زاًكجَي ػعيع :ؾالم
اهيسٍاضين وِ تؼطيالت تا ايٌجا تِ قوا ذَـ گصقتِ تاقس ٍ زض ضٍظّاي تاليواًسُ تتَاًيس ذَز ضا تطاي قطٍع ؾال تحصيلي جسيس آهازُ ًوائيس.
هطوع هكاٍضُ زاًكجَيي زض ضاؾتاي ٍظايف ذَز زض جْت ووه تِ زاًكجَياى ،تطاي حل هكىالتي وِ هوىي اؾت تا آًْا هَاجِ تاقٌس ؾؼي وطزُ
هكىالت هصوَض ضا زض لالة واضگاّْاي آهَظقي ٍ يا زض ًكطيات ذَز تصَضت همالِ ٍ يا.....هططح ٍ ضاّىاضّاي هٌاؾة اضائِ ًوايس .يىي اظ ايي
هكىالت« اضططاب اجتواػي» اؾت وِ تؼضي اظ قوا ػعيعاى هوىي اؾت تا آى هَاجِ تاقيس .پيام جسيس ها ّن زض ايي ضاتطِ اؾت.

( اضطزاب اجتواعي )
اضططاب اجتواػي ػثاضت اظ توايل تِ هضططب تَزى زض هَلؼيتّاي

 – 2باٍرّا ٍ تصَرات اجتواعي تحزيفشذُ :وؿاًيوِ زچاض

اجتواػي.تطذي افطاز ٌّگام حضَض زض جوغ فىط هيوٌٌس زيگطاى آًْا ضا

اضططاب زض جوؼٌس ،اوثطاً زاضاي ػمايسي ّؿتٌس وِ تط اؾاؼ آى،

ظيط ًظط گطفتِاًس ٍ پيفتيٌي هيوٌٌس اگط زض ايي قطايط هجثَض تِ

حضَض زض جوغ ،پسيسُاي تْسيس وٌٌسُ اؾت .هثل ايٌىِ ذَز ضا اظ ًظط

ػول قًَس ،اقتثاّات فاحف ٍ ذٌسُآٍضي ضا هطتىة ذَاٌّس قسّ.ويي

ظاّطي ٍ جؿواًي فالس جصاتيت هيزاًٌس ٍ تٌاتطايي قايؿتِ زٍؾتي

پيفتيٌي ٍ تطؼ اظ اقتثاُ تاػث هيقَز آًْا تيف اظ پيف ،ذَز ضا

ًيؿتٌس ٍ .يا ايٌىِ ضفتاضقاى تايس ػاضي اظ ػية ٍ ًمص تاقس ٍ گطًِ

هْاض وطزُ ٍ ٌّگاهيوِ هجثَض تِ صحثت زض جوغ هيقًَس پاؾدّاي

هؿرطُ ٍ ططز ذَاٌّس قس ٍ يا .....

فيعيَلَغيىي هاًٌس تؼطيك ،تپف قسيس للة ،گطگطفتگي ،لطظـ صسا
ٍ.....زض آًْا تٍِجَز آيس.

ً – 3قص در هْارتّاي گفتگَ:ضؼف زض هْاضتّاي گَـوطزى،
ػسم زضن ًكاًِّاي تاظذَضزي قًٌَسگاى ،ضؼف زض تَليس گفتاض ٍ ػسم

چزا دچار اضطزاب اجتواعي هيشَين؟

اؾتفازُ اظ هْاضتّايي تطاي قطٍع صحثت ٍ ازاهِ آى ٍ .....اظ هؿائلي

وؿاًيوِ زچاض ٍضؼيت فَق ّؿتٌس ٍيػگيّاي ذاصي زاضًس وِ جوغ

اؾت وِ تاػث ووطًگقسى اضتثاطات اجتواػي هيقَز.

قسى ايي ٍيػگيّا زض وٌاض ّن تاػث تطٍظ اضططاب اجتواػي هيگطزز.

 – 4عذم ٍجَد هْارتّاي جزأتٍرسي:افطاز فالس هْاضتّاي

اظ:

جطأتٍضظي اجاظُ هي زٌّس ؾايطيي آًْا ضا وٌتطل وٌٌس ٍ تط اػوالكاى

 – 1استعذاد بذًي جْت هضطزب شذى :تطذي افطاز پاؾدّاي

ًفَش ًوايٌس .آًْا اظ تياى اهيال ٍ احؿاؾات ٍالؼيقاى ذَززاضي

تسًيقاى تِ هَلؼيتّاي تْسيسوٌٌسُ(هثالً حضَز زض جوغ) قسيستط،

هيوٌٌس ٍ تط ذالف هيل ذَز هَافك ذَاؾتِّاي ؾايطيي ػول هيوٌٌس

يطذي

اظ

ايي

ٍيػگيّا

ػثاضتٌس

طَل هست تطاًگيرتگي طَالًيتط ٍ ازضان آًْا اظ ايي تطاًگيرتگي
قسيستط اؾت .هثالً ٌّگام صحثت زض جوغ  ،ؾطيغ زچاض تپف للة

راّكارّايي

بزاي

هقابلِ

با

اضطزاب

اجتواعي:

قسيس هيقًَس ،صسايكاى هيلطظز ،صَضتكاى ؾطخ هيقَز ٍ ٍ .....

