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آموزش خانگی
اسماعیل نامور*

نوشیدنیگرمخانگی

امیرمقدم -فار غالتحصیلی از دبیرستان و ورود به
دانشگاه درست همزمان میشود با خداحافظی کردن
از دوران پراسترس نوجوانی و آغاز روزگار خوش جوانی.
برای همین ،دانشگاه برای خیلی از جوانها میشود
سکوی پرواز رویاهایی مانند عشق ،ازدواج ،شغل ،اعتبار،
آینده و ...که خیلی هم ُپر بیراه نیست! آخرسرهم با همه
فــرازوفــرودش بــرای خیلیها فقط خاطره اســت .البته
گاهی هم زخمی میشود بر پیکره زندگی که بهخاطر
یک ندانمکاری کوچک باید یک عمر مرهمش گذاری.
برای همین ،امروز بهمناسبت بزرگداشت روز دانشجو که
بیشتر ما روزگاری آن را تجربه کردهایم میخواهیم درباره
برخی مشکالت شایع بین دانشجوها ،بهویژه سالاولیها
صحبتکنیم.

مراقب باشید اتفاقات دوران دانشجویی غافلگیرتان نکند

زندگیبهوقتدانشجویی

ماجراهایعشقدریکنگاه

موکای مشهدی

مواد الزم برای یک نفر:

80گرم خامه صبحانه
10گرم پودر نسکوئیک
10گرم شکر
یک قاشق چایخوری قهوه گلد
 30میلیگرم شیر
آمادهسازی :پودر شیرکاکائوی نسکوئیک
را میتوانید از فروشگاهها تهیه کنید .همه
این مــواد را بههمراه یک شات اسپرسو،
خــوب هم میزنیم و روی حــرارت مالیم
میگذاریم تا گرم شود و بعد آن را داخل
فنجان مناسب سرو میکنیم.
یک شات قهوه معادل 30میلیگرم مایع
اســت درضمن،میتوانید با استفاده از
موکاپات خانگی قهوه اسپرسو را تهیهکنید.
*مدرس کافیشاپ
میز مشاور
پیامک ارسال سؤاالت به روزنامه شهرآرا 30007289

رویهیجانهایخودکارکنید

دانشجویی نیازمند شروطی است که باید فراهم باشد.
اولین مسئله بحث آمادگی مالی برای تأمین زندگی است
که حتما نیازمند راهکاری ازسوی متولیان امر و پشتیبانی
خانوادههاست .سطح توقع دانشجویان بهلحاظ مالی
هرقدر هم پایین باشد ،باز شامل یک منبع درآمد و سرپناه
برای زندگی میشود و باید از این نظر تأمین شوند.
مسئله بعدی که از آن بهعنوان یک پسشرط میتوان یاد
کرد ،حمایتهای مشاورهای از ازدواجهــای دانشجویی
است که میتواند به دوام و بقای یک ازدواج کمک کند؛
یعنی دستکم باید تا دو سال زندگیهای دانشجویی را
حمایت کرد تا نهال زندگیشان شکل بگیرد و از گذرگاه
طالق در سا لهای اول زندگی عبور کنند .بنابراین به
دانشجویان توصیه میکنیم که باتوجه به شرایط سنی
خاصی که دارند و تفاوتهای فرهنگی زیادی که ممکن
است بین زو جهای دانشجو وجود داشته باشد ،پیشاز
ازدواج آگاهیهای خود را در اینباره باال ببرند .برای
دستیابی به این مهم هم ،مطالعه کتا بهایی مانند

وقت پرخوری

افسردگی و اضطراب ،شایعترین هستند

دکتر حمید صالحپور بااشاره به انواع اختالالت شایع
در میان دانشجویان میگوید :درحالحاضر براساس
نمونههای عینی در بین دانشجویان ،بیشترین
اختالالت شامل اختالل اضطرابی و افسردگی واکنشی
است .افسردگی واکنشی بیشتر در میان دانشجویانی
دیده میشود که از شهر دیگری برای تحصیل به مشهد

