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پیام مشاور فرهنگیان

شما  زندگی   کیفیت 
اندیشه هایتان  کیفیت  به 
دارد  بستگی 



   دکتر ایرج مهدیزاده  
    سرپرست امور پردیس های خراسان جنوبی

فصل  خانواده  از  خارج  فضای  در  دانشجویی  زندگی 
جدیدیست، که همزمان با دانشجو شدن آغاز می شود؛ 
یا کمتر و بیشتر استمرار  الی 10 سال  و به مدت 4 
برای سه گروه  دانشجوئی حداقل  زندگی  دارد. شروع 
بکارگیری  با  عزیز  دانشجویان  دارد؛  همراه  به  نگرانی 
قابلیت های فراوان که خداوند متعال به آن ها عطا نموده، 

میتوانند  نگرانی خود، خانواده و هم مسئولین دانشگاه 
فرهنگیان را برطرف نمایند. امروزه برای اینکه زندگی 
دانشجوئی با کیفیت داشته باشید، توجه به نکات ذیل 

می تواند به شما کمک نماید:
1-تعریف درستی از زندگی دانشجویی داشته باشید.

کیفیت زندگی دانشجویی یعنی فضایی را برای خود 
و  ما خود  از  باشد و هر یک  انسانی  فراهم کنید، که 
دیگران را بعنوان انسانهای پویا، تعامل پذیر و در حال 
رشد و کمال بپذیریم. کیفیت زندگی دانشجویی یعنی 
ادراک درست از شرایط و میزانی که از ایمنی برخورداریم 
و نیازهای ما برآورده می شود و از امکانات برای رشد خود 

می توانیم استفاده کنیم. 
عالیق،  توانایی ها،  از  درستی  ذهنی  تصور   -2

تفکرات و ارزش های خود داشته باشیم
 تصورات ذهنی شما در حقیت بیانگر نگرش 
شما از خود و نحوه معرفی خود به دیگران 

است.
3-برای خود چشم انداز در نظر بگیریم.

مثال دانشجوی نمونه شدن، رتبه اول داشتن، 
کسب مهارت های اساسی رایانه ای و...

4- تصور ذهنی درستی از دانشگاه خود داشته 
باشید.

در مورد اهداف دانشگاه ساختار و قوانین مربوط به 

چگونگی زندگی در سرای دانشجویی، امکانات دانشگاه 
توانمندی اساتید، کتابخانه و ... بررسی کنید؛ در جلسات 
توجیهی شرکت نمائید؛ سعی کنید تصویر ذهنی درستی 
از دانشگاه پیدا کنید و متناسب با آن عمل کنید. زندگی 
به ما دقیقا همان چیزی را می دهد، که از آن انتظار داریم 
و می خواهیم؛ پس نخستین کاری که باید کرد این است 
که دقیقا آنچه را که می خواهیم، درخواست کنیم. در هر 

زمینه زندگی صمیمیت و شدت، الزمه کامیابی است.
5- کسب مهارتهای زندگی جمعی، از قبیل: پرهیز از 
جدال و ستیز با دیگران، پذیرش قانون چاره ناپذیری در 
محیط جمعی )یعنی من چاره ای جز زندگی در سرای 
دانشجویی ندارم؛ بنابراین به ویژگی مثبت هم اتاقیها، 

محیط زیست و ... توجه و تاکید کنید.(
6- مشارکت در فعالیت های جمعی و استفاده حداکثری 

از حداقل امکاناتی که وجود دارد.
هنری،  حوزه های  در  می توانید  دانشجویی  دوران  در   
ورزشی، فنی و حرفهای، علمی و آموزشی و پژوهشی 
با استفاده از امکانات درون دانشگاه یا فرصت های بیرون 
معتبر  گواهینامه های  و  کنید  کسب  مهارت  دانشگاه 
دریافت نمایید. مثال گواهینامهی زبان، انگلیسی، خط، 

نقاشی، تئاتر، مهارت زندگی و ...
امید است با توجه به نکات فوق زندگی را برای خود و 

دیگران معنوی، انسانی و لذت بخش نمایید.

   دکتر محمد رضاپور    
    سرپرست پردیس رسول اکرم )ص( خوزستان

سازگاری با محیط اجتماعی از مولفه های اصلی کیفیت 
زندگی همه گروه های سنی به ویژه دانشجویان است. 
زندگی دانشجویی آکنده از استرس و فشارهای روانی 
مختلف است. در صورتی که دانشگاه ها محیط های 
پویا، سرزنده و با نشاط باشند، دانشجویان بر فشارهای 
ناشی از تحصیل و زندگی دانشجویی پیروز می شوند، 
فرایند  بر  هم  ها  استرس  این  صورت  این  غیر  در 
یادگیری و موفقیت دانشجویان تاثیر می گذارد و هم 
زمینه ساز آسیب های مختلف اجتماعی و فرهنگی 

آن ها می شود. 
تنش  با  آمدن  کنار  برای  کننده  راهکارهای کمک 

سازگاری فرهنگی:
موارد زیادی می تواند در طول فرایند سازگاری یاریگر 
باشند. شش حوزه ای که بیشترین سودمندی در حل 
و فصل مشکل سازگاری دانشجویی دارند عبارتند 
اجتماعی-  مهارت های   – تحصیلی  مهارت های  از: 
حمایت عاطفی – هوش اخالقی باال – خود آگاهی 

– خود کنترلی هیجانی.
مهارت های تحصیلی: نامأنوس بودن با نظام آموزشی 

می تواند باعث ایجاد مشکالت تحصیلی شود.

مهارت های اجتماعی: با افراد بومی وقت 
به  و  بزنید  حرف  آن ها  با  بگذارید، 

به  دهید  فرا  گوش  حرف هایشان 
دنبال فردی حمایت کننده بگردید 
خوبی  به  را  بومی  فرهنگ  که 

بشناسد.
حمایت های عاطفی: به اشتراک 
گذاشتن احساسات و تجربیات 
با کسانی که می فهمند و حامی 
هستند. همچنین بین کارهای 

مربوط به تحصیل و اوقات فراغت 
تعادل ایجاد کنید.

مولفه های  با  باال:   اخالقی  هوش 
هوش اخالقی مانند احترام به دیگران، 

دوستان، همدلی، مسئولیت  با  مهربانی 
و...  داری  بودن، خویشتن  و وجدانی  پذیری 

آشنا شوید و سعی کنید آن ها را در خود تقویت 
کنید.

خود آگاهی: آگاهی داشتن از نقاط قوت و ضعف خود 
می تواند به شما کمک کند تا متناسب باتوانایی ها و 
محدودیت های خود تصمیم گیری و برنامه ریزی 

نمایید.

خود کنترلی هیجانی: هر چه بیشتر بتوانید احساسات 
مثبت و منفی خود را کنترل کنید، در سازگار شدن با 

دیگران موفق تر خواهید بود.
مهم آن است که به یاد داشته باشید سازگاری یک 
فرایند طبیعی  است که احتیاج به زمان و تالش دارد.

راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی در سرای دانشجویی

راه های کنار آمدن با تنش سازگاری فرهنگی

    دکتر حسین خنیفر
    رئیس دانشگاه فرهنگیان

قال االمام علی )ع(
»من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم«

 هر که  با دیگران مشــورت کند در اندیشه و 
عقلشان شریک شده است.

 امروزه یکی از شعارهای کیفیت زندگی کاری 
 Qualitative”یا اصطالح )QWL( که مخفف آن
work life”   موضوع آرامش روانی اســت و این 

آرامش، بخش مهمی از آن طریق مشورت و طرح 
مساله و تببین ما فی الضمیر میسر است که باید 

با اهل آن صورت گیرد.
ضمــن تبریک حلول ســال جدیــد و اظهار 
همدردی عمیق با هموطنان عزیز و شریف مان 
که دچار بحران سیل و آسیب شده اند امیدوارم 
در این ســال و پس از ســپری کردن ایام تلخ 
آســیب های جاری، سال پر گشودن به سمت 4 
قله معرفت، معنویت، ایمان، کار و تالش و تولید 

باشد.
دانشگاه فرهنگیان مملو از فرصت های بزرگ 

برای رقم زدن کارهای بزرگ است به طور مثال 
حضور موثر و ارزشــمند مراکــز و پردیس ها در 
سراســر کشور در آغاز ســال جدید در کمک و 
مساعدت به هموطنان عزیز سیل زده در استانها 
درگیر ســیل، بسیار ارزشمند، ماندنی و تاریخی 
است که نوعی مشــارکت فاخر و ارجمند را به 

نمایش گذاشت.
باشــد که دانشجو معلمان، اساتید، کارکنان و 
همکاران ما در جای جای ایران اسالمی همواره 
در صحنه و با مردم در مردم، برای مردم و به سوی 

رضایت الهی گام برداریم. ان شاءاهلل 

    دکتر معصومه علی نژاد
    معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
در آســتانه عید نوروز باستانی و طمطراق پیک 
بهاران آغاز ســال نو را صمیمانه به شما همکاران 
و دانشــجومعلمان که همواره همراه ما بوده اید، 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم ودر پرتو الطاف 
بیکران خداوندی، ســالمتی و بهروزی، طراوت و 

شادکامی، عزت و کامیابی شما را آرزومندیم.
همکاران محترم و دانشجومعلمان عزیز همه 
ما بـه طـور فزاینـــده ای بـا محیـط هـای پویا 
و درحـــال تغییـر مواجـه هســـتیم و وقتـی 
محیـــط بیرونــــی دســــتخوش تغییــرات 
زیــادی شــده، ایــن موضــوع را بــه انسـان 
هـا خاطـر نشـان مـی سـازد کـه بـرای ادامــه 
حیــات بایــد خــــود را بیــش از گذشــته 
بـا شـرایط جدیـد تطبیـق دهنـد و بــا تمـام 
تـوان و انـــرژی بـه سـمت هـدف اصلـی کـه 
همـــان »بهبـود کیفیـــت زندگی« از طریـق 
»تغییـر سـبک زندگـی« اسـت، حرکـت کـرد 
و در ایـــن مســیر ســختی هــای تغییــر را 
بــه خوشــی هــــای لحظــه ای و موســمی 

ترجیــــح داد. درعصر کنونی، نسل جدید برای 
یافتن الگوی مناسب خود، به تنوعی گیج کننده 
از منابــع و مراجع متعــددی روی می آورد که 
از اینترنت و هم ســاالن حاضر و غایب و .... به 
دست آورده است. اغلب در میان آن  ها، سردرگم 
می ماند و بدون اتکاء به مرجعی مطمئن و قابل 
اعتماد، در میانه راه دشوار و پر سنگالخ زندگی 

بی پناه و ناتوان رها می شود.
در واقــع الگوهــای ذهنی و رفتاری انســان 
کــه در عصر ثبات و تعادل شــکل گرفته اند در 
وضعیت  های بحرانی نمی توانند کارســاز باشند، 
در این زمان ضروریســت افراد برای مواجه شدن 
با مســائل تازه عصر حاضر، به دانش و مهارت و 

توانایی  های الزم مجهز شوند.
نظام اموزش رســمی و غیر رســمی و خانواده و 
جامعه به طور کلی، افــراد را برای زمانه ای آماده 
می ســازند که مدیریت زندگی به شــیوه صحیح 
می تواند کارســاز باشد. در چنین وضعیتی است 
که طرح بحث کیفیت زندگی می تواند برای همه 

راهگشا باشد:
مدیریــت کیفیت زندگی یعنی تغییر شــرایط 
عینــی زندگــی در جهت مطلــوب. یعنی تغییر 

مدل  های ذهنی، و برداشت فرد درباره واقعیت.

زندگی در خوابــگاه و کیفیت خواب که خود با 
محل زندگی در ارتباط است، از عوامل مهم تاثیر 

گذار بر کیفیت زندگی دانشجومعلمان است.
به یاد داشته باشید کیفیت زندگی مفهومی است 
چنــد وجهی و پیچیده. ولــی در عین حال قابل 

تعریف و قابل سنجش.
توجه کنید که کیفیت زندگی بیش از هر چیز 
امری اســت نســبی و برای تعریف و سنجش آن 
معیار مطلق و جامع و جهان شمولی وجود ندارد 
که در همه جا مصداق داشته باشد؛ مفهومی است 

که به شدت متأثر از زمان و مکان است.
در حقیقت مؤلفه  های کیفیت زندگی بر اساس 
ارزش  هــای فــردی و اجتماعی و ملــی تعریف 

می شوند.
نیـاز اسـت بـا توجـه بـــه سـرعت شـتابنده 
تغییـرات و تحوالت، ارزیابـی درسـتی از پتانسـیل 
هـا و ظرفیـت هـای خـود داشـته باشـیم و برای 

زندگی پیش رو با دقت تصمیـم بگیریـم.
امیدواریم با ارتباط بیشتر و تعامل دو سویه، روز 
به روز بر غنای این نشریه افزوده شود و به اهداف 
خود نزدیک تر شــویم. در همین راســتا پذیرای 
نظرها و پیشنهادهای شما همراهان صمیمی این 

نشریه هستیم.
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آنچه در این شماره می خوانید:
راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی در سرای دانشجویی

راه های کنار آمدن با تنش سازگاری فرهنگی
عوامل موثر بر کیفیت زندگی و ویژگی های آن

 زندگی خانوادگی با تاکید براستقالل و حفظ شخصیت همسران
 از دیدگاه روانشناسان

نحوه ی بازخورد و تاثیر آن بر  ارتقاءکیفیت آموزش
بهبود کیفیت زندگی و حرفه ای معلمان

آیا از زندگی خویش رضایت دارید؟
نقش معلم در کیفیت آموزشی و  زندگی دانش آموزان

احساس بهزیستی و کیفیت زندگی
تمرین:  چرخ زندگی خود را ترسیم کنید

بهداشت روان در بالیای طبیعی
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   سیروس سورگی 
    مشاور پردیس شهید باهنر بیرجند

عوامل موثر بر کیفیت زندگی
1- رضایت فردی: اگر یک حوزه را به عنوان مهمترین 
حوزه کیفیت زندگی در نظر بگیریم، آن حوزه رضایت 

عمومی فرد،  از زندگی است. 
فیزیکی  محیط  فیزیکی: استاندارد  محیط  عوامل   -2
زندگی یکی از عوامل مهم در تحقیقات کیفیت زندگی 

است. 
3- عوامل محیط اجتماعی: شبکه های حمایتی خانواده 
و اجتماع، به عنوان یکی از جنبه های بنیادی محیط 
تا به امروز وجود  اولیه و چه  اجتماعی چه در جوامع 

