ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪابهداشت روا

ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻫامن ﺳﻼﻣﺖ ﻓﮑﺮ و ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ روح ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻬﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در زﻧﺪﮔﯽ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد« ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از »ﺑﻮدن« اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻞ ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﻼش ،ﺳﺎمل ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮدی و اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را
در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿامری ﻫﺎی روﺣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه ،ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﮐﻤﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ ﻓﮑﺮ و روان ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ رﺳﯿﺪه و ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ:
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ«.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﯿامری و ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﺳﺎمل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻫﺪاف ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده:
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴامﻧﯽ ،رواﻧﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﺟﺘامﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده.
ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿامﻧﻪ و ﺣﻔﻆ اﴎار ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ وﻟﯽ در ﺑﯿﺮون ﻣﺪاﻓﻊ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘامد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اﺣﱰام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮان.
ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ.
آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﱪد اﻫﺪاف ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺘامﻋﯽ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧـﯽ دارد:
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺎد و ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺣﱰام ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗ ّﻮت ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دارد. اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ او از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻗﯿﻖ اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞو اﺣﺴﺎس ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ دارد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ را ﺗﺤ ّﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت را دارد. از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘامﻋﯽ ،ﮐﻨﱰل و ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ منﯽ دﻫﺪ. اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫامﻫﻨﮓ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. -ﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا او را آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﺮای

ﺧﻮد ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
 دﻧﯿﺎ را ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺧﺮت ﻣﯽ داﻧﺪ. راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺎﺑﺮ ،ﺻﺎدق ،درﺳﺘﮑﺎر و ﺑﺨﺸﻨﺪه ،اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸنت اﺳﺖ. در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﻓﺮد ﻣﻮﺟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ.ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ:
ﺗﻐﺬﯾﻪ :ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت و ﭘﯿﺮوی ﺑﻪ
ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻮع و ﺗﺤ ّﻮل ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ُﺳﺲ و ﻫﻨﮕﺎم اﺿﻄﺮاب
ﯾﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﮔﺎز زدﻧﯽ متﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺎی
و ﻗﻬﻮه را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﱰی دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺧﻮردن ﻟﺬّت ﺑﱪﯾﻢ.
اﯾامن :اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،از ﻓﺮد اﻓﴪده و
ﻣﺄﯾﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪوار و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺎزد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻨﺎک اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ.
او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اوﺳﺖ ،در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ دارد و ﺗﻮﺟﻪ دارد.
اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺎ
اﻣﺮاض ﺧﻄﺮﻧﺎک را از ﭘﺎی در آورد ،اﯾﻤﻦ ﺷﻮد.
ﻣﺪرﺳﻪ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اوﻟﯿﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﻂ در ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻠﯽ و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘامﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻼﺻﻪ منﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دوﺳﺖ
داﺷنت و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮ ّﺟﻪ ،آﻧﺎن
را در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ درﺳﺖ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی را ﻣﯽ آﻣﻮزد و راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی،
دﯾﮕﺮ آزاری و ﺣﺴﺎدت را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ورزش :ﯾﮑﯽ از رﻣﻮز ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴامﻧﯽ و رواﻧﯽ ورزش اﺳﺖ.
اﻓﺮاد دارای آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴامﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ و ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ.
ورزش ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ در ﻓﺮد ﺷﺪه ،او را ﻣﺘﻌﺎدل ،ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ورزش ،ﺷﺨﺺ ﮐﻤﱰ دﭼﺎر ﺣﺴﺎدت ،ﺣﻘﺎرت و ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
راه ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧـﯽ ﻓﺮزﻧﺪان:
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻣﺘﺎﻧﺖ آن ﻫﺎ را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ.
در ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،درد دل و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﯿﻪ رواﻧﯽ و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد در
اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ از ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﻟﺬّت ﺑﱪﯾﻢ.
ﺑﺎ ﭘﺮورش اﺑﻌﺎد روﺣﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

ﺑﺎ اﺣﱰام ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻋﺘامد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺟﺬاب و ﭘﺮ ﻧﺸﺎط ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات،
ﻇﺮﻓﯿﺖ داﺷنت ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ ،ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻮدن ،اﺣﱰام ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ...
اﺳﺖ .ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل و
ﻓﺎرغ از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﯿﺎن منﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ و رﻓﺘﺎری ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد آن ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،از ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﺎدی ،ﺻﻔﺎ و آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﴎﮐﻮب اﺣﺴﺎﺳﺎت آزاردﻫﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺣﺴﺎدت و ﮐﯿﻨﻪ
ﺗﻮزی و  ...آن اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺎن و ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﴎزﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ آنﻫﺎ ،ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ اﻣﯿﺪ داﺷنت را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
»اﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﭘﯿﺮوزی در ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﺎت«
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮزﻧﺪان از دﯾﮕﺮان ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮﻫﺎی اﺣﺘامﻟﯽ
ﻣﻌﺎﯾﺐ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﯽ ﮐﻪ »اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ان اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮد آن اﻓﺮاد«
در ﻋﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ،در اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ او
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸنت ﭘﻨﺪاری ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ رﻣﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ در ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫرن ارﺗﺒﺎط ﺳﺎمل و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
در ﻣﻮاﻗﻊ ﴐوری ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ منﯽ ﺗﻮان ﺣﻞ ﮐﺮد ،در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﻬﱰ اﺳﺖ از ﻣﺸﺎور ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎس ﯾﺎری ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ.
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻧﻘﻄﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ داروی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و اﺿﻄﺮاب ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا و رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ
ﺧﻮد و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن – ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده

