آن دانش •

 .صحبت كند



دانشجو اطالعات يا كمكي را جستجو مي كند كه شما نمي توانيد آنها را فراهم  •

به طور خالصه، اجازه دهيد دانشجو بداند به چه دليل او را ارجاع مي . سازيد

ش محدود نگراني خود را دهيد براي مثال، نداشتن وقت، تعارض عاليق، آموز

از وضعيت جاري دانشجو نشان دهيد و به دانشجو كمك كنيد تا اين مسأله را 

 .درك كند كه شما از هر گونه تالش او در زمينه دريافت كمك، حمايت مي كنيد

 چگونه بايد يك دانشجو را به مركز مشاوره ارجاع دهم؟

 :ارجاع دهيدشما مي توانيد از راههاي زير دانشجو را به مركز 

به دانشجو پيشنهاد كنيد تا با مركز براي گرفتن وقت تماس بگيرد يا  •

 .مستقيماً به مركز رجوع كند

در حاليكه دانشجو نزد شما است شخص ديگري به مركز زنگ بزند و  •

 .قرار مالقات بگذارد

اگر دانشجويي به شيوه اي عجيب و غريب رفتار كند، يا خطرناك به نظر رسد، يا 

 نم كه كنترل خود را از دست داده است، چگونه بايد عمل كنم؟حس ك

اگر دانشجويي به شيوه اي غريب خطرناك عمل كند يا چنين به نظر رسد كه كنترل 

 :خود را از دست داده است الزم است در اين شرايط نكات زير را مورد توجه قرار دهيد

نشجو كمك كند چنين آرامشي مي تواند به دا. آرامش خود  را حفظ كنيد •

 .تا بر هيجانات خود كنترل پيدا كند



سعي كنيد اين مسأله . به روشني و صراحت هر چه تمامتر برخورد كنيد •

را انتقال دهيد كه مشكل او را مي فهميد و صادقانه درباره اينكه آيا شما 

 .توانيد كمكي كنيد، پاسخ دهيد مي

. ره ارجاع دهيداگر حس مي كنيد الزم است دانشجو را به مركز مشاو •

 .مركز مشاوره موارد اضطراري را در اسرع وقت مي پذيرد

 .اگر نياز به كمك داريد با مركز مشاوره، مشورت كنيد •

اگر حس مي كنيد كه دانشجو دست به اقدام خطرناكي عليه خوديا ديگران  •

 .كنيدبا انتظامات دانشگاه تماس برقرابدون ترديد و دودلي . خواهد زد

 

 يي در گرفتن كمك حرفه اي تعلل ورزداگر دانشجو

بسياري از افراد معتقدند كه تنها اشخاص شديداً آشفته در طلب درمان بر مي آيند 

بنابراين ارجاع دانشجو از سوي شما مي تواند بعنوان شاهدي درباره شدت مشكل تعبير 

شكالت به دانشجو اطمينان دهيد كه درمانگران مركز مشاوره با طيف وسيعي از م. شود

الزم نيست مشكالت به نقطه بحراني خود برسند تا . با درجات شدت متفاوت، كار مي كنند

در واقع كار روي مشكالتي آسانتر است كه هنوز به . مورد توجه حرفه اي قرار گيرند

طبيعي جلوه دادن فرآيند جستجوي كمك مي تواند خصوصاً . نقطه بحراني نرسيده اند

ني مفيد باشد زيرا شرايط فرهنگي و بومي اين دانشجويان ، براي دانشجويان شهرستا

دانشجويان مردد را مي توان با ارائه . گاه پذيرش مشاوره را براي آنها دشوار مي سازد

اين اطالعات آرامتر كرد كه آنها تنها يكبار درمانگر را مالقات مي كنند و تعهدي نسبت به 



