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دانشجویان پر طاقت
مقدمه
پس از روزها و ماه ها چشم انتظاري باالخره روزي فرا مي رسد كهه بسهياري از دانهش آمهوزان اسهم خهود را در روزنامهه
مي بينند و خوشحال و سرمست به دانشگاه وارد مي شوند  .اما ورود به دانشگاه همواره نيازمند تغيير در بسياري از شهيوه
هاي رفتاري و عادات قديمي است  .دانشجوياني كه از شهر ديگر وارد يک دانشگاه مي شهوند ممكهن اسهت بها مشهكالت
بيشتري روبه رو شوند و با واقعيت هايي برخورد كنند كه قبال كمتر به آن فكر كرده اند  .در هر حهال زنهدگي دانشهجويي
پر از فشار رواني و مشكالت عديده است در اين كه ممكن است لذت بخش و هيجان انگيز باشد .
عوامل زيادي باعث وارد شدن فشار رواني به چرخه زندگي دانشجويان مي شود كه گاهي اوقات شدت و مدت اين عوامهل
فشارزا به حدي مي رسد كه فرد را به واكنش هاي غير معمول مهي سهازد  .برخهي از مههم تهرين منهاب فشهار روانهي در
دانشجويان عبارتند از :
 .3تنفر از رفتار هم اتاقي ها و كاركنان دانشگاه  ،ولي ناتواني در آشكار كردن احساسات خود .
 .2رضايت خانواده در برابر رضايت فردي .
 .1تمايل به ازدواج و دردسرهاي آن
 .4كنار آمدن با افرادي از فرهنگ هاي مختلف .
 .0ميل به تفرح در برابر درس خواندن .
 .6كنار آمدن با چند نفر در يک اتاق .
 .7مشكالت آموزشي (دروس پيش نياز  ،پاس نكردن و مشروط نشدن و .) ....
اما در عين حال دانشجوياني هستند كه با اين فشار هاي رواني به خوبي دست و پنجه نرم مي كنند و به عبارتي در
دسته " دانشجویات پر طاقت " قرار مي گيرند  .آيا تا به حال دانشجوي پر طاقت ديده ايد ؟ يا اين كهه خودتهان
از جمله دانشجويان پر طاقت هستيد ؟ دانشجويان پر طاقت چه ويژگي هايي دارند ؟
دانشجويان پر طاقت  ،نظر بسياري از پژوهشگران و روان شناسان را به خود جلب كرده اند  .زيرا در ايهن كهه فشهار
هاي رواني زيادي به آن ها وارد مي شود بسياري از آن ها دچار مشهكالت جسهمي و روان شهناختي نمهي شهوند و
چنين افرادي داراي ويژگي شخصيتي هستند به نام " پر طاقتی "

پر طاقتي در حقيقت نوعي باور و نگرش در مورد خود و جهان است كه داراي سه مولفه مي باشد :
 .3تعهد (نقطه مقابل از خود بیگانگی)
دانشجوياني كه از تعهد بااليي برخورداراند به اهميت  ،ارزش و معناي اين كه چه كسي هستند و چه فعاليت هايي
انجام مي دهند اعتقاد دارند  .به همين دليل است كه براي اكثر كارهاي روزمره خود (مقاله نوشتن  ،كالس رفتن ،
كنفرانس دادن و  )....معنايي پيدا كرده و كنجكاوي خود را ارضاء مي كنند  .چنين دانشجوياني بسياري از جنبه
هاي زندگي شان نظير كار  ،درس خواندن  ،رابطه با خانواده و دوستان كامال به يكديگر ربط دارند  .اين افراد در
حقيقت مصداق شعر زير هستند :
همت اگر سلسله جنبان شود
مور تواند که سلیمان شود
 .2مبارزه جویی (نقطه مقابل خطر یا ترس)
دانشجويان پر طاقت باور دارند كه زندگي سر شچمه اليزال تغيير و تحول است و تغييرات نقطه حساس زندگي به
شمار مي روند كه مي توان از آن ها براي رشد و بالندگي استفاده كرد  .چنين افرادي وقتي مشكلي براي آن ها
پديد بيايد آن را به عنوان چالشي در زندگي تعبير وتفسير مي كنند و آن را به مبارزه مي طلبند و به قول حافظ :
" دست از طلب بر نمی دارند تا کام آن ها برآید "
در ادبيات ايران مي توان گوشه اي از اين مبارزه جويي ها را ديد و ضرب المثل ها كه آينه تمام نماي افكار يک
جامعه هستند  ،نشانگر برخي از اين مبارزه طلبي ها مي باشند " نابرده رنج گنج میسر نمی شود "
 .1کنترل (نقطه مقابل ناتوانی)
افرادي كه در اين مولفه قوي تر هستند  ،رويدادهاي زندگي را قابل پيش بيني و تا حدودي قابل كنترل مي دانند
و معتقدند كه مي توان با تالش و سعي بسيار حوادث زندگي خود را تحت تاثير قرار دهند  .تا حدودي مي توان
دانشجويان را از اين نظر به دو دسته تقسيم كرد :
الف) دا نشجوياني كه اعتقاد دارند كنترل رويدادهاي زندگي در دست آن ها نيست و محيط بر روي آن ها كنترل
دارد .
ب)دانشجوياني كه اعتقاد دارند نا حدودي مي توانند بر روي محيط خود اثر بگذارند .
وقتي كه دانشجويان پر طاقت با ناخوشايندي رو به رو مي شوند از روش هايي براي مقابله استفاده مي كنند كه تا
حدودي به رف ناخوشايندي كمک مي كند .

هنگامي كه فشار رواني خاصي (مثل پاس نكردن يک درس و  )......به دانشجويان پر طاقت وارد مي شود  .ابتدا
خود را از مسئله جدا مي كنند  .به عبارتي از درگيري ذهني با مسئله خود را رها كرده و به نوعي از چشم اندازي
وسي تري به مسئله مي نگرند  .زيرا خاصيت رويدادهاي فشار زا اين است كه قدرت تفكر چند جانبه را از انسان
مي گيرد و به عبارتي ديدگاه فرد حالت تونلي پيدا مي كند و تنها جلوي پايش را مي بيند  .بر همين اساس  ،تنها
فكر فرد در اين گونه مواق رف موقعيت فشار رواني است هر چند ممكن است اين راهكار سازنده و مفيد نباشد .
پس از اين كه فد خودش را از مشكل جدا مي كند  ،مي تواند راه حل هاي گوناگون را پيدا كرده و با همديگر
تركيب كند  .ممكن است فهم اين مسئله مشكل به نظر برسد  ،اما هر كسي مي تواند به حافظه خود رجوع كند و
ببيند كه تا به حال چند بار به دوستان و نزديكان خود راه حل ارائه داده است  .فكر مي كنيد چرا توانسته ايد اين
كار را انجام دهيد به دليل اين كه شما با مسئله درگير نشده ايد و از چشم اندازي وسي تر به مشكل نگريسته ايد.
در مرحله عمل  ،دانشجويان پر طاقت اقداماتي سازنده و قاطعانه براي حل مشكل به كار مي برند  .مثال به جاي
اين كه به استاد درس و زمين و زمان ايراد وارد آورند  ،به راه حل هاي ديگري فكر مي كنند مانند :
 -3انتخاب كردن دوباره درس .
 -2صحبت با استاد درس
 -1گرفتن درس به صورت معرفي به استاد براي ترم بعد .
 -4اعتراض مودبانه همراه با درخواست تجديد نطر در پاسخ ها .
اما دانشجويان كم طاقت از مشكل مصيبت مي سازند و گاهي اوقات آن را ناديده مي گيرند و به جاي اين كه با واقعه
نامطلوب به صورت سازنده برخورد كنند  ،فرار را بر قرار ترجيح مي دهند چنين دانشجوياني به تفريح زياد مي پردازند
از مواد تفريحي زياد استفاده مي كنند  ،تا اين كه عامل فشارزا را فراموش مي كنند  .دانشجويان كم طاقت باورهايي
دارند كه براي آن ها مشكل آفرين است نظير :
 -3نمي توانم تحمل كنم ! ديوونه مي شم ! قابل تحمل نيست !
 -2آينده ناايمد كننده است ! مصيبت بار است !
 -1جهان بايد مطابق ميل من باشد !
دانشجويان بسياري ممكن است اين سوال به ذهن شان برسد كه رويدادهاي فشارزا در زندگي آنها آن قدر زياد است
كه گاهي اوقات به دنبال راهبردي مي گردند تا خودشان بتوانند درد و رنج ناشي از مشكالت را كمي كاهش دهند .
براي چنين افرادي يا هركس در زندگي دچار هيجان هاي ناخوشايند مثل رنج  ،غم  ،خشم  ،حسادت و  ....غيره مي
شود  .يكي از بهترين راهبردها نوشتن چنين هيجان هايي است  .پژوهش ها نشان داده است كه نوشتن هيجان ها
راهبرد بسيار سودمند به منظور مقابله با تجارب ناخوشايند است  .ممكن است به ذهن تان برسد كه چنين كاري
مشكل شما را حل نمي كند  ،حرف شما تا حدودي درست است  .اما اين كار در كاهش هيجان هاي شما موثر مي
باشد و همين امر به يافتن راه حل هاي بدي و نوين به شما كمک خواهد كرد .

چگونه مهارت های مدیریت خود را بهبود بخشیم ؟
مسئول هر چيزي كه در زندگي شما رخ مي دهد  ،خود شما هستيد  .بياموزيد كه مسئوليت كارهاي خود را بپذيريد .
اگر نتوانيد براي خود برنامه بريزيد  ،به ديگران اجازه مي دهيد بر زندگي شما كنترل داشته باشند .
اين مقاله به شما كمک مي كند تا براي خود برنامه ريزي كنيد .
به نکات کاربردی زیر توجه فرمائید
اگر از يک تكليف قريب الوقوع احساس ناراحتي كنيد  ،آن را شروع كنيد  ،پيش برويد و آن را انجام دهيد  .در اين
صورت ديگر موجب پريشاني خاطر شما نخواهد شد
 عادت كنيد آنچه را كه شروع كرديد به پايان برسانيد .
 اتالف وقت را براي هميشه كنار بگذاريد  .هميشه كاري براي انجام دادن داشته باشيد براي مثال  :برنامه ريزي
روزانه  ،كار كردن روي يک گزارش  ،يا خواندن يک صفحه كتاب
 اعتماد و اتكا به نفس خود را در توانايي براي تكميل هر تكليفي به بهترين وجه به كار بگيريد .
 از نگراني اجتناب كنيد  .اكثر اموري كه درباره آن نگرانيد هرگز اتفاق نمي افتد .
 در افزايش نگرش مثبت به تكليف قريب الوقوع خود بكوشيد .
 دخالت در اموري كه متخصصان انجام مي دهند  ،در تخصص شما نيست .
 ريسک كردن هاي حساب شده  ،باعث پيشرفت در كار مي شود .
 غالبا از خود بپرسيد " آيا اين فعاليتي كه انجام مي دهم مرا به هدفم نزديک مي كند ؟ "
 براي آينده خود برنامه بريزيد  ،اما در زمان حال زندگي كنيد .
 اگر فهرستي از موفقيت هايي كه در طول روز داشتيد تهيه كنيد  ،بيشتر از آن هستند كه فكر مي كرديد .
 دست كم هر شش ماه يک بار گزارشي از تعيين دقيق چگونگي گذراندن وقت خود تهيه كنيد .
 اين كار را در همان اول هر شش ماه انجام دهيد  ،به اين ترتيب مجبور به اصالح و تغيير در آن نيستيد .
 تمركز روي كار و تكليف خود را تمرين كنيد  ،در هر زمان فقط يک تكليف را انجام دهيد .
 مسئوليت تحصيل و موفقيت يا شكست در آن را بپذيريد  ،دنبال سپر بال نگرديد .
 با گفتن خواسته هاي خود  ،ذهن نيمه آگاه خود را به كار بگيريد  ،به جاي آن كه به خود بگوييد " نمي توانم
اين كار را درست انجام دهم " بگوييد " به خوبي از عهده اش بر خواهم آمد "
 مرخصي هاي كوتاه مدت يا تعطيالت دراز مدت براي خود ترتيب بدهيد .
 اين امر فرصت كافي براي انجام تكاليف به شما خواهد داد .
 آهنگ سري تري به فعاليت خود بدهيد  .امور را با شوق و عالقه انجام بدهيد  .چنين بينديشيد كه همه كارها
را خودتان بايد انجام دهيد .
 دقايقي در روز را به تفكر در سكوت اختصاص دهيد .

 در هر كاري كه انجام مي دهيد  ،به جاي آن كه فقط به طور پراكنده و غير منظم روش هاي برنامه ريزي زماني
را به كار ببريد  ،اثر بخش باشيد .
 در زمان حال زندگي كنيد  ،لحظه اي كه در آن به سر مي بريد  ،تنها وقتي است كه در كنترل شماست نه
گذشته  ،نه آينده فقط حال .
 توجه داشته باشيد كه فقط روي  05درصد از يک رابطه دو طرفه كنترل داريد اگر از آنچه كه در جريان است
ناراحتيد رفتار و گفتار خود را تغيير دهيد .
 براي تكميل وظائفي كه در فهرست خود نوشته ايد به خود امتياز بدهيد  .وقتي امتيازتان به ده رسيد به
خودتان جايزه دهيد .
 روي يک كارت  ،هدف هاي خود را بنويسيد و هميشه همراه خود داشته باشيد و حداقل سه بار آن ها را مرور
كنيد .
 عقايد شخصي خود را مرور كنيد  .اين امر مي تواند  30دقيقه در تمركز افكار شما مفيد باشد .
 بدانيد كه در هر كاري نكته مثبتي وجود دارد .
 هر گاه در حال كار كردن  ،فمهمي به ذهنتان رسيد كه رابطه مستقيمي با كارتان نداشت  ،آن را يادداشت
كنيد تا فراموش نشود و حواس شما را نيز پرت نكند .
 تعهد كنيد كه فعاليت خاصي در موعد مقرري براي كسي انجام دهيد  .افزودن فوريت باعث ايجاد انگيزش براي
آن فعاليت مي شود .
 وقتي طرحي را كه اولويت دارد با موفقيت انجام مي دهيد به خود پاداش دهيد .
 به جاي فكر كردن درباره اين كه نمي توانيد كاري بكنيد  ،هر كاري را كه انجام داده ايد شناسايي كنيد و به
خود براي انجام مهم ترين آن ها جايزه بدهيد .
 فهرستي از فعاليت ها و نيز فهرستي از كارهايي كه بايد انجام دهيد  ،تهيه كنيد  .خواهيد آموخت كه چه قدر
كار براي انجام دادن داريد .
 خود مختاري را تمرين كنيد  ،بخواهيد كه كاري را براي خودتان انجام دهيد .
 هيچ چيز پايدار نيست .
 به نوشتن نام افراد عادت كنيد  ،اين كار به ياد آوري نام آنها كمک مي كند .
 باور كنيد كه مي توانيد آن چه كه مي خواهيد باشيد .
 اين فلسفه را اختيار كنيد كه از هر دست بدهيد از همان دست مي گيريد .
 گاهي به آرامي بنشينيد و مهارت ها و توانائي هاي خود را ارزيابي كنيد .
 خود را براي پيشرفت هايتان تشويق كنيد .
 بپذيريد كه همه روزها آن طور كه آرزو داريد پيش نمي روند  ،در روزهايي كه عزت نفس شما متزلزل است با
خود مهربان باشيد  .به خود ياد آوري كنيد كه مي توانيد در برابر هر مانعي بايستيد .

 هرگز از خود به خاطر ضعف انتقاد نكنيد  .اين طور نيست  ،شما فقط درباره يک مهارت رشد نيافته يا بخشي از
وجودتان حرف مي زنيد كه اگر بخواهيد مي توانيد آن را تغيير دهيد  .هيچ ضعفي نداريد  ،فقط استعدادهايي
هستند كه فرصت ابراز نيافته اند .
 زندگي همان چيزي است كه شما درک مي كنيد  ،آيا آن را كسالت آور يا ماجراجويانه مي بينيد ؟
 به ياد آوريد چه كارهايي در نظر داشتيد و از انجام آن مطمئن شويد .
 در هر كاري كه پيش مي رويد  ،براي آن چه قرار است انجام دهيد روشي را مشخص كنيد و بعد يک گام به
جلو برداريد .
 وقتي روي طرحي كه نمي توانيد آن را انجام دهيد كار مي كنيد براي دقايقي ( ،تا وقتي تحمل داريد) آن را
انجام دهيد  .سپس كار ديگري را بكنيد و بعد از چند دقيقه به آن طرح بازگرديد و اين كار را تا آخر تكرار
كنيد.


اگر ماجراجو باشيد  ،مي توانيد چيزهاي نو از ديدگاه هاي جديد دريابيد .

 خود را وادار كنيد كه امور را متفات از گذشته انجام دهيد  .اين كار آرمان هاي جديد به شما مي دهد و شما را
عالقه مند نگه مي دارد .
 پيش از رفتن به خانه  ،آخرين وظائف خود را انجام دهيد و آن را كنار نگذاريد .
 صبح كه از خواب بيدار مي شويد  ،دوش مي گيريد و لباس مي پوشيد  ،براي روز خود طرح ريزي كرده و
برنامه هاي خود را يادداشت كنيد .
 با خود حرف بزنيد  ،صحبت با خود و استفاده از نائيدات مثبت در ميان افراد موفق رايج است  .آنها خود را
متقاعد مي سازند كه مي توانند به اهداف شان برسند .
 وقت شناسي را تمرين كنيد  .در اين صورت ديگران تخصص شما را مي پذيرند و باور مي كنند .
 براي هر چه كه به عهده گرفته ايد  ،دست كم براي يک دقيقه طرح ريزي كنيد .
 اول فكر كنيد بعد وارد عمل شويد .
 وقت را طال بدانيد .
 مدتي از زمان  ،مهم نيست كه چه قدر باشد  ،صرف كاري كه برايتان لذت بخش است بكنيد .
 به ياد داشته باشيد كه اگر فكر مي كنيد مي توانيد يا نمي توانيد همان خواهد شد .
 براي خود پيش بيني كنيد كه حتما موفق خواهيد شد و به موفقيت خود اميدوار باشيد .
 به خود قدرت انجام امور را بدهيد .
 هر وقت مي خواهيد نزد كسي برويد يا كاري را تكميل كنيد  ،موعد مقرر را براي انجام آن تعيين كنيد و فورا
آن را در تقويم خود يادداشت كنيد .
 براي يادداشت كردن اموري كه ضروري است در فضايي خاص بر روي ديوار اتاقتان تخته انگيزش تهيه كنيد.
بنابراين ضروري به آساني در معرض ديد خواهد بود  .وقتي يكي از كارها انجام شد آن را پاک كنيد  .هم چنين
فهرست هدف هايتان را روي تخته بنويسيد .

 به نتيجي دراز مدت فكر كنيد .
 35 درصد موفقيت ها آشكار خواهد بود .
 هميشه براي سازگاري با تغييرات  ،آماده و پذيرا باشيد .
 355 درصد توجه خود را بر روي يک طرح يا برنامه متمركز كنيد .
 براي انجام امور جزئي مثل پاک نويس كردن يا از اين قبيل مي توانيد از كسي كمک بگيريد  ،حتي اگر به او
دستمزدي پرداخت كنيد در عوض كارهايتان پيش مي رود .
 از زندگي لذت ببريد وشكرگزار باشيد  .اوضاع مي توانست از اين بدتر باشد .
 بدانيد كه حتي اگر كاري را براي فرد ديگري انجام مي دهيد در واق براي خود انجام مي دهيد و وقتي كاري را
براي خود انجام مي دهيد مي توانيد بيشتر از آن لذت ببريد .
 هر روز را با لبخند آغاز كنيد .
 هر كاري كه انجام مي دهيد  ،بازتاب شماست  .آيا از اين كه آن را به خوبي و بدون خطا و به موق انجام داده
ايد به خود افتخار مي كنيد ؟
 صحيح يا غلط باالخره انجام كار را شروع كنيد !
 گاهي با خودتان رقابت كنيد كه هر دفعه كمي بهتر عمل كنيد .
 كارآيي خود را در انجام امور يكسان در زمان مشابه باال ببريد  .گاهي كارآمدي و اثر بخشي مداوم را مرور كنيد .
 وقتي مسئوليت يک طرح را مي پذيريد  ،به شدت خود را به آن مشغول كنيد .
 آن چه را كه در نظر داريد براي يک طرح انجام دهيد با فرد ديگري در ميان بگذاريد  ،اين امر شما را متعهد
مي سازد .
 هر روز را بهترين روز هفته بسازيد .
 با دانشجويان يا همكاران ديگر شبكه ارتباطي برقرار كنيد تا بدانيد كه چه كسي  ،چه كار را چه وقت و چگونه
انجام مي دهد .
 زماني را هر چند اندک براي فهرست كردن امور در نظر بگيريد  ،يادداشت ها را بنويسيد و ايده ها را مالحظه
كنيد .
 آگاهانه تصميم بگيريد كه چه كارهايي را نمي خواهيد انجام دهيد .
 جلساتي را براي روشن شدن مسائل درخواست كنيد .
 در ميان طرح ها و برنامه ها طرح هايي را كه دوست داريد در نظر بگيريد  .اين كار به شما شور و نشاط مي
بخشد .
 گاهي يک وقفه زماني بين كارهاي خود بيندازيد تا براي كارهاي مهم تر آماده شويد .
 بدانيد كه انرژي  ،انرژي ساز است  .عمل كنيد  ،انرژي هم تامين خواهد شد .
 زمان فعاليت هاي روزمره خود را مثل تلفن كردن محاسبه كنيد  ،تعيين كنيد كه چگونه مي توانيد بخشي از
زمان را براي كارهاي مهم تر صرف كنيد .

 فعال باشيد نه منفعل .
 وقتي كه طرح را به انجام مي رسانيد افتخار كنيد و به خود بباليد .
 كسي كه وقت مي كشد  ،فرصت ها را مدفون مي سازد .
 در آغاز هر روز  ،بر اساس عقايد شخصي خود  ،مراقبه و تفكر كنيد .
 با تطبيق نگرش هاي خود و طرح هاي آينده  ،مجموعه ذهني براي موفقيت به وجود آوريد .
 عالقه خود را به كاري كه انجام مي دهيد حفظ كنيد .
 در فعاليت خود دنبال نكته اي جالب توجه باشيد .
 ديدگاه خود را تغيير دهيد و به فعاليت خود مانند كسي كه از خارج به آن مي نگرد توجه كنيد .
 به جزئيات پيش پا افتاده يا خارج از معمول  ،بيش از حد اهميت ندهيد .
 هميشه يک خودكار يا مداد و كاغذ براي يادداشت كردن داشته باشيد .
 هيچ وقت در  30دقيقه اول صبح كه مي خواهيد برنامه روزانه خود را طرح ريزي كنيد  ،به تلفن ها پاسخ
ندهيد .
 درباره فعاليت ها و موقعيت هاي روزانه خود تفكر  ،تعمق و انديشه كنيد و روي نتايج پاياني آن متمركز شويد .

چگونه انگیزۀ خود را برای آموختن بهبود بخشیم
 انگيزش چيست ؟
 اثرات انگيزش برآموزش چگونه است ؟
 پيامد و نشانه هاي بي انگيزگي چيست ؟
 چگونه مي توان انگيزش را باال برد ؟
انگيزش حالت دروني است كه رفتار را ايجاد و به آن انرژي و جهت مي دهد  .انگيزش مانند فرمان و موتور ماشين
است كه جهت حركت و سرعت آن را مشخص مي كند .
براي درک حالت انگيزش شما مي توانيد زماني را به خاطر آوريد كه براي خواندن درسي يا امتحاني عالقه و اشتياق
زيادي داشته ايد و با انرژي فراوان شروع به خواندن آن درس نموده ايد و شايد احساس شعف و رضايتي را كه بعد از
امتحان آن درس و گرفتن نمره مورد نظرتان را داشته ايد هرگز فراموش نكنيد  .هم چنين ممكن است زماني را به
ياد داشته باشيد كه براي خواندن درسي يا امتحاني هيچ عالقه اي نداشته ايد و گويا موتور حركت شما ايستاده
باشد ،از رفتن سراغ كتاب و خواندن آن عاجز بوده ايد و سستي و بي شوقي را در تمام وجود خود احساس كرده ايد.
عاقبت نافرجام اين وضعيت نيز دور از ذهن نمي باشد  .در حالت اول گفته مي شود كه فرد داراي انگيزه است و در
حالت دوم گفته مي شود كه انگيزه الزم را ندارد .
انگيزش بر د و نوع است  .انگيزش دروني و بيروني  ،هنگامي كه يک دانشجوي رشته شيمي براي خواندن كتاب ها و
موضوع هاي روان شناسي عالقه زيادي دارد و اين كتاب ها و موضوع ها را صرفا جهت ايجاد ارضاء نيازها  ،عالقه ،
كنجكاوي  ،و لذت شخصي مي خواند مي گوئيم او داراي انگيزه دروني براي دانستن اين مطالب است ولي وقتي
همين دانشجو درس متون انگليسي را صرفا جهت پاس كردن و گرفتن نمره الف مي خواند و عالقه و تمايل دروني
براي خواندن اين درس را ندارد مي گوئيم او براي اين درس داراي انگيزش بيروني است .
در انگيزش بيروني عمال هاي محيطي تقويت ها  ،تشويق ها و فشار اجتماعي مطرح مي شود .
هر دو نوع انگيزش در آموختن و در فضاي آموزشي اهميت دارند و الزم مي باشند .
بسياري از مطالب و فعاليت ها براي دانشجويان جالب توجهند و يا اين كه مي توانند جالب باشند امام گاهي نيز مي
تواند چنين نباشد مثال حفظ يک ليست بلند كه در يک درس ضروري است ممكن است چندان جالب نباشد لذا در
بعضي موقعيت ها  ،مشوق ها و حمايت هاي بيروني ضروري مي باشند .
انگیزش در چند زمینه بر آموزش اثر می گذارد
 .3انگيزش رفتار را به سوي هدف انتخاب شده هدايت مي كند .
 .2انگيزش تالش و نيروي به كار گرفته شده براي رسيدن به هدف را افزايش مي دهد .

 .1انگيزش دو چيز را يكي در آغاز كار و ديگري در پايان كار افزايش مي دهد  .شروع و اقدام به كارها را در
آغاز كار و پافشاري و جديت و پشتكار را در پايان كار افزايش مي دهد .
 .4انگيزش پردازش هاي شناختي را بيشتر مي كند يعني باعث مي شود حافظه فرد خوب عمل كرده و
بيشتر بتواند مسائل مرتبط با موضوع را يادآوري كرده و به هم ربط دهد  .انگيزش ذهن فرد را ساماندهي و
نظم مي بخشد
 .0انگيزش پيامدهاي مطلوب را شناسايي مي كند  .يعني فرد با انگيزه مي تواند نتايج كار خودش را پيش
بيني كند و پيش بيني اين نتايج او را در جهت پيشرفت و رسيدن به هدف سوق مي دهد .
 .6انگيزش به كاركرد بهتر مي انجامد و آنهايي كه انگيزه دارند بهتر مي آموزند .
پیامدها و نشانه های بی انگیزگی
 .3بي شوقي  ،بي ذوقي و سر در گمي
 .2كم كاري
 .1ناشكيبايي
 .4كم آموزي
 .0ناخشنودي
چگونه می توان انگیزه یادگیری را باال برد ؟
يكي از ر اه هاي بهبود انگيزه آموختن تعيين هدف مي باشد  .الک و النام ( )3335از متخصصان آموزشي
هستند كه چهار دليل را ذكر كرده اند كه تعيين هدف عملكرد فرد را بهبود مي بخشد
 .3تعيين اهداف توجه ما را به فعاليت هاي در دست اقدام معطوف مي كنند( .هر زمان توجه ذهن
ما در حال انجام كار منحرف مي شود  ،هدف موجب هدايت مجدد توجه ما به طرف كار در حال
انجام مي شود) .
 .2هدف گزيني باعث تحرک كوشش هاي ما مي شوند و تالش ما را در رسيدن به هدف افزايش مي
دهند .
 .1هدف گزيني پايداري و پشتكار ما را در رسيدن به اهداف افزايش مي دهد (هنگامي كه يک هدف
مشخص داشته باشيم احتمال اين كه منحرف شده يا قبل از رسيدن به هدف دست از تالش
برداريم كمتر خواهد بود) .در نهايت هدف ها هنگامي كه راهبردها و روش هاي قديمي ناكافي و
ناكارآمد باشند باعث ارتقاء و رشد راهبردهاي جديد مي شوند .براي مثال وقتي هدف شما گرفتن
نمره الف در درسي باشد ولي در امتحان بار اول آن موفق به گرفتن نمره الف نشويد تالش مي
كنيد تا رويكرد جديد و روش مطالعه راهبردهاي جديد ديگري را انتخاب كنيد مثال خالصه
برداري كنيد ،نكات مهم را با دوستانتان مرور كنيد .

نوع هدف ها نيز مي تواند بر ميزان انگيزشي كه براي دستيابي به آن هدف ها داريم اثر گذار باشند .
هدف هايي با دشواري متوسط و قابل دست يابي در آينده اي نزديک  ،انگيزش و پايداري را افزايش
مي دهند .
هدف هاي مشخص  ،معيارهاي روشني براي قضاوت درباره عملكردمان را فراهم مي كنند  ،اگر
عملكرد ما اندكي كاهش يابد  ،ما مي توانيم آن را مجددأ افزايش دهيم .
هدف ها با دشواري متوسط براي ما چالشي در حد معقول ايجاد مي كنند بطوري كه اين اهداف در
حد توان ما بوده و با رسيدن به آن هدف ها احساس رضايت در ما ايجاد مي شود  .اگر اهداف بسيار
باال و در حد توان ما نباشد منجر به شكست هاي مكرر شده و شكست هاي مكرر انگيزه ما را كاهش
مي دهند .
مطالبي كه درجه دشواري آن ها بسيار باال و يا پايين باشد در خواننده ايجاد انگيزه نمي كند لذا براي
يادگيري مطالب دشوار بهتر است آن مطالب را از مناب و كتاب هاي متععد با مولفان متفاوت مطالعه
كنيم يا مباحث و مطالبي را كه پيش نياز آن مطالب است را مطالعه كنيم تا از دشواري موضوع
كاسته شود .
پذيرش درسي و آموزشي و سرفصل ها و موضوع هايي كه از جانب استاد تعيين مي شود و شركت
خود دانشجو در تعيين هدف درسي و آموزشي نقش به سزايي در باال رفتن انگيزه آموختن دارد زيرا
دانشجو به آن اهداف احساس تعلق و تعهد مي كند  .عدم پذيرش اين هدف ها نيز باعث كاهش
انگيزه آموختن مي شود  .اگر شما داليلي براي ارزشمند بودن اين موضوع ها و مطالب پيدا كنيد در
آن صورت بهتر و بيشتر آن ها را مي پذيريد .
 نقش بازخوردها و فیدبک ها
سعي كنيد در تمام مراحل آموختن به خودتان بازخورد دهيد يعني كار خود را بازبيني و ارزشيابي كنيد  .اين كه چه
قدر در جهت برنامه و اهداف خود گام برداشته ايد و چه قدر نزديک يا دور از هدف شده ايد اگر در طي كردن راه
كفايت و شايستگي و تالش خودتان را احساس مي كنيد با كلمات مثبت خودتان را تشويق كنيد .با پرداختن به
كارهاي مورد عالقه نيز مي توانيد خودتان را تشويق كنيد البته به شرطي كه موجب خلل در رسيدن به هدف هاي
شما نشود  .هم چنين مي توانيد موفقيت هاي خودتان را با افرادي كه به ان ها اطمينان و اعتماد داريد و دوست دار
شما هستند مثل والدين  ،دوستان صميمي و اساتيد صميمي در ميان بگذاريد كه بازخورد آن ها نيز برانگيزنده مي
باشد .

