
نشانه شناسی در دانشجویان آسیب پذیز 

 و مشکل دار 



 عالئم هشذاردهنذه

 رفتارهای مخرب

  رفتارّای داًؾجَیاى، در ّیجاًی آؽفتگی ًؾاًگزّای رایجتزیي اس یىی

 تذاخل اجزایی ٍ تحقیلی ّای فؼالیت تا وِ را رفتاری ّز .اعت هخزب

 تَاىهی دّذ، لزار تاثیز تحت داًؾگاُ در را دیگز افزاد سًذگی یا ًوایذ

 لالة در هخزب رفتارّای .وزد تٌذی طثمِ هخزب رفتارّای دعتِ در

 سهاى اختقاؿ یا تَجِ دریافت تزای ًاهٌاعة یا هؼوَل غیز تماضاّای

 .ًوایذهی تزٍس داًؾگاُ واروٌاى جاًة اس تیؾتز



 رفتارهای غیر عادی یا غیر معمول

-هی تزٍس ٍلتی ّیجاًی ّای آؽفتگی تالمَُ ًؾاًگزّای اس دیگز یىی

 .وٌذهی رفتار هؼوَل غیز یا ػادی غیز ؽىلی تِ داًؾجَ وِ یاتذ

 اًتظار اس دٍر وِ ؽَدهی گفتِ رفتاری ًَع ّز تِ ػادی غیز رفتارّای

 لاتل ٍ هْن ػَاهل رفتار، یه هذت ٍ دٍام .اعت داًؾجَ هَرد در

   .ّغتٌذ تَجْی

  وِ رفتار در تَجِ لاتل ٍ چؾوگیز تغییز ولی، لاًَى یه ػٌَاى یِ

 جذی هؾىل یه ًؾاًِ تَاًذهی تىؾذ، طَل ّفتِ دٍ یا یه اس تیؼ

   .تاؽذ



 مشکالت مرتوط ته عملکرد تحصیلی

  ّغتٌذ ّیجاًی هؾىالت ًؾاًِ اغلة تحقیلی ػولىزد تا هزتثط هؾىالت

 .دارًذ تحقیلی غیز هذاخلِ ًَػی تِ ًیاس ٍ

-هی تاثیز تحقیلی ػولىزد تز هٌفی ؽىل تِ ّیجاًی ّای پزیؾاًی ٍلتی

 ػولىزد افت هؾىالت ایي گیزد؛هی ؽىل هؼیَب چزخِ یه گذارًذ،

  تِ را تیؾتزی ّای پزیؾاًی ػولىزد افت ّویي ٍ دارد دًثال تِ را تحقیلی

  تِ عاسؽی ػولىزد تِ تَجِ تا داًؾجَ ّیجاًی هؾىل عطح .آٍردهی تار

 . دارد تغتگی تحقیلی هَفمیت در گذاری عزهایِ هیشاى تِ ؽذت



 مشکالت مرتوط ته عملکرد تحصیلی

 ٍ آؽفتگی ًؾاًِ وِ دیگزی رایج ؽاخـ ضؼیف، ػولىزد تز ػالٍُ

  اًجام در ًاتَاًی ٍ والط اس هَجِ غیز غیثت تاؽذ، هی پزیؾاًی

 داخل رفتارّای تِ تَاىهی دیگز ّای ؽاخـ اس .اعت تىالیف

 سٍد تزن یا هىزر ّای تاخیز هثل رفتارّایی .ًوَد اؽارُ والط

 ٍ والط هطالة تِ تَجْی تی آلَدگی، خَاب والط، ٌّگام

 .هطلة دٍتارُ تَضیح یا ٍیضُ تَجِ دریافت تزای هىزر درخَاعت



 :آسیة های روان شناختی

 

