٭ ٭ ایج ــاد فض ــای آرام مش ــورت ب ــا نوج ــوان،
راهنمایـــی بـــرای انتخـــاب صحیـــح ،درک
وضعیـــت بحرانـــی  ،کمـــک بـــه شـــناخت
مســـائل و مشـــکالت و نحـــوه صحیـــح
برخ ــورد ب ــا آن  ،ایج ــاد اعتم ــاد  ،راهنمای ــی
در انتخـــاب دوســـت.
٭ ٭تشـــویق بـــرای فعالیـــت درگروههـــای
همس ــال مث ــل ورزش ،هن ــر  ،درس و غی ــره
....نظ ــارت ب ــر نیازمن ــدی ه ــای بهداش ــت
و س ــامتی مث ــل تغذی ــه  ،دادن اطالع ــات
م ــوردل ــزومدرب ــارهتصمیم ــاتمه ــمزندگ ــی
٭ ٭آمـــوزش دادن مهارتهـــای زندگـــی بـــه
نوجـــوان از جملـــه مهارتهـــای مربـــوط بـــه
کس ــب درآم ــد پ ــس ان ــداز و فعالی ــت ه ــای
اقتصـــادی
کمک به دستیابی استقالل اجتماعی
ضــروری اســت قبــل از نوجوانــی مبانــی ارزشــی
فعالیــت هــای اجتماعــی ،پذیرفتــن مســئولیت
و پاســخگو بــودن در قبــال ایــن مســئولیت را بــه
او آمــوزش داده شــود و در صــورت انجــام موفــق
مســئولیتش مــورد تأییــد واقــع شــود تــا دچــار
مشــکل نشــود.
اســتقالل جوانــان و نوجــوان از خانــواده و
تصمیــم گیــری
در گــروه جــوان و نوجــوان کــم کــم ارتبــاط بــا
خانــواده کــم رنــگ و تمایــل بــه دوســتان و
همســاالن پررنــگ میشــود .ایــن همــان جایــی
اســته کــه نوجــوان اســتقالل را تجربــه میکنــد.

ایــن دوران گــذرا اســت و در واقــع نوجــوان
در اواخــر دوره پیونــدش بــا خانــواده محکــم
تــر خواهــد شــد و در اوایــل هــم پیونــدش بــا
خانــواده سســت نمــی شــود بلکــه در کنــار ارتبــاط
بــا خانــواده بــه تدریــج مایــل اســت جنبــه هــای
دیگــری از ارتبــاط اجتماعــی را تجربــه کنــد .
والدیــن بــرای اینکــه بــه اســتقالل جوانــان و
نوجــوان خــود کمــک کننــد چــه بایــد بکننــد؟
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭هماهنگ با پدیده رشدی عمل کنند
٭والدی ــن بای ــد بدانن ــد ج ــوان ونوج ــوان چ ــه
م ــی خواهن ــد
٭گوش دادن فعال به او
٭قض ــاوت نم ــی کنیم.اف ــکارش را کوچ ــک
نم ــی ش ــماریم
٭س ــریعا راه ــکار ارائ ــه نم ــی دهی ــم اج ــازه
پیش ــرفت گفتگ ــو را م ــی دهی ــم
٭ارتباط ــی گ ــرم و ت ــوام ب ــا احس ــاس امنی ــت
و ب ــه دور از قض ــاوت توهی ــن  ،تحقی ــر و
س ــرزنش حا ک ــم باش ــد
٭ ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن ش ــرایط الزم اس ــت
والدی ــن اوق ــات ب ــا کیفی ــت را ب ــا نوج ــوان
خ ــود س ــپری کنن ــد