 نقش عالئق و عواطف
پژوهشگران تاكيد مي كنند كه آموزش شناختي سرد و فاقد عاطفه نيست  .آموزش و پردازش اطالعات از عاطفه
تاثير مي گيرد  .يعني نوع نگرش ها  ،عواطف و احساسات ما در مورد مطالب و فضاي آموزش بر چگونگي آموختن ما
تاثير دارد .
شناخت  +عاطفه مثبت = آموختن
افراد براي آموختن چيزهايي كه به آنها عالقه دارند انگيزه زيادي دارند لذا به دانشجوياني كه احساس كمبود انگيزه
مي كنند توصيه مي شود كه از دامن زدن و گستراندن عاطفه منفي خود به محيط آموزشي  ،كالس درس و استاد
جلوگيري كنند  ،چرا كه افكار منفي با پرداختن بيشتر  ،گسترده و قوي تر مي گردند  .سعي كنيد افكارتان را نسبت
به فضاي آموزشي كه تحصيل مي كنيد  ،نسبت به آينده تحصيلي و شغلي مثبت تر نمائيد  .هيچ گاه از لطف و
محبت خدا غافل نشويد و قلبا با توكل به خدا آرام گيريد چرا كه به راستي خداوند است كه قلب ها و حال و روزگار
ما را تغيير مي دهد .
 نقش موفقیت ها
افراد وقتي كه در فعاليتي احساس موفقيت و كفايت كنند عالقه آنها به آن فعاليت زياد مي شود هر چند در ابتدا
عالقه اي نداشته باشند  .لذا تالش كنيد  ،كه موفقيت هاي تحصيلي خودتان را با مطالعه و تالش زياد بيشتر كنيد.
به تصوير كشيدن پايان كار  ،موفقيت يا شكست نيز نقش مهمي در برانگيختن انگيزه دارد و در حقيقت نقش هشدار
دهنده و آگاه كننده را ايفا مي كند .
 نوع فعالیت ها و تکالیف
تنوع در فعاليت ها و تكاليف نيز باعث يادگيري بهتر مي شوند پس در برنامه ريزي درسي خود به اين مسئله حنما
توجه نمائيد .
افراد به طور طبيعي براي يادگيري مطالب تازه  ،پيچيده و جالب تمايل دارند  ،حال شما مي توانيد با تدوين سواالت
سازمان يافته  ،معماهاي منطقي  ،تناقض ها  ،كنجكاوي و انگيزه خود را براي آموختن آن مطالب افزايش دهيد  .هم
چنين دادن پاسخ هاي حدسي از خود و تالش براي يافتن پاسخ درست آن در طول مطالعه  ،كنجكاوي و انگيزه شما
را افزايش مي دهد .

 کاربرد آموخته ها

سعي كنيد مطالب آموخته شده در كالس را به نحوي در زندگي روزمره خود به كار ببريد مثال دانجوي تغذيه مي
تواند به راحتي آموخته هاي خود را در مورد تغذيه خودش  ،برنامه غذايي خانواده اش و راهنمايي دوستانش به كار
برد يا يک دانشجوي زبان فرانسه مي تواند با هم كالسي هاي خود به زبان فرانسه گفتگو يا نامه نگاري نمايد .
 نقش دوستان و روابط بین فردی
افراد براي رسيدن به هويت و روابط بين فردي در درون جامعه خود در فعاليت هاي گروه هايي كه به آنها تعلق
دارند مشاركت مي كنند  .دانشجويان براي آموختن وقتي انگيزه زيادي دارند كه عضو جامعه يا گروهي باشند كه
آموختن در آن ارزشمند است  .لذا براي دانشجوياني كه احساس مي كنند انگيزه آموختن در آنها كاهش يافته بهتر
است با هم كالسي ها و دوستان واساتيدي كه انگيزه آموختن در آنها زياد است و آنها را بيشتر به طرف آموختن
سوق مي دهند رفاقت و همكاري نمايند  .چرا كه در اين ارتباط ها هم انگيزه شان باال مي رود و هم بيشتر مي
آموزند .

اضطراب امتحان
در كل همه ما قبل از امتحان و يا وقاي مهم ديگر ،درجاتي از نگراني يا تنش را تجربه مي كنيم .در واق مقادير كم ترس
و نگراني ما را بر مي انگيزد و به ما كمک مي كند ولي نگراني بيش از حد مي تواند مشكل ايجاد مي كند مخصوصا اگر
در جريان آماده سازي و انجام امتحان ها مزاحمت ايجاد كند.
 مقابله با استرس
اولّين گام اين است كه بين دو گام اضطراب تمايز قائل شويم .اگر اضطراب شما نتيجه مستقيم عدم آماده سازي باشد آن
را واكنش طبيعي و منطقي در نظر بگيريد ولي اگر كامال آماده ايم ولي با اين حال هنوز وحشت زده يا حسّاس هستيد
واكنش شما منطقي نيست .با اين كه هر دو اين اضطراب ها منطقي طلّقي مي شوند (چون هر كسي ممكن است آنها را
تجربه كند) ولي محققاًآنچه اهميت دارد به دست آوردن دانش و اطالعات در زمينه چيره شدن بر آثار اينگونه اضطراب
ها مي باشد.
 آماده سازی می تواند کمک کند
آماده سازي بهترين شيوه به حداقل رساندن اضطراب منصقي است .به نكات زير توجه كنيد.
 از تلنبار كردن مطالب امتحان اجتناب كنيد .تسلط بر كل مطالب يک نيم سال تحصيلي را يک روز قبل
ازامتحان شيوه يادگيري غلطي است و به آساني اضطراب ايجاد مي كند چون وقت كافي براي مطالعه اين همه
مطالب در اختيار نداريد
 كل مطالب و اطالعاتي را كه در طول يک نيمسال تحصيلي به شما ارائه شده تركيب كنيد و به منظور تسلط بر
مفاهيم كليدي و اساسي درس به كار گيريد.
 به هنگام مطالعه از خود بپرسيد چه سوالي ممكن است از شما پرسيده شود آن گاه سعي كنيد با ادغام و
يكپارچه ساختن تمامي افكاري كه از سخنراني ها  ،يادداشتها  ،كتابها و خواندني هاي اضافي به دست آورده ايد
به آن سوال پاسخ دهيد.
 اگر وقت كافي براي خواندن كل مطالب ارائه شده در نيمسال تحصيلي نداريد بخشي از آن را كه مي توانيد
بخوانيد و روي آن كار كنيد،انتخاب كنيد .در امتحان يک هدف خود را ارائه دانش از طريق اطالعات قرار دهيد.
 تغییر دادن نگرشهای خود

با تغيير دادن ديدگاه خود درباره تجربه امتحان  ،مي توانيد از مطالعه كردن لذت ببريد و عملكرد شما بهبود مي
يابد .زياد از حد به نمره اهميت ندهيد .نمره نه بازتابي از ارزش فردي شماست و نه مي تواند موفقيت آينده شما را
پيش بيني كند .نكات زير را در نظر بگيريد:
 به خودتان بگوئيد كه يک امتحان تنها يک امتحان است چيزهاي ديگر هم در زندگي هست .
 بعد از امتحان به خودتان پاداش دهيد فيلمي تماشا كنيد ،براي غذا خوردن بيرون برويد ،ديداري با دوستان
داشته باشيد.
 از تجسم احساسهاي منفي پرهيز كنيد.
 شيوه هايي طرح ريزي كنيد كه كار شما را در نيمسال تحصيلي بعدي بهبود بخشد.
 به خاطر داشته باشيد كه منطقي ترين انتظارات اين است كه سعي كنيد هر چه را مي دانيد تا آنجا كه مي
توانيد نشان دهيد.
 نکات پایه را فراموش نکنید
دانشجوياني كه امتحان خود را آماده مي سازند نسبت به نيازهاي زيستي ،عاطفي و اجتماعي پايه خود بي توجه
هستند .به منظور كسب بهترين كارآمدي بايد به خودتان به عنوان يک شخص كامل فكر كنيد نه فقط يک امتحان
دهنده .به خاطر داشته باشيد كه :
 عادات خوب غذايي و ورزش كردن را ادامه دهيد .تفريحات و فعاليت هاي اجتماعي را قط نكنيد همه
اينها به سالمت جسمي و عاطفي شما كمک مي كنند .
 وقتي مطالعه مي كنيد ،آهنگ متوسط پيشرفت را دنبال كنيد .هر گاه ممكن است تنوعي در كار ايجاد
كنيد و ،هر وقت نياز است استراحت كنيد.
 شب قبل از امتحان خوب بخوابيد وقتي بسيار خسته ايد كارآمدي خود را از دست مي دهيد.
 وقتي احساس مي كنيد به قدر كافي براي امتحان آماده ايد دست به فعاليتي آرامش بخش بزنيد.
 روز امتحان
براي اينكه بتوانيد روز امتحان بهترين كارآيي را داشته باشيد بايد :
 صبحانه سبک و مناسب بخوريد و اگر به آساني مضطرب مي شويد از نوشيدن قهوه يا چاي غليظ پرهيز كنيد.
حتي كساني كه قهوه را خوب تحمل مي كنند اگر روز امتحان در مصرف آن زياده روي كنند ممكن است
احساس سبک سري ،دلهره و دلشوره كنند.
 كاري كنيد كه ساعتي قبل از امتحان احساس آرامش كنيد .مرور توام با عجله مطالب درسي در آخرين دقايق
شروع امتحان ،تسلط شما بر كل مطالب درسي را زايل مي كند و به آن آسيب مي زند.

 سعي كنيد زود در محل امتحان حاضر شويد اين عمل به آرامش شما كمک مي كند محلي را انتخاب كنيد كه
از درها ،پنجره ها و ديگر عوامل پرت كننده حواس دور باشد.
 از همكالسي هايي كه اضطراب ايجاد مي كنند و سكون و ثبات شما را بر هم مي زنند ،پرهيز كنيد.
 اگر انتظار شروع امتحان موجب اضطراب شما مي شود با خواندن مجله يا روزنامه اي توجه خود را از امتحان
منحرف كنيد .
 به محض دریافت برگه امتحان
پيش از پاسخ دادن به سواالت امتحاني ،لحظه اي صبر كنيد و نكات زير را رعايت كنيد :
 ابتدا كل سواالت امتحاني را مرور كنيد؛سپس دوباره هر سوال را بخوانيد .سعي كنيد به امتحان به عنوان
فرصتي نگاه كنيد كه به شما اين فرصت را مي دهد تا به استاد نشان دهيد چه مي دانيد .آن گاه زمان را به نحو
مناسب سازماندهي كنيد .آسان ترين سواالت را ابتدا پاسخ دهيد .
 براي سوالت تشريحي ،طرح كلي داشته باشيد،سپس پاسخ خود را با جمله كوتاهي آغاز كنيد .اين عمل باعث
مي شود از درهم و برهمي و تكرار مطالب كه تصحيح كننده را عصبي مي كند ،جلوگيري شود .براي سواالت
كوتاه فقط به آنچه كه خواسته شده پاسخ دهيد و تنها به نكته اصلي اشاره كنيد .اگر بخشي از پاسخ به يادتان
نمي آيد آنچه را كه مي دانيد تا آنجا كه مي توانيد نشان دهيد .اگر اصطالح دقيقي از خاطر شما رفته آنچه را
كه ميدانيد با عبارات خود بنويسيد.
 براي سواالت چند گزينه ها ،ابتدا تمام گزينه ها را بخوانيد سپس گزينه هاي آشكارا غلط را كنار بگذاريد .اگر
در مورد گزينه هاي باقي مانده هنوز مردد هستيد به اولين برداشت خود تكيه كنيد آن گاه سري عالمت بزنيد.
مراقب واژه هاي گمراه كننده اي چون "تنها"" ،هميشه" يا "اكثرا" در سواالت باشيد.
 با شتاب امتحان ندهيد .ساعت مچي به همراه داشته باشيد و سرعت پاسخگويي خود را براي هر سوال مكرراً با
آن وارسي كنيد .اگر به نظر مي آيد كه نمي توانيد كل سواالت امتحان را پاسخ دهيد بر آن بخش هايي متمركز
شويد كه پاسخ آن را به خوبي مي دانيد .اگر وقت اضافي داريد و تنها اگر مضطرب و مشوش نيستيد پاسخ هاي
خود را مجدد وارسي كنيد .
 اگر اضطراب ادامه یابد
گاهي اوقات اضطراب ممكن است ادامه يابد و مان شود از تمام توان خود براي گرفتن نتيجه خوب استفاده
كنيد .وقتي اين مساله رخ داد سعي كنيد توجه خود را با شيوه هاي زير از اضطراب منحرف كنيد :
 از ممتحن سوالي بپرسيد .
 اگر اجازه داريد ،چيزي بنوشيد يا به دستشويي برويد .
 چيزي بخوريد.

 نوک مداد را بشكنيد و سپس آن را تيز كنيد .
 لحظه اي به پاداش پس از امتحان كه براي خود در نظر گرفته ايد فكر كنيد .
 به خود بگوئيد  :بعد مي توانم مضطرب شوم ولي حاال وقت امتحان دادن است .
 عضالت كل بدن خود را سفت و شل كنيد دوباره نفس عميق بكشيد و سعي كنيد نگرش مثبت را
حفظ كنيد .
 بعد از امتحان
چه خوب از عهده امتحان برآئيد و چه برنيائيد حتما پاداشي كه به خود وعده داده ايد براي خود بگيريد و
از آن لذت ببريد؛ سعي نكنيد روي اشتباهاتي كه مرتكب شده ايد ،مكث كنيد ،بالفاصله خود را براي
امتحان بعدي آماده نكنيد  ،براي يک لحظه هم كه شده به كار آرامش بخشي مشغول شويد .

احساس گناه و رنجش
احساس گناه ورنجش حالت هايي رواني هستند كه عشق و محبت را تخريب كرده و درد و رنج به بار مي آورند .در ظاهر
امر آنها توسط رخدادها ايجاد مي شوند ولي در واق اينطور نيست .احساس رنجش و گناه حاصل شيوه ارتباط شما با
رخدادهاست(يعني چگونگي ارتباط دادن حوادث با خود).
خوشبختانه چون خودتان آنها را ايجاد كرده ايد ،خودتان نيز قادر به ترک آنها هستيد .اين نوشته به شما آموزش مي
دهد كه چگونه خود ذا از دست آنها خالص كنيد.
 احساس گناه
وقتي احساس گناه مي كنيد ،در واق تائيد نكردن خود را تقويت مي كنيد .شما اعتماد به نفس و احترام به خود را
از دست مي دهيد .احساس ناشايستگي كرده و خود را گير مي اندازيد.
نكته كليدي براي رهايي از احساس گناه ،بازشناسي اين واقعيت است كه ما همه در زندگي مي كوشيم تا كارها را به
بهترين وجه انجام دهيم ،اما ممكن است در هر زمان مهارت ها و آگاهي هاي محدودي داشته باشيم.
متاسفانه ،آگاهي هاي ما به ندرت كافي است  .در نتيجه ما اشتباه مي كنيم .بعضي مواق ممكن است اشتباهات
بزرگي داشته باشيم .
اشتباه كردن بخشي از ماهيت انسان است .اشتباه به ما مي آموزد كه چگونه(شيوه درست) را ياد بگيريم .هر گاه كه
اشتباه مي كنيد  ،چيزي در مورد زندگي ياد مي گيريد .پنج سال بعد نسبت به امروز داناتر خواهيد بود اما دانايي
پنج سال بعد شما به درد امروزتان نمي خورد .زيرا همين االن شما آن را نداريد.
همين طور دانايي كه امروز از آن برخورداريد را نمي توانيد به گذشته ،يعني زماني كه اشتباهي را انجام داده ايد
ببريد  .زيرا شما آنچه را كه امروز مي دانيد در آن زمان نمي دانستيد .شما در آن زمات فقط آنچه را كه مي
دانستيد ،از آن آگاه بوديد.
براي لمس اين واقعيت در زندگي خودتان ،به زماني برگرديد كه در آن اشتباهي را مرتكب شده ايد .توجه كنيد كه
در آن دوران شما حالت رواني خاصي داشته و به شيوه اي خاص به زندگي نگاه مي كرديد .توجه كنيد كه شما در
آن لحظه متناسب با آنچه كه در آن قرار داشتيد عمل كرده ايد .
اگر شما از آنچه كه امروزه مي دانيد با خبر بوديد ،احتماال به شيوه هاي ديگر عمل مي كرديد ،اما با خبر نبوديد.
حتي اگر فكر مي كنيد كه بهتر مي دانستيد ،بازهم قادر نبوديد به مانند امروز نتايج را پيش بيني كنيد .بنابراين ،در
اين جا سوالي بزرگ مطرح ميشود  :آيا حاضريد خود را به خاطر آنچه كه نمي دانستيد ،ببخشيد ؟

آيا حاضريد خود را به خاطر اينكه داناتر و آگاه تر نبوديد ببخشيد ؟
شما قادر به انجام اين كار هستيد .اگر دقت كنيد ،مي بينيد كه در هر لحضه از زمان و در هر جايي از مكان مي توانيد
بهترين كار را انجام دهيد .
به خود اجازه انسان بودن بدهيد .
 رنجش
وقتي از كسي مي رنجيد ،خود را در بن بست قرار مي دهيد .زبانتان تند و طعنه آميز شده و قادر به ابراز عشق و
عالقه نمي گرديد .سرزنده بودن و لذت را از دست مي دهيد .مثل اينكه در اطراف خود ديوار كشيده وزندگي ر براي
خود مشكل تر مي سازيد.
ترک و رها كردن رنجش براي ديگران سودي ندارد .سود رها كردن رنجش مال خود شماست .زماني كه از كسي مي
رنجيد با قدرت مي گوئيد كه اشكال از فالن كس است نه از شما و شما با قدرت ديگران را سرزنش كرده و فرصت
پرداختن به خود را از دست مي دهيد .
اگر به خودتان نگاه كنيد ،تمام آسيب ناشي از اتفاق رخ داده را تجربه خواهيد كرد .شما در اين صورت تمامي آسيب
و ناراحتي ناشي از  ،به اندازه كافي خوب نبودن  ،ارزش محبت نداشتن يا ساير اشكال تائيد نكردن خود را ،احساس
خواهيد كرد .براي اجتناب از اين آسيب و ناراحتي ،شما مي رنجيد .
اولين قدم در كاهش رنجش اين است كه حاضر به احساس اين آسيب و ناراحتي باشيد  .احساس رنجش را بررسي
كرده و آسيب و ناراحتي را پيدا كنيد  .احساس خوب نبودن يا ارزش محبت نداشتن را كه تا حال از آن اجتناب مي
كرديد ،پيدا نمائيد  .سپس به ابراز آن بپردازيد  .اگر مي توانيد گريه كنيد  .اگر قادر به احساس اين ناراحتي باشيد ،
نيازي به رنجش نخواهيد داشت .
با شناسايي و التيام مسائل دروني كه زندگي شما را در برگرفته  ،دلتان را شفا دهيد.
گام بعدي توجه به اين نكته است كه كسي كه شما از او رنجيده ايد ،حالت روان شناختي خاص خود را داشته و دنيا
و زندگي را به شيوه اي خاص مي بينيد .توجه كنيد كه آن شخص آگاهي هاي محدودي داشته و متناسب با توانايي
ها و مهارت هاي خود عمل مي كند.
اكنون به اين موضوع دقت كنيد كه اگر اين شخص عاقل تر و آگاه تر بود  ،شايد طور ديگري عمل مي كرد  .امااو
داناتر و آگاه تر نيست  .اين شخص فقط آگاهي هاي محدودي از آنچه كه هست  ،دارد.