 -آرامساسي بذى :تِ ايي ػلت وِ ايي اضططاب تا ٍاوٌفّاي تسًي

زيطتط تِ حالت ػازي تط هيگطزًس.

ذاصي ّوطاُ اؾت ،لصا تا آهَظـ تِ تسى ذَز ٍ وٌتطل ػولىطز آى
هيتَاًين تركي اظ ايي اضططاب ضا وٌتطل وٌين .تٌفؽ ذَز ضا ػويك

ٍ آضام ؾاظيس ٍ تِ زًثال آى تا آهَظـ آضامؾاظي تسى هي تَاًيس تِ تسًتاى ياز زّيس وِ زض هَالغ تْسيس ٍ ذططات ذيالي ٍ ٍالؼي چگًَِ آضام تواًس.
 ايجاد هْارتّاي ارتباط كالهي ٍ غيز كالهي :ؾؼي وٌيس قطٍع ،ازاهِ ٍ پاياى يه گفتگَ ضا توطيي وٌيس .تطاي قطٍع گفتگَ هيتَاًيس اظ«لاًَى تمچِ» اؾتفازُ وٌيس .اوثط افطاز ػازي هاًٌس تمچِّايي ّؿتٌس وِ اگط گطُقاى ووي قل قَز هىًٌَات ذَز ضا تيطٍى هيضيعًس .توطيي وٌيس
وِ ايي گطُ ضا قل وٌيس.
 جزأتٍرسي ٍ ابزاس ٍجَد :ضٍي احؿاؾات ٍ زيسگاُ ذَز فىط وٌيس .قوا تِ طَض حتن تطاي زاقتي ايي احؿاؾات ٍ زيسگاُ ،زاليلي زاضيس ،تايسياز تگيطيس اظ ايي زاليل زفاع وٌيس .زض طي ايي واض تِ احتوال ظياز زچاض حاالت اضططاب هي قَيس تٌا تط ايي اتتسا ؾؼي وٌيس تا واضتطز تىٌيه
آضامؾاظي تط تسًتاى هؿلط قَيس تا زچاض ّيجاًات قسيسي هاًٌس ذكن ٍ يا تيوفايتي ًگطزيس .توطيي وٌيس ٌّگام تياى ًظطتاى زض چكواى فطز
هماتل ًگاُ وٌيس .ذَاؾتِ تاى ضا تا صساي ضؾا ٍ آضاهف تگَييس .هوىي اؾت الظم تاقس وِ حطفتاى ضا تطاي چٌس هطتثِ تىطاض وٌيسٌّ .گام تىطاضٍ تياى
زاليل ذَز ّطگع اظ ولواتي هاًٌس«ببخشيذ» «اطفاً» «عذر هيخَاّن» «اگز هوكي است» ٍ  ....اؾتفازُ ًىٌيس ظيطا قوا حك طثيؼيتاى ضا هطالثِ هيوٌيس.

 چالش با تصَرات تحزيفشذُ ٍ افكار هٌفي :لثالً گفتِ قس يىي اظ زاليل ايي اضططاب ،افىاض غلطي اؾت وِ زض هَضز حضَض زض جوغ ٍپياهسّاي آى ٍجَز زاضز .ايي افىاض غلط تاػث هيقَز وِ احتوال صحثت زض جوغ ووتط قسُ ٍ زض ًتيجِ ،تاٍض ًاواضآهس ،لَيتط هيقَز .تٌاتطايي
تايس صحت ٍ ؾمن ايي افىاض ضا ّن اظ ططيك آظهايفّاي ضفتاضي(هثالً صحثت زض جوغ ٍ تطضؾي ًتايج آى تا هكَضت فطز زيگط) تطضؾي وٌيس ٍ ّن اظ
ططيك قٌاؾايي افىاض ٍ آقٌايي تا ضٍـ ضطتِظزًكاى ،ضٍـ ّاي هَاجِْ ضا تياهَظيس تطاي واضوطزى زض ايي ظهيٌِ ًياظهٌس اؾتفازُ اظ واضگاّْاي
آهَظقي ٍ يا ياضيگطفتي اظ يه هكاٍض ّؿتيس.

ضاتؼِ طْواؾثي – واضقٌاؼ ارشد روانشناسي