مسئلهایبهنامسالمتروان

معموال رفتن به دانشگاه آنقــدر بــرای خود دانشجو و
خانوادهاش جذابیت دارد که در بیشتر اوقات مشکالت
خردهریزه و به ظاهر سطحی آن نادیده گرفته میشود.
مشکالت سادهای که میتواند باعث مشکالت بزرگتر،
ناراحتیهای روانی ،بهمخاطره افتادن سالمت دانشجو
و افت تحصیلی و عملکردی او شود .دکتر شبانیانی،
کارشناس مسئول سالمت روانیاجتماعی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد توجه به سالمت روان دانشجویان را برای
پیشگیری از بروز مشکالت فعلی و بعدی آنان در زندگی
بسیار مهم ارزیابی میکند و دراینباره میگوید :وقتی
صحبت از سالمت روان میکنیم ،منظور توانایی شناختی

حمایت میکنند اما با ورود آنها به دانشگاه ،اوضاع از این
لحاظ کامال تغییر میکند .بنابراین ،جوانان درحالی وارد
دانشگاه میشوند که نه مهارتهای زندگی را فراگرفتهاند،
نــه مــهــار تهــای ارتباطی و نــه مسئولیتپذیری را و
بهطورناگهانی وابستگیهای عاطفیشان هم با خانواده
قطع میشود.
مشروطشدندرترماولویکعالمهمشکل :در دانشگاه
برخالف مدرسه دیگر پیگیریهای معلم ،مدیر و پدر و مادر
برای درس خواندن وجود ندارد یا خیلی کمتر است و چون
دانشجویان برای درس نخواندن بازخواست نمیشوند،
معموال در ترم اول نتایج تحصیلی خوبی نخواهند داشت
که باعث میشود احساس بدی نسبت به خودشان پیدا
کنند؛ چراکه تا پیشازاین جزو دانشآموزان خوب مدرسه
بودهاند.
مسئولیتپذیر نبودن و احساس کمبود محبت :آسیب
دیگری که ویژه دانشجوهای شهرستانی است ،احساس
کمبودمحبتاست،بهخصوصبرایآنهاییکهوابستگی
بیشتری به خانوادهشان هم دارند .چنین دانشجوهایی
تالش میکنند خودشان را بهلحاظ ارتباطی ،میزان
مسئولیتپذیری و ...سازگارتر کنند که همین موضوع
فشار روانی بیشتری را به آنها وارد میکند و نتیجهاش
افت تحصیلی ،افسردگی ،اضطراب شدید ،تیکهای
عصبی و ...میشود.
جدی شدن مشکالت اختالف طبقاتی در دوران
دانشجویی :آسیب دیگری که دانشجویان با آن در دوران
دانشجویی مواجه میشوند ،مسائل مربوط به اختالفات
طبقاتی است که در این مرحله از زندگی خودش را بیشتر
نشان میدهد.
بیعالقگی به رشته و آسیبهای روانی آن :متأسفانه در
نظام آموزشی ما فقط دانشآموزان را برای شرکت در کنکور
آمــاده میکنند و بــازار شغلی را مهمتر از عالقه جلوه
میدهند که همین هم باعث فشار روانی دیگری برروی
برخی از دانشجویان میشود.

خانوادههاهمبایدآموزشببینند

بخش زیــادی از مشکالتی که صحبتش را کردیم به
خــانــواده دانشجویان بــرمـیگــردد؛ به زمانی پیشاز
شروع دوره دانشجویی .برای همین در ادامه صحبتمان
با خانواد ههاست .آ نهــا باید بدانند که فاصله دوران
دان ـشآمــوزی و دانشجویی فقط چند مــاه اســت و این
مدت باعث رشد ناگهانی و مسئولیتپذیری فرزندشان
نخواهد شد که بخواهند به یکباره او را رها کنند ،بنابراین
خانوادهها باید آموزشهای الزم را ببینند و فرزندانشان
را مسئولیتپذیرتر بار بیاورند تا در دوران دانشجویی با
مشکالت جدی روبهرو نشوند .درصورتی هم که احساس
میکنند خــودشــان بهتنهایی قــادر به حل مشکالت
فرزندانشاننیستندحتما ازیکمشاورکمکبگیرند.