توجه كنيد كه او بر اساس توانايي محدودش به بهترين وجه(از ديدگاه خودش) رفتار مي كند  .به اين نكته توجه
كنيد كه چقدر او به دليل محدوديت در توانايي هايش رنج مي كشد  .اكنون از خود بپرسيد ،آيا حاضريد او را به
خاطر آنكه داناتر و آگاه تر نيست ببخشيد ؟ آيا حاضريد او را به خاطر اينكه متناسب با توانايي ها محدودش كرده،
ببخشيد؟ آيا حاضريد او را به خاطر آسيبي كه باعث شده است  ،ببخشيد ؟
فراموش نكنيد كه (سود) بخشيدن براي شماست نه براي ديگران .بخشش يک انتخاب است .رنجش را كنار گذاشته
و به زندگي بپردازيد .

هفت گام اساسی دربرقراری ارتباط موثر
مقدمه :
يكي از ويژگي هاي انسان سالم و موفق ،مهارت و توانايي برقراري ارتباط سالم و سازنده با ديگران است .آيا شما اين
ويژگي را داريد؟ كسب اين مهارت مهم و ضروري در زندگي اجتماعي خيلي مشكل نيست .فقط بايد بخواهيد وتمرين
كنيد در اين نوشتار به هفت گام اساسي براي يادگيري اين مهارت اشاره مي كنيم
گام اول  :گوش دادن
در حالي كه به نظر مي رسد گوش دادن به ديگران بسيار ساده است ،اما اگر شنونده فن گوش دادن را نتواند به درستي
به كار ببندد ارتباط دچار مشكل مي شود .گوش دادن فقط شنيدن كالمي كه طرف مقابل به زبان مي آورد نيست  ،بلكه
شامل برخي موارد به شرح زير است :
 اين كه گوينده كيست ؟
 ديگاه او نسبت به مسئله مطرح شده چيست ؟
 مي خواهد چه بگويد ؟
 چه مسائلي او را نگران مي كند ،احساساتش چگونه است و چه انتظاري از ما دارد ؟
عالوه بر اينها يک شنونده موفق به خوبي مي تواند هماهنگي الزم بين ارتباط كالمي و غير كالمي برقرار نمايد قادر
است به كليه ژست ها و حاالت بدني گوينده توجه كند و خود نيز به هنگام گوش دادن از ژست ها و حاالت بدني
مناسب جهت تائيد و اعالم درک طرف مقابل استفاده كند .او هيچ گاه با خميازه كشيدن و يا با نگاه كردن به ساعت
و به اطراف  ،نگاه خود را از گوينده نمي گيرد و دائما درصدد است تا با تماس چشمي مناسب اين موضوع را به
گوينده منتقل نمايد كه عالقه مند است به حرف هاي او گوش دهد  .به خاطر داشته باشيد تا زماني كه شما به جاي
تمركز و دقت در سخنان ديگران به افكار دروني خود گوش مي دهيد  ،قادر نخواهيد بود شنونده خوبي باشيد .
گام دوم  :صریح و صادق بودن
صراحت و صادق بودن فرآيندي است كه در ارتباط انساني به شكل نامحسوس اما بسيار موثر نقش بازي مي كند.
تاكيد مي شود اين فرآيند قابل ديدن يا شنيدن نمي باشد بلكه دو طرف درگير ارتباط ،آن را حس مي كنند.
اگر ارتباطي فاقد صراحت و صداقت باشد  ،بدون شک يا قط خواهد شد و يا به شكل مخدوش  ،مبهم و ناسالم
ادامه مي يابد  .اگر نتوانيم يا نخواهيم منظور خود را با صراحت بيان نماييم طرف مقابل به اشتباه مي افتد و به
حدس و گمان متوسل مي شود و از واقيعت دور مي گردد.
به خاطر داشته باشيد ابهام وعدم صداقت در ارتباطات انساني سرمنشاء بسياري از مسائل و مشكالت در ارتباطات
فردي است .

گام سوم  :همدلی و همدردی
اغلب ما زماني كه با يكديگر ارتباط برقرار مي كنيم همواره افكار  ،آرزوها  ،تمايالت  ،نگراني ها  ،و ترس هاي خود را
آشكار مي سازيم .
بدين جهت نياز داريم كه ديگران اوال درک درستي از ما داشته باشند و ثانيا با ما در زمينه نگراني ها  ،ترس ها و
مشكالتمان همدلي و هم دردي كنند  .هم دردي تالشي است براي درک و فهم دنياي ذهني طرف مقابل  ،براي
همدلي بايد بتوانيم خود را جاي ديگران بگذاريم و از دريچه چشم آنها نگاه و احساس كنيم  .در همدلي شما مي
توانيد سخ ن طرف مقابل را تكرار كنيد تا بداند كه شما منظور او را دريافته ايد  .مثال  :دوستتان به شما مي گويد :
هم اتاقي ام اعصاب من را خرد كرده است به هيچ وجه نمي توانم او را تحمل كنم  ،با استفاده از طرز رفتار همدالنه
مي توانيد به او بگوييد ( :مثل اين كه از دست او خيلي عصباني هستي  ،اين طور نيست؟)
به خاطر داشته باشيد كه در برخورد همدالنه مجبور نيستيد در جهت موفقيت با طرف مقابل خود حرف بزنيد .به
جاي آن با تكرار صحبت او احساساتش را تصديق كنيد  .نكته قابل ذكر ديگر اين كه ميان همدلي و همدردي تفاوت
وجود دارد  .در همدردي شنونده سعي مي كند با احساسات و عواطف گوينده همنوايي داشته باشد  .بدين معني
كه خوشحال شدن به خوشحالي و متاسف شدن به ناراحتي او منجر مي شود ولي همان طور كه اشاره شد در
همدلي  ،شما الزاما درصدد تائيد و موافقت با طرف مقابل خود نمي باشيد .
همدلي و همدردي هر دو د ر تداوم ارتباط نقش بازي مي كنند  ،با اين تفاوت كه در همدلي نقش منطق قوي تر از
احساس است و شنونده با همدلي به خوبي به حرف هاي گوينده گوش مي دهد تا بتواند براي حل مسئله به او
كمک كند  ،ولي در همدردي صرفا با تخليه و هيجانات و عواطف منفي به او كمک مي كند .
گام چهارم  :حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل
ما اغلب در ارتباطات خود با ديگران درصدد ارزيابي آنها برمي آييم و گاه فكر مي كنيم يا بايد نظرات و احساسات
آنها را رد كنيم و يا به نوعي (مستقيم و غير مستقيم) نظرات و احساسات خودمان را به آنها تحميل نماييم .
ارتباط اتي كه بر پايه اين روش شكل مي گيرد غالبا تداوم نمي يابد و هر دو طرف درگير در ارتباط را دچار مشكل
مي سازد  .همان طور كه قبال نيز اشاره شد ما بدين دليل با يكديگر ارتباط برقرار مي كنيم تا از طريق آن به حل
مسائل و مشكالت  ،رف تضادها و تعارضات  ،رد و بدل كردن اطالعات  ،درک بهتر خود و رف نيازهاي اجتماعي
دست يابيم  ،در روابطي كه « ارزيابي ديگران » عنصر اصلي آن مي باشد نه تنها اهداف مذكور تحقق نمي يابد بلكه
آرامش الزم در ارتباطات انساني نيز از بين مي رود  .بايد به خاطر داشته باشيم همه ما مي خواهيم ديگران با نظرات
ما موافقت كنند و با حداقل به افكار و احساسات ما احترام بگذارند و آنها را تائيد كنند زيرا عقايد و نظرات ما براي
خودمان كامال اهميت ندارند  ،اگر در ارتباط با ديگران اين تصور پيش آيد كه به نظرات آنها احترام نمي گذاريم ،
ارتباط روند مناسب و هدفمند خود را طي نمي نمايد .

در نظر گرفتن اين نكته كه اغلب مردم مانند ما نمي كنند  ،احساس نمي كنند و به روش خود به دنيا نگاه مي كنند
بسيار اساسي است .
گام پنجم  :مخالفت نمودن به شیوه مناسب
اگر بتوانيم بپذيريم كه ديگران مانند ما نيستند آن وقت مي توانيم به شيوه مناسب با نظرات و عقايد آنها كه به نظر ما
صحيح نيستند مخالفت كنيم .به عبارت ديگر بدون بحث و جدل مخرب كه غالبا همراه با بلند كردن صدا ،داد و فرياد،
خشم و غضب است ،مي توانيم به نتيجه مناسب دست يابيم .يكي از مناسب ترين شيوه ها براي مخالفت كردن با نظرات
و عقايد ديگران روش خل سالح است .در اين روش ،فرد در سخنان طرف مقابل حقيقتي را پيدا مي كند (حتي اگر با
مجموعه سخنان او موافق نيست) و سپس در مقام موافقت و تائيد آن حرف مي زند .اين روش بر طرف مقابل تاثير آرام
بخش عجيبي مي گذارد.
ممكن است روش خل سالح را نپذيرد ولي جدل ،بي فايده و هميشه بي سرانجام است .با اين شيوه شما هميشه پيروز از
بحث خارج مي شويد و طرف مقابل نيز احساس پيروزي مي كند و با آمادگي بيشتري به حرف هاي شما گوش مي دهد.
مثال :هم كالسي شما مي گويد اصال حرف هاي تو را قبول ندارم! پاسخ شما بله ،حق با توست .ما نبايد هميشه درست و
به صورت صد در صد حرف هاي ديگران را بپذيريم.
 بايد به خاطر داشت كه لحن پاسخ شما نيز مهم است ،اگر پاسخ تحقير آميز باشد اين روش اثر مطلوب را
نخواهد داشت.
گام ششم  :خود شناسی و افزایش آگاهی
شناسايي دنياي ذهني ديگران ،همدلي و همدردي كردن با آنها و يا به نتيجه رسيدن بحث هاي ما با ديگران نيازمند
خود شناسي و تالشي براي افزايش اطالعات و آگاهي هاي خود جهت شناسايي ديگران و محيط زندگي است.
آگاهي از نقاط قوت و ضعف ،ترس ها ،اميال ،آرزوها و نيازهاي خود و پذيرش صادقانه آنها ،كمک مي كند ويژگي ها
و خصوصيات ديگران را واق بينانه تر ببينيم و آنها را بپذيريم.
در خود شناسي پاسخ دادن به سواالتي نظير پرسش هاي زير كمک كننده است :
 دوست دارم دوستان و افرادي كه با آنها ارتباط نزديک دارم چه ويژگي هايي داشته باشند ؟
 آيا مي توانم رابطه صميمانه و بدون قيد و شرط را با ديگران برقرار نمايم ؟
 از درگير شدن در يک رابطه دوستانه چه قدرلذت مي برم ؟
 ميزان تعهد من در ارتباطات اجتماعي چه قدر است ؟
 در مواق ضروري چه قدر مي توانم به دوستانم كمک كنم ؟
 آيا در دوستي و ارتباط با ديگران پيش قدم مي شوم ؟

 زماني كه مسئله يا مشكلي در ارتباط با ديگران پيدا مي كنم چگونه عمل مي كنم ؟
 آيا انتظارات من از ديگران واق بينانه است ؟
 بايد به خاطر داشت خود شناسي و افزايش آگاهي مستلزم صرف وقت ،صبوري و تالشي در جهت تغيير ويژگي
هاي منفي خود است عالوه بر عوامل فوق كمک گرفتن از افراد متخصص نظير روان شناسان و مشاوران نيز
ضروري است .
گام هفتم  :شناسایی افکار تحریف شده
اكثر ما در ارتباط با ديگران در چارچوب افكار خود و احساسات از پيش تعيين شده و كليشه اي خود رفتار مي
كنيم .در بسياري از اين افكار ،تصوير صحيحي از واقعيت ها موجود نمي باشد .بدين معني كه ما در فرآيند پردازش
اطالعاتي كه نسبت به ديگران داريم دستخوش خطاي شناختي مي شويم  .براي روشن شدن مطلب مثالي بيان مي
كنيم :
آيا تاكنون براي شما پيش آمده است كه ساية يک شيء مثل يک تكه چوب باريک و بلند يا ريسماني را روي ديوار
به شكل مار ببينيد ؟ مطمئن ًا همه ما در طول زندگي بارها تجربياتي از اين دست داشته ايم به اين قبيل تجربيات در
علم روان شناسي احساس و ادراک  « ،خطاي حسي »گفته مي شود .
سيستم شناختي ما نيز بعضا دچار خطا و تحريف مي شود  .اين خطاها را روان شناسان شناختي « تحريف شناختي
يا خطاي شناختي » مي نامند .تحريف هاي شناختي مثل آينه و يا دوربيني هستند كه اشكال را به همان گونه كه
هستند بازنمايي نمي كنند  ،بلكه شكل هاي عجيب و غريب و نادرستي يا نشان مي دهند .
تحريف هاي شناختي در ارتباطات انساني مشكالت فراواني ايجاد مي كنند ،لذا بايد آنها را شناخت و در جهت
تصحيح آنها گام برداشت .
در اين جا به برخي از مهم ترين تحريف هاي شناختي همراه با مثال اشاره مي كنيم :
مثال  :يكي از هم كالسي ها را در دانشكده مي بينيد و سالم مي كنيد ،اما او جواب سالم شما را نمي دهد و بي
تفاوت از كنار شما مي گذرد .
در اين حادثه ،ذهني كه دچار تحريف و خطاي شناختي است ،امكان دارد به يكي از شيوه هاي زير اين رفتار را
تعبير و تفسير نمايد.
-

او چه قدر خود خواه و مغرور شده است (پيش داوري)

-

حتما من كاري كردم (شخصي سازي)

-

هميشه ديگران را ناديده مي گيرد (تعميم مبالغه آميز)

-

رابطه ام را بايد با او قط كنم (نتيجه گيري و يا تصميم گيري شتاب زده)

همان طور كه مي بينيد ،هر كدام از شيوه هاي مذكور به قط يا مخدوش نمودن ارتباط ما با ديگران مي شود ،در
حالي كه شايد مساله اساسي ،عدم توان ما در پردازش اطالعات صحيح و مبتني بر واقعيت باشد ،كه باعث به وجود
آمدن اين مساله باشد .
 بايد به خاطر داشت زير بناي تحريف هاي شناختي باورهاي غير منطقي است  .براي شناسايي اين دسته باورها
و مبارزه با تحريف هاي شناختي عالوه بر آگاهي  ،كمک گرفتن از افراد متخصص نظير روان شناسان بسيار
كمک كننده است.
سعي مي كنيم اين بندها را به خاطر بسپاريم  ،آنها را به كار بنديم تا بتوانيم رابطه اجتماعي موثر و مستحكم
تري را با ديگران برقرار كنيم.