داشته است. 
عوامل  عنوان  به  ثروت  و  : درآمد  اقتصادی  عوامل   -4

اساسی موثر بر کیفیت زندگی افراد تلقی می شود. 
 5- عوامل فرهنگی: تفاوت های فرهنگی از پایگاه های 
موقعیت  جنس،  سن،  به  منتسب  متفاوت  اجتماعی 

طبقاتی، پیشینه قومی و مذهبی، ناشی می شود 
جسمانی،  سالمت  سالمتی: بین  وضعیت  عوامل   -6
توانایی عملکردی و سالمت روان، با کیفیت زندگی رابطه 

معنی داری وجود دارد.
7- عوامل شخصیتی: شخصیت و ساخت روان شناختی 

یک فرد اغلب مستقیما مرتبط با سالمت روان او است. 
عوامل شخصیتی به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر 

بر سالمت روان، بر کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد.
فردی  استقالل  فردی: عوامل  استقالل  عوامل   -8
محیط  از  مستقل  اما  شخصیتی  عوامل  با  مرتبط 
فیزیکی و اجتماعی می باشند. عوامل استقالل فردی 
شامل توانایی تصمیم گیری، کنترل فردی، کنترل 

محیط فیزیکی و اجتماعی متعلق به آن ها  می باشد. 
عالمه  دگیازدیدگاه  زـن کیفیـت  ویژگی هـاي 

جوادي آملی  
1-بعد ارتباط با خود: انسان باید خود را بشناسد و نیز خود 
را بسازد؛ او باید بداند که  خلیفـه خـدا در زمین و داراي 
ظرفیت علمی گسـترده و امانتـدار خـدا و برخـوردار از 
انسان جایگاه خود را  فطـرت خـدا آشـنا اسـت. وقتی 
در نظام هستی بررسی کرد و فطـرت و طبیعت خود را 

شناخت،  می داند که بنده و امین خداست.
2ـ بعد ارتباط با خداوند: رابطه انسان با خدا، رابطه عارف 
و معروف و محـب و محبـوب اسـت. ارتباط با خدا، اصلی 
جاودانه است. درک معارف بی انتها، بدون نردبان تقوا و 
ارتباط با خدا امکانپذیر نیست. از آنجا که حقیقت وجودی 
انسان به خدا وابسته است، جز در پرتو ارتباط با خدا هیچ 

دوامی نمی بیند.

3-بعد ارتباط با دیگران:  یکی از ابعاد سالمت محیط، 
سالمت رفتار و ارتباط مناسب افراد جامعه با یکدیگر 
راي تحقق این مهم در آموزه های اسالمی،  ـب اسـت. 
ا اعضـاي  ـب نیکـو  توصیه به حسن معاشرت و روابط 
اهتمام  مورد  بشري  جوامع  سایر  و  اجتماع  خـانواده، 
واقع شده است تا در پرتـو آن   آمـوزههـاي   محیطـی 

سـالم براي زیست انسان فراهم گردد.
4- بعد ارتباط با طبیعت: در  ارتباط با جهان هستی و 
طبیعت نیز باید چگونگی رابطه جهان هستی با خدا را 
با جهان هستی و  او دریابد چگونه  د و نیـز خود  دریاـب
ل حاصـل  طبیعت برخورد کنـد، تـا برخـورداري متقاـب

شـود.

شاور، بهار  98 
98 پیام م

ر  
ها

ر، ب
او

ش
م م
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   جهانگیر کالنتر 
    پردیس حضرت رسول اکرم )ص( خوزستان 

   عباس جودکی  
    پردیس حضرت رسول اکرم )ص( خوزستان 

بدیهی است که ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که ما در بزرگسالی قبول 
می کنیم، بعالوه انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی نقطه عطفی در رشد و پیشرفت 
شخصی تلقی می شود. زوج های امروزی با هدف تحقق انتظارات یکدیگر ازدواج 
می کنند. شناخت انتظارات، بیان آنها و تالش برای تحقق آنها در حد اعتدال خشنودی 
را در روابط زناشویی محقق می سازد. یکی از انتظارات زناشویی در همسران، داشتن 
استقالل است. در این بخش سعی شده است این موضوع از دیدگاه دانشمندان مختلف 
بررسی شود. یونگ می گوید اگر فرد نتواند به تفرد دست یابد در روابطش با دیگران با 
مشکل روبرو می شود. وی باید بتواند پرسونال را عزل نماید و سایه را سم زدایی نماید.

مالنی کالین می گوید تمام روابط انسان ها از رابطه ی شی بنیادی به وجود می آید که با 
مادر آغاز می شود. بنابراین شخصیت بزرگسال بر رابطه ای استوار است که در چند ماه 
اول زندگی تشکیل می شود. آدلر پرورش عالقه اجتماعی را از طرف مادر مهم می داند، 

همچنین می گوید باید از تبعات منفی ترتیب تولد آگاهی داشت.
اریکسون نیروی اساسی در روابط زن و مرد را عشق می دانست وآن را مهمترین امتیاز 
انسان می دانست، وی عشق را صورت از خودگذشتگی دوجانبه در هویتی مشترک و 
نوعی آمیختگی خویشتن با فردی دیگر توصیف کرد، همچنین همانند یونگ بحران 
میانسالی را مطرح نمود و معتقد بود اگر در این دوره، فرد زاینده نباشد دچار فقر 

میانفردی خواهد شد.
آلپورت معتقد بود اگر نیازهای کودکی ما به امنیت و محبت به درستی ارضا شود یک 
شخصیت سالم و پخته خواهیم داشت که با دیگران رابطه صمیمانه برقرارمی نماییم، 
البته وی معتقد بود از لحاظ کارکردی می توانیم خودمختار شویم و از انگیزه های 
دوران کودکی مستقل شویم، البته به شرطی که به افراد آموزش داده شود و بدانند 

عیب کار از کجاست.
کتل صفات ُخلقی را دخیل می دانست که 
سبک کلی و حال و هوای هیجانی رفتار ما 

را توصیف می کند و معتقد بود صفات خلقی 
محیط ساخته هستند و همانطور که از یادگیری 
حاصل می شوند، یادگیری زدایی هم خواهند شد.

راجرز رابطه ی سالم در بزرگسالی را توجه مثبت نامشروط 
در دوره کودکی می داند و معتقد بود کامل بودن مسیر است نه مقصد و به جای 

خودشکوفایی می گفت شکوفا کننده، نه شکوفا شده.
فروم معتقد بود که جامعه از مکانیزم های دفاعی استفاده می کند، نه فرد. افراط در 
استفاده از آنها جامعه و به تبع آن فرد بیمار می شود، وی می گفت نیاز به وابستگی 
ناشی از قطع پیوندهای ما به طبیعت است و مکانیزمی افراطی که بشر ساخته 
است، مکانیزم دفاعی خویشاوندی یا ملی گرایی افراطی است که باعث جنگ های 
بین انسان ها شده است و بشر برای رهایی از آن نیازمند حرکت عمومی و جهانی 

است.
مبحث استقالل همسران یکی از منابع اصلی اختالفات بین همسران است و زوجین 
ممکن است به درستی ندانند که در چه مواردی باید استقالل خود را حفظ کنند 
و در چه مواردی آن را به نفع خانواده واگذار نمایند. محدوده ی اختیارات فردی 
همسران در مشاوره های قبل از ازدواج باید کامال مشخص شود. مقوالتی مانند آزادی 
و حق انتخاب شغل، محدوده ی ارتباطات و فعالیت های اجتماعی، آزادی و نوع انتخاب 
پوشش هر یک از زوجین، تربیت فرزندان و سهم هر یک از همسران، میزان حق 
دخالت خانواده ی هر یک از زوجین، نحوه ی انتخاب فعالیت های اوقات فراغت و نظایر 

آن از مواردی هستند که با استقالل همسران ارتباط تنگاتنگ دارد. 
یکی دیگر از حوزه های مهم و قابل مذاکره در ارتباط با استقالل، برنامه ی فردی و 
خانوادگی آینده ی هر دو طرف است که باید ابعاد و میزان حق تصمیم گیری هر یک 

از طرفین در آن مشخص شود.