 اضطراب

  و بيم احساس با كه است بيمارگونه حالتي اضطراب

  وجود از حاكي جسمي هاي نشانه با همراه نگراني،

  از و مي شود مشخص سمپاتيک سيستم مفرط فعاليت

 .مي شود تفكيک دارد، مشخص علت كه ترس،



 اختالل اضطراب فراگیر

 ٍ تفىز طزس تز وِ اعت وٌٌذُ گیج ٍ اًگیش َّل اختاللی فزاگیز اضطزاب اختالل

 تغیار ًگزاًی تِ وِ اعت پشؽىی تیواری یه اختالل ایي .گذارد هی اثز احغاط

 عزػت تِ .ؽَد هی هٌجز دائن اضطزاب احغاط ٍ چیشّا تغیاری تِ ًغثت سیاد

 ایي ٍ وٌٌذ فىز آى تِ تَاًٌذ هی افزاد ایي وِ ؽَد هی چیشی تٌْا تِ تثذیل ًگزاًی

 وِ دارد ٍجَد دائن تزط ایي ّا تؼضی تزای .گزدد هی آًْا سًذگی هزوش افىار

 ًؾاًِ ّیچ تذٍى حتی اختالل، ایي تِ هثتالیاى .داد خَاّذ رخ تذی اتفاق لحظِ ّز

 ؽذیذا وارؽاى یا خاًَادُ عالهتی، پَل، تِ ًغثت ٍ دارًذ را ّا تذتزیي اًتظار ای،

 .ًگزاًٌذ



 اختالل اضطراب فراگیر

 فزاگیز اضطزاب اختالل ّوزاُ تِ اغلة وِ دیگزی جغوی ػالئن

 ،پذیزی تحزیه عزدرد، تیه، لزسیذى، :اس ػثارت دارد، ٍجَد

 در اغلة تیواراى ایي .گزفتگی گز هَارد، تؼضی در ٍ وزدى ػزق

  تِ ٍ وٌٌذ هی خغتگی احغاط ٍلت توام ٍ دارًذ هؾىل توزوش

 تی اس ٍ ًذارًذ آراهؼ تیواراى ایي تیؾتز .پزًذ هی جا اس راحتی

 .تزًذ هی رًج خَاتی



 اضطراب اجتماعی

  ٍ اجتواػی هَلؼیتْـای در اجتواػـی اضطـزاب اختالل تـِ هثتالیـاى

 را غیزهٌطمی اضطزاتـی ٍ تـزط دٌّذ، اًجـام واری تایـذ وـِ هَالؼـی

 هیتَاًذ وـِ اعـت ؽـذیذ چٌاى آًْا اضطزاب ٍ تزط .وٌٌـذ هی تجزتـِ

 دیذى آعـیة ٍ خاًَادگی هٌاعـثات ٍ دٍعـتاًِ رٍاتط ؽـذى هختـل تـِ

 اختالل تـِ هثتال تیوـاراى .ؽـَد هٌجز خاًَادگی ٍ ؽـغلی واروزدّـای

 تؼاهل دیگـزاى تا تایـذ وـِ ّایـی هَلؼیت اس هؼوـَال اجتواػـی اضطـزاب

 .وٌٌـذ هی خـَدداری وٌٌـذ،



 اضطراب اجتماعی

 .ؽـًَذ ظاّــز فیشیىــی ػالئــن لالــة در اعــت هوىــي تزعْــا ایــي
  تجزتــِ تیوـاراى ایـي اغلـة وـِ فیشیىـی ػالئـن اس فْزعـتی سیـز در

  :اعــت ؽــذُ آٍردُ هیىٌٌــذ،

 • دّاى خؾىی • ستاى آهذى تٌذ • لزسػ • ستاى لىٌت • ؽذى عزخ 
  ٍحؾت حولِ • للة ؽذیذ طپؼ • پیچِ دل ٍ تَْع حالت • تؼزیك
  ٍ تاؽــٌذ حغــاط اًتمــاد تــِ ًغــثت اعــت هوىــي تیوــاراى ایــي

 تیوــاراى ایــي در .دٌّــذ تــزٍس خــَد اس جزاتوٌذاًــِ رفتــار ًتَاًٌــذ
  .اعـت ؽـایغ پائیـي ًفـظ ػـشت