مهر طلبی تالش برای راضی کردن دیگران
راضي كردن مردم مسأله اي پيچيده و ناخوشايند است .در نگاه اول ممكن است حتي مسأله اي به حساب نيايد
حتي ممكن است عنوان " راضي كردن اشخاص " ،مفهومي سالم وخوب به نظر برسد و خيلي ها آن را يک
صفت مطلوب بشناسند و از آن استفاده كنند .به راستي چه اشكالي دارد كه بخواهيم ديگران را راضي كنيم؟
مگر خوشحال كردن ديگران هم عيب و نقص محسوب مي شود؟ مگر غير از اين است كه بايد تالش كنيم تا
ديگران را از خود راضي نگه داريم؟ آيا اگر همه براي خوشحال كردن ديگران تالش مي كردند به دنياي بهتري
دست پيدا نمي كرديم ؟
واقعيت اين است كه راضي كردن ديگران به نظر نامي جالب و خوشايند است و اين در حالي است كه همين نام
مشكالت فراواني براي بسياري از مردم فراهم كرده است.
عادت راضي كردن ديگران وسواسي و اضطرار گونه است ؛ حتي مي توان گفت كه رفتاري اعتياد آور است .اگر
شما يک راضي كننده ديگران باشيد احساس مي كنيد كه به اجبار براي راضي كردن ديگران بايد كاري صورت
دهيد ،شما معتاد به تأييد و تصديق آنها هستيد .از سوي ديگر احساس مي كنيد كه تحت تأثير فشارها و
تقاضاهاي آنان زندگي از دست شما خارج شده است.
اگر با اين عادت مواجه باشيد نياز شما به راضي كردن ،محدود به «آري» گفتن به درخواست ها ،دعوت ها و يا
تقاضاهاي ديگران نيست .مشكل اين جاست كه بايد پيوسته دگران را راضي كنيد و مطابق با ميل و خواسته آنها
ظاهر شويد .وقتي كه پيوسته به نيازها و خواسته هاي ديگران «آري» مي گوييد از برآورده ساختن نيازهاي
خودتان غفلت مي كنيدو نمي توانيد به مناف و نيازهاي خود«آري» بگوئيد.
داليل اين عادت را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:
 .3ذهنيت راضي كردن ديگران يا خطاهاي شناختي و فكري
 .2عادت راضي كردن ديگران يا رفتارهاي وسواسي و اضطرابي
 .1احساسات راضي كردن ديگران يا عواطف و احساسات هراسان كننده
اين  1جزء به اتفاق مثلثي را مي سازند كه هر يک از اضالع آن هم سبب و هم نتيجه دو مورد ديگر هستند.
براي مثال رفتار اضطرابي و وسواس گونه ناشي از اجتناب از احساسات ترساننده و حمايت شده از انديشه
هاي نامناسب و خطا مي باشند .به همين شكل احساسات نگران كننده و مشوش منجر به رفتارهاي اجتنابي
مي شوند كه به سهم خود با طرز قكر نادرست در ارتباط هستند .مثلث عادت راضي كردن ديگران نشان مي
دهد كه چگونه با تغييرات جزئي در انديشه ،اعمال و يا احساسات خود مي دهيد مي توانيد عادت خود را

بهبود بخشيد .به علت روابط موجود ،هر تغيير جزئي در يكي از اضالع مثلث مي تواند تغييري در كل مثلث
به وجود آورد.

اح
سا
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ذهنیت راضی کردن دیگران
مهر طلب هايي كه خطاي شناختي و انديشه شان علت اصلي عالئم عادت آنهاست اسير ذهنيتي هستند كه
مسائل و مشكالت ناشي از عادت راضي كردن ديگران را افزايش مي دهد .افرادي كه از اين دسته هستند عزنت
نفس و هويت خود را با توجه به كاري كه براي ديگران انجام مي دهند ،اندازه مي گيرند .آنها معتقدند كه قبل از
برطرف كردن نيازهاي خود بايد نيازهاي ديگران را مرتف سازند.
عادت راضی کردن دیگران
مهرطلب هايي كه عادت آنها براي راضي كردن ديگران ناشي از رفتارهاي عادي شده است ،مي خواهند به زيان
خود نيازهاي ديگران را برآورده سازند .اغلب اوقات براي ديگران كار بيش از اندازه انجام مي دهند ،هرگز به
كسي جواب«نه» نمي دهند ،به ندرت انجام دادن كاري را به ديگران واگذار مي كنند و اغلب بيش از اندازه
متعهد مي شوند زيرا عادت كرده اند كه تأييد ديگران را به دست آورند.
احساسات راضی کردن دیگران
مهرطلب هايي كه عالئم عادت آنها ناشي از اجتناب از احساسات هولناک و ناراحت كننده است دچار اضطراب
مي شوند زيرا از آن مي ترسند كه اگر به گونه ديگري رفتار كنند با روياروي و خشم ديگران مواجه مي شوند،
عالئم عادت راضي كردن ديگران يک شيوه اجتنابي است كه از شما در برابر ترس از خشم ،اختالف و رويارويي
محافظت مي كند .اما واقعيت اين است كه هراس هاي جزئي نه تنها كاهش نمي يابد بلكه برشدت آنها اضافه
مي شود زيرا انگاره هاي اجتناب باقي مي مانند.

اين امكان هم هست كه عادت راضي كردن ناشي از يک علت به خصوص نباشد .در اين صورت ذهنيت راضي
كردن ديگران عادت ها و احساسات همگي تاثير مشابه اي دارند .معموال تركيب 1علت اين عادت با هم مشكل
فعلي را به وجود مي آورند و سرانجام براي اين كه به يک بهبودي كامل و مستمر برسيد بايد در هر  1جنبه
عامل اين عادت يعني انديشه ،رقتار و احساس تالش كنيد.
هر چه بيشتر سعي كني خوب و خوشايند ظاهر شويد ،هر چه بيشتر از حقيقي بودن فاصله بگيريد بيشتر
احساس ترديد ،ناامني و هراس مي كند .
اگر به عادت راضي كردن ديگران اجازه ي ادامه فعالّيت بدهيد احساس نابسندگي ،گناه ،شكست و ناكامي روي
هم انباشته مي شوندو به مرور زمان خشم و رنجش از مدّت ها پيش سركوب شده شكل سمّي و مسون كننده به
خود مي گيرد و روي روابط و مناسبات شما تاثير فلج كننده بر جاي مي گذاردو امّا نبايد نااميد بود ،مي توانيد
جلوي پيشروي عادت راضي كردن را بگيريد .مي توانيد از همين حاال تغيير دادن خود را شروع كنيد .براي انجام
اين مهم كافي است در  1زمينه رفتار ،انديشه و احساس خود تغييراتي به وجود آوريد .از آن جايي كه تغيير در
هر يک از اين زمينه ها عامل تغيير در زمينه هاي ديگر مي شود متوجه مي شويد كه مي توانيد به سرعت
پيشرفت كنيد و در مسير بهبودي قدم برداريد .بايد با قدم هاي كوچک شروع كنيد.
برنامه گام به گام درمان عادت راضی کردن دیگران
 گام اوّل :وقتی می خواهید نه بگویید آری نگویید.
يادگيري مهارت توانايي نه گفتن .براي اينكه عادت بله گفتن خودكار خود را متوقف سازيد به پنج اقدام نياز
داريد .در طي چند روز آينده روي اين اقدامات تمرين كنيد .وقتي با درخواست ،دعوت و يا ساير خواسته ي
اشخاص ديگر روبه رو مي شويد به جاي اينكه فورا به آنها جواب آري بدهيد اقدامات زير را انجام دهيد:
 .3در جواب دادن عجله نكنيد و جواب دادن را به تاخير بياندازيد.
 .2انتخاب هاي خود را شناسايي كنيد.
 .1نتايج احتمالي هر انتخابي را بررسي كنيد.
 .4بهترين انتخاب را برگزينيد.
 .0به درخواست ،دعوت يا تقاضا ها با توجه به انتخاب هاي زير جواب صريح و قاط بدهيد:
 0-3بگوييد نه يا
 0-2پيشنهاد ديگري بدهيد يا
 0-1بگوييد آري

 گام دوّم :روش صفحه ی خط افتاده ،آری نگویید
پس از آنكه زماني را براي خود در نظر گرفتيد كسي كه از شما درخواستي دارد ممكن است به شما بگويد به
جواب فوري
شما نياز دارد و يا اينكه از آنجايي كه هميشه در گذشته به درخواست ديگران جواب "آري" داده ايد مخاطب
شما درخواستش را دوباره تكرار كندو انتظار جواب مثبت داشته باشد .راه مقابله با اين درخواست استفاده از
روش صفحه خط افتاده است .تصديق كنيد كه صحبت و درخواست او را كامالً شنيده ايد بعد درخواست او را
شنيده ايد سپس عبارت خود را براي جواب دادن ديرتر مانند يک صفحه خط افتاده تكرار كنيد .اين روش بسيار
قدرتمند و مفيد است .بايد دقت كنيد كه احساسات و زصحبت طرف مقابل را به طور خالصه بازگو بعد بالفاصله
به سراغ عبارتي كه مي تواند زماني را براي شما تدارک ببيند ،برويد اگر روي پيام ساده خود پافشاري كنيد
مجبور نمي شويد كه فشار سخن مخاطب خود را تحمّل كنيد.
 گام سوّم :فن ساندویچ
تكنيک ساندويچ روش موثري براي دادن جواب "نه" است .اينكه جواب را با دو جمله تعريف و تمجيد همراه
كنيد .در واق ساندويچي را درست مي كنيد كه در ميان آن كلمه "نه" است و دور آن را با عبارت تعريف و
تمجيد احاطه كرده است .به مثال هاي زير توجه كنيد:
((مي خواستم از دعوتي كه از روي لطف از من كردي حرف بزنم متاسفم اين بار نمي توانم دعوتت را بپذيرم
اميدوارم مرا هميشه در نظر بگيري))(( ،تو دوست بسيار خوبي هستي ،اما زنگ زدم كه بگويم نمي توانم
درخواست ديروز ات را بپذيرم اگر مي توانستم اين كار را مي كردم مطمئن هستم كه تو مرا درک ميكني)).
 گام چهارم :رفع اعتیاد تایید طلبی
مهم ترين كسي كه مي تواند شما را درک كند خود شما هستيد.
شما يكي از مهم ترين منابعي هستيد كه مي توانيد خودتان را تاييد كنيد .در اين رابطه چند جمله را
هر شب براي خود تكرار كنيد.
 همه نمي توانند مرا به طور صد در صد تاييد كنند. خدمت كردن به ديگران براي جلب تاييد و تصديق آنها نوعي سلطه جويي است. داشتن تاييد و تصديق ديگران چيز بدي نيست اما رسيدن به احساس ارزشمندي صددرصد مورد نيازنيست.
 -مهم ترين كسي كه مي تواند مرا تاييد كند خودم مي باشم.

هم چنين مي توانيد به اين مساله توجه كنيد كه به جاي جواب دادن به نياز ها و خواسته هاي ديگران
به خواسته ها ونياز هاي خودتان جواب دهيد .يک دفتر چه يادداشت برداريد و در صفحه ي اول آن
بنويسيد ((فهرست فعاليت هاي لذت بخش من)) و بعد بالفاصله زير آن را بنويسيد :
((من متعهد و مصمم هستم كه به نياز هاي جسماني و رواني خود برسم تا اينگونه به شادي و
خوشحالي دست يابم كه بتوانم به اشخاصي كه در زندگي من مطرح اند رسيدگي كنم)).
و بعد در دفتر چه خود دست كم به بيست فعاليتي كه به نظرتان مطلوب است مي رسد اشاره كنيد
روزي دو فعاليت لذت بخش انجام دهيد.

مسائل زندگی را چگونه حل می کنید ؟
هر يک از ما در طول زندگي خود با مسائل گوناگوني روبه رو شده ايم و به نحوي با آنها كنار آمده ايم  .در برخي از موارد
نيز نه آنها را حل كرده ايم نه توانسته ايم به خوبي با آنها كنار بياييم  .اين سبک برخورد با مسائل در ابعاد مختلف ،
زندگي ما را تحت الشعاع قرار مي دهد و غالب ًا اثرات زيان باري را براي ما و حتي گاه افراد مرتبط با ما ايجاد مي كند .
اگر شما از افرادي هستيد كه مسائل حل نشده زيادي در زندگي داريد و آنها شما را رنج مي دهند  ،بهتر است هر چه
زودتر به فكر يک اقدام اساسي براي حل آنها باشيد چرا كه مسائل حل نشده و يا كارهاي ناتمام انرژي رواني زيادي از ما
مي گيرد و به تدريج مشكالت فردي و اجتماعي عديده اي را باعث مي شود  .اولين اثر مخرب اين سبک برخورد با
مسائل  ،به وجود آمدن احساس بي كفايتي و ناتواني و به عبارت ديگر عدم توان كنترل وقاي و حوادث در فرد است  .اين
فر آيند در يک سيكل يا دور معيوب تداوم مي يابد و بسياري از ابعاد زندگي خصوصاً روابط فردي و اجتماعي ما را در بر
مي گيرد .
تأثير منفي اين امر از ما فردي بدون تصميم مي سازد و به تدريج اعتماد ديگران را نسبت به ما دچار خدشه مي كند و
در نتيجه با محدود شدن دامنه ارتباطات اجتماعي  ،مشكل شدت بيشتري مي يابد .
چنان كه مالحظه مي شود كسب مهارتي كه ما را در هنگام رويارويي با مسائل ياري كند ضرورت مي يابد  .با يادگيري
اين مهارت ما مي توانيم سازگاري بهتري با محيط بيابيم و از دگرسو سبب ارتقاء سطح عزت نفس و بهبود روابط
اجتماعي ما نيز مي شود .
نتايج بسياري از پژوهش ها نيز مؤيد اين مطلب است  :آموزش مهارت حل مسئله خصوص ًا به نوجوانان و جوانان در
پيشگيري بسياري از اختالالت رواني نظير اضطراب و افسردگي مؤثر است .
از آن جايي كه اين مهارت مبتني بر منطق و عقل سليم است  ،آموزش گيرنده در زمان بسيار كوتاهي قادر خواهد شد تا
از روش منظمي براي حل مسائل فوري استفاده كند و در ضمن احساس كفايت و كنترل بيشتري بر موقعيت هاي دشوار
زندگي بيابد .
گام های اساسی در حل مسائل :
 .3قدم اول
اصالح باورهاي غلط خود نسبت به مسئله :
از آن جائي كه اغلب ما دچار خطاهاي شناختي متعددي هستيم مانند  " :حاال كه از اين درس افتادم  ،پس من
هيچ وقت نمي توانم شاگرد موفقي باشم "
يا " فاجعه است اگر نتوانم نمره الف بگيرم "
" اگر دانشجوي خوبي بودم دچار مشكل تحصيلي نمي شدم "

چنين ديدگاهي نسبت به مسائل  ،امكان هر گونه اقدام موفقيت آميز را از ما سلب مي كند و به جاي اين كه منجر
به حل مسئله شود  ،باعث دور زدن مكرر مسئله مي گردد  .اصطالحاً اين افراد را مسئله مدار به جاي راه حل مدار
مي گويند .
پس در گام اول مي بايستي به تصحيح اين نگرش ها بپردازيم  .در چنين شرايطي استفاده از مشاوران متخصص
مي تواند كمک كننده باشد .
 .2قدم دوم
تعریف دقیق مسئله:
در بسياري از موارد ،تعريف دقيق و مشخّص از مسئله اي كه در حاضر با آن رو به رو هستيم نداريم .ما غالباً با
سب دي پر از مسائل گوناگون كه معموال به شكل مستقيم و غير مستقيم در ارتباط با يكديگر مي باشند ،رو به رو
هستيم در اين موارد تهيّه فهرستي از مسائل و تعيين اولويت هاي هر يک ،بسيار مفيد است .براي اين كار بايد
بتوانيم به سواالت زير پاسخ دهيد:
 .3مسئله حاضر چيست؟
 .2كِي شروع مي شود؟
 .1چه كسي يا كساني در اين مسئله نقش دارند؟
در نهايت نيز بايد مسئله را تا مي توانيم به ابعاد كوچكتر و ساده تر تقسيم كنيم.
 .1قدم سّوم:
پيدا كردن راه حلهاي زياد ،چه خوب و چه بد .ياددات كردن آنها:
به خاطر داشته باشيم كه در اين مرحله كميّت راه حل ها (يا تعداد راه حل ها) مهم تر از كيفيت آنهاست.
لذا بهتر است ذهن خود را باز بگذاريد و بدون سانسور هر راه حلّي كه به ذهنتان مي رسد به روي كاغذ بياوريد .هدف
مهم در اين گام اين است كه از كميّت (فهرست طوالني راه حل) به كيفيت (بهترين و مناسب ترين راه حل)دست پيدا
كنيم.
 .4قدم چهارم:
ارزیابی راه حل ها و انتخاب:
براي اين كار نوشتن مزايا و معايب يک راه حل در دو ستون جداگانه بسيار كمک كننده است .سوال هايي كه در اين
گام بايد پاسخ دهيد ،اين است كه هر كدام از راه حل ها براي خودم ،خانواده ام و ديگران مفيد است يا مضر؟ آيا انجام
اين راه مرا به هدف اصلي مي رساند يا نه؟ آيا اين راه حل متناسب با ارزش هاي من و جامعه ام مي باشد؟
 .0قدم پنجم:

انتخاب راه حل های مناسب:
انتخاب راه حل هاي مفيد و سودمند ،بر اساس روشي كه در مرحله قبل (برگه سود و زيان يا تشكيل دو ستون
سود و زيان) صورت مي گيرد .پس راه حل هايي كه هم براي من و هم براي ديگران مفيد است انتخاب مي كنيم و
از ميان آنها مناسب ترين را بر ميگزينيم .با انتخاب راه حل بايد بتوانيم براي سواالت مرحله ي قبل نيز بدون
پاسخهاي روشن و بدون ابهام پيدا كنيم.
 .6قدم ششم:
اجرای راه حل مفید:
تنظيم برنامه زمان بند ي مشخص ،براي اجراي راه حل نهايي بسيار ضروري است .مثال اگر مسئله افت تحصيلي است،
تعيين زمان مناسب براي شروع هر مرحله از مهم ترين اقداماتي است كه بايد انجام شود اين كار به ما كمک مي كند با
نظم و برنامه خاص راه حل ها را به اجرا در آوريم .مثال تنظيم جدول زمان بندي زير مي تواند كمک كننده باشد.
تاریخ و زمان
اقدامات
شروع مطالعه
کمک گرفتن از دیگران

در اين مرحله نيز مي توانيم راه حل مورد نظر را به گام هاي كوچكتر و ساده تر تقسيم كنيم .مثال اگر مسئله ،يافتن
شغل است مي توانيم به ترتيب زير عمل كنيم.
 .3مراجعه به مراكز شغل يابي
 .2خواندن آگهي روزنامه ها
 .1مراجعه به مراكزي كه احتماال به تخصص ،تجربه و يا توان ما نياز دارند.
 .4تماس حضوري با افرادي كه به نوعي مي تواند كمک كننده باشد.
 قدم هفتم:
ارزیابی راه حل ها و جایزه دادن به خود:
ارزيابي فعاليتي است كه در تمام مراحل ضروري است و در اين مرحله ضروري تر ،زيرا در صورت غير موثر بودن
هر گام مي توانيم راه حل و يا شيوه هاي مناسب ديگر را بيابيم.
در صورت كسب موفّقيّت به خود پاداش دهيد .مثال چيزي كه مدّت ها آرزوي خريدنش را مي كرديد ،براي خود
خريداري كنيد و يا برنامه و فعاليت خاص مثل رفتن به تئاتر و غيره را براي خود تدارک ببينيد .مطمئناً پاداش
ها هم در تداوم رفتار و هم در يافتن شيوه هاي مناسب برخورد با مسائل ،ما را ياري مي دهد.

مراقبت از خویشتن
اگر تحت استرس قرار داريد يا به هر نحوي اوقات مشقّت باري را سپري مي كنيد ،بايد اطمينان حاصل كنيد هر آنچه
رت ممكن است براي مراقبت از خود انجام داده ايد .به هر جهت ،براي انجام صحيح اين كار الزم است به همه ابعاد
وجودي خود توجه كنيد ،نه اين كه صرفا به ظاهر خود توجه كنيد .بايد بينديشيد:
-

چگونه مي توان از خود عاطفي مراقبت كرد.

-

چگونه مي توان از فكر خود مراقبت كرد.

شايد عدّه اي حتي بخواهند پي ببرند كه چگونه مي توانند از امور معنوي خود مراقبت كنند  .در ذيل برخي راه ها براي
انجام اين كار آمده است  .هر گاه در حالت استرس يا تنش هستيد و يا در صورت امكان هر روز به فهرست فوق مراجعه
كرده و ببينيد آيا براي كمک به خود در هر يک از موارد ذكر شده تالش كرده ايد ؟
مراقبت از خود جسمانی
سعي كنيد هر روز دست كم  25دقيقه نرمش كنيد  .تنها يک بار قدم زدن اطراف منزل و يا خوابگاه مي تواند تفاوتي
فاحش در سالمت شما ايجاد كند ؛ اما اگر عالقه مند باشيد ورزشي منظم تر چون تمرينات هوازي  ،دويدن  ،تنيس ،
دوچرخه سواري  ،شنا را انجام دهيد .
در روز حتما سه وعده غذاي خوب و مقوي بخوريد ؛ حتي از يک وعده هم غفلت نكنيد  .خوردن يک وعده صبحانه خوب
بسيار مهم است  .تا آن جا كه مي تواند از خوردن تنقالت پرهيز كرده  ،بيشتر سعي كنيد غذاي سالم و ميوه جات
مصرف كنيد ؛ غذايي بخوريد كه براي بدن و مغزتان مفيد است  .از نوشيدني هاي كافئين دار (قهوه ،نوشابه ،شكالت و . .
، ).سيگار و داروهاي نشاط آور استفاده نكنيد ،چرا كه ممكن است به شدّت بر نحوه ي مواجهه ي شما با مشكالت تاثير
منفي بگذارند.
فع اليّت هاي روح افزا (از جمله گوش دادن به نوار هاي آرامش بخش ،يوگا و  ). . .را به برنامه ي روزانه ي خود بيفزاييد.
سعي كنيد در هفته دست كم سه بار اين كار را انجام دهيد .اگر مطمئن نيستيد چگونه اين كار را انجام دهيد ،از يک
مشاور كمک بگيريد .براي معاينه كامل سالمت خود به پزشک عمومي و متخصصان بهداشتي مراجعه كنيد و براي خود
برنامه سالمتي و تندرستي فراهم سازيد.
مراقبت از خود فعّال یا اجتماعی
روزي  25دقيقه ترجيحاً با دوستان نرمش كنيد .روز خود را با نظم و برنامه ريزي سپري كنيد .چنانچه حافظه اي ضعيف
داريد ،از يک دفتر يادداشت استفاده كرده و همه ي كار هايي را كه مي خواهيد طي روز انجام دهيد در آن يادداشت
كنيد .به هر ترتيب مهم اين است كه انواع فعاليت ها از جمله استراحت و معاشرت هاي خود را زمان بندي كنيد .عدّه اي
از دوستان خود را به منزل دعوت كنيد كه ممكن است با شما همدل بوده يا دست كم موجبات سرگرمي تان را فراهم

كنند .ترتيبي دهيد كه با دوستان يا اعضاي خانواده ديدار كرده و با آن ها به گردش برويد .دست كم 1بار در هفته نرمش
هاي آرامش بخش انجام دهيد.
سرگرمي يا فعّاليّتي جديد را آغاز كنيد كه اغلب ممكن است به آن فكر كنيد .ترتيبي دهيد كه محيط پيرامون خود را
تغيير دهيد ؛ براي مدت يک روز يا يک هفته ترجيح ًا با دوستان يا خانواده به نقطه اي دور دست برويد  .به مكاني
متفاوت چون كنار ساحل يا كوهستان برويد كه در آن احساس آرامش مي كنيد .
مراقبت از خود عاطفی
زماني را به كنكاش در عواطف و احساسات خود اختصاص دهيد  .دريابيد كه درست چه احساسي داريد – از جمله خشم
 ،اندوه  ،نااميدي و . - .....احساسات خود را بيان كنيد  .آنها را فرو نخوريد  .با ابراز احساسات خود به شيوه هاي زير  ،به
عواطف خود اعتبار بخشيده و در عين حال كمک مي كنيد آنها را از وجود خود بزداييد .اين كار براي حفظ سالمت
عاطفي  ،فكري و حتي جسمي اهميت دارد  .با روش هاي مختلف مي توانيد سعي كنيد احساسات خود را بيان كرده ،
چيزي را بيابيد كه كه در حال حاضر متناسب با شخصيت يا روحيه شماست  .از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :
-

ابراز احساسات خود با صحبت كردن يا فرياد كشيدن .

-

دراز كشيدن روي تختخواب و فرياد كشيدن .

-

زنگ زدن يا سر زدن به يک دوست و بيان احساسات خود .

-

يادداشت خاطرات روزانه .

-

نامه نگاري با ديگران .

-

مشت زدن به متكا و ......

-

مراجعه به يک مشاور براي بيان احساسات خود .

مراقبت از فکر خود
زماني را به شناسايي افكار منفي و جمالت تكراري كه ذهن تان را به خود مشغول كرده اختصاص دهيد  .اگر در
تشخيص افكار منفي خود دچار مشكل هستيد  ،موضوع را با يک مشاور در ميان بگذاريد  .عمل " فكر نكردن " را
تمرين كنيد .هر گاه ذهن خود را درگير يكي از افكار منفي و تكراري مي بينيد  ،با خود بگوييد يا فرياد بكشيد بس
است !  .اگر هر چه زودتر بتوانيد افكار منفي را مهار كرده و متوقف كنيد  ،قادر خواهيد بود از بسياري از احساسات
ناخوشايند اجتناب كنيد كه معموال متعاقب اين افكار مي آيند  .عمل تبديل افكار منفي به افكاري واق بينانه و
سازنده تر را تمرين كنيد  .يكي از راه هاي آن تهيه يک دفترچه يادداشت بزرگ است  .در باالي يک صفحه يكي از
افكار منفي را يادداشت كنيد  .زير هر جمله با حروف بزرگ و قرمز يک انديشه مثبت اما واق گرايانه بنويسيد .
سپس بقيه صفحه را با فهرستي از شواهد پر كنيد كه آن انديشه سازنده را تاييد مي كنند  .تا آن جا كه مي توانيد
در فهرست شواهد  ،جزئي نگر ودقيق باشيد  .مثال :

-

زندگي من پر از گرفتاري و دردسر است .

-

بسياري از جنبه هاي زندگي من مثبت است .

-

من دوستاني بسيار دلسوز و مهربان دارم  :محمد  ،علي  ،رضا و ........

-

از شغلم لذت مي برم و ميانه خوبي با همكارانم دارم .

-

رئيسم مي گويد خوب كار مي كنم و ................

عمل " تغيير فكر " را درست بعد از " فكر نكردن " انجام دهيد  .وقتي با انديشه اي منفي درگير مي شويد
– ترجيحا با صدايي بلند – بگوييد بس است !  ،سپس جاي آن را به انديشه اي مثبت و واق بينانه بدهيد  .اگر يكي
از همراهان  ،اعضاي خانواده  ،يا دوستانتان دلسوز شماست  ،از او بخواهيد در شناسايي افكار منفي به شما كمک
نموده و ترغيب تان كند جاي آن ها را به افكاري سازنده تر دهيد .
دست به كا ر شده و فهرستي از جمالت مثبت تهيه كنيد درباره اين كه چه كاري را به درستي انجام داده ايد  ،چه
موفقيت هايي كسب كرده ايد  ،يا از كدام جنبه هاي زندگي چون مطالعه  ،كار  ،خانواده  ،دوستان  ،روابط اجتماعي
 ،توانايي ها  ،تفريح  ،تندرستي  ،رشد شخصيتي  ،ظاهر جسماني  ،شخصيت و  ....اذت مي بريد  .تا آن جا كه مي
توانيد زير هر يک از اين عناوين موارد بيشتري بنويسيد  .اين موارد را همزمان با انجام نرمش هاي آرامش بخش
يادداشت كنيد  .براي مدت تقريبا  30دقيقه نرمش كرده  ،سپس برخي از افكار سازنده و شواهد آن يا فهرستي از
جمالت مثب ت را با صداي بلند ادا كنيد  .اگر در ابتدا آرامش داشته باشيد  ،ممكن است افكار مثبت را بيشتر جذب
كنيد  .اين كار را يک يا دو هفته انجام دهيد .
مراقبت از خود معنوی
در ذيل برخي ديدگاه ها براي كساني ارائه شده كه تصور مي كنند بعد معنوي زندگي نيز در سالمت عمومي اهميت
دارد  .افكار و احساسات خود را با يک روحاني يا يكي از اعضاي هئيت امناي مسجد محل سكونت خود در ميان
بگذاريد ؛ با يكي از روحانيان دانشگاه مالقات كنيد  .تحقيق كنيد  ،مجالس مذهبي در كدام قسمت دانشگاه يا
جامعه برگزار مي شود و ترتيب حضور در يكي از آن مراسم ها را بدهيد .

قاطعیت ورزی
قاطعیت ورزی
قاطعيت ورزي به توانايي ابراز صادقانه عقايد ،احساسات ،نگرش ها و حقوق خود بدون اضطراب آزار دهنده و به شيوه اي
كه به حقوق ديگران تجاوز نشود اطالق مي شود .قاطعيت ورزي به معناي پرخاشگري نيست ،بلكه تعادلي بين قلدري و
بيش از حد خاكي بودن است .قاطعيت ورزي توانايي گفتن نه به درخواست هايي كه ميلي به انجام آنها نداريم .قاطعيت
به احساس اعتماد به نفس ،عزت نفس و خود كارآمدي ما بستگي دارد(.خودكارآمدي بدين معني است كه اگر شما به
شيوه اي خاص رفتار كنيد ،چيزي قابل پيش بيني رخ خواهد داد برمي گردد).
عدم قاطعیت ورزی به چه چیزی برمی گردد؟
بسياري از افراد آموخته اند كه بايد ديگران را از خود خشنود و راضي نگهدارند .نبايد كاري بكنند كه ديگران از دست آنها
ناراحت يا دلخور شوند .بسياري ديگر ممكن است چنين اعتقادي نداشته باشند ولي مهارت قاطعيت ورزي را به خوبي
نياموخته باشند.
از نظر شما داليل رفتار غير قاطعانه چيست؟
چرا قاطعیت ورزی مهم است ؟
اگر نتوانيد به شكل قاطعانه رفتار كنيد ممكن است منجر به احساسات ناخوشايندي شود ،براي مثال :
 افسردگی  :افسردگي در واق ناشي از خشمي است كه به سمت درون فرد معطوف شده است .حالتي كه در
آن فرد احساس درماندگي ،نااميدي و فقدان كنترل بر محيط پيرامون خود را تجربه مي كند .
 رنجش  :رنجشي كه ناشي از احساس به بازي گرفته شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن است.
 ناکامی  :ناكامي ناشي از احساس ضعف و ناتواني فرد است .هم چنين مي تواند ناشي از احساس قرباني شدن
باشد .آيا شما مي توانيد شرايطي را كه در آن نتوانسته ايد به شكل قاطعانه رفتار كنيد تجسم كنيد .شما در آن
شرايط چه احساس ،افكار و رفتاري داشته ايد؟
 خشونت و غضب  :اگر نتوانيد خشم خود را به شيوه اي مناسب بروز دهيد ،ممكن است به حدي از كوره در
برويد كه به خشونت منجر شود.
 اضطراب  :ن اتواني در بروز خشم به شيوه اي مناسب مي تواند اضطرابي را ايجاد كند كه خود همين اضطراب
منجر به اجتناب و دوري از بعضي موقعيت ها و افراد شود.
 روابط ضعیف  :اگر نتوانيد رفتار قاطعانه اي از خود نشان دهيد اين مساله باعث مي شود كه در روابط خود
ضعيف ظاهر شويد .افراد غير قاط در بيان احساسات منفي و مثبت خود ناتوانند .