توان به دانشجو اطمينان داد اصل رازداري بعالوه مي . درمانهاي طوالني مدت ندارند

رعايت شود و هيچ تماسي بدون اجازه دانشجو با هيچ مقام يا شخصي گرفته نمي شود 

سرانجام اينكه . و هيچ اطالعاتي بدون اذن دانشجو در اختيار هيچ كس قرار نمي گيرد

حرفه اي اهميت دارد با ترسها و نگراني هاي واقعي دانشجو در زمينه جستجوي كمك 

 .همراهي و همدلي شود

اگر دريافتيد كه دانشجو قبالً از مركز مشاوره يا جاي ديگر، خدمات مشاوره اي 

گرفته و از آن تجربه، رضايت خاطر ندارد، مي توانيد دانشجو را تشويق كنيد تا يكبار 

ه ديگر مشاوره را ، احتماالً با شخص ديگر تجربه كند زيرا داليل زيادي وجود دارد ك

مشاوره را در يك موقعيت خاص به شكست و بن بست مي كشاند و اين هيچ بدان معنا 

 .نيست كه دانشجو با شخص ديگر نيز به همين نتيجه خواهد رسيد

سرانجام اينكه هر چند توجه به سالمت عاطفي و رفتاري ديگران حائز اهميت است 

نكته را بايد همواره مد نظر اما ما نمي توانيم براي دانشجويان تصميم بگيريم و اين 

گاهي اوقات حتي . داشته باشيم كه انتخاب مشاوره، هميشه يك انتخاب شخصي است

. بهترين تالشهاي شما جهت تشويق دانشجويي براي آمدن به مشاوره، شكست مي خورد

اگر دانشجو در برابر ارجاع، مقاومت كرد و موجبات ناراحتي و نگراني شما را فراهم 

 . توانيد با مركز مشاوره تماس بگيريد و از نگراني هاي خود صحبت كنيدساخت، مي

 تعيين قرار مالقات

 شما مي توانيد به اين .    دانشجويـان بايد قرار مالقات با مركز مشاوره را تعيين كنند



مركز . زمان بندي قرار مالقات مستلزم تماس با مركز مشاوره است. فرآيند كمك كنيد

م ساعات اداري دانشگاه آماده پاسخگويي در زمينه تخصيص وقت و مشاوره در تما

تعيين مالقات است اگر شما يا دانشجو حس مي كنيد كه به دليل اضطراري بودن وضع 

مركز مشاوره آمادگي الزم براي ارائه خدمات . دانشجو، نياز به توجه و اقدام فوري است

 تا ١٠واهيد در صورت تعيين وقت حتماً لطفاً از دانشجو بخ. در موارد اضطراري را دارد

معموالً اولين جلسه به تكميل فرم .  دقيقه قبل از زمان تعيين شده در مركز حاضر شود١٥

پذيرش و ارزيابي اوليه اختصاص مي يابد و بر مبناي تشخيص نيازمنديهاي مراجع، 

مراجعان البته فرآيند فوق در مورد . بهترين خدمات ممكن به دانشجو عرضه مي شود

در صورت تمايل دانشجو و اعالم همكاري . اضطراري به گونه اي ديگر انجام مي گيرد

 ٤٥ تا ٣٠او، خدمات به صورت هفتگي در اختيار او قرار مي گيرد و طول مدت هر جلسه 

 .دقيقه براي خدمات مشاوره اي و روان درماني است

 رازداري

مطابق اين اصل، اطالعاتي كه از .   اصل رازداري از مهمترين اصول مشاوره است

 او را نمي  اطالعاتدانشجو، يا درمانجو به دست مي آيد بدون رضايت قبلي و حتي كتبي

گاهي اوقات كه مرجع خاصي در . توان در اختيار هيچ شخصي يا نهادي قرار داد

ات دانشگاه، دانشجو را ارجاع مي دهد اين انتظار در او شكل مي گيرد كه مي تواند اطالع

ت كسب واصله از سوي مركز مشاوره را در اختيار داشته باشد در نتيجه با مركز جه

بايد اين مسأله را مد نظر داشته باشيد كه مركز شما. اطالع و پيگيري تماس برقرارمي كند



مشاوره نمي تواند اطالعات درباره دانشجوي خاصي را در اختيار شما بگذارد حتي اگر 

اگر شما درباره وضعيت دانشجو نگرانيد، . مركز ارجاع داده باشيدشما آن دانشجو را به 

علت اين . مي توانيد مستقيماً با خود او تماس برقرار كنيد و مسأله ارجاع را پيگيري كنيد

محدوديت نيز روشن است زيرا در غير اين صورت آن اعتماد و اطميناني كه مراجعان را 

آسيب مي بيند و جو بدبيني و بدگماني به خدمات مشاوره اي مي كشاند به شدت 

مشخص است كه تبعات و پيامدهاي چنين وضعي بسيار . دانشجويان را در بر مي گيرد 

عميق و فراگير خواهد بود و درواقع كليه كنشها و كاركردهايي كه نهادي چون مركز 

طي البته در شراي. مشاوره به جهت آن طراحي و راه اندازي شده است از دست مي رود

 :مي توان اصل رازداري را نقض كرد؛ اعم اين شرايط عبارتند از

وقتي مشاور يا درمانگر اطالع مي يابد كه درمانجو قصد دارد به خود و  •

 .يا ديگري آسيب وارد كند

و اين . وقتي سوء استفاده از كودك و يا فرد سالمندي گزارش مي شود •

 .موارد البته نادر است

 

