اص اًتمبد ٍ ایشادگیشی ثپشّیضین .اگش ثشای دٍستبًوبى

«بسمه تعالی»

اسصش لبئل ضَین ،اص پشداختي ثِ ػیَثطبى لزت ًخَاّین

مقذمٍ
خَضحبلین سؼی ٍ تالش خستگی ًبپزیشتبى ثِ ثوش

ثشد .آًبى ثبالخشُ حش فْبی هبسا خَاٌّذ ضٌیذ اهب ثب تلف

ًطستِ است .همذم ضوب سا دس داًطگبُ ،هْذ ػلن ٍ

وشدى ٍلت سٍی ٍیظگیْبی هٌفی یىذیگش دس ٍالغ

اًذیطِ،اسج ًْبدٍُ ،سٍدتبى سا ثِ صًذگی داًطجَیی

سٍاثغوبى سا تضؼیف هیىٌین.

گشاهی هی داسین.

ػفَ ٍ گزضت داضتِ ثبضین .گزضت داضتي فمظ یه

يیژٌ وامٍ داوشجًیان خًابگاَی

ٍیظگی ضخصیتی ولیطِ ای ًیست؛ یه ػبهل ًیشٍهٌذ ٍ

داًطگبُ یؼٌی فشصت آضٌب ضذى ثب اًسبى ّبیی

هْن دس حفظ سٍاثظ سبلن است .گزضت ٍالؼی ،ثِ هؼٌبی

اصجٌسیت هتفبٍت ،لَهیت هختلف ،سجه ّبی صًذگی

تَاًبیی فشاهَش وشدى گزضتِ ّبست.

هتٌَع ٍ هولَ اص تبصگی ّب ٍ ًبضٌبختِ ّب .اهیذٍاسین ثب

لبعؼیت هْبست دیگشی است وِ ثِ ضب ووه هیىٌذ تب

استؼبًت اص رات احذیت ٍ ثْشُ گیشی اص ظشفیتْبی

خَاستِ تبى سا هغشح وٌیذ .لبعؼیت ثِ هؼٌبی هغشح

ٍجَدی خَدّ،وچٌیي ثب ثشخَسداسی اص خذهبت ٍاحذّبی

وشدى خَاستِ ّبی دیگشی است.

هختلف داًطگبّی اص جولِ هشاوض هطبٍسُ داًطجَیی
ضوي تَفیك دس ٍظبیف تحصیلی ،آهبدگی الصم سا جْت
ایفبی ًمص یه هتخصص سبلن،تَاًب ٍ خالق سا وست

در پایان بٍ خاطز داشتٍ باشیذ بزخی افزاد

ًوَدُ ٍ ثتَاًیذ دس حیي ٍ ثؼذ اص تحصیل سضذ ّوِ جبًجِ

در ایه مُار تُا تًاومىذتز اس سایزیه َستىذ

ای یبفتِ،اص صًذگی لزت ثشدى اص صًذگی سا ثشای دیگشاى

ي دیگزان احتیاج بٍ تمزیه بیشتزي داروذ .

فشاّن آٍسیذ.

تمزیه بٍ شما ممل مینىذ تا بٍ مزير

م

تًاومىذ ي مًفقتز باشیذ.

دلتىگی بزاي خاوٍ چیست؟

تهیه کننده :مینا جهانی
کارشناس مرکس مشاوره و سالمت
مًفق باشیذ

مجتمع اموزش عالی اسفراین

صًذگی داًطجَیی ٍلتی ثِ دٍس اص خبًِ ٍ خبًَادُ آغبص
هی ضَد ّیجبى ٍ اضغشاة ثِ ّوشاُ داسد ثشخی سشیؼبً
ثش ضشایظ غلجِ هیوٌٌذ ٍ خَد سا ثب آى تغجیك هیذٌّذ
اهب ثشای سبیش افشاد گزاس اص ایي هشحلِ ووی عَالًی تش
است ٍ گبّی اٍلبت هٌجش ثِ دلتٌگی ثشای خبًِ هیطَد .
اص دست دادى آًچِ وِ اًسبى ثب آى خَ گشفتِ ٍ احسبع
اهٌیت هی وشدُ است .حسشت ٍ تبسف سا دس پی داسد.