 زندگی خانوادگی با تاکید براستقالل و حفظ شخصیت همسران
 از دیدگاه روانشناسان

 
   دکتر مهدی زایر 

    مشاور پردیس شهید رجایی  سمنان 

یکی از محورها و مولفه های مهم و اساسی هر الگوی ارزشیابی، بازخورد است. 
سادلر بر این باور است که بازخورد اگر تاثیر تکوینی و رشد دهنده نداشته باشد 

بازخورد نیست. زیرا ارزش بازخورد در اصالح و بهبود یادگیری است. 
در محیط یاددهی یادگیری بازخورد عبارت است از هرگونه پاسخی که معلم به 
عملکرد، نگرش و رفتار دانش آموز می دهد. به تعبیر رستگار)2010(، زمانی که 
دانش آموز قرار است یک مسیر پلکانی را طی کند، قبل از همه باید مشخص 
شود که در زمان حال، او روی کدام پله ایستاده است تا ابزار مناسب برای باال 
رفتن از پله های بعد در اختیار وی قرار گیرد. در غیر اینصورت، اطالعات جمع 
آوری شده نقشی در بازخورد ندارند و بازخورد، موثر نخواهد بود. ))یک بازخورد 
برای اینکه خوب که برای هر دانش آموز، خاص او باشد و رغبت یادگیری را 
در وی افزایش دهد، باید بتواند به پرسش های اساسی دانش آموز جواب دهد از 
جمله: 1- کجا می روم؟ 2- چگونه می روم؟3- قدم بعدی چیست؟ از نظر برخی 
محققان، بازخورد مورد استفاده در محیط آموزشی، بازخوردی است که فرایندی، 
سازنده، چند بعدی، غیر قضاوتی، حمایت گر، به موقع و واقعی باشد. بازخورد 
فرایندی باید به هم ویژگی های فردی یادگیرنده توجه کند، هم به ویژگی های 

فعالیت یادگیری.
ویژگی های بازخورد

صریح و روشن باشد. یعنی به وضوح مشخص نماید که دانش آموز باید چه 
فعالیتی را انجام دهد تا انتظارات آموزشی را به خوبی محقق نماید.

ساده و قابل فهم باشد.
ناظر بر پیشرفت های دانش آموز باشد

پیوسته و به هنگام باشد؛ یعنی دانش آموزان باید در حین فرایند و فعالیت 
یادگیری، همچنان، بازخورد دریافت دارند

متناسب با تفاوت های عملکردی و دانش آموز محور باشد.
از واژه ها و جمالت و عبارات مثبت ، روشن و معنادار استفاده شود.

متناسب به خصوصیات روان شناختی و سن دانش آموز باشد.
ناظر بر پیشرفت های دانش آموز باشد؛ یعنی به نقاط قوت توجه داشته باشد.

نقاط ضعف را با ظرافت بیان نماید.
به صفات اکتسابی متمرکز باشد نه صفات فطری

سودمند باشد؛ دانش آموزان را به این آگاه سازدکه چه فعالیتی را انجام دهند تا 
انتظارات آموزشی به خوبی تحقق یابد.

به موقع باشد؛ سر بزنگاه یادگیری، به دانش آموزان کمک کرد تا اصالحات 
مناسب را در فرایند یادگیری خود انجام دهند.) حسی و شفاهی(

توصیفی باشد. یعنی برای دانش آموزان واضح و 
قابل فهم باشد.

رهنمود ارائه دهد.)قره داغی،1394(
انواع بازخوردهای فرایندی) کالسی( 

همان  فرایندی،  بازخوردهای 
و  شناختی  توصیفی  بازخوردهای 
فراشناختی است که معلم به منظور 
بهبود روش ها و نحوه ی یادگیری 
و آگاه شدن دانش آموز از قوت ها 
و  یادگیری مطالب  و ضعف های 
دانش  به  مباحث دروس مختلف، 
آموز ارائه می نماید؛ و دانش آموز با 
استفاده از این بازخوردهای پیوسته، 
هدفمند، متنوع، توصیفی، ساده و قابل 
فهم، پی می برد که در چه وضعیتی قرار 

دارد، و چه فعالیت هایی را باید انجام دهد. 
بازخوردهای  بحث،  این  شدن  تر  روشن  برای 
فرایندی را از سه زاویه خاص نگاه می کنیم و معرفی می 

نماییم؛ این سه زاویه عبارت اند از:
الف(بازخوردهای فرایندی مجاز؛

ب( بازخوردهای مجاز با احتیاط الزم؛
ج(بازخوردهای غیر مجاز

الف( بازخوردهای فرایندی مجاز
در بازخورد مجاز که به پیشرفت ها تاکید دارد، 

را  آموز  دانش  پیشرفت  ترین  کوچک  معلم 
برجسته می سازد؛ جذاب و قابل درک و دریافت 

است؛ با توجه به قوت ها دانش آموز را تشویق می  نماید. 
پژوهش ها نشان می دهند، بازخورد مجاز موثر، به ویژه برای 

دانش آموزان ضعیف، نقش معجزه آسایی را داراست. نه تنها در درس که در 
مسائل تربیتی هم بسیار اثربخش است، مثال دانش آموزی در امال نویسی، 
توانسته نسبت به قبل، پیشرفت کند، معلم این پیشرفت را ممکن است واژه ای 
باشدکه در امال ی قبلی آن را درست ننوشته است و اینک در امالی جدید، آن 
را درست نوشته است با بزرگ جلوه دادن این موفقیت، و ارائه ی رهنمودهای 

موثر او را در مسیر شدن قرار خواهد داد. 
مثال ) آفرین پسرم/ دخترم چه خوب و آرام تکلیفت را انجام می دهی و ... منو 

خوشحال کردی...(. 
ب( بازخوردهای فرایندی مجاز با احتیاط الزم

کرد.  تقسیم  توان  می  دسته  دو  به  الزم،  احتیاط  با  مجاز  بازخوردهای 
بازخوردهایی است که معلم با آگاهی و دانش الزم، نقاط ضعف دانش آموز را 
می شناسد و به زبانی ساده و قابل فهم، رهنمودها و راهنمایی های الزم را به 
او ارائه می نماید. لیکن توانمندی های دانش آموز را چندان که در شیوه قبل، 
توجه می کرد، مد نظر قرار نمی دهد. اگر هم به آن ها توجهی داشته باشند، 
بسیار کم رنگ است؛ به عبارتی این قسمت از بازخوردها، بر قسمت خالی 
لیوان تاکید دارند اما به نقش معجزه آسای تشویق) توانستن( های دانش 

آموز، چندان توجهی ندارد. 
نیازمند آن است که...