  خاصرهنمودهايي براي موارد

    با توجه به نوع و گستره مشكالتي كه جمعيت دانشجويي با آنها روبرو است، 

شاخص ترين اين مشكالت انتخاب شده اند و نحوه مداخله و مقابله با آن در قالب 

 .رهنمودهايي در ذيل ارائه مي گردد



 دانشجوي مضطرب

المت يا عزت   اضطراب ، پاسخي طبيعي در برابر ادراك خطر و تهديدي است كه س

براي برخي دانشجويان، علت اضطراب روشن است . نفس فرد را در مخاطره قرار مي دهد

تجربه نشان مي دهد . اما براي برخي ديگر، تعيين ريشه خاستگاه اضطراب دشوار است

كه اضطراب غالباً نتيجه رقابت شديد تحصيلي ميان دانشجويان، ترس از عدم كفايت در 

 .يلي، يا روابط شخصي استزمينه چالشهاي تحص

 :صرف نظر از  علت اضطراب، يك يا چند عالمت از عاليم زير در آن تجربه مي شود

 ضربان سريع قلب •

 درد يا احساس ناراحتي در قفسه سينه •

 گيجي •

 تعريق •

 لرزش  •

 دستهاي سرد و مرطوب  •

 نفس نفس زدن  •

 :دانشجو همچنين ممكن است از مسايل زير شاكي باشد

  مشكل در تمركز •

 مستعد از كوره در رفتن •

 مشكل در تصميم گيري •



 مشكالت خواب •

 ترس شديد از انجام هر عملي •

در يك حمله .  را تجربه كندحمله وحشتزدگيدر موارد نادر، دانشجو ممكن است يك 

وحشتزدگي ، عاليم بدني به طور خود انگيخته و با چنان شدتي رخ مي دهد كه دانشجو 

 .حس مي كند در شرف مردن است

رهنمودهاي زير در موارد تجربه عاليم اضطراب و وحشتزدگي، از اقدامات مناسب و 

 :موثر مي باشد

 مفيد نخواهد بود مفيد خواهد بود

اجازه دهيد دانشجو درباره احساسات  •

اغلب همين كار . و افكار خود حرف بزند

 .به تنهايي موجب تخفيف فشار مي شود

به دانشجو اطمينان خاطر و دلگرمي  •

 .دهيدب

آرامش خود را حفظ كنيد و به آرامي  •

 .صحبت كنيد

 .واضح و مستقيم صحبت كنيد •

اگر ممكن است تا زماني كه عاليم رفع  •

نشده، محيط امن و ساكتي فراهم 

 .سازيد

 

ناچيز شمردن تهديدي كه دانشجو به  •

 .آن واكنش نشان مي دهد

احساس كنيد شما مسئول حالت  •

 .هيجاني او هستيد

عات و ايده هاي با دادن اطال •

جورواجور او را مستأصل و گيج 

 .كنيد

 مضطرب و مستأصل شدن  •

 



 دانشجوي بدگمان

 معموالً دانشجويان بدگمان بيشتر از آنكه نسبت به مشكالت روان شناختي خود اظهار 

آنها معموالً عاليم زير را نشان . ناراحتي كنند، از امور و مسايل بيروني شاكي هستند

 : دهند مي

 دهتني •

 محتاط •

 بي اعتماد •

 داراي دوستان اندك •

دانشجويان بدگمان و مشكوك، يك غفلت و سهو كوچك را به معناي طردشدن  مي گيرند 

آنها خودشان را نقطه و كانون . و اغلب به وقايع بي معني واكنش مفرط نشان مي دهند

ي خاصي رفتار هر شخصي تلقي مي كنند و هر چيزي كه اتفاق مي افتد براي آنها معنا

 .دارد

ممكن .  برابر برخورد شودهامعموالً بيش از حد نگران انصاف ديگران هستند و اينكه با آن

خيلي اوقات احساس بي . است ديگران را سرزنش كنند و به سهولت خشمگين شوند 

 .ارزشي و بي كفايتي مي كنند

 