دٍس ضذى اص دٍستبى ،خبًَادُ  ،اتبق ،ضخصی ،وبسّبی
سٍصاًِ ،وَچِ ٍ هحلِ ٍ خالصِ ّش آًچِ ثذاى تؼلك
داضتِ،هی تَاًذ غن ٍ اًذٍُ ثِ ثبسثیبٍسد .دلتٌگی ثشای
خبًِ ثب احسبسبتی چَى افسشدگی،اضغشاة ٍ گبّی

هیضاى دلتٌگی افشاد ثب یىذیگش هتفبٍت است ٍ ثِ ػَاهل
ریل ثستگی داسد:
هیضاى دٍس ثَدى اص خبًِ
 ثی ػاللِ ثَدى ًسجت ثِ سضتِ یب داًطگبُ پزیشفتِ

بپزسیذ،بیشتزشان باير داروذ ایه ديران اس

ضذُ

شیزیه تزیه ي سیباتزیه ريسَاي سوذگیشان

افىبس ٍسَاسی تَأم است ،الصم ثِ روش است ّش ن دام

 تضبد دس سجه صًذگی ٍ تفبٍت فشٌّگی

اص ایي احسبسبت داسای ػالئوی هی ثبضٌذ .وِ ثشخی اص

 داضتي هحیظ خبًَادگی گشم ٍ صویوی

ایي ػالئن ػجبستٌذ اص:

 افضایص هسئَلیتْب ٍ آصاد ی ّب

افزادي مٍ دلتىگ خاوٍ َستىذ اغلب

فمذاى اًشطیًَ ،سبى اضتْب ٍ خَاة ،هطىالت گَاسضی،

احساس مینىىذ مٍ مىتزلی ريي محیط

سشدسد ٍ(...

خًد وذاروذ ي با آن بیگاوٍ اوذ

 تغییزات در الگًَاي فنزي ي رفتاري :توشوض،
حبفظِ،تصوین گیشی.


ساسگاري با محیط جذیذ يخًابگاٌ:
تغییزات

در

احساسات

ادرامات:

ثشای داًطجَیبًی وِ دس ضْشی غیش اص صادگبُ خَد

گشیِ ّبی هىشس،وبّطی یب فمذاى لزت ٍ اًگیضُ ،احسبع

هطغَل ثِ تحصیل م یطًَذ ،سبصگبسی ثب هحیظ جذیذ اص

ًباهیذی،احسبع دسهبًذگی ٍ. ..

دیگش هسبئلی است وِ حل آى ًیبص ثِ صشف ٍلت ٍ صهبى
داسد ٍ خَ گشفتي ثِ فضب ٍ هىبى جذیذ صجش ٍ ضىیجبیی
هیغلجذ.دس هجوَع ثشای سبصگبس ضذى ثب هحیظ جذیذ:

بزخی اس داوشجًیان چىذیه َفتٍ قبل اس
تزك خاوٍ احساس افسزدگی ي وگزاوی
مینذ اما سخت تزیه حالت آن ،ريسَا ي
َفتٍ َاي ايل يريد بٍ داوشگاٌ است

بًدٌ است .پاي صحبتشان مٍ بىشیىیذ
دویایی خاطزٌ داروذ اس ديستان ،ريسَاي
سخت امتحاوات ي خاطزات شیزیه.ایه

تغییزات جسماوی ي شنایات بذوی:خستگی هضهي ٍ

ي

اگز اس داوشجًَاي خًابگاَی قذیمی تز

ريسَاي تنزار وشذوی بزاي شما ديستان
خًابگاَی َم بٍ سيدي خاطزٌ خًاَذ
شذ .سیبایی ایه ريسَا را تا میتًاویذ
تجزبٍ مىیذ ي در مىار چالشُاي ریش ي
درشتش ،اس آن لذت ببزیذ.
مُارت َاي ارتباطی در خًابگاٌ:
ضبیذ اٍلیي الذام دس ثشلشاسی استجبط هَثش ثب دیگشاى

 ثِ خَد فشصت دّیذ

تالش ثشای دسن آًبى است .وبس هْن دیگشی وِ هیتَاًین

اص تغییشات ٍ تحَالت پیص آهذُ دچبس ٍحطت ًگشدیذ

اًجبم دّین ایي است وِ دس ایجبد استجبط هَثش ثِ ًگشاًی

 صجَس ٍ ضىیجب ثبضیذ
 اص تغییشات دس جْت ثبلٌذگی ٍ سضذ خَد ثْشُ ثگیشیذ
 ثغَس هشتت ٍسصش وٌیذ
 اص هصشف داسٍّبی هختلف ثذٍى تجَیض پضضه خَدداسی
وٌیذ
 هشالت تغزیِ خَد ثبضیذ.
 ثِ هؼٌَیت ثپشداصیذ

حشفْبی عشف همبثل تَجِ فؼبل داضتِ ثبضین .
ثشخَسدّبی والهی ٍ غیشوالهی هب حبهل پیب م ّبی
هختلف ثشای عشف همبثل است .استجبط چطوی هٌبست
ثیبًگش آى است وِ هب ثِ حش فْبی دیگشی گَش هیذّین.
 ،احسبسبتص سا دسن میکنیم ،به وی تَجِ داسین ٍ
تالش داسین ساّی ثشای ووه وشدى ثِ ٍی پیذا وٌین.
گبُ لصذ اصلی عشف همبثل تٌْب یه دسددل وَتبُ ثب
ضوبست  ًِ.گشفتي پیطٌْبداتی وِ ضبیذ خَد ًیض اص آًْب
آگبُ است .ثْتش است ثِ جبی ایٌىِ یه حالل هسبئل