در زمینه ی .. به تقویت نیاز داری 
به نظر می رسد در... مشکل داری

دوم بازخوردهایی که در گروه بازخوردهای مجاز قرار دارند؛ معلم بدون توجه به 
جغرافیای بیان و بی آن که بررسی کند که این بازخورد قدرت و توان انگیزشی 
الزم را با خود همراه دارند یا خیر، به تکرار به صورت مکرر توسط معلم، پیوسته 
در هر فعالیتی تکرار می گردد. مثال معلم بعد از انجام هر فعالیتی، به دانش آموز 

بازخورد می دهد که:
    فرشته بهشتی امال رو خوب نوشتی

انار دونه دونه مشقت شده نمونه
حسنی)1389، ص 224( به این بازخوردها، که به اعتقاد ایشان، اخیرا در بین 
معلمان رایج شده، بازخورد موزون می گوید و معتقدند که این بازخوردها، 

بازخوردهای کاملی نیستند و در کاربرد آن ها نباید افراط کرد.
ج( بازخوردهای فرایندی غیر مجاز

بازخوردهای فرایندی غیر مجاز نیز به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول 
این که برخی از معلمین به اشتباه روی تکالیف و آزمون های دانش آموزان، 
به جای بازخوردهای توصیفی قابل فهم از نمره، کارت های رنگی، مقیاس های 
رتبه ای ) مانند: در حد انتظار، نزدیک به حد انتظار، نیاز به تالش بیشتر و 
آموزش بیشتر یا خیلی خوب ، قابل قبول و نیاز به تالش بیشتر و آموزش 
بیشترو...(، عالئم ریاضی، تصاویر، آدمک ها و ... استفاده می کنند، که پیداست 
ارائه رهنمود، غیر مجاز می باشند. در  به دلیل عدم  بازخوردها  این دست 
استفاده  دانست که  باید  نیز  و...  مقیاس های خیلی خوب، خوب  خصوص 
سنجش  ابزارهای  و  تحصیلی)کارنامه(  پیشرفت  گزارش  در  تنها  آن ها  از 
مشاهده ای، غیر مجاز است. دوم آن دسته از بازخوردها را غیر مجاز گویند که 
منجر به ایجاد نگرش منفی و تنفر از مدرسه می شوند و باور به ناتوانی را در 

دانش آموز ایجاد می نمایند.

نحوه ی بازخورد و تاثیر آن بر  ارتقاءکیفیت آموزش  عوامل موثر بر کیفیت زندگی و ویژگی های آن
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   فاطمه زرین کاله 

    مسئول فنی مرکز مشاوره دانشگاه فرهنگیان سلمان فارسی شیراز 

 مدیریت استرس و کیفیت زندگی و سایر موضوعات مشابه از جمله مباحثه قرن 
حاضر می باشد؛ در ارتباط با مشاغل، برخی از شغل ها از استرس بیشتری بر خوردارند 
مانند: کار کنان اورژانس، پزشکان قلب، کارکنان آتش نشانی،  هالل احمر، کمیته 
امداد و ... برخی از مشاغل مانند معلمی نیز به دلیل حساس بودن شغل، استرس آن 

اهمیت دو چندانی پیدا می کند. 
معلمان چون با کودکان و نوجوانان سرو کار دارند استرس آن ها می تواند روی بچه 
ها اثر نامطلوب داشته باشد و سالمت روان فرزندان و جامعه را به خطر بیندازد. توجه 
به استرس معلمان و باال بردن کیفیت زندگی آنان به دلیل ذکر شده از اهمیت دو 
چندانی برخوردار است. در ذیل برخی راهبردهای کاربردی برای کاهش فشار روانی 

و بهبود کیفیت زندگی برای معلمان آمده است:
1-عشق به کار و همدلی

پژوهش های زیاد حاکی از آن است که معلمانی که با عشق مشغول به کار می شوند 
از سالمت فیزیکی و روانی باالتری برخوردار هستند. لذا توصیه می شود معلمان با 
انگیزه درونی و با اشتیاق کامل به انجام کار بپردازند در این زمینه گاهی الزم است 
شیوه های تدیس را به روز کنیم و مطالعاتی در این زمینه ها داشته باشیم. همچنین 

تقویت حس همدلی منجر به آرامش می گردد.
 2- شروع یک روز خوب

خوردن صبحانه در کنار خانواده و ایجاد فضایی شاد و گوش دادن به موسیقی در 
کنار تغذیه خوب می تواند باعث نگرش مثبت شود و بدن و ذهن شما را برای فعالیت 

بیشتر آماده کند.
3- عامل بود بجای منفعل  بودن

افراد زمانی که احساس کنند اوضاع  ازکنترل آن ها خارج است؛ احساس استرس 
می کنند. برای این منظور بایستی موقعیت هایی را که شما می توانید کنترل کنید 
و موقعیت هایی را که نمی توانید کنترل کنید بخوبی بشناسید و بیشتر سعی کنید 
فضایی را فراهم نمایید که بتوانید محیط را کنترل کنید برای این منظور داشتن برنامه 

زمانبندی توصیه می شود.
4-تنفس عمیق 

هر وقت احساس تنش کردید یا احساس می کنید سرتان سنگین شده است و فشار را 
احساس می کنید اولین کاری که به شما کمک می کند تنفس عمیق کشیدن  است. 
بهترین شیوه تنفس این است که از راه بینی حجم زیادی از اکسیژن را وارد ریه کنید 
و با دهان آن را خارج کنید. انجام دادن سه دقیقه تنفس عمیق تقریبا شما را آرام 

می کند و باعث می شود بتوانید خالقانه تر عمل کنید.
5- حذف مزاحم کننده ها 

اکثر ما در طول روز با ایمیل های غیر مرتبط،  تلفن ها،  پیامک ها و درخواست هایی مواجه 
می شویم که مخل آسایش ماست. شما می توانید ایمیل های مزاحم را نگاه نکنید. ممکن 

است شما بر همه عوامل مزاحم کنترل نداشته باشید، اما 
شما می توانید بر پاسخ های خود کنترل داشته باشید. 
برخی مواقع بهترین روش، ندیدن مخل هاست. یعنی 

هیچ توجه ای به این عوامل مزاحم نداشته باشید.
6-داشتن برنامه روزانه برای انرژی  و تمرکز

اکثر افراد در طول روز از رویکرد فشار و عجله استفاده 
را  تا 10 ساعت  با فشار 8  دلیل  به همین  می کنند. 