 

 



 : مي باشندوقتي با دانشجويي بدگمان سر و كار يافتيد ، رهنمودهاي زير مناسب

 مفيد نخواهد بود مفيد خواهد بود

زمينه اينكه چه مي خواهيد انجام  در •

 هيد و چه انتظاري داريد، پيام هاي د

 .شن منسجم ارائه كنيد  رو  •

 طف خود را بدون صميميت زياد ياا عو

 .                   خودماني شدن ،ابراز كنيد

  مرزها و حريم شخصي به هنگام  از •

 .   تعامل آگاه باشيد وفاصله مناسب راحقظ كنيد

 .  او را مطمئن سازيد كه غرضي نداريد •

بيش از حد گرمي، صميميت و همدلي  •

 نشان دادن

 تعريف،تمجيدو مبالغه ورزيدن، •

 خنديدن يا شوخي و بذله گويي كردن

تالش در زمينه ايجاد اطمينان از  •

اينكه شما دوست و خيرخواه او 

 .  هستيد

 

 

 دانشجوي افسرده  

  افسردگي و شيوه هاي متنوعي كه اين اختالل خود را به آن صورت نشان مي دهد، 

زندگي پر . بخشي از يك واكنش هيجاني و بدني طبيعي به فراز و نشيب هاي زندگي است

كنيم مشغله و پرزحمت يك دانشجوي دانشگاه، اين فرض را معقول مي سازد كه تصور 

را در دوره تحصيالت ) يا موقعيتي(ه هايي از افسردگي واكنشي اكثر دانشجويان دور

است كه جسم، خلق، افكار ” نافذ”اما افسردگي عمده، يك نگراني . خود تجربه خواهند كرد

تا ”  كاري كنند”افراد مبتال به افسردگي نمي توانند . و رفتار شخص را در بر مي گيرد

زمينه هاي تحصيلي و اجتماعي اثر سوء بهتر شوند، افسردگي بر عملكرد دانشجو در 



با وجود اين، درمان . بدون درمان، عاليم هفته ها، ماهها، يا سالها طول مي كشد. گذارد مي