مشکالتیازجنسدانشگاه

قطع ناگهانی وابستگی عاطفی به خانواده :معموال
خانواد هها تا 18سالگی بهطو رکامل فرزندانشان را

بیماری پا

پوشش آسم

مــحــدودکــردندریــافــتکــالــریبــرای
الغــرشــدن همیشه نتیجه معکوس
میدهد ،چون بدن برای سوزاندن انرژی،
نیاز به دریافت کالری دارد و بــدون آن،
سوختوسازی برای کاهش وزن در کار
نیست .برای همین الزم است که برخیاوقات غذای بیشتری بخورید تا الغر شوید.
مانند زمانیکه تماموقت به غذا فکر میکنید .به شما توصیه میکنیم برای این مواقع
از میانوعدهها در بین وعدههای اصلی استفاده کنید .کاهش وزن اصولی باعث
تغییردرچرخهقاعدگینمیشود،امادریافتناکافیغذااینعارضهرابهدنبالخواهد
داشت و حتی قاعدگی را قطع خواهد کرد .پس اگر با این مشکل هم مواجه شدهاید،
غذای بیشتری بخورید .سردردهای شدید هم عالمت دیگری برای ناکافی بودن
غذایدریافتیاست،چونمغزماباقندگلوکزکهازطریقخونبهمغزمیرسد ٬فعالیت
میکند .کافی است که انرژی و کربوهیدرات بیشتری به رژیمغذایی خود اضافه کنید
تا از بروز سردرد جلوگیری کند و کاهش وزن شما هم سرعت بیشتری به خودش بگیرد.
زودرنجوحساسبودنهمنشانهدیگریازاینموضوعاست.اگردرتالشبرایکاهش
وزن هستید ٬باید غذای مصرفی را بهقدری کاهش دهید که وزن کم کنید ٬نه اینکه
خلقوخویخودراازبینببرید.سیرنشدنباوجودغذاخوردنراهمبایدجدیبگیرید
وتغییراتیدررژیمغذاییتانبدهید.

تکتم جاوید -هیچ آمــار
ذرهبینسالمت
دقیقی از هیچ منبع موثقی
وجود ندارد اما گوشهوکنار ،از بیماریهای روحی در
بین قشر دانشجو خبرهایی میشنویم .از اینکه آمارها
درست یا غلط هستند و چه کسی اینها را تأیید یا رد
کرده بگذریم اما مظاهر بیرونی آن هم نشانههای خوبی
نیستند .خبر خودکشی یک دانشجو ،آمــار افت
تحصیلی ،اعتیاد ،افسردگی ،مصرف موادمخدر و
روانگردانها و آسیبهای اجتماعی از جمله مواردی
اســت کــه متأسفانه در ســا لهــای گذشته بــه طرز
نگرانکنندهای افزایش یافته است .دانشجویان ممکن
است در طول دوران تحصیل خود دچار اختالالتی
شوند که این اختالالت با آسیبها و مشکالتی که در
جامعه وجــود دارد متفاوت است و ا زطر فدیگر به
ایندلیل که وارد جامعه میشوند بهمعنی اضافه شدن
نیروی جوانی است که با مشکالتی دستوپنجه نرم
میکند.
یک روانپزشک اما معتقد است میزان اختالالت روحی
در بین دانشجویان نسبتبه بقیه افراد جامعه تفاوت
معناداری ندارد اما اتفاقات این قشر بهدلیل اهمیتشان
نمود بیشتری دارد.

«رازهایی درباره زنان و مردان» از باربارا دیآنجلیس یا
«جنس دوم» از سیمون دوبــوار بهترین راه است .برای
افزایش مهارتهای زندگی خود هم حتما به یک مشاور چه
در محیط دانشگاه و چه خارج از آن مراجعه کنند.

و عاطفی او برای برخورداری از یک زندگی بارور است تا
بتواند بر تنشهای روانی معمول در زندگیاش غلبه کند
و بهصورتی کارآمد مثمرثمر باشد.
این موضوع که در بیشتر مواقع از آن غفلت میشود ،خود
عاملی برای تشدید مشکالت بعدی دانشجویان است.
برای همین ،همواره به جوانان دانشجو توصیه میکنیم که
سالمت روان خود را جدی بگیرند و خیلی سادهانگارانه از
کنار آن عبور نکنند .برای این منظور هم باید مهارتهای
خودآگاهی را یاد بگیرند و نقاط ضعف خود را با کمک و
راهنمایی مشاوران رفع کنند تا در برابر آسیبها کمتر
صدمه ببینند .در ادامه به برخی از این مشکالت رایج در
محیط دانشگاه که مستقیم سالمت روان آنها را تهدید
میکند ،اشاره کوتاهی خواهیم داشت.

