٭ ٭ایجـــاد زمینـــه هـــای مناســـب بـــرای
ش ــكوفائی اس ــتعداد ه ــای درس ــی  ،هن ــری
٭

٭

٭

٭

 ،ورزشـــی و...
٭ایج ــاد زمین ــه ه ــای مناس ــب ب ــرای هوی ــت
یابـــی ،اســـتقالل فـــردی ،عـــزت نفـــس و
تثبیـــت شـــخصیت ســـالم
٭فراهـــم نمـــودن شـــرایط مشـــاركت
دانشآمـــوزان و دانشـــجویان در انجـــام
امـــور مرتبـــط بـــا محیـــط هـــای آموزشـــی
٭تقوی ــت باوره ــا و ارزش ــهای مل ــی و مذهب ــی
كـــه منجربـــه حفـــظ ســـامت روان آنهـــا
میشـــود.
٭برگـــزاری جلســـات آ گاه ســـازی بـــرای
دانشآمـــوزان و دانشـــجویان در جهـــت
آمــوزش مهارتهــای زندگــی ،كنتــرل اســترس
و تامی ــن بهداش ــت روان ــی ازتوصی ــه های ــی
اس ــت ك ــه درارتق ــاء بهداش ــت روان ــی ای ــن
گ ــروه ه ــا موث ــر اس ــت.

نقش محیط های آموزشی
در سالمت روان جوانان و
نوجوانان

جوانــان و نوجوانــان در فراینــد رشــد و بالندگــی
خــود ،مهارتهــای ارتباطــی ونحــوهی مقابلــه
بــا چالشهــای زندگــی را یــاد میگیرندکــه پایــه
ریــزی شــخصیت افــراد در بزرگســالی مــی باشــد
 .از آن جــا کــه ایــن ســنین بیشــتر اوقــات خــود
را در محیطهــای آموزشــی میگذراننــد  ،روشــن
اســت کــه ایــن فضاهــا تأثیــرات مهمــی بــر ســامت
روانــی دانــش آمــوزان و دانشــجویان در آینــده
دارد .بخصــوص ایــن ســن کــه از مراحــل مهــم و
برجســته رشــد وتکامــل اجتماعــی و روانــی فــرد
بــه شــمار مــیرود و نیــاز بــه تعــادل هیجانــی و
عاطفــی  ،کســب مهارتهــای اجتماعــی الزم در
دوســت یابــی ،شــناخت زندگــی ســالم وچگونگــی
برخــورداری از آن را دارد .
افزایــش کیفیــت زندگــی  ،رضایتمندی از زندگی و
احســاس ارزشــمندی از مقولــه هــای بســیار مهــم
در حفــظ ســامت روان افــراد هــر جامعــه اســت،
کــه بــی شــک بعــد از خانــواده یکــی از مهمتریــن
محیــط هــای تامیــن کننــده و موثــر در ایــن
خصــوص محیطهــای آموزشــی ازقبیــل مدرســه
ودانشــگاه اســت ،بــه دلیــل حضورگــروه هــای
ســنی خاصــی درمحیــط هــا ی آموزشــی فــوق
(کــودکان  ،نوجوانــان و جوانــان )  ،ایــن محیــط
هــا در تامیــن و حفــظ ســامت روان ایــن گــروه هــا
از اهمیــت و حساســیت خاصــی برخــوردار اســت
کــه همــواره مــورد توجــه متخصصیــن ســامت
روان بــوده و هســت.

از این رو عواملی مانند:
٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭محیط فیزكی،
٭وسایل و امكانات آموزشی و ورزشی
٭ ساعات درسی
٭ نح ــوه تعام ــل و ارتب ــاط بی ــن مدرس ــین،
اس ــاتید ب ــا فرا گی ــران
٭آش ــنائی دان ــش آم ــوزان و دانش ــجویان ب ــا
روش ــها و تكنی ــك ه ــای مهارته ــای زندگ ــی ،
٭ احس ــاس مفی ــد ب ــودن و خالقی ــت جه ــت
تامی ــن س ــامت روان

از اولویت های یك برنامه آموزشی است.
مســاله قابــل توجــه ایــن اســت كــه ایــن دســته
از گــروه هــای ســنی بیشــتر اوقــات خــود را در
ایــن محیــط هــا مــی گذراننــد و روشــن اســت
كــه فضــای فیزیكــی وقوانیــن و مقــررات ایــن
موقعیــت هــا تاثیــرات مهمــی بــر ســامت افــراد در
بزرگســالی دارد.

نقــش مهارتهــای زندگــی در تامیــن ســامت
روان جوانــان و نوجوانــان
جوانــان و نوجوانــان در فراینــد رشــد و بالندگــی
خــود ،مهارتهــای ارتباطــی و نحــوهی مقابلــه
بــا چالشهــای زندگــی را یــاد میگیرندکــه پایــه
ریــزی شــخصیت افــراد در بزرگســالی مــی باشــد
از آن جــا کــه ایــن ســنین بیشــتر اوقــات خــود را
در محیطهــای آموزشــی مــی گذراننــد ،روشــن
اســت کــه ایــن فضاهــا تأثیــرات مهمــی بــر ســامت
روانــی دانشــجویان و دانــش آمــوزان در آینــده
دارد.
توصیههایی در ارتقاء بهداشت روانی
دانشآموزان و دانشجویان:
٭ ٭آ گاه ســازی معلمیــن  ،اســاتید و مســئولین
مدرس ــه و دانش ــگاه در اتح ــاد ش ــیوه ه ــای
ارتباط ــی و تربیت ــی مناس ــب
٭ ٭رفــع عوامــل تخریــب كننــده بهداشــت
روانــی معلمیــن و اســاتید مدرســه دانشــگاه
٭ ٭ب ــه روز رس ــانی اطالع ــات و آ گاهـــی هـــای
مش ــاوران ،مربی ــان بهداشـــت و مراقبیـــن
س ــامت و ارتق ــای توانمنـــدی هـــا و
مهارته ــای آنه ــا
٭ ٭بهب ــود ش ــرایط فیزیك ــی محیـــط هـــای
آموزش ــی
٭ ٭زمین ــه ه ــای آس ــیب را در آنهـــا از قبـــل
شناس ــائی ك ــرد