 . درصد از كساني كه به افسردگي مبتال هستند، كمك كند٨٠مناسب مي تواند به بيش از 

 بطور مرتب آنها را به دليل اينكه كاركنان دانشگاه در تعامل با دانشجويان هستند و

مشاهده مي كنند اغلب نخستين كساني هستند كه متوجه مي شوند دانشجويي افسرده 

اما الزم به تذكر . شاخص هاي زير در زمينه تشخيص به شما كمك مي كند. شده است

برخي افراد عاليم كمي را . است كه هر افسرده اي تمامي عاليم را با هم تجربه نمي كند

همچنين شدت عاليم از فردي به فرد ديگر . د و برخي ديگر عاليم زيادي تجربه مي كنن

 .تفاوت مي كند

 :عاليم افسردگي 

 ”تهي”غم مداوم، خلق مضطرب، يا  •

 احساسات نااميدي، بدبيني •

از دست دادن عالقه يا فقدان لذت از سرگرمي هايي كه هر شخصي از آن لذت  •

 .مي برد

 اهي يا پرخوابيبي خوابي، برخاستن زود هنگام صبحگ •

 از دست دادن اشتها و يا وزن يا خوردن مفرط و باال رفتن وزن •

 نرسيدن به بهداشت شخصي •

 ”كند شدن”كاهش انرژي، خستگي،  •

 افكار مرگ يا خودكشي، اقدام به خودكشي  •



عاليم و ناراحتي هاي بدني مقاوم كه به درمان پاسخ نمي دهند مانند سردرد،  •

 مناختالالت احشايي، و درد مز

 حضور نامنظم در كالس درس  •

دانشجوياني كه افسردگي را تجربه مي كنند اغلب به مداخالت درماني بخوبي پاسخ 

 .دهند مي

رهنمودهاي . مداخالت زود هنگام، احتمال بهبودي سريعتر دانشجو را افزايش مي دهد

 :زير در مواجهه با دانشجوي افسرده مفيد خواهد بود

 اهد بودمفيد نخو مفيد خواهد بود

اجازه دهيد دانشجو بداند كه شما 
فهميد احساس افسردگي مي كند  مي

 .و مايليد به او كمك كنيد
بيشتر با او همراهي كنيد، او  

را تشويق كنيد تا درباره چگونگي 
 .احساسات خود صحبت و بحث كند

جستجوي كمك برآيند مي  
توانيد رجوع به مركز مشاوره را 

 . پيشنهاد كنيد
 

 هاي فرد را كوچك ناراحتي 
يعني ، اوضاع را رو به (جلوه دادن 

 ).بهبودي قلمداد كردن
بمباران كردن دانشجو با  

 ”معمول”راه حل ها و نصايح 
هراس از پرسش درباره  

افكار خودكشي اگر تصور مي كنيد 
 .چنين افكاري دارد

ناديده گرفتن نشانه هاي  
در همه موارد نشانه (خودكشي 

ركز مشاوره هاي خودكشي را به م
 .)  گزارش كنيد

 

 

 



 :  دانشجوي خودكشي گرا

بعنوان يك عضو . اشتغال ذهني با افكار خودكشي در دانشجويان غير معمول نيست

دانشگاه شما در تماس با دانشجوياني هستيد كه امكان دارد اين افكار را براي شما ابراز 

 .كنند

 زيرا ممكن است شما تنها كسي باشيد كه  مهم اين است كه اين اظهارات را ناديده نگيريد،