 شکایات جسمی  :ناتواني و ضعف در بيان قاطعانه احساس مي تواند منجر به سردرد ،زخم معده ،فشار خون
باال وشكايات جسمي از اين قبيل شود .
قاطعیت ورزی انتخابی
اتخاذ يک رفتار قاطعانه در مقابل يک فرد ناآشنا و غريب ،بسيار آسان تر از اتخاذ چنين رفتاري با فردي است كه
رابطه اي دوستانه اي با او داري .هر چقدر رابطه مهم تر باشد ،اتخاذ رفتار قاطعانه در چنين موقعيتي مهم تر خواهد
بود .اتخاذ رفتار قاطعانه موجب مي شود كه ديگران حريم خصوصي شما را رعايت كنند و رفتار محترمانه اي در
مقابل شما داشته باشند.
آيا مي توانيد تجاربي را نقل كنيد كه آشنايي و دوستي باعث شده باشد كه نتوانيد به شكل قاطعانه رفتار كنيد ؟
آيا مي توانيد تجاربي را بيان كنيد كه رفتار قاطعانه شما باعث شده باشد كه ديگران در مقابل شما به شكل
محترمانه تري برخورد كنند ؟
بسياري از افراد بر اين باور هستند كه اتخاذ رفتار قاطعانه موجب از بين رفتن دوستي ها و روابط صميمانه مي شود.
به نظر شما اين افراد به درک صحيح و واقعي از مفهوم قاطعيت ورزي رسيده اند ؟
آیا رفتار قاطعانه همیشه بهترین انتخاب است ؟
بهتر است قبل از اينكه به شكل قاطعانه رفتار كنيد ،پيامدهاي رفتار قاطعانه خود را در نظر داشته باشيد .
اگر چه رفتار قاطعانه معموال مي تواند منجر به نتايجي مثبت شود ،اما بعضي افراد به شكل منفي به رفتار قاطعانه
پاسخ مي گويند.
براي مثال :
اگر رئيس شما فردي كامال غير منطقي باشد ،ممكن است اتخاذ رفتاري قاطعانه با وي به از دست دادن شغل شما
بيانجامد.
بهترين راه حل از نظر شما براي چنين موقعيت هايي چيست ؟
اگر در چنين موقعيت هايي قرار گرفتيد ،به خاطر داشته باشيد بهتر است آگاهانه تصميم بگيريد كه به شكل قاطعانه
رفتار نكنيد .آنچه شما در چنين موقعيتي نياز داريد ياد بگيريد مهارت ديگري است كه كنترل استرس ناميده مي
شود .هنگامي كه شما تصميم مي گيريد كه به شكل قاطعانه رفتار كنيد چه اتفاقي مي افتد ؟
به خاطر داشته باشيد كه رفتار قاطعانه را برمي گزينيد ،ديگران ممكن است به شيوه اي كه عادت كرده اند با شما
رفتار نمايند .رفتار قاطعانه شما ممكن است آنها را در شرايط گيج و مبهمي قرار دهد .اين مساله به دليل تغيير
سبک و شيوه ارتباط شما رخ مي دهد اما در مدت زمان بسيار كوتاهي آنها متوجه مساله خواهند شد و سعي مي

كنند تا با شيوه اي مناسب با شما برخورد كنند .ک اين نكته الزم است كه در چنين شرايطي ديگران نيز ممكن
است رفتار قاطعانه در مقابل شما اتخاذ كنند.
سه مولفه رابطه قاطعانه
بیان همدالنه :
سعي كنيد به طرف مقابل نشان دهيد كه وضيعت و شرايط او را درک مي كنيد .ابراز همدالنه به طرف مقابل مي
فهماند كه شما قصد نداريد با او بحث و جدال راه بيندازيد.
براي مثال :من مي دانم كه اين رفتار از نظر شما يک تغيير است و ممكن است احساس خوبي در شما ايجاد نكند .
بیان مساله :
شما از اين طريق مشكل و ناراحتي خود را بيان ميكنيد  .دليل اينكه خواهان تغيير هستيد را بيان مي كنيد.
براي مثال  :اين شرايط من را ناراحت مي كند و نمي توانم با آن كنار بيايم .
بیان آنچه شما می خواهید :
درخواستي مشخص براي تغييري مشخص و معين در رفتار طرف مقابل است .
مثال  :من از شما مي خواهم كه با صداي آرام با من صحبت كنيد
مثال  :مي دونم اچيزي كه از شما مي خواهم ممكنه برايتان سخت باشد(بيان همدالنه) ،ولي وقتي مي بينم كه به
حرفهايم گوش نمي دهيد ناراحت مي شوم(بيان مساله) ،چيزي كه من از شما مي خواهم اين است كه وقتي صحبت
مي كنم به من توجه كني (بيان آنچه ميخواهيد).
چگونه میتوانیم به شکل موثری قاطع باشیم ؟
 از حاالت بدني قاط استفاده كنيد .
 به چهره طرف مقابل نگاه كنيد.
 ارتباط چشمي داشته باشيد.
 در عين حال كه خوشرو هستيد ،بهتر است حاالت چهره اي جدي داشته باشيد.
 آرام ولي محكم صحبت كنيد.
 عبارت هاي خود را با " من " شروع كنيد
مثال  :من فكر ميكنم كه .......................
به نظر من ..............................

 تمركز خود را بر روي مساله اي كه داريد بگذاريد و به محكوم كردن و سرزنش كردن خود يا ديگران نپردازيد.
در زير نمونه اي از تمركز بر مساله و نمونه اي از محكوم و سرزنش كردن آورده شده است.
من دوست دارم وقتي كه صحبت ميكنم حرف مرا قط نكني.
تو هميشه حرف مرا قط مي كني .
شما بيشتر از كدام روش استفاده مي كنيد؟
سعي كنيد از رفتار فرد انتقاد كنيد ،نه از خود فرد.
براي مثال

وقتي كه زير قولت مي زني عصباني مي شوم.
تو هميشه منو عصبي مي كني .

در مورد اول آنچه مورد سوال قرار گرفته يک رفتار خاص است در حالي كه در مورد دوم خود فرد مورد انتقاد قرار
گرفته است.
سعی کنید قضاوت نکنید یا دستور ندهید بلکه از وجه سوالی استفاده کنید.
براي مثال:

ميدوني پيراهنت لک برداشته ؟
با اين پيرهن كثيف بيرون نرو

در هر دو مورد فوق مي خواهيم به طرف مقابل اين پيام را بدهيم كه به وضعيت خود براي بيرون رفتن توجه كند.
اما در مورد اول به شكل غير مستقيم اين پيام را مي دهيم و در مورد دوم با وجه دستوري و قضاوتي.
شما فكر مي كنيد كدام مورد بيشتر مي تواند مفيد و اثر بخش باشد؟
به شكلي واضح ،مستقيم و محترمانه درخواست خود را مطرح كنيد وفرد را به سمت جواب منفي سوق ندهيد.
مثال:

ممكنه لطفا پنجره رو باز كنيد؟
پنجره رو باز نمي كني ؟

اگر مخاطب شما باشيد ترجيح مي دهيد به كدام شيوه با شما برخورد شود ؟
تکنیک هایی ویژه برای موقعیت های دشوار :
 -3آرام کردن  :هنگامي كه مي خواهيد در مورد موضوعي با فردي كه عصباني است صحبت كنيد ،ابتدا سعي
كنيد او را آرام كنيد .

براي مثال :

مي دانم كه شما االن ناراحت هستيد و برايم بخشي از واكنش شما قابل دركه ،اجازه بده بعدا

در مورد اين موضوع صحبت كنيم .
 -2خالصه کردن  :استفاده از اين تكنيک باعث مي شود كه شما مطمئن شويد مساله را فهميديد و طرف مقابل
هم متوجه مي شود كه شما به حرف هاي او توجه كرده ايد.
مثال :

شما گفتيد كه وقتي من دير كردم ،فكر كرديد كه من قرارم را فراموش كردم و خيلي از دست من

عصبي شديد.
 -1مشخص کردن :اين بسيار مهم است كه شما مشخص و معين كنيد كه از طرف مقابل خود چه مي خواهيد.
چيزي كه من مي خوام انجام بدي ،اينه كه فقط لباسهايت را كف اتاق نيندازي.

فشار روانی (استرس) چیست ؟
پاسخ بدن به محرک هاي بيروني و دروني فشار رواني ناميده مي شود  .رهاسازي هاي ييروني فشار رواني شمال تغيير
شغل  ،نقل مكان به يک شهر جديد  ،ازدواج  ،مرگ شخص محبوب و وجود يک بيماري در خانواده مي باشد  .حوادث
شادي آور به همان اندازه حوادث غم بار مي تواند فشار زا باشند .
محرک هاي دروني شامل ناراحتي جسماني و يا رواني است  .ويژگي هاي شخصيتي  ،از قبيل نياز به بي نقص گرايي يا
بدست آوردن رضايت ديگران  ،نيز مي تواند فشار آفرين باشند  .فشار رواني مي تواند هم واكنش هاي مثبت و هم منفي
ايجاد كند  .به عنوان نمونه  ،شايد به دليل احساس بي كفايتي  ،ميل به بي نقص بودن داشته باشيد و در نتيجه  ،فشار
دائمي كه بر خود وارد مي كنيد در نهايت به ضرر خودتان تمام مي شود  .از سوي ديگر  ،ممكن است شما فشار را به
صورت مثبت تجربه كنيد و در نتيجه به شدت برانگيخته شده و مولد باشيد و بتوانيد بيش از آن چه كه در شرايط
معمولي مي توانستيد  ،موفقيت به دست آوريد .
 چرا فشار روانی آسیب رسان است ؟
فشار چه مثبت و چه منفي  ،واكنش هاي جسماني ايجاد مي كند  .بدن هورمون ها و مواد شيميايي كه كاركرد
قلب  ،ريه ها و عضالت و ساير اندام ها را تشديد مي كنند  ،ترشح مي كند  .اين پاسخ ممكن است حالت دفاعي
داشته باشد و شما را قادر كند كه مثال از يک ماشين بي احتياط فرار كنيد  .وقتي دوباره احساس ايمني كرديد ،
تغييرات بدني مذكور ناپديد مي شوند  .به هر حال  ،اگر فشار رواني براي يک دوره طوالني تداوم يابد  ،هورمون
ها به طور مرتب ترشح كرده بدن شما را تحريک خواهد كرد  ،در نهايت اين تبديل بين روان و بدن موجب
فرسايش مي گردد .
 اگر در حال فشار روانی زیاد باشم بدنم چگونه آن را به من اطالع می دهد ؟
وقتي بدنتان براي يک دوره زماني زياد تحت فشار رواني و تحريک باشد  ،با استفاده از نشانه هاي پريشاني كه در
زير مي آيند به شما هشدار خواهد داد :
 تنش
 افزايش ضربان قلب
 تحريک پذيري
 بي خوابي
 درد گردن يا پشت
 خستگي
 سر درد
 ناراحتي معده اي

 يبوست  /تكرار ادرار
 افزايش يا كاهش اشتها
اين عالئم نشان مي دهند كه شما بايد سبک زندگي و عالئم فشار آور خود را ارزيابي كنيد  .فشار رواني
طوالني توانايي لذت بردن شما از زندگي را مختل كرده و بيماري جسماني و يا عاطفي ايجاد مي كند .
بيماري هاي كه با فشار رواني مرتبط هستند (اما ضرورتا ناشي از آن نيستند) عبارتند از  :زخم معده  ،اختالل
روده  ،تحريک پذيري  ،فشار خون باال  ،سر دردهاي ميگرني و درد پشت يا گردن .
اگر عالئم هشدار يا بيماري هاي مرتبط با فشار رواني تداوم يافتند با يک متخصص طبي يا بهداشت رواني
مشورت كنيد  .هم چنين با استفاده از خطوط راهنماي زير مي توانيد تا حدي بهبود يابيد .
 چگونه می توانم سطح فشار روانی خود را ارزیابی کنم ؟
خيلي از مردم نمي دانند كه تغييرات عاطفي كوچک ناشي از فشار رواني هستند  .سواالت خود ارزيابي زير به شما
كمک مي كند تا نشانه هاي فشار رواني را در زندگي خود پيدا كنيد .
-

آيا آرام بودن و شوخي كردن براي تان ممكن است ؟

-

آيا به راحتي تحريک پذير مي گرديد ؟

-

آيا خوابيدن در شب برايتان مشكل است ؟

-

آيا احساس مي كنيد كه مسئوليت هايتان سنگين است ؟

-

آيا عالئم جسماني فشار رواني را تجربه مي كنيد ؟ (از قبيل معده تحريک پذير)

-

آيا عالقه خود به روابط اجتماعي را از دست داده ايد ؟

-

آيا در تمركز بر تكاليف دانشگاهي يا انجام با كفايت كارها دچار ناتواني هستيد ؟

-

آيا ميل شما به مصرف سيگار يا داروها افزايش يافته ؟

اگر شما به  4سوال از  0سوال فوق جواب مثبت بدهيد  ،در آن صورت الزم است كه راهبردهاي ذكر شده در زير
را جهت مقابله با فشار رواني اضافي تان مورد استفاده قرار دهيد .
 راهبردهای مقابله ای معمول
-

ورزش جسمانی فعال  :ورزش منظم به كاهش تنش عضالني كمک كرده و احساس سالمتي را ارتقاء مي
دهد  .تنش جسماني ناشي از نگراني نيز امكان دارد  ،توسط ورزش كاهش يابد  .ماساژ نيز همين اثرات را
ايجاد مي كند .

-

محدود کردن وظائف کاری و فعالیت خارج از برنامه درسی  :گفتن نه به درخواست هاي افراطي كارفرما
و نيز داشتن زمان استراحت مي تواند فشار رواني را به حداقل برساند .

-

تعطیالت یا زمان بازی  :طرح ريزي براي داشتن زمان هاي فراغت كوتاه (يا تعطيالت طوالني تر) جهت
آرامش دادن به خودتان در دوره هاي اوج فشار رواني بسيار حائز اهميت است .

-

خانواده  ،دوستان  ،گروههای اجتماعی  :نظام هاي حمايتي دوست داشتني به مواجهه با حوادث فشارزا
كمک مي كند .

-

سرگرمی ها  :براي خودتان سرگرمي هايي را پيدا كنيد و تا پايان يافتن تاثيرات فشار رواني  ،انرژي و توجه
خود را به آن معطوف سازيد .

 مذهب  :عبادت مي تواند تاثير آرام كننده بر بدنتان داشته باشد .-

مشاوره  :صحبت با يک مشاور براي تشخيص مشكالت توليد كننده فشار رواني و شكستن الگوهاي منفي
تحريک كه موجب فشار مي شوند  ،مفيد است .

-

روش های ایجاد آرامش  :شركت در كارگاه هاي آموزشي اداره فشار رواني و آرام كردن تنش ها  ،روش
هاي موثر اداره كردن فشار رواني را به شما ياد مي دهد .

تمرين زير خيلي ساده بوده و مي تواند در شما ايجاد آرامش نمايد  .روزي دو بار انجام دهيد  ،ترجيحا قبل از
صبحانه و بعد از شام .
 رهایی از فشار روانی
به طور راحت بنشينيد .
چشمانتان را ببنديد .
تمام عضالت خود را به صورت عميق آرام كنيد و حالت آرامش را حفظ كنيد .
از طريق بيني نفس بكشيد  .به موازات بيرون دادن نفس  ،در مورد كيفيت تنفس تان فكر كنيد و واژه اي (مثال
عدد يک) را به صورت آرام براي خود تكرار كنيد  .از طريق تمركز بر تكرار واژه  ،جلوي حواس پرتي توسط افكار
مختل كننده را بگيريد .
اين عمل را  35الي  25دقيقه ادامه دهيد .
بعد از انجام تمرين مذكور  ،خيلي سري بلند نشويد و با چشمان باز چند دقيقه بنشينيد .

رویا رویی با امتحانات
برای امتحان آماده شوید:
در فرصتي مناسب قبل از امتحان مرور دروس را آغاز كنيد .با آنكه قصدتان اين نيست كه مرور كردن درس ها
را خيلي سري به اتمام برسانيدصبر كردن تا روز هاي آخر براي مرور هم عامل مهمي در ايجاد تنش است .انجام
دادن امور به مراتب آسان تر از فكر كردن درباره به انجام رساندن آنهاست.
مقدار معيني از فشار مفيد است و به عملكرد بهتر كمک مي كند .ولي اين بدان معنا نيست كه براي تحت تاثير
قرار دادن افكار ديگران ،خود را تحت فشار بسيار قرار دهيم .از سوي ديگر ،بايد ضمن حفظ تعادل در زندگي،
چشم اندازي از امتحانات را هم پيش رو داشته باشيم ،كه اين مفهوم بي خيالي كامال متفاوت است.
فضایتان را سازمان دهید:
بيشتر افرادي كه براي امتحان آماده مي شوند ،مي دانند كه بايد وقتشان را سازمان دهند(در اين باره به قسمت
بعدي بنگريد) امّا افراد كمتري مي دانند كه سازمان دادن فضا نيز در آماده شدن براي امتحان كمک كننده
است.
درباره جايي كه قصد داريد در آن مطالعه كنيد بينديشيد .ببينيد آيا امكان دارد ،فضاي مطالعه تان را از فضاي
استراحت و آرامش حتي در يک اتاق كوچک ،جدا كنيد محلّي براي مطالعه درست كنيد :جايي كه كتاب ها،
جزوه ها و كاغذ و قلم تان آنجا باشد.
تمام وسايل مزاحم از جمله ،عكس ها ،تلويزيون و مانند آن ها را از محل مطالعه دور كنيد و آنها را در محل
استراحت تان قرار دهيد .هم چنين ،وسائل مطالعه را از فضاي استراحت دور كنيد ،طوري كه وقتي در حال
استراحت هستيدفضاي مطالعه به شما تحميل نشود.
عادت كنيد در فضاي مطالعه ،كار كنيد و با پايان گرفتن مطالعه ترک كنيد .جدايي فيزيكي از اين نوع ،در ذهن
شما نيز اين جدايي را به وجود مي آورد.
وقت تان را سازمان دهید:
افراد به برنامه مطالعه و مرور امتحانات آخر ترم ،واكنش متفاوتي نشان مي دهند .اغلب ،افراد در برنامه ريزي
خود براي مرور درس ها دچار اشتباه مي شوندكه علّت آن معموال برنامه ريزي بيسار محدود و فشرده و نبود
انعطاف پذيري كافي است :الزم است در طرح ها مقداري فضاي خالي براي شرايط غير منتظره در نظر گرفت.