مشغول کار می شوند و در نتیجه احساس خستگی و فشار 
می کنند. پیشنهاد این است که در  برنامه روزانه خود وقتی برای 

پیاده روی بگذارند مثال بخشی از مسیر محل کار را پیاده بروند همانطور 
که پشت میز هستند حرکات کششی انجام دهند و سعی کنند در مدرسه وقتی را با 

همکاران صرف فعالیت فیزیکی و ورزش کنند.
7-تغذیه و خواب خوب

عادت بد غذایی سیستم بدن شما را دچار تنش می کند توصیه می شود از غذایی با 
قند کم و پروتئین باال استفاده کنید. همچنین به اندازه کافی استراحت و خواب کافی 
داشته باشید بهترین شیوه این است که حداقل 7 ساعت خواب داشته باشید و در 
طول روز هم یک چرت خیلی کوتاه حتی 10 دقیقه ای بزنید خواب زیاد در طول 

روز توصیه نمی شود. 
8-انتظارات روشنی از در خواست های دیگران ایجاد کنید 

عاملی که به فرسودگی شغلی و استرس کمک می کند نداشتن انتظارات روشن 
است. اگر ندانید با چه خواسته هایی ممکن است مواجه شوید حتما تنش هایی را 
تجربه می کنید که الزاماً نباید آن ها را تجربه کنید. به همین منظور اهداف و انتظارات 
و برنامه هایتان را به طور واضح و روشن با همکاران و کسان دیگری که ممکن است 

در خواستی از شما داشته باشند بیان نمایید. 
9-پرهیز از کمال طلبی 

اینکه به دنبال پیشرفت بیشتر باشید کمک می کند شما در محیط کار درباره خودتان 
احساس بهتری پیدا کنید اما کمال گرا بودن ممکن است خود شما و اطرافیانتان را به 
دردسر بیندازد. شما بایستی تالش کنید بهترین کار را انجام دهید و بعد به خاطر آن 
کار خودتان را تشویق کنید. تشویق خودتان راهبردی است  که تالش تان را بهبود 
می بخشد؛ و در نتیجه شما احساس بهتر و استرس کمتری در محیط کار پیدا می کنید. 

10-راحت بودن
یکی از منابع استرس زا در محیط کار مشکل فیزیکی یا ناراحتی فیزیکی است. به 
عنوان مثال نشستن روی صندلی که نه تنها نرم و راحت نیست؛ بلکه خشن و خشک 
می باشد؛ شما را دچار استرس می کند. اگر مجبورید که مدت زیادی روی صندلی 
باشید که احساس راحتی نمی کنید؛ حتما اطالع دهید و صندلی را تغییر دهید. یا 
اگر کالستان نزدیک دفتر است و در دفتر سرو صدای زیادی وجود دارد حتما سعی 

کنید این موارد را بر طرف کنید.

   سوزان کرباسی 
    مشاور پردیس شهید باهنر فارس

تصورذهنی فرد درمورد کیفیت زندگی خود، رضایت از 
زندگی او را تشکیل می دهد. این تصور گاه با قضاوت 
هستند،  فرد  زندگی  شاهد  بیرون  از  که  مردمی 
است  مهم  آنچه  اما  خیر،  گاه  و  دارد  همخوانی 

احساسی است که در فرد ایجاد می شود.
 احساسات مثبتی که رضایتمندی از زندگی را در 
افراد افزایش میدهند پیامدهای مثبت بسیاری از 

جمله رضایت شغلی بیشتر، همکاری سازمانی باالتر، 
کاهش مشکالت مربوط به تصمیم گیری، سالمتی و 

طول عمر بیشتر، کاهش فشارهای روانی و استرس، افزایش 
عملکرد تحصیلی، افزایش خودکارآمدی تحصیلی و... دارند.

افرادی که رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند شادی 
بیشتری را تجربه کرده و بیشتر برای رسیدن به هدف 
تالش می کنند. هر چند رضایتمندی از زندگی به 
عوامل بسیاری از جمله شغل، سطح تحصیالت، 
میزان درآمد، جنسیت، وضعیت سیاسی حاکم، 
روابط اجتماعی وخانوادگی، تندرستی و... بستگی 
دارد اما آنچه مهم تر از هر عاملی است چگونگی 
خویش  زندگی  کیفیت  از  فرد  ذهنی  برداشت 

می باشد.

آیا از زندگی خویش رضایت دارید؟

بهبود کیفیت زندگی و حرفه ای معلمان

   زاهده رحمانیان 
     مشاور پردیس کوثر یاسوج، دانشگاه فرهنگیان

 دنیای امروز آموزش، دنیای اصول، روش ها و قالب های آموزشی است. اگر 
معلم آموزش الزم را ندیده و از توان باالیی در این زمینه برخوردار نباشد، 
تدریس او حالتی خشک و خسته کننده به خود خواهد گرفت و کودکان، 
نوجوانان و جوانان، به آن عالقه چندانی از خود نشان نمی دهند. پس برای باال 

بردن کیفیت آموزش خود و موفقیت بیشتر در آن الزم است که:
 معلم ها روش تغییر رفتارها را با کمک مشاوران و روان شناسان آموزش 

دهند، اگر همه معلمان یک مدرسه در عرض شش سال 
ابتدایی به دنبال ایجاد چند رفتار مطلوب اجتماعی در دانش 

آموزان باشند موفق هستند.
از  می توانند  چگونه  معلمان  که  است  این  دیگر  مسئله 

جایگاه معلمی به بهبود کیفیت زندگی در جامعه کمک کنند؟ معلمان باید 
در نشست های ماهانه به مسائلی که خانواده ها در زندگی روزانه با آن 

مواجه اند توجه کنند. 
کمبودها را دسته بندی کنند، به آنها اولویت بدهند و قطعا نباید 
بخواهند ده ها رفتار نامناسب را تغییر دهند؛ زیرا این کار در چند 
سال ممکن نیست. باید چند رفتار مناسب را مورد توجه قرار داد 
و همه معلمان در تأکید آن بکوشند و آنها را ایجاد کنند. رفتارها 
باید خیلی اندک و قابل شمارش باشند. معلم ها باید روش تغییر 
رفتارها را با کمک مشاوران و روان شناسان آموزش دهند. اگر همه 

معلمان یک مدرسه در عرض شش سال ابتدایی به دنبال ایجاد چند 
رفتار مطلوب اجتماعی باشند موفق هستند.

 مسئله مهم دیگر این است که معلمان چگونه می توانند فرصت های رشد 
و یادگیری را برای خود فراهم کنند؟ معلم باید دائم با مطالعه سروکار داشته 
باشد. لزومی ندارد با حقوق معلمی کتاب ها خریده شوند، بسیاری از کتاب ها 
در کتابخانه ها هست و می توانند از آن ها استفاده کنند. اگر معلمان مدرسه ای 
با عشق و عالقه )که اکثرا این عالقه را دارند( برای دانش آموزان و کشور و 

توسعه آن ایده ای در دست اقدام دارند، مدیران آنها را یاری کنند. 
 از تجربیات درسی و تدریس دیگران بی بهره نمانیم. معموالً هنرمندی استاد 

در جلسه اول تدریس مشخص می شود، پس روی جلسه اول فکر و مطالعه 
بیشتری داشته باشیم و آن را دست کم نگیریم. از دسته بندی کردن مطالب 
که در تفهیم مطالب نقش زیادی دارد و داشتن ابتکار و خالقیت در ارائه آنها 
غافل نمانیم. داشتن مطالعه همیشگی و نوشتن رئوس مطالب روی یک کاغذ 
به صورت دسته بندی شده و تدریس از روی آن را فراموش نکنیم. داشتن 
جزوه و متن درسی و برقرار نمودن ارتباط بین درس ها و نکات تربیتی را از 

یاد نبریم.
 به کیفیت مطالب و تنوع آنها در هنگام تدریس توجه کنیم. سعی کنیم 
شاگردان ما در رابطه با درس فعالیت عملی داشته باشند. از محسوسات بیشتر 
از معقوالت استفاده کنیم، مگر در موارد نیاز و ضروری. تالش کنیم از علوم 
مورد نیاز و مرتبط با درس خود بهره مند باشیم. در هنگام تدریس از موضوع 
درس و بحث خارج نشویم و خالصه و جمع بندی و نتیجه درس را در آخر 

کالس بیان کنیم. سعی کنیم اشکاالت تدریس خود را رفع کنیم.
 بیش از ظرفیت و توانایی خود تدریس 
نکنیم که بیماری های روحی و جسمی 

در پی دارد.