با فرارسیدن روزهای سرد زمستان ،بهویژه
در شهری مانند مشهد که هــوای سرد و
خشکی هم دارد ،پزشکان به افراد مبتالبه
آسم توصیه میکنند که در خارج از خانه
حتما دهــان و بینی خــود را بپوشانند.
براساس نتایج پژوهشهای متخصصان مرکز آسم انگلیس ،پوشیدن لباسهای گرم
در هوای سرد میتواند مانع از رسیدن سرما به سیستم تنفسی افراد مبتالبه آسم شود.
این کارشناسان معتقدند که تنفس در هوای سرد خطر حمله آسمی را تا حد زیادی
افزایشمیدهد،بنابراینگرمنگهداشتنسیستمتنفسی،بهترینراهبرایپیشگیری
از بروز حمالت آسمی است .بررسیهای این پژوهش نشان داد که حدود چهارمیلیون
نفر ،یعنی سهچهارم افرادی که در انگلیس به بیماری آسم مبتال هستند با تنفس در
هوای سرد زمستانی عالیم حمالت آسمیشان افزایش مییابد .بد نیست بدانید که
درانگلستاندرهر10ثانیهیکحملهآسمیرخمیدهدوروزانهسهنفرهمبراثرهمین
حمالتآسمیجانخودراازدستمیدهندواینیعنیبههیچوجهنبایدحمالتآسم
را در مبتالیان به این بیماری کماهمیت شمرد .ازاینرو ،در این روزهای سرد سال ،بهتر
است که بیماران آسمی صورت و بینی خود را با پوششی همچون یک شال بپوشانند تا
هم مجاری تنفسیشان گرم بماند و هم تنفس در هوای سرد موجب تشدید حمالت
آسمیدرآنهانشود.

پاهای متورم میتوانند موجب رنج و ناراحتی
شوند اما قبلاز اینکه بدترین شرایط را در
نظر بگیرید به این نکته توجه کنید که اعمال
بهظاهر ساده و بیخطری مانند ایستادن
برای مدت طوالنی نیز میتوانند موجب
تورم پا شوند .ورم در پا زمانی ایجاد میشود که مایعات اضافی بدن در قسمت پایینی
پاها جمعشوند که این شرایط میتواند بهدالیل مختلفی بروز کند .اگر ایستادنهای
طوالنیمدت بخشی از شغل شماست ،احتمال بیشتری وجود دارد که گرفتار تورم در
پاهای خود شوید .افرادی هم که ساعتهای طوالنی در حالت نشسته سپری میکنند،
از این عارضه در امان نیستند؛ چراکه خمیده نگهداشتن پاها برای مدتی طوالنی
میتواند در گردش خون اختالل ایجاد کند .زمانیکه از کفشهای تنگ هم استفاده
میکنید ،مواجهه با تاولها تنهانگرانی شما نخواهند بود .کفشهای تنگ موجب تورم
در پاها نیز میشوند .تورم پاها میتواند بهواسطه عفونتهای قارچی و باکتریایی هم
شکل بگیرد .افزونبر این موارد هنگامیکه وزن شما افزایش مییابد ،بدن باید برای
پشتیبانی از وزن اضافه سختتر کار کند .این فشار اضافه روی پاها ،موجب تورم آنها
خواهد شد و میتواند یکی از نخستیننشانههای نارسایی احتقانی قلب هم محسوب
شود که درصورت همراهی با عالئمی مانند خستگی ،خسخس سینه ،سرفه ،افزایش
وزن و تکرر ادرار ،بهویژه در شبها باید جدی گرفت و به پزشک مراجعه کرد.

یک روانپزشک به اختالالت شایع در بین یک گروه از جوانان اشاره میکند

عوامل بیرونی بسیار متعدد هستند و مواردی از جمله
دوریازخانوادهوجداشدنازفضایعاطفی،مشکالت
اقتصادی که در پی این جدایی رخ میدهد ،تفاوت
فضای واقعی دانشگاه با تصور دانشجو ،مشکالت بازار
کار و ...را شامل میشوند .همچنین اختالالت زمینهای
هر دانشجو هم خود بر این مشکالت میافزاید.
ایــن روا نپــزشــک بر همین مبنا توصیه میکند هر
دانشجو تا حدامکان در دانشگاه شهر خود تحصیل
کند اما اگر چنین امکانی وجود ندارد ،پیشاز رفتن به
شهر دیگر از نظر ذهنی خود را آماده کند .والدین باید
درصورت رفتن فرزندشان به شهر جدید ارتباط خود را
حفظ کرده و هرازگاهی به او سربزنند.