 .دانشجو سراغ او آمده است

خطر خودكشي بر مجموعه اي از نشانه ها مبتني است و نه فقط يك نشانه واحد اين 

 .نشانه ها در هر يك از مقوله هاي زير خود را نشان مي دهد

 .يك يا چند فقدان مهم ممكن است رخ داده باشد: نشانه هاي محيطي

 .مرگ يك عزيز، قطع ارتباط با يك شريك و غيره: اي توانكاهفقدانه •

سيستم هاي حمايتي موقعيت هاي : از دست دادن چيزهاي بسيار ارزشمند •

 اجتماعي و غيره

طرد از دانشكده، پذيرفته نشدن در يك : از دست دادن منزلت يا فرصت ها •

 .از دست دادن منزل شغلي. انتخاب اساسي

 .عالمت افسردگي اغلب حاضر است چند :نشانه هاي هيجاني

 زياد شدن يا كم شدن شديد خواب •

 مشكل تمركز  •

 بيش از حد خوردن يا از دست رفتن اشتها •



 از دست دادن عالقه به فعاليت هاي لذت بخش پيشين •

 بي تفاوتي  •

 )لباس كثيف/ عدم استحمام (مراقبت ضعيف از خويش  •

 گريستن گاه به گاه •

 احساس بي ارزشي •

  اجتماعي افزايش انزواي •

 عزت نفس پايين •

 مشغله ذهني با مرگ •

 نااميدي درباره آينده •

 تحريك پذيري و نوسانات خلقي •

 چيزي كه شخص مي گويد كه، آشكارا يا نهان مي تواند داللت بر :نشانه هاي كالمي

 .افكار يا قصد خودكشي باشد

 ”مي روم خودم را بكشم” •

 دوست دارم بميرم •

 علم، اهدا كنم؟چه مي شود كه جسم خودم را به  •

 .من آن كسي كه بايد باشم، نيستم •

 .حس مي كنم به آخر خط رسيده ام •

 . زندگي معناي خودش را نزد من از دست داده است •

 اگر چنين و چنان شود من خودم را  •



 .راه گريزي نمي يابم •

 .بايد فرار كنم •

 .خانواده ام و همه كساني كه مي شناسم بدون من خوشبخت تر مي شوند •

 . اين ديگر نمي توانم پيش بروم، ديگر تحملش را ندارمبيش از •

 كاري شخص انجام مي دهد كه مي تواند برانگيزه هاي خود تخريبي :نشانه هاي رفتاري

 .او داللت كند

 اقدام قبلي خودكشي، خصوصاً اقدام فوق العاده مهلك •

 بخشيدن اموال با ارزش •

رم، قرص هاي خواب تهيه كردن وسايل خاص مانند خريدن اسلحه سرد يا گ •

 ...آور و 

 نوشتن يادداشت خودكشي •

 سر و سامان دادن به امور •

 گريستن بدون محركهاي خارجي  •

 سازمان گسيختگي، از دست دادن تماس با واقعيت •

تغيير در نمره ها، (هر گونه تغيير توضيح ناپذيري در رفتارهاي معمول  •

 ).نش نمايي جنسيافزايش پرخاشگري ، تغييرات خلقي، انزواي اجتماعي، ك

 درصد از خودكشي ٧٥در (براي نشانه هاي توضيح ناپذير نزد پزشك رفتن  •

 .) هاي موفق ديده مي شود

 الكل و ساير مواد : سوء مصرف مواد •



تغيير در رفتارهاي خورد و خوراك؛ براي مثال بيش از حد خوردن يا از  •

 دست دادن اشتها

خطر خودكشي است سر و كار داريد، وقتي با دانشجويي كه فكر مي كنيد در معرض 

 :رهنمودهاي زير را مد نظر قرار دهيد

 مفيد نخواهد بود مفيد خواهد بود
درباره خودكشي مستقيم و  •

 .روشن صحبت كنيد

 .سعي كنيد آرام به نظر رسيد •

 .معتمد و مراقبت كننده باشيد •

موقتاً دست از كار بكشيد و  •

دانشجو را به مركز مشاور 

 تلفن يا با(معرفي كنيد 

    )مستقيماً

كه شوكه شدن بواسطه چيزهايي  •

 .شخص مي گويد

كه  تأكيد بر شوك و ناراحتي اي •

خودكشي براي خانواده شخص 

ايجاد مي كند پيش از آنكه مطمئن 

شويد كه او چه مي خواهد انجام 

 .دهد

دنيا ”ناديده گرفتن اظهاراتي چون  •

 ”.بدون من بهتر خواهد بود

درباره درگير يك بحث فلسفي  •

. وجوه اخالقي خودكشي شدن 

شما نه تنها بحث را از دست مي 

دهيد بلكه ممكن است شخص 

 .مخاطب خود را نيز از دست بدهيد

بيش از حد به لحاظ شخصي با  •

 .   دانشجو درگير شدن

 



 دانشجوي با تماس ضعيف با واقعيت

 زندگي واقعي از” تخيل”دانشجوياني كه تماس ضعيفي با واقعيت دارند در جداسازي 

براي مثال، الگوهاي (تفكر شان نوعاً غير منطقي، آشفته، يا نامعقول است . مشكل دارند 

؛ )گفتاري كه از يك موضوع به موضوع ديگر مي پرد بدون هيچ ارتباط معني دار

هاي هيجاني آنها نامتجانس و نامناسب است و رفتارشان ممكن است غريب و  واكنش

 .آشفته باشد

ي كه تماس ضعيفي با واقعيت دارد ممكن است توهماتي ، اغلب شنوايي را  دانشجوي

براي مثال، صدا اين چنين القاء مي (يعني گزارش كند صداهايي را مي شنود . تجربه كند

در چنين وضعي دانشجو ). كند كه كسي قصد دارد به او آسيب بزند يا او را كنترل كند

يعني از اشخاصي . گيرد يا از ديگران بترسدممكن است نسبت به ديگران وضع دفاعي ب

گاه در برخي موقعيت ها چنين دانشجوياني . كه به طور كلي به هيچ وجه خشن نبوده اند

. را تجربه كنند” توهمات فرمان دهنده”ممكن است دست به خشونت بزنند خصوصاً وقتي 

خص شيطاني را از بين تو بايد آن ش”اين توهمات به آنها مي گويند  چه انجام دهند مانند 

 : وقتي با دانشجوياني كه تماس ضعيفي با واقعيت دارند سر و كار داريد” .ببري

 



 مفيد نخواهد بود  مفيد خواهد بود

. تصديق كنيداحساسات يا ترسهاي آنهارا  •

بدون آنكه از سوء تعبيرهاي آنها حمايت 

مي دانم كه فكر مي كني ”براي مثال، (كنيد 

 مي كند، خوب در حال كسي تو را دنبال

حاضر من كسي را نمي بينم و تصور مي 

 ”.كنم شما در جاي امني هستيد

محركهاي اضافي را از محيط حذف كنيد  •

راديو را خاموش كنيد، از كالس شلوغ (

 .)خارج شويد

تصديق كنيد كه در فهم آنها مشكل داريد  •

 .و وضوح بيشتري طلب كنيد

از . با صميميت مهرباني پاسخ دهيد •

 .استدالل روشن استفاده كنيد

مشاهده ” اينجا و اكنون”روي آنچه  •

 .كنيد، متمركز شويد مي

با مركز مشاوره مشورت كردن يا آنها را  •

 .به مركز مشاوره ارجاع دهيد

 

