مهم ترین مهارت های مقاومتی در برابر فشار
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٭با اعتماد به نفس نه بگویید.
٭برای نه گفتن تان دلیل بیاورید.
٭از تکنی ــک ضب ــط ص ــوت اس ــتفاده کنی ــد:
پاس ــخ منف ــی ت ــان را مث ــل ی ــک ن ــوار ضب ــط
شــده چندیــن بــار تکــرار کنیــد تــا مخاطــب
تـــان متقاعـــد شـــود کـــه نمیتوانـــد نظـــر
ش ــما را ع ــوض کن ــد.
٭پیـــام هـــای غیـــر کالمـــی خـــود را بـــا پیـــام
کالمـــی تـــان ســـازگار ســـازید.
٭از حضــور در مــکان هایــی کــه احتمــال مــی
دهیــد در آن جــا بــرای مصــرف مــواد تحــت
فشــار قــرار بگیریــد ،خــودداری کنیــد.
٭با افراد پر خطر رفت و آمد نکنید.
٭در براب ــر انج ــام رفتاره ــای غی ــر قانون ــی ،از
خودت ــان مقاوم ــت نش ــان دهی ــد.
٭کســـانی کـــه شـــما را تحـــت فشـــار قـــرار
میدهنـــد بـــه انجـــام رفتارهـــای ســـالم
تشـــویق کنیـــد.

تأثیر خود مراقبتی بر
سالمتروان جوانان و
نوجوانان

خود آ گاهی

چند مهارت خودمراقبتی

مهمترین مهارتهای کنترل استرس

خودآ گاهــی ،اولیــن گام بــرای برنامــه ریــزی بــه
منظــور خودمراقبتــی اســت .همــه مــا از نقــاط
ضعــف و قــوت خــود ،آ گاه هســتیم و ایــن آ گاهی،
بــه مــا قدرتــی میدهــد کــه بــا آن مــی توانیــم
تغییراتــی را بــه وجــود بیاوریــم کــه زندگــی خــود
را عــوض کنیــم .خودآ گاهــی بــه مــا کمــک مــی
کنــد تــا قــدرت مــان بــرای تغییــر را کشــف کنیــم
و بــا تمرکــز بــر وجــود ارزشــمندمان  ،هدفمنــد
زندگــی کنیــم .پــی بــردن بــه آنچــه بــرای مــا مهــم
اســت  ،گامــی بــزرگ بــرای دســتیابی بــه موفقیــت
اســت .در واقــع ،تمرکــز مــا بــر وجــود ارزشــمندمان
(ترکیــب احساســات ،وا کنــش هــا ،شــخصیت و
رفتــار ) اســت کــه آینــده مــا را مــی ســازد .بایــد بــه
شــیوه زندگــی کــه بــرای خــود برگزیــده ایــم ،توجــه
کنیــم .آیــا بــرای زیســتن ،شــیوه زندگــی ســالمی
را انتخــاب کــرده ایــم یــا زمــان ایجــاد برخــی از
تغییــرات اســت ؟

حل تعارض:

شــما مــی توانیــد اســترس خــود را تحــت کنتــرل
در آوریــد .اولیــن قــدم ،شــناخت هــر چــه بهتــر
خودتــان اســت .بایــد ببینیــد عکسالعملتــان
در شــرایط مختلــف چگونــه اســت؟ چــه عواملــی
باعــث اســترس تــان میشــود؟ پــس از پاســخ
گویــی بــه ایــن ســواالت ،مراحــل زیــر را طــی کنید:

اختــاف بیــن دو یــا چنــد نفــر را تعــارض مــی
گوینــد.
کلید طالئی حل تعارض «مذا کره» است.
فنون انجام صحیح مذا کره:
٭ ٭گوش دادن
٭ ٭اجازه صحبت به دیگری دادن
٭ ٭پرداخت ــن ب ــه مس ــئله و دنب ــال مقص ــر
نب ــودن
٭ ٭راه حل ارائه دادن
٭ ٭پرداختن به یک مسئله (نه بیشتر)
٭ ٭همدلی کردن
٭ ٭جدا کردن احساس از رفتار
٭ ٭به کار گرفتن فن وقفه
٭ ٭به کار گرفتن روش برد  -برد
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٭اولویتها را مشخص کنید.
٭تمریــن مواجــه بــا موقعیتهــای اســترسزا
انج ــام دهید.خواس ــتههای خـــود را
بررس ــی کنی ــد.
٭سبک زندگی سالمی داشته باشید.
٭روش ه ــای تم ــدد اعص ــاب کـــه برایتـــان
مفی ــد اس ــت بیابی ــد.
٭تغیی ــرات را ب ــه عن ــوان جزئـــی از زندگـــی
بپذیریــد .زمــان اســتراحت و تفریــح داشــته
باش ــید
٭یاد بگیرید نه بگویید.
٭ ورزش کنید.
٭به زندگی معنوی خود غنا ببخشید.
٭دفتر یادداشت روزانه داشته باشید.
٭ بچه شوید.