اضطرابوافسردگیازنوعدانشجویی

سری به مرکز مشاوره بزنید

عکس تزیینی است

 :0901....919سالم .مشکل من این است که
نمیتوانم خودم را در برابر حرفهایی که نباید به
کسی بگویم کنترل کنم .بهمحض اینکه فردی را
میبینم خبر را میدهم و بعد پشیمان میشوم.
لطفا بگویید چطور خودم را کنترل کنم؟
پرداختن به این مسئله چند جنبه مختلف
دارد .اول اینکه باید به بعد دینی و اعتقادی آن
توجه کنید .در دین اسالم توصیههای زیادی
درباره رازداری شده است که مطالعه و دانستن
آ نهــا میتواند در ترک این رفتار زشت مؤثر
باشد.
جنبه دیگر بعد شخصیتی و روا نشناسی
است .گاهی این رفتار نشانه حسادت درونی
آدمهاست .وقتی از اعماق وجود خود نسبتبه
کسی حسادت میکنید ،احتماال هرخبر
یا مطلبی را حاضرید از او در هرجایی نقل
کنید .اولین مسئله این است که نسبت به
خود و رفتارتان شناخت پیدا کنید و بپذیرید
که اشتباه است ،سپس میتوانید برای تغییر
آن اقدام کنید .این یک رفتار نادرست است
که شما باید با تمرین روی خودتان آن را ترک
کنید؛ البته مانند هر تغییر دیگری زمانبر است
اما به نتیجه میرسد .لحظهای که با دیگران
روبــهرو میشوید ،از روی هیجان همهچیز
را میگویید ،پس باید روی هیجان خود کار
کنید.
یکی از تکنیکهای روششناختی رفتاری در
روانشناسی ،سودوزیان نام دارد و در اینباره
به شما کمک میکند .باید هنگامیکه تنها
هستید با خودتان حسا بوکتاب کنید و آن
را بنویسید .حساب کنید گفتن این راز چه
عواقبی در خانواده ،فامیل یا محیط کار دارد
و پنهان نگه داشتن آن چه عواقبی.
راه دیگر این است که به گذشته برگردید و
ببینید اینمدت که رازهــا را فاش کردید چه
چیزی بهدست آوردهایــد .تمرین بعدی این
است که تصویرسازی کنید .مثال دیروز خبری
را شنیدهاید و امروز قرار است به میهمانی بروید
و ممکن است آنجا آن راز را برمال کنید .برای
خودتان تصویری از میهمانها و سؤاالتی که
قرار است بپرسند و پاسخهای خود بسازید.
درنهایت اینکه جنبههای مثبت شخصیت
خودتان را رشد بدهید .یکی از آسیبهای
سخن گفتن زیاد هم فاش شدن رازهاست.
کمتر سخن بگویید و بیشتر مطالعه کنید.
مریم معینپارسا
کارشناس ارشد روانشناسی

باالخرهازدواجبکنندیانکنند؟

هیچکس نمیتواند منکر مزایای ازدواج زودهنگام بهویژه
با شرایط کنونی جامعه برای جوانان شود؛ چه جوان
ما دانشجو باشد و چه نباشد ،اما الزم است که به نکاتی
برای دوام این ازدواجهــا هم توجه کرد .این روانشناس
دراینباره هم به ما میگوید :هر ازدواجــی حتی از نوع

عکس تزیینی است

اغلب شما ممکن است تابهحال به یک
کافیشاپ رفته باشید و از بین فهرست
انواع نوشیدنیها بهسختی یکی را انتخاب
کــرده باشید .برخی آ نقــدر به یک طعم
عالقهمند میشوند که دوست دارند آن را
در خانه تهیه کرده و هرگاه میل داشتند،
بنوشند .امــا تهیه ایــن نوشیدنیهای
گرموسرد در کافیشا پها با دستگا ههای
مخصوصی انجام میشود که در منزل
وجـــود نــــدارد .مــا قصد داریـــم بــه شما
آموزش بدهیم تا با همان وسایل خانگی
یا یک وسیله ساده مانند موکاپات خانگی
نوشیدنی موردعالقه خود را تهیه کنید و از
آن لذت ببرید.