به خاطر داشته باشيد كه برنامه بايد انعطاف داشته باشد .يک جدول هفتگي براي خودتان تهيّه كنيد .نخست،
همه كار هايي را كه بايد انجام دهيد ،در آن وارد كنيد :از جمله غذا خوردن ،خوابيدن كالس ها ،خريد كردن،
نظافت كردن و غيره .سپس وقتي را براي مطالعه و زماني را براي استراحت و تفريح خود اختصاص دهيد.
درباره ميزان زماني كه قصد داريد به مرور درس ها اختصاص دهيد ،واق بين باشيد .براي مثال ،اگر هفته را به
 23واحد زماني تقسيم كنيد(روزي سه بخش ،صبح ،بعد از ظهر ،شب) برنامه ريزي شما بايد به گونه اي باشد
كه شما در هفته بيش از  30بخش را به كار كردن اختصاص ندهيد :زيرا ثابت شده است كه كارايي افراد به
تدريج كاهش مي يابد 6.بنابراين بايد.
بخش را به انجام دادن فعالّيت هاي ديگر اختصاص دهيد (براي مثال دو روز كامل يا يک روز كامل به اضافه سه
شب).
زماني را در هفته ،به تن آرامي ،تمديد قوا ،روابط اجتماعي و استراحت اختصاص دهيد .اين كار تنش شما را
كاهش مي دهد و كمک مي كند تا به جدول زمانبندي خود پايبند تر باشيد .اين كار اتالف وقت نيست :با اين
روش كارآيي شما بيشتر مي شود.
تعيين كنيد كه در دوره هاي مرور و مطالعه از وقت تا چگونه استفاده خواهيد كرديد .ممكن است از همه
عناويني كه نياز به خواندن و مرور كردن دارند ،فهرستي تهييه كنيد و درباره ترتيب يادگيري يا ميزان صرف
وقت براي هر يک از آنها تصميم گيري كنيد( .از جمله ،خواندن ،يادداشت برداشتن) الزم است درباره ميزان
صرف وقت براي هر يک از آنها تصميم گيري كنيد.
درباره توانايي انجام تكاليف و پايبند بودن به ضرب االجل ها ،واق بين باشيد .اگر در زماني كه در اختيار داريد
فعاليّت هاي متعددي را بايد انجام دهيد ،از سواالت زير براي تعيين اوليّت ها استفاده كنيد:
 كدام درس مهم تر است.
 از كدام موضوعات مي توانم به دليل آسان بودن و يا تسلّط كافي داشتن بر آنها صرف نظر كنم.
 كدام يک از درس ها ضروري و مهم اند.
 براي كدام موضوع در حال حاضر بيشترين اطّالعات ،منب و مطلب دارم.
اهداف مشخّصي را براي هر نوبت مطالعه تعين كنيد :فهرستي از اهداف تان تهيّه كنيد :اين اهداف بايد واق
بينانه باشد و با رسيدن به هر يک از اهداف در فهرست در كنار آنها عالمت بزنيد :با اين كار مي توانيد كار هاي
انجام شده را ببينيد .براي موضوعات سخت تر وقت بيشتري را اختصاص دهيد .بررسي كنيد كه چه چيز را
متوجّه نمي شويد.

مطالعه به برخي افراد كمک مي كند .شايد اين كار با ترتيب دادن جلسات چند نفره ،جهت بحث دربتره عناوين
خاص ،مفيد باشد .با استفاده از اين روش مي توانيد حافظه خود را امتحان كنيد ي درباره چيز هايي كه نمي
فهميد ،باهم صحبت كنيد.
در خود انگیزه ایجاد کنید
برخي از افراد از نداشتن انگيزهشكايت دارند .اين راهبردهاي ساده ممكن است كمک كننده باشد:
 در صورت دستيابي به اهداف تعيين شدهبه خود پاداش دهيد.
 با موضوعاتي شروع كنيد كه براي شما جالب تر و آسان ترند.
 كار را تبديل به يک كار روز مره كنيد_ زيرا وقتي روزمره شروع به كار مي كنيم ،شروع آن كار نيز
آسان تر مي شود.
 به خود ياآوري كنيد كه چرا مي خواهيد امتحان دهيد – اگر كيفيّت براي شما مهم نيست ،اصال نيازي
به امتحان نيست.
تمرکز تان را به حدّ بهینه برسانید
مّت زماني كه افراد مي توانند بر روي تكليف خاصّي متمركز شوند متفاوت است ،بنابراين ميزان تمركزتان را به
طور تجربي امتحان كنيد و الگوي كاري مناسبي را براي خود بيابيد .منظم در حين انجام كار ،استراحت هاي
كوتاهي داشته باشيد – براي مثال ،به ازاي هر يک يک ساعت كار  35دقيقه استراحت كنيد – اين كار احتماال
به شما كمک مي كند كه تمركزتان افزايش يابد.
اگر تمركز بر كار برايتان دشوار بود ،با تعيين هدفي كوچک و قابل مديريِت شروع كنيد .وقتي به اين هدف
رسيديد ،به خودتان پاداش دهيد .كار هدف گذاري و دادن پاداش به خودتان را تكرار كنيد .وقتي به اهداف تان
دست پيدا مي كنيد ،به تدريج بر مقدار تكليف اضافه كنيد .با اين كار توانايي براي تمركز موثّر پرورش مي يابد.
ايده هاي ديگري نيز وجود دارد؛ از جمله:
 هنگام خواندن يادداشت برداري كنيد .در حين مطالعه ،سواالتي هم در ذهنتان داشته باشيد .با صداي
بلند مطالب را تكرار كنيد .و صداي خود را ظبط كنيد.
 موضوعات مختلف درسي را با هم تركيب كنيد .دروس سخت را در كنار دروس آسان و دروس جالب را
در كنار دروس خسته كننده قرار دهيد.

 سعي كنيد در محيطي راحت مطالعه كنيد (نه خيلي سرد و نه خيلي گرم و نه پر سرو صدا) و تا حدِ
امكان عوامل مزاحم را از محيط حذف كنيد .ببينيد كجا بهتر مي توانيد مطالعه كنيد؛ براي مثال ،در
كتابخانه با يک دوست ،يا به تنهايي در اتاق تان.
یادگیری فعّال داشته باشید
سعي كنيد به روشي فعّال مطالعه كنيد :به خواندن سرسري جزوه ها اكتفا نكنيد ،بلكه فهرستي از نكات كليدي
تهييه كنيد (نوشتن يادداشت هاي چند صد صفحه اي و روش موثّري براي مرور نيست) .همين طور كه پيش
مي رويد ،حافظه خود را امتحان كنيد و سوال و جواب هاي مبتني بر مطالب ياد گرفته شده ،درست تنظيم
كنيد.
استفاده از روش هاي كمكي براي به ياد سپاري ،براي برخي افراد سودمند است مثال حفظ كردن واژه اي تداعي
كننده كه با مجموعه اي از اطّالعات مربوط مي شود؛ يا ساختن واژه اي تداعي كننده ،با استفاده از حروف اوّل،
نكات كليدي و اسامي يا كصور كردن اطّالعات.
تمرین کنید
نمونه سواالت امتحاني قبلي را پيدا كنيد ،و با پاسخ دادن به سواالت در زمان تعيين شده ،تمرين كنيد .اشتباه
شما در شروع كار مهم نيست _ در حقيقت هم اكنون ،وقت آن است كه اشتباه كنيد! چنين تمريناتي شما را با
چارچوب امتحانات و نوع سواالتي كه در امتحانات مطرح مي شود آشنا مي شازد .هم چنين شما را در طرّاحي و
سازماندهي پاسخ ها در شرايطي كه به لحاظ زماني محدوديد ،كمک خواهم كرد .درست نيست كه اوّلين تمرين
خود را وقتي انجام دهيد كه در حال برگزاري يک امتحان واقعي هستيد.
به خاطر داشته باشيد كه از شما انتظار نمي رود در شرايط امتحاني ،مقاله اي را بنويسيد كه تهييه آن در شرايط
معمول يک هفته وقت نياز دارد .بنابراين واق بين باشيد :كسي انتظار ندارد كه در حين امتحانات يک مقاله
كامل بنويسيد .توجّه خود را معطوف تكليفي كنيد كه در دست داريد(يعني ،پاسخ دادن به سواالت) و با عبارات
اين چنيني كه "چه خواهد شد اگر  "،. . .تمركزتان را بر هم نزنيد.
خوب بخوابید
در اين جا چند نكته را متزّكر مي شويم كه مي تواند به شما در حين نوبت هاي مطالعه و در امتحان كمک كند:
 در رختخواب درس نخوانيد_ رختخواب براي خواب و استراحت است.

 قبل از رفتن به رختخواب درس خواندن را تعطيل كنيد :حدّاقل يک ساعت قبل از خواب مطالعه را
تعطيل كنيد و وقت تان را براي كار هاي آرامش بخش؛ مثل گوش دادن به موسيقي ،صحبت كردن با
يک دوست ،دوش گرفتن ،يا تمرين تن آرامي صرف كنيد.

 اگر عادت كنيد كه در وقت مشخصي به رختخواب برويد و در وقت مشخصي از خواب بيدار شويد ،ايجاد
الگو هاي مناسب خواب براي شما آسان تر خواهد بود.
 درباره ي اينكه نميتوانيد خوب بخوابيد ،فاجعه سازي نكنيد؛ يعني ،به خود نگوييد كه اگر نتوانم بخوابم،
فردا قادر به انجام هيچ كار نخواهم بود .حتِّي وقتي كم خوابيده باشيد ،باز هم مي توانيد عملكرد خوبي
داشته باشيد ،منطقي فكر كنيد و تكاليف سخت ذهني را انجام دهيد .به طور عمده ،برخي كارهاي
معمول نيازمند هوشياري است و هم چنين خلق و خو (مثال ،تحريک پذيري) تحت تاثير كم خوابي قرار
مي گيرند .بيشتر مردم توانايي دارند تا چند روز با كم خوابي كنار بيايند (امّا نه براي چند هفته)
در روز امتحان
مراقب خودتان باشيد .براي مثال ،استراحت كافي و تغذيه درست ،مهم تر و موثر تر از گذرا خواندن در دقايق
آخر قبل از امتحان است .امروز روزي است كه از قبل براي آن برنامه ريزي شده است ،بنابراين به گونه اي كار
كنيد كه انرژي شما براي امتحانات حفظ شود.
خيلي زود از خواب بيدار نشويد ،چرا كه اين كار شما را خسته تر مي كند .صبحانه بخوريد ،ولي مايعات به مقدار
زياد نخوريد! اگر وقت اضافه داريد ،كاري انجام دهيد كه شما را آرام مي كند -دوش يگيريد ،قدم بزنيد -و خود
را از كساني كه استرس دارند ،دور نگاه داريد.
به جاي اينكه سعي در ياد گرفتن مطالب جديد داشته باشيد ،بهتر است چند نكته كليدي را مرور كنيد.
سر وقت و نه خيلي زود در جلسه امتحان حاضر شويد؛ استرس در اين دوره كوتاه انتظار ،يعني درست قبل از
امتحان ،در حد بااليي سرايت ميكند .بنابراين عملكرد مناسب در مواجه با اين استرس ،آن را به حداقل مي
رساند!
طبيعي است كه موق رفتن به جلسه ي امتحان تا حدي اضطراب داشته باشيد .چند دقيقه قبل از شروع
امتحان ،بعضي تمرين هاي ساده تن آرامي و تنفسي را انجام دهيد؛ به صندلي تكيه دهيد و به لحاظ ذهني
خودتان را از كساني كه استرس دارند ،دور نگه داريد .با آرامش ،برگه ي امتحاني را مطالعه كنيد .وقتي سواالت
امتحاني را انتخاب كرديد آن ها را دوبار بخوانيد تا مطمئن شويد كه آن ها را فهميده ايد .اگر اجازه داريد ،زير
كلمات يا عبارات كليدي در سوال خط بكشيد.
به همه ي سواالت جواب دهيد و وقت تان را مساوي بين آن ها تقسيم كنيد .برخي افراد نخست ،در ذهن خود
برنامه ريزي كلّي براي تمام سوال ها انجام مي دهند و بعد پاسخ مي دهند؛ ولي برخي نيز به ترتيب سوال ها را
پاسخ مي دهند -كدام روش براي شما كاركرد دارد يا براي چارچوب امتحانات شما مناسب تر است؟ بعد از آن
كه طرح خودتان را پياده كرديد ،سوال ها را دوباره بخوانيد و پاسخ ها را وارسي كنيد.
استراحت هاي كوتاه و منظمي را داشته باشيد :هروقت به آخر يک پاراگراف مي رسيد ،فكر كردن را براي لحظه
ي متوقف كنيد ،حتّي براي يک لحظه هم شده ،قلم تان را روي ميز بگذاريد و به صندلي تكيه بدهيد.
اضطراب در حین امتحان

غير عادي نيست كه در شرايط امتحان ،فرد براي لحظه اي دچار وقفه ذهني ،يا به دليل ناآشنا بودن سواالت،
دچار سردرگمي شود  .در چنين اوقاتي به سرعت وحشت زده مي شويم .ممكن است افكار احمقانه به ذهن ما
خطور كند .هم چنين ممكن است ،عالئم فيزيكي مانند تپش قلب ،ضعف وسستي ،گرما يا حالت تهوع را
احساس كنيم .اگر چه اين عالئم آزار دهنده است يا حتي موجب نگراني و ترس شما مي شوند ،در حقيقت
بسيار شاي است و به هيچ وجه خطرناک نيست.
نخست ،براي چند لحظه مكث كنيد :قلم تان را روي ميز بگذاريد و به صندلي تكيه دهيد؛ چند نفس آرام
بكشيد؛ و بگذاريد بدنتان آرام شود؛تمرين هاي آرامي و تنفسي به شما در كاهش اين عالئم كمک خواهد كرد .به
خودتان اطمينان دهيد كه دچار حمله قلبي يا از دست دادنكنترل نخواهيد شد – اضطراب هيچ گاه به چنين
مسائلي نمي انجامد .افكار تشويش زا را از ذهنتان دور كنيد و توجه تان را به آرامش دوباره و بازگشت به امتحان
معطوف نمائيد .با وجود اينكه ،احساسات ناشي از اضطراب ناخوشايندند ،جلسه امتحان را ترک نكنيد؛ چرا كه
سطح اضطراب در مدت زمان اندكي افت مي كند .وحشت زدگي هميشه زمان محدودي دارد و عالئم آن در
زمان كوتاهي كاهش مي يابد.
هر وقت توانايي خود را به دست آوريد ،به پاسخ گويي ادامه دهيد -يادتان باشد ،نوشتن چند كلمه و جمله كوتاه
بهتر از اين است كه چيزي ننويسيد.
پس از امتحان
خوب است كه روز قبل از امتحان ،تصميم بگيريد كه بالفاصله بعد از امتحان چه خواهيد كرد .ايستادن در
اطراف سالن امتحان و شريک شدن با نگراني ديگران ،تقريبا ،هميشه نااميد كننده است .اگر برنامه تان اين است
كه هم اكنون ،كاري انجام دهيد ،ديگران را ترک كرده و سراغ برنامه هاي سرگرم كننده خود برويد.
اگر خسته شده ايد مقداري غذا يا خواب كمک كننده است :چنانچه خستگي ناشي از امتحان هنوز بر شما غالب
است ،مي توانيد بعضي فعاليت هاي جسماني ،مثالً شنا ،را انجام دهيد؛ يا اگر مي خواهيد به مالقات كسي برويد،
به شرطي با اين مالقات موافقت كنيد كه فقط  0دقيقه درباره امتحان صحبت شود.