سبک زندگی سالم
جوانان ،نوجوانان و
سالمت روان

ســامت روان :حالتــی از رفــاه اســت کــه در
آن هــر فــرد بــه توانایــی خــود واقــف اســت و
میتوانــد بــا فشــارهای طبیعــی زندگــی کنــار
بیایــد ،بــه صــورت مفیــد و ثمربخــش کار کنــد
و قــادر بــه مشــارکت در جامعــه خــود باشــد.
بــه طــور کلــی ،مــی تــوان گفــت توانایــی
داشــتن ارتبــاط موثــرو هماهنــگ بــا دیگــران،
تغییــر و اصــاح محیــط فــردی و اجتماعــی،
حــل تضادهــا و تمایــات شــخصی بــه طــور
منطقــی ،تــوان وا کنــش در برابــر انــواع تجربیات
زندگــی بــه صــورت انعطــاف پذیــر و معنــی دار
اجــزای مهــم و بــه هــم پیوســته ای هســتند
کــه مــی تواننــد کیفیــت ســامت روان فــرد را
تضمیــن کننــد.
برخی ویژ گیهای شخصی که دارای
بهداشت روانی سالم است:
مثبت اندیش و شاد است.
بــه خــودش و دیگــران احتــرام میگــذارد و بــا
دیگــران ســازگار اســت.
نســبت بــه خــود ،خانــواده و جامعــه بیتفــاوت
نیســت.خودش را میشناســد و از نقــاط ضعــف
وقــوت خــود آ گاه اســت.
توانایــی حــل مســاله را دارد و در مقابــل نا کامــی
ســریع تســلیم نمیشــود و از تکنیــک هــای حــل
مســاله اســتفاده میکنــد.
از انعطافپذیــری بیشــتری برخــوردار اســت و
روابــط بیــن فــردیاش ســازنده اســت.
شــناخت او از واقعیــت نســبتا دقیــق اســت و
بــرای رســیدن بــه هدفهــای خــود براســاس

عقــل و احســاس عمــل میکنــد.
نســبت بــه خــود ،نگــرش مثبــت دارد و نا کامیهــا
را تحمــل میکنــد.
برای زندگی هدف و برنامهریزی دارد.
به قوانین جامعه احترام میگذارد.
در انجام کارهایش متعادل رفتار میکند.
ســبک زندگــی ســالم عملکــرد ذهنــی و روانــی
انســان را بهبــود بخشــیده و موجــب ارتقــای
ســامت روان و بهبــود کیفیــت زندگــی انســان
شــود.
بهداشــت روانــی ،همــان ســامت فکــر و
قــدرت ســازگاری فــرد بــا محیــط و اطرافیــان
اســت .در بهداشــت روانــی افــراد خانــواده
مهمتریــن ســهم را در شــکل دهــی بهداشــت
روانــی و شــخصیت دارنــد ،خانــواده ای کــه در
آن عشــق ،عالقــه و محبــت بــه انــدازه کافــی
مبادلــه مــی شــود ،ســامت روانــی افــراد آن تــا
حــد زیــادی تامیــن اســت.
بــرای حفــظ و ارتقای بهداشــت روانی نیــز بایــد
اصولــی را رعایــت کــرد کــه برخــی از مهمتریــن آنهــا
عبــارت اســت از:
٭
٭
٭
٭

٭ارزش دادن به نیازهای خود
٭لذت بردن از کار خود
٭مقابله با مشکالت عاطفی
٭ایجاد تعادل بین کار و زندگی

به دست آوردن رضایت از زندگی
چگونه سبک زندگی مان را تغییر دهیم؟
راه هــای گونا گونــی بــرای تغییــر در ســبک زندگــی
وجــود دارد ،ولــی ثابــت شــده بــا ورزش ،تغذیــه و
رژیــم غذایــی مناســب  ،صــرف زمــان در طبیعــت،
ایجــاد روابــط ســالم بیــن فــردی ،تفریــح ،ایجــاد
آرامــش و مدیریــت اســترس ،گرایــش بــه مباحــث
معنــوی و خدمــت بــه دیگــران میتــوان شــیوه
زندگــی را بــه ســوی ســامت پیــش بــرد.
مــواردی کــه میتوانــد زندگــی ســالم و ســامت
روان را بــه جــوان و نوجــوا ن عرضــه کنــد
عبارتنــد از:
* ابــراز عالقــه و محبــت بــه نوجــوان
،میتوانداحســاس شایســتگی در نوجــوان را
افزایــش دهــد.
* درکنــار آنــان مانــدن  ،دوســت بــودن بجــای
اربــاب و دشــمن بــودن  ،ایجــاد عــزت نفــس در
نوجــوان  ،دادن شــخصیت بــه آنــان بــه ترتیبــی
کــه نوجــوان نیــاز بــه نشــان دادن خــود بــه طریــق
رفتارهــای پرخطــر و ماجراجویانــه نداشــته باشــد