یکی از اتفاقات خوبی که ممکن است در فضای دانشگاه
برای هر دانشجویی رقم بخورد ،ازدواج است .ازدواجی
که اگر عاقالنه و منطقی باشد و درست هم حمایت شود
میتواند به یک فرصت فوقالعاده بــرای جــوان تبدیل
شود .رضا زیبایی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
که نظر مثبتی هم دربــاره ازدواج زودهنگام جوانان
دارد ،دراینباره به ما میگوید :وقتی صحبت از ازدواج
دانشجویی میکنیم ،منظور ازدواج در محیط دانشگاه
و با همه محدودیتهایی است که یک دانشجو دارد،
محدودیتهایی مانند نداشتن شغل ،مسکن و . ...برای
همین نیاز است که خیلی آگاهانهتر و محتا طتر به آن
نگاه کنیم.همه ما قبول داریم که هرچه ازدواج در ترمهای
باالتر اتفاق بیفتد ،بهویژه برای دانشجویان پسر ،آگاهانهتر
و با مشکالت کمتری همراه است ،اما نمیتوان برای
همه نسخه پیچید و گفت :بگذارید چندترم دیگر عاشق
شوید و بعد ازدواج کنید .ولی باید پذیرفت که ازدواج در
ترمهای پایین که سن دوطرف کم است ،بیشتر براساس
گرایشهای عاشقانه است و میتواند خیلی زود به جدایی
و سردی بینجامد .موضوعی که خود باعث افت تحصیلی
و بسیاری از مشکالت دیگر برای جوان دانشجو میشود.
ازطرفی یک دختر در سن 20سالگی آمادگی کاملی برای
ازداوج دارد ،درحالیکه یک پسر دانشجوی 20ساله این
شرایطراندارد؛یعنیوقتیقراراستکهتازهدرسبخواند،
دیگر از شغل و درآمد و خیلی پیششرطهای دیگر ازدواج
که البته ،برای خانواده دختر هم مهم است ،خبری نیست.

آمد هاند .بههمیندلیل افسردگی واکنشی نامیده
میشود و پساز گذشت مدتی ،مثال 6ماه کاهش پیدا
میکند.
وی میافزاید :هیچ آمــار دقیقی از میزان همین
افسردگی و اضطراب هم وجود ندارد و این اطالعات
هم براساس شواهد بالینی بر روی دانشجویان اعالم
میشود.

این کارشناس خانواده ،آمار فــراوان خودکشی را رد
میکند و توضیح میدهد :اینکه ادعا میشود میزان
خودکشی دانشجویان بیشتر است ،قبول ندارم و باید
گفت که بر اساس آمارها تعداد این خودکشیها بههمان
نسبتی است که در جامعه و بین اقشار مختلف دیده
میشود و برابر نرخ جمعیت است .تنهامشکل این است
که مشکالت این قشر بیشتر نمود پیدا میکند.
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دکتر صالحپور بیمار یهای روحی بین دانشجویان
مشهدی را هم همان افسردگی و اضطراب عنوان
میکند و میافزاید :همین تعداد هم باز با آمار این
اختالالت در جامعه برابری میکند.

عوامل بیرونی و اختالل زمینهای

وی به عوامل بروز این اختالالت اشاره و اظهار میکند:

بــرخــی از دانــشــجــویــان ممکن اســـت در روابـــط
خانوادگی ،زناشویی و کاری و همچنین در برخورد با
همکالسیهای خود دچار مشکل شوند که برای رفع
این مشکل الزم است کاری انجام دهند .این روانپزشک
به دانشجویان توصیه میکند و میگوید :مراکز مشاوره
دانشگاهها مکان خوبی برای مراجعه و درمان مشکالت
فردی و خانوادگی دانشجویان هستند .درحالحاضر
برخی از دانشگا ههای مشهد مــراکــزی دارنــد که
دانشجویان میتوانند به آن مراجعه کرده و از وخیم
شدن اختالالت پیشگیری کنند .دانشگاه فردوسی
مشهد یکی از مراکز بسیار خوب در این زمینه است .
به طور حتم یکی از راههای مناسب کاهش افسردگی در
بین دانشجویان پر کردن اوقات فراغت آنان ،پیشبینی
برنامههای شاد ،برگزاری کارگاههای مهارتآموزی و
کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی باشد.

