
بـــرای  ٭ مناســـب  هـــای  زمینـــه  ایجـــاد 
شـــكوفائی اســـتعداد هـــای درســـی ، هنـــری 

و... ورزشـــی   ،
ایجـــاد زمینـــه هـــای مناســـب بـــرای هویـــت  ٭

و  نفـــس  عـــزت  فـــردی،  اســـتقالل  یابـــی، 
تثبیـــت شـــخصیت ســـالم

مشـــاركت  ٭ شـــرایط  نمـــودن  فراهـــم 
انجـــام  در  دانشـــجویان  و  دانش آمـــوزان 
آموزشـــی هـــای  محیـــط  بـــا  مرتبـــط  امـــور 

و  ٭ ملـــی  ارزش هـــای  و  باورهـــا  تقویـــت 
كـــه منجربـــه حفـــظ ســـالمت روان  مذهبـــی 

می شـــود. آنهـــا 
بـــرای  ٭ ســـازی  گاه  آ جلســـات  برگـــزاری 

جهـــت  در  دانشـــجویان  و  دانش آمـــوزان 
كنتـــرل  زندگـــی،  مهارت هـــای  آمـــوزش 
اســـترس و تامیـــن بهداشـــت روانـــی ازتوصیـــه 
ـــی  ـــه درارتقـــاء بهداشـــت روان ك هایـــی اســـت 

گـــروه هـــا موثـــر اســـت. ایـــن 

نقش محیط های آموزشی 
در سالمت روان جوانان  و 

نوجوانان



جوانــان و نوجوانــان در فراینــد رشــد و بالندگــی 
ارتباطــی ونحــوه ی مقابلــه  خــود، مهارت هــای 
پایــه  یــاد می گیرند كــه  را  بــا چالش هــای زندگــی 
ریــزی شــخصیت افــراد در بزرگســالی مــی باشــد 
كــه ایــن ســنین بیشــتر اوقــات خــود  .  از آن جــا 
را در محیط هــای آموزشــی می گذراننــد ، روشــن 
كــه ایــن فضاهــا تأثیــرات مهمــی بــر ســالمت  اســت 
روانــی  دانــش آمــوزان و دانشــجویان در آینــده 
ــه از مراحــل مهــم و  ك دارد. بخصــوص ایــن ســن 
برجســته رشــد وتكامــل اجتماعــی و روانــی فــرد 
بــه شــمار مــی رود و نیــاز بــه تعــادل هیجانــی و 
كســب مهارت هــای اجتماعــی الزم در  عاطفــی ، 
دوســت یابــی، شــناخت زندگــی ســالم وچگونگــی 

برخــورداری از آن را دارد .
كیفیــت زندگــی ، رضایتمندی از زندگی و  افزایــش 
احســاس ارزشــمندی از مقولــه هــای بســیار مهــم 
در حفــظ ســالمت روان افــراد هــر جامعــه اســت، 
ــواده یكــی از مهمتریــن  ــه بــی شــک بعــد از خان ك
ایــن  در  موثــر  و  كننــده  تامیــن  هــای  محیــط 
خصــوص محیط هــای آموزشــی ازقبیــل مدرســه 
هــای  حضورگــروه  دلیــل  بــه  اســت،  ودانشــگاه 
فــوق  آموزشــی  هــا ی  ســنی خاصــی درمحیــط 
)كــودكان ، نوجوانــان و جوانــان ( ، ایــن محیــط 
گــروه هــا  هــا در تامیــن و حفــظ ســالمت روان ایــن 
از اهمیــت و حساســیت خاصــی برخــوردار اســت 
توجــه متخصصیــن ســالمت  مــورد  كــه همــواره 

روان بــوده و هســت. 
 

از این رو عواملی مانند:

محیط فیزكی، ٭
وسایل و امكانات آموزشی و ورزشی  ٭
 ساعات درسی  ٭
 نحـــوه تعامـــل و ارتبـــاط بیـــن مدرســـین،  ٭

گیـــران  اســـاتید بـــا فرا
دانشـــجویان  ٭ و  آمـــوزان  دانـــش  آشـــنائی 

مهارت هـــای  هـــای  تكنیـــك  و  روشـــها  بـــا 
، زندگـــی 

 احســـاس مفیـــد بـــودن و خالقیـــت جهـــت  ٭
تامیـــن ســـالمت روان

 از اولویت های یك برنامه آموزشی است.
ــته  ــن دس ــه ای ك ــت  ــن اس ــه ای ــل توج ــاله قاب  مس
در  را  خــود  اوقــات  بیشــتر  ســنی  هــای  گــروه  از 
اســت  روشــن  و  گذراننــد  مــی  هــا  محیــط  ایــن 
ایــن  مقــررات  و  وقوانیــن  فیزیكــی  فضــای  كــه 
موقعیــت هــا تاثیــرات مهمــی بــر ســالمت افــراد در 

دارد. بزرگســالی 

 
نقــش مهارت هــای زندگــی در تامیــن ســامت 

روان جوانــان و نوجوانــان 

ــی  ــد و بالندگ ــد رش ــان  در فراین ــان و نوجوان جوان
خــود، مهارت هــای ارتباطــی و نحــوه ی مقابلــه 
پایــه  یــاد می گیرند كــه  را  بــا چالش هــای زندگــی 
ریــزی شــخصیت افــراد در بزرگســالی مــی باشــد  
كــه ایــن ســنین بیشــتر اوقــات خــود را  از آن جــا 
گذراننــد، روشــن  در محیط هــای آموزشــی مــی 
كــه ایــن فضاهــا تأثیــرات مهمــی بــر ســالمت  اســت 
آینــده  در  آمــوزان  دانــش  و  دانشــجویان  روانــی 

دارد.

توصیه هایی در ارتقاء بهداشت روانی 
دانش آموزان و دانشجویان:

گاه ســـازی معلمیـــن ، اســـاتید و مســـئولین  ٭ آ
مدرســـه و  دانشـــگاه در اتحـــاد شـــیوه هـــای 

ارتباطـــی و تربیتـــی مناســـب
بهداشــت  ٭ كننــده  تخریــب  عوامــل  رفــع 

دانشــگاه مدرســه   اســاتید  و  معلمیــن  روانــی 
گاهـــی هـــای  ٭ بـــه روز رســـانی اطالعـــات و آ

مشـــاوران، مربیـــان  بهداشـــت و مراقبیـــن 
و  هـــا  توانمنـــدی  ارتقـــای  و  ســـالمت 

آنهـــا مهارت هـــای 
هـــای  ٭ محیـــط  فیزیكـــی  شـــرایط  بهبـــود 

شـــی ز مو آ
قبـــل  ٭ از  آنهـــا  در  را  آســـیب  هـــای  زمینـــه 

كـــرد شناســـائی 