 اختالالت خلقی

 طَل در ها ّوِ وِ اعت احغاعی افغزدگی احغاط :افسردگی

 ٍ ؽٌاخت در ها تِ هی تَاًذ احغاط ایي .این وزدُ تجزتِ آًزا سًذگی

 یا تالیٌی افغزدگی در اها .وٌذ ووه سًذگی هؾىالت تا تزخَرد

 ایي در .اعت ؽذیذتز تغیار افغزدگی احغاط ایي دٍلطثی اختالالت

 حتی ٍ هی هاًذ تالی طَالًی هذت تزای افغزدگی احغاط حالت

  .هی عاسد هوىي غیز یا عخت را سًذگی ػادی اهَر اًجام



احغاط غوگیٌی وِ اس تیي ًوی رٍد 

 احغاط ًیاس تِ گزیغتي تذٍى ّیچ دلیلی 

 اسدعت دادى توایل ٍ رغثت تِ ّوِ چیش 

  احغاط تی لزاری ٍ آؽفتگی 

 اس دعت دادى اػتواد تِ ًفظ 

 احغاط تی ارسؽی ٍ ًااهیذی 

 سٍدرًجی ٍ تحزیه پذیزی 

 فىزوزدى تِ خَد وؾی 

ًِاس دعت دادى لذرت فىز وزدى هثثت ٍ اهیذٍارا 

ُاس دعت دادى لذرت تقوین گیزی حتی در هَارد عاد         

هؾىل توزوش وزدى 



 خَػ ٍ اًزصی افشایؼ خَؽحالی، احغاط یه ؽیذایی :شیذایی

  فىز وِ تاؽذ ؽذیذ آًمذر هی تَاًذ حالت ایي .اعت اًذاسُ اس تیؼ تیٌی

 ػجیثی تفىزات اعت هوىي .دّذ لزار تاثیز تحت را لضاٍت ٍ وزدى

 ؽزم فَرت تِ ٍ تگیزیذ تذی تقویوات تاؽیذ، داؽتِ خَد تِ راجغ

 .وٌیذ رفتار خطزًان گاّی ٍ هضز آٍر،

 ٍ هی ؽَد هختل فزد سًذگی ّن حالت ایي در افغزدگی، حالت هاًٌذ

  ایي وِ حالتی در .دّذ لزار تاثیز تحت را فزد وار ٍ رٍاتط هی تَاًذ

 .هی گَیٌذ خفیف ؽیذائی آى تِ ًثاؽذ ؽذیذ خیلی حالت



ٍِالؼی غیز ٍ تلٌذپزٍاساًِ ّای ریشی تزًاه 

 جَػ ٍ جٌة پز ٍ فؼال تغیار 

 هؼوَل ًا رفتارّای 

 ًؾًَذ آًْا فحثتْای هتَجِ اعت هوىي دیگزاى – عزیغ سدى حزف. 

 تار هقیثت ًتایج تا گاّی ٍ ػجَالًِ تقویوات 

 ٍلخزجی 

 سیاد فویویت احغاط 

 احغاعات حذ اس تیؼ تزٍس 

هْیج ٍ جذیذ ّای ایذُ اس پز 

دیگز ایذُ یِ ایذُ یه اس پزیذى 



ADHD  تزرگسالی 

 وار تزای اعت هوىي  ADHD تِ هثتال تشرگغاالى :والط عز رعیذى دیز .1 

 .وٌٌذ تزطزف را هؾىل ایي تَاًٌذ ًوی ٍلی تزعٌذ، دیز هْن ٍلایغ یا ٍ

  دارا ٍظایف پایاى ٍ ؽزٍع در را هؾىالتی افزاد ایي :پزتی حَاط ٍ گیجی .2

  افزاد ایي اس تزخی .ؽًَذ هی پزیؾاى ٍ لزار تی آؽفتِ، راحتی تِ آًْا .تاؽٌذ هی

 هی توزوش در ًاتَاًی ایي .دارًذ خَاًذى ٌّگام وزدى توزوش در را هؾىالتی

 .تاؽذ گذار تاثیز ًیش هؾاغل ٍ رٍاتط تز تَاًذ

  



ADHD  تزرگسالی 

 ؽَد هی تاػث ػاهل ایي .وٌٌذ وٌتزل را خَد خؾن ًتَاًٌذ اعت هوىي افزاد ایي :ًؾذُ هْار خؾن .3

 ٍ تاؽٌذ داؽتِ آًی ٍ تفىز تذٍى رفتارّای تاؽٌذ، ًذاؽتِ را خؾن وزدى وٌتزل تَاًایی افزاد ایي وِ

  .تاؽٌذ داؽتِ را آهیشی تَّیي رفتار ٍ افىار

 توزوش تزًذ، هی لذت وِ چیشّایی رٍی تز هثتال، افزاد اس تزخی : تَجْی ون ٍ سیاد توزوش .4

 افزاد .وٌٌذ ًوی تَجْی افال ًذارًذ، دٍعت وِ چیشّایی تِ وِ اعت حالی در ایي .وٌٌذ هی سیادی

 .دٌّذ ًوی اًجام را وٌٌذُ خغتِ ّای فؼالیت ،ADHD تِ هثتال

 .تاؽٌذ اجتواػی حذ اس تیؼ یا ٍ ًثاؽٌذ اجتواػی اعت هوىي فؼالی تیؼ اختالل تِ هثتال افزاد .5

 خغتگی ون، تحول هخذر، هَاد هقزف ؽغلی، هؾىالت ًفظ، تِ اػتواد واّؼ اضطزاب، .6

 .هشهي