بحث كردن با دانشجو يا تالش در  •

. نشان دادن غير منطقي بودن فكر آنها

 .اين كار فرد را دفاعي تر مي كند

اوه، بله، من هم ”شجو، بازي دادن دان •

 .صداهايي مي شنوم

بحث  بيشتر درباره فرآيند هذياني را  •

 تشويق كردن

درخواست از آنها تا چيزي را انجام  •

 .دهند تا دريافت هاي آنها تغيير يابد

واكنش هاي هيجاني معمول و  •

 مرسومي را انتظار داشتن

 دانشجوي تحت نفوذ مواد

 تي كـه سـوء مصرف الكــل و سايـر مواد براي افراد،  همـه مـا از عــوارض و تلفــا  



در يك زمينه يابي كه . ها، دوستان، و همكاران به دنبال مي آورد، آگاه هستيمده خانوا

اخيراً انجام شده، مسئوالن و مديران دانشگاهي سوء مصرف مواد و الكل را در 

هزينه ها، بر حسب افت . ه اندهاي دانشگاهي، يكي از بزرگترين نگراني ها قلمداد كرد محيط

 .تحصيلي، تخريب، خشونت ، و ساير پيامدها، حيرت آور است

 هشدار درباره عاليم سوء مصرف الكل و ساير مواد

  عاليم و نشانه هاي مصرف، سوء مصرف و اعتياد به الكل و يا ساير مواد بسيار 

ل يا ساير مواد را اثبات وجود هر يك از اين عاليم به تنهايي، سوء مصرف الك. زياد است

براي مثال . بيماريهاي ديگري مي توانند مسئول رفتارهاي غير معمول باشند. نمي كند

مصرف برخي داروهاي تجويز شده از سوي پزشك بابت بيماري مي تواند عوارضي 

هر نشانه واحد، يا تركيبي از آنها مي تواند عالمت . شبيه به مصرف مواد ايجاد كنند

ي شود و مي تواند بر مشكالت بطور كلي و مشكل سوء مصرف مواد به طور هشدار تلق

 .خاص داللت كند

 آسيب سوء مصرف مواد و الكل 

 : سوء مصرف الكل و يا مواد مي تواند به شيوه هاي مختلف به دانشجو آسيب وارد كند

 آسيب به هشياري ذهني 

 افسردگي  •

 نوسانات خلقي شديد •

 وت  بي تفاوتي يا رفتار بي تفا •



 بيش فعالي •

 از دست دادن عالقه به نتايج كار يا دانشكده •

 عصبي بودن •

 آسيب به رفتار حركتي 

 لرزش دست •

 از دست دادن تعادل •

 از دست دادن هماهنگي •

 )نداشتن آرامش فيزيكي در همه اوقات(حركت مفرط  •

 آسيب به روابط بين فردي 

 دوري يا تغييرات شديد در روابط اجتماعي •

 مرموز شدنغريب ماندن يا  •

 فاقد عالقه به ظاهر خود •

 تغيير دوستان •

 تغيير مفرط در عاليق •

 بد خلق شدن •

 جر و بحث كننده •

 قرض گرفتن و باز پس ندادن آن •

 آسيب به عملكرد تحصيلي و شغلي

 .ناتواني در انجام تكاليف شغلي كه در سطح معمول كفايت قرار دارند •



 از ياد بردن قرار كالسها يا مالقاتها •

 يبت يا دير حاضر شدنافزايش غ •

 سانحه آفريني در آزمايشگاه •

شكايت از بيماري يا احساس بيماري تا عملكرد ضعيف خود را موجه  •

 .سازد

 به كالس آمدن، فعاليت داشتن، يا كاركرد در حالت نشئگي •

اگر شما با دانشجويي سر و كار داريد كه تصور مي كنيد داراي مشكالتي در ارتباط 

 :ست رهنمودهاي زير را مد نظر قرار دهيدبا سوء مصرف مواد ا

 مفيد نخواهد بود مفيد خواهد بود

 .احساسات دانشجو را بپذيرد و تصديق كند •

چه بطور خاص : روي رفتار متمركز شويد •

 .شود رخ مي دهد كه موجب نگراني مي

اجازه دهيد دانشجو بگويد چگونه مشكل را  •

 .مي بيند

رد و از ببينيد دانشجو به چه كسي اعتماد دا •

او به عنوان يك منبع حمايت عاطفي كمك 

از دوستان، كارفرما، استاد راهنما . گيرد مي

 .بخواهيد به مشكل فرد بپردازد

از محدوديت هاي همكاري خود آگاه باشيد  •

و دانشجو را به متخصص و يا مركز 

 .  مشاوره ارجاع كنيد

درباره سوء مصرف مواد  •

موضع قضاوت گرايانه 

ا مورد انتقاد گرفتن و او ر

 .قرار دادن

كمك هزينه براي رفتارهاي  •

غير مسئوالنه دانشجو در 

 .نظر گرفتن

عاليم نشئگي را ناديده  •

 .  گرفتن

     