 نقش معلم در کیفیت آموزشی و  زندگی دانش آموزان 
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   مینو میری 

   هیئت علمی پردیس امام سجاد )ع( خراسان جنوبی
کیفیت زندگی چیست؟

»کیفیت زنـدگی« اصـطالحی است که  معموالً 
مورد  بهزیستی  از  انسان ها  تصور  توصیف  برای 
استفاده قرار می گیرد. با وجود این،کـیفیت زنـدگی  
به   شـیوه های گـوناگونی تـعریف شده است . در 
تعاریف گسترده از کیفیت  زندگی، آزادی عمل، 
احساس هدف داشتن   در  زندگی، کسب  مـوفقیت 
در رابـطه با زندگی  کاری، خانوادگی یا اجـتماعی 
و تـقریبی، صـیانت نـفس، احـترام و بهزیستی 

فیزیکی و جـسمانی مـدنظر  قرار می گیرد. 
دیگران،  با  داشتن  ارتباط  از  حسی  بـهزیستی  
داشتن معنی و هدف در زندگی و داشتن اعتقاد  
بهزیستی  قـدرت متعالی است.  با یک  ارتباط  و 
معنوی، یک سازۀ چند بعدی عمودی  و افقی است. 
بعد عـمودی  آن  به ارتباط بـا خـدا و بعد افقی آن به 
احساس هدفمندی در زندگی و رضایت از آن، بدون 

در نظر گرفتن مذهب خاص اشاره دارد. 
پرداختن به مقوله بهزیستی حائز اهمیت است. زیرا 
این  شاخص بعد روحی-روانی و عاطفی کیفیت  
زندگی  را  پوشش  می دهد  و نشان می دهد که افراد  
و خانوارها  تا چه حد در زندگی مواجه با فشارهای 
بهزیستی  انواع  هستند.  عاطفی  و  روانی،روحی 

عبارتند از:
بـهزیستی جـسمانی

الف(وضعیت سالمت من  مطلوب   است.
ب(به بندرت به بستری شدن نیاز پیدا می کنم.

ج(از انرژی کافی  برخوردارم .
د(از  خدمات پزشکی مناسب  بهره مند هستم .

بهزیستی  روان شناختی
الف ( بر  زندگی  خود کنترل دارم.

ب( به ندرت افسرده مـی شوم .
ج( احساس  می کنم،به آینده امیدوارم.

د( از زندگی لذت می برم.
ه( برای زندگی کردن  دالیل  زیادی  دارم.
خوبی   احساس  خودم   به  نسبت  و( 

دارم.
ز( با معلولیت خود  به   خوبی سازگار 

شده ام.
تنهایی  به   می توانم    معموالً  ح( 

بخندم.
خـوشحالی  احـساس   اغلب  ط( 

می کنم.
ی( عضو مهم  خانواده ی خود هستم.

ک( به ندرت بی   حوصله  می شوم.
ل( از ظاهر شخصی  خودم  راضی  هستم .

بهزیستی اجتماعی
اهمیت    من   به  که  دارم  الف (دوستانی  

می دهند.
ب(زندگی اجتماعی فعالی دارم.

ج(دیگران به خـوبی بـا من رفتار می کنند.
راحتی   احساس  اجتماعی   موقعیت های   در  د( 

می کنم.
ه(به ندرت احساس تنهایی  می کنم .

 و(خانواده ام از  من  حمایت  عاطفی می کنند.
 ز(کسی را  دارم که می توانم مشکالتم را با او در 

میان بگذارم.
ح(فعالیت های تفریحی من  اغلب تـعامل  بـا  دیگران 

را شامل می شود.
ط( در اوقات  فراغت  خود ،فعالیت های  رضایت   بخش 

زیادی دارم .
بهزیستی  توسعه ی شغلی/حرفه ای
الف(از گزینه های شغلی خود خشنودم.

ب(از مهارت های شغلی خود خشنودم.
بـه  رو  بـخش  رضایت   گونه ای   به   من   ج(شغل 

تـوسعه است.
د(از  وضعیت   اشتغال  خود  خـشنودم .

ه(فـرصت هایی  بـرای  پیشرفت شغلی دارم.
بهزیستی مادی

الف(به ندرت نگران پول هستم.
ب( از عهده ی تهیه خدمات پزشکی مورد نیاز خود 

برمی آیم.
ج(می توانم غذاهای دلخواه  خود را بخرم.
د(مـی توانم  خـانه ی آبـرومند تهیه کنم.

ه(می توانم پوشاکی آبرومند تهیه  کنم.
و(نـسبت بـه آینده ی مالی خود احساس  خوبی 

دارم.
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با  فاجعه ای،  ما در لحظه ها و روزهای نخست هر 
پشت  را  دردناکی  وقایع  که  مواجه هستیم  افرادی 
سرگذاشته، احتماال ساعاتی را تنها زیر آوار مانده اند، 
مرگ را بارها از نزدیک لمس کرده، شاید شاهد اجساد 
یا مرگ نزدیکان و از دست دادن همسایگان، دوستان، 

همبازی ها یا حتی عزیزان خود بوده اند.
از دست  بهت، وحشت،  احساس درماندگی شدید، 
دادن همه چیز، و احساس گناه از مسایل شایع این 
عزیزان است؛ احساس گناه از این که او زنده مانده 
است و عزیزان دیگر از دست رفته اند؛ احساس تقصیر 
که »شاید می توانستم کمک کنم ولی کوتاهی کردم«؛ 
احساس خشم و عصبانیت حتی نسبت به تقدیر، »که 

چرا این اتفاق بایستی برای ما می افتاد...؟«
با  که  کسانی  حادثه،  اول  روزهای  و  ساعت ها  در 
امدادگران در تماس قرار می گیرند مراحل اول یا دوم 
واکنش عزا و از دست دادن را طی می کنند که الزم 

است امدادگر با آن آشنا باشد:
مرحله اول: شوک ناباوری

در این مرحله فرد نشانه ها و هیجانات زیر را از خود 
نشان می دهد:

- گیجی و منگی و بهت زدگی
- فراموشی و انکار مشکل و فاجعه
- نداشتن هیجان، گریه و واکنش

مرحله دوم: خشم
در این مرحله فرد عالیم زیر را از خود نشان می دهد:

- احساس ناکامی و درماندگی
- تحریک پذیری و عصبانیت

کارکنان  و  امدادگران  اطرافیان،  به  نسبت  - خشم 
پزشکی

- خشم و تهاجم نسبت به مسئولین و مقدسات
- خودزنی، جیغ و بیقراری

اصول حمایت روانی، اجتماعی در بالیا:
برنامه حمایت هاي روانی، اجتماعی در حوادث غیر 

مترقبه و بالیا مبتنی بر اصول زیر می باشد:
اصل اول و مهم بهداشت روان در بالیاي طبیعی پرهیز 

