
 کنم؟  شناسایی  ام را داراي مشکالت عاطفی ـ رفتاري دانشجويچگونه به عنوان یک استاد      

که مشکالت و ناراحتی هاي عاطفی ـ رفتاري را تجربه می کنند، غالباً عالیمی از خود بروز می دهند  دانشجویانی
عالیم و مشکالت   خود به شکلی با اینسعی اولیه افراد این است که . داردها مشکالت و ناراحتی  اینداللت بر که

شود و عالیم با   مقابله کنند اما معموالً این تالشها قرین توفیق نیست و وضعیت فرد رفته به رفته وخیم تر می
  :واقع شود  مفید شاخص هاي زیر در تشخیص مشکالت عاطفی ـ رفتاري می تواند . شدت بیشتر بروز می کنند

  یا رفتار فرد تغییرات در خلق ، ظاهر) 1    

برخی دانشجویان به طور آشکار و مستقیم نمی گویند که مشکلی دارند اما ظاهر و رفتارشان بر این امر داللت  
می تواند شواهد آشکاري از وجود یک مشکل  نرسیدن به بهداشت شخصی یا ظاهر یا نحوه پوشش. کند می

  .باشد

می تواند نشان دهنده مشکالت . یا میزان صحبت که معنایی در بر ندارد شدید فعالیت افزایشاز کوره در رفتن، 
. هاي رفتاري ، نیاز به مداخله را مبرهن می سازد همکالسی ها و بروز خشم، مزاحمت تهدید. روان شناختی باشد

شکالت عمیق بعالوه اگر م. شوند و الزم است اقداماتی براي توقف آنها صورت گیرد این گونه رفتارها نباید تحمل
  .اقدام سریع ضروري است روان شناختی رویت شود توجه و

   تغییرات برجسته و چشمگیر در روابط شخصی) 2      

را در زندگی خود  تغییر اساسیدانشجویان وقتی یک    
مرگ . تجربه می کنند، دچار استرس و فشار می شوند

عضو خانواده یا دوست صمیمی، بهم خوردن یک   یک
طالق ، بروز مشکالت در روابط مهم، یا  رابطه مهم،

در مسئولیت پذیریهاي خانوادگی می  وقوع تغییراتی
توانند استرس هاي معمول زندگی را افزایش دهند و از 

  .جهت مقابله بکاهند  ظرفیت معمول فرد در

   سوء مصرف مواد و الکل) 3       

. عالیم سوء مصرف شدید مواد یا الکل است، یکی از نشئگیآمدن به کالس درس یا هر نشستی در حالت   
اغلب از دارو و الکل به منظور مقابله با استرسهاي معمول زندگی و مشکالت روان شناختی خود استفاده  افراد

  .می کنند



اگر . شغلی را کاهش می دهدمتأسفانه ، سوء مصرف مواد خود به طور مرتب عملکرد اجتماعی، تحصیلی ، و  
که سوء مصرف و اعتیاد به الکل  مآگاه باشی. م، اهمیت آن را تخفیف ندهییماي نشئگی شدمتوجه نشانه ه ما
، کوکائین ، و مواد توهم زا از مشکالت احتمالی جمعیت هاي ) مانند هروئین(ماري جوآنا، مواد افیونی  ،

  .است دانشجویی

  مشکالت تحصیلی)4        

دانشجویانی که عملکرد تحصیلی آنها به میزان قابل توجه اي کاهش می پذیرد ممکن است در حوزه هاي   
در کالس درس یا  زمینه تمرکزبرخی دانشجویان در . زندگی شان نیز به احساس استیصال دچار شوند  دیگري از

، حضور نامرتب در تحصیلیدر عملکرد  افت مشخص  .عملکرد بهینه در امتحانات به مشکل دچار می شوند
در زمینه  هاي مشهود تغییرات رفتاري نمونه  کالس درس، یا در خواستهاي مکرر براي تمدید مدت تحصیلی،

  .هستند که بر مشکالت عاطفی ـ رفتاري داللت دارند تحصیلی

   مشکالت یادگیري) 5      

برخی دیگر از دانشجویان ممکن است احساس کنند   
توقعات محیط دانشگاه در زمینه هاي درسی فراتر از توان 

هر چند انتظار می رود اکثر دانشجویان بتدریج . است آنها
خود را با این گونه توقعات و انتظارات سازگار کنند اما آن 

تضاد آشکاري میان توانایی و از دانشجویان که  دسته
احساس می کنند، نیاز به  کرد خود و انتظارات دانشگاهعمل

عادات غلط در مطالعه، اضطراب امتحان، یا . دارند  کمک
اختالل یادگیري تشخیص داده نشده، می تواند در عملکرد 

  .سو بگذارد فرد اثر

  نشانه هاي خودکشی) 6     

. تلقی شود جدياین عمل باید . اگر دانشجویی از خودکشی صحبت کند یا درباره آن چیزهایی بنویسد
. خودکشی، ضرورتاً خطرناك نیستند اما نشان می دهند که دانشجو احساس استیصال یا افسردگی می کند افکار

، در اشتباهیم و این تصور، تصور کنیم که صحبت از خودکشی تنها به قصد جلب توجه بیشتر انجام می گیرد  اگر
که دانشجویی به خودکشی  ماگر مطلع شدی. جبران ناپذیر شود تواند موجب فاجعه اي است زیرا می خطرناك



ارجاع ضروري است یا اگر دانشجو در  ماگر مطمئن نیستی. ماو را به مرکز مشاوره ارجاع دهی حتماً فکر می کند،
  .ماوره تماس بگیرید است با مرکز مششما مرد پذیرش تقاضاي

  ترك تحصیل) 7     

ما در میان می گذارد، صیل فکر می کند و این فکر را با وقتی دانشجویی به ترك تحصیل یا انتقال محل تح
مرکز مشاوره اقدامی مناسب و ضروري است زیرا مسایل پیچیده اي دست به دست هم می دهند تا   ارجاع به

آنچه مشخص است این است که ترك . انتقال به دانشگاه دیگر می گیردتصمیم به ترك تحصیل یا  دانشجویی
  .محل تحصیل، همه مشکالت فرد را حل نمی کند و شاید اساساً تصمیم صحیحی نباشد تحصیل یا تغییر

 