 دانشجوي خشن و داراي پرخاشگري كالمي

پرخاشگري كالمي و رفتارهاي خشونت آميز در محيط هاي دانشگاهي رو به افزايش 

ي نخست بايد اين رفتارها را بازشناسي كنيم و راهبرد در واكنش به چنين رفتارهاي. است

 . مشخصي براي مواجهه با آنها طراحي كرد

دانشجويان معموالً در موقعيت ناكام كننده كه تصور مي كنند فراتر از توان كنترل 

خشم و ناراحتي از آن موقعيت هاي ناكام . آنها است، دست به پرخاشگري كالمي مي زنند

ها  از كوره در رفتن. به نزديكترين هدف يعني شخص شما معطوف مي شودكننده معموالً 

مهم است به خاطر . يا رفتار خصومت آميز به شيوه نيل به قدرت و كنترل تبديل مي شود

داشته باشيم كه در اكثر موارد دانشجو به داليل شخصي به شما خشم نمي گيرد بكله 

 .ه ايدشما هدف ناكامي هاي فرو خفته او قرار گرفت

خشونت بخاطر ناراحتي هيجاني نادر است و معموالً زماني رخ مي دهد كه ميزان 

ناكامي دانشجو چنان شديد مي شود كه دانشجو تمامي كنترل هيجاني خودش را از دست 

 .البته گاه زمينه ساز چنين رفتاري مصرف برخي مواد نيز مي باشد. مي دهد

 

 پيش از وقوع

 مفيد خواهد بود

 با قوانين جاري دانشگاهي آشنايي  •

 آشنايي با قواعد و اقدامات انتظامي و انظباطي دانشگاه •



 اطمينان از دسترسي به كمك در صورت لزوم •

 هشيار و گوش به زنگ بودن نسبت به رفتارهاي دانشجو پيرامون خود •

 مشورت؛ با انتظامات •

 در زمان وقوع 

 مفيد نخواهد بود مفيد خواهد بود

در صورت لزوم .  كنيدآرامش خود را حفظ 

 .كمك بگيريد؛ چند نفس عميق بكشيد

به مسايل امنيتي حساس بودن، در را باز  

 پشت ميز قرار گرفتن) در صورت امكان(نگهداشتن، 

مووضعي را انتخاب كنيد كه بتوانيد عكس  

 .العمل سريع انجام دهيد اما ترس به خود   راه ندهيد

 .داز هر چيزي كه در اتاق است مطلع باشي 

خشم و ناكامي دانشجو را تصديق كنيد  

براي مثال مي بينم چقدر ناراحت هستيد، هيچ كسي (

 .)به شما توجه نكرده است

از تحريكات بكاهيد و دانشجو را به يك  

اگر امكان اين كار فراهم . مكان ساكت دعوت كنيد

 .   است

آشكار و محكم درباره رفتارهاي قابل قبول  

بهتر است كمي عقب تر  ”براي مثال،(صحبت كردن 

، برايم دشوار است وقتي فرياد مي كشيد ”بايستيد

 )”.بفهمم چه مي خواهيد

احساسات خود را بيرون بريزند، بگويند چه  

 .    آنها را ناراحت كرده است

ناديده گرفتن نشانه هاي خشم  

 ...)زبان بدني، مشت گره خورده و (

وارد بحث و جدل شدن با  

 دانشجو

را نشان دادن و خصومت خود  

موضعي تنبيه گرانه به خود گرفتن 

با من اين طور صحبت ”براي مثال، (

 )”.نكن

دانشجو را با ارائه توضيحات  

 در فشار قرار دادن

 دست به تهديد زدن 

به بيرون هل دادن و لمس  

 دانشجو



 بعد از وقوع پرخاشگري

 مفيد خواهد بود

 .دام كنيدمطابق با قواعد انتظامي و انضباطي سازمان اق •

 .به مسئول مستقيم خود گزارش كنيد •

 .با مركز مشاوره تماس بگيرد •

 

 با آرزوي موفقيت