از برچسب زدن بیماري به باز ماندگان می باشد:

تاکید بر طبیعی سازي واکنش ها یک هدف عمده 
است تا گروه هدف نیز بدانند واکنش هایشان پاسخ 
معمولی به یک موقعیت غیر عادي است .افرادي را که 
در جریان بالیا دچار واکنشهاي روانی شده اند بیمار یا 

مبتال به بیماري روانی تلقی نکنید. 
دقت در انتخاب واژه ها:

کلمات تاثیر بسزائی دارند، واژگان مورد استفاده در 
بالیا باید به دقت انتخاب شوند. از بکار بردن کلماتی 

که تداعی کننده ناتوانی هستند باید خودداري کرد.
ارائه مداخالت روانی، اجتماعی به صورت گروهی و 
استفاده از کمک های افراد بومی هرمنطقه بر روش 

انفرادي ارجح است:
اجتماعی،  شبکه  تقویت  بر  عالوه  ترتیب  بدین   
جمعیت بیشتري در زمانی کوتاه تر تحت پوشش 
بومی  افراد  که  داشت  توجه  باید  قرارمی گیرند. 
هرمنطقه در ارائه این خدمات به آسیب دیدگان موفق 
تر خواهند بود و از این رو توانمندسازي جامعه درگیر 
می تواند در همیاري گروهی و ارائه موثرتر خدمات 

مفید باشد.
توجه به آداب، سنن و فرهنگ منطقه آسیب دیده و 

استفاده از آن براي پیشبرد برنامه :
بیان احساسات و ابراز هیجانات سوگ و روش هاي 

عزاداري در فرهنگ هاي گوناگون متفاوت است.
احترام و توجه به مناسک محلی بسیار مهم است.

بسیار مهم است گه در ارائه حمایتهاي روانی، اجتماعی 
به آسیب دیدگان بتوانیم دنیا را از دید آنها و با رنگ 

آمیزي آنان ببینیم. 
استفاده از داوطلبین آموزش دیده:

قابل  نیروهاي  احمر(  هالل  )مانند  داوطلب  افراد 
دسترس، قابل اعتماد، متعهد و دلسوز می باشند و 
با آموزش آن ها نیروي کار آمدي در اختیار خواهیم 

داشت .
گروه هاي آسیب پذیر:

کودکان: 
خیلی ها فکر می کنند که :

- کودکان زود همه چیز زود همه چیز را فراموش 
می کنند

- کودک که چیزي نمی فهمد 
- کودک حتی اگر دچار ضربه شدیدي هم شود زود 

بهبودي پیدا می کند!
این طرز فکرباعث می شود توجه کمتري به کودکان 
شود و افت تحصیلی یا امتناع از رفتن به مدرسه در 
فرزند خود را رفتاري عمدي یا دال بر لجبازي تلقی 

کنند. 
سالمندان: 

خطر  معرض  در  سالمندان  بالیا،  بروز  درصورت 
نادیده  معموالً  درآنها  افسردگی  قراردارند.  بیشتري 
گرفته می شود چون عالئم آنها با افراد جوانتر فرق 
دارد، به عنوان مثال فراموش کاري یا حواس پرتی در 
آنها ممکن است عالمتی از افسردگی باشد که گاهی 
به حساب پیري گذاشته می شود و مورد غفلت قرار 

می گیرد.
چه کسانی را باید به تیم حمایت روانی – اجتماعی 

ارجاع دهید؟ 
در صورتی که با افرادي با شرایط ذیل مواجه شدید، 
آن ها را به تیم حمایت روانی- اجتماعی ارجاع دهید. 

افرادی که اضطراب شدید دارند:
بد  حوادث  وقوع  انتظار  دلشوره،  نگرانی،  احساس 

درآینده طپش قلب، تنگی نفس
وبی  احساس غمگینی  دارند:  افسردگی  که  افرادی 
عالقگی به زندگی، ناامیدي، لذت نبردن از زندگی، 
دیگران  و  خود  مردن  و  مرگ  به  راجع  زیاد   فکر 
افرادی که انگار هر لحظه تجربه مجدد حادثه دارند:  
دارد  فاجعه  همان  دوباره  انگار  که  صورت  این  به 

تکرارمی شود. 
عالئم روانپریشی دارند:  در افرادي که داراي زمینه 
مساعد هستند در شرایط پراسترس ممکن است عالئم 

روانپریشی ظاهر شود مثل: توهم و هذیان 
برگرفته از میگنا پایگاه خبری روانشناسی و بهداشت 

روان

بهداشت روان در بالیای طبیعیاحساس بهزیستی و کیفیت زندگی

در اینجا چرخ زندگی و عناصر اصلی آن را برایتان ترسیم کرده ایم. در هر 
مورد، شعاع های رسم شده به ده قسمت تقسیم شده است. نزدیک به محیط 

چرخ بیانگر عدد 10 و مرکز چرخ نشان دهنده عدد صفر است.
در مورد هر یک از این عناصر کمی تامل کنید و میزان رضایتمندی خود در 

آن زمینه را روی محورهای این چرخ عالمت بزنید.
در هر مورد هر قدر میزان رضایت بیشتر باشد عدد آن به 10 )محیط 
دایره( نزدیکتر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر میزان رضایت شما از وضعیت 
مالیتان متوسط است باید روی پنجمین نقطه محور مربوط به »وضعیت مالی« 

عالمتی بگذارید.
پس از اینکه وضعیت فعلی تان را در هر 8 حیطه اصلی زندگی تان مشخص کردید، 

هر نقطه را به نقطه کناری آن وصل کنید تا شکل بسته ای به دست بیاید.

تمرین: 
چرخ زندگی خود را ترسیم کنید



صاحب امتیاز: معاونت دانشجویی )اداره کل 
مشاوره، بهداشت و سالمت(

مدیر مسئول: دکتر معصومه علی نژاد
سردبیر: دکتر مصطفی عرب

دبیر نشریه: فاطمه علوی اصیل
مدیر اجرایی: زهرا جمشیدی بورخانی

ویراستار علمی: پروانه شادمانی
همکاران این شماره: 

ایرج مهدی زاده، محمد رضا پور

مینو میری، زاهده رحمانیان
فاطمه زرین کاله، سوزان کرباسی

مهدی زایر، سیروس سورگی
جهانگیر کالنتر

تلفن: 87751718
فکس: 87751718

moshavereh@cfu.ac.ir :ایمیل
و بسایت دانشگاه فرهنگیان :

www.cfu.ac.ir/moshaver

گرافیک و طراحی:
روزنامه  همدلی - مهدی بخشی

تیراژ: 30،000
چاپ و توزیع:

اداره کل پشتیبانی و رفاه دانشگاه 
فرهنگیان

نشانی: شهرک قدس، بلوار شهید محمدمهدی 
فرحزادی، تقاطع نیایش، خیابان تربیت معلم، 

سازمان مرکزي دانشگاه فرهنگیان

در کشور ما سالهای متمادی است که روز نوروز و ساعت 
تحویل، مردم در عبادتگاه ها و زیارتگاه ها و مراکز معنوی 
جمع میشوند و از خدای متعال طلب خیر میکنند، طلب 
برکت میکنند؛ سال خوبی را برای خودشان و برای دیگران 

از خداوند متعال طلب میکنند و میخواهند.


