مقـالههـای علمـی -تـرویجـی

بهداشــت روانــی
دانشآمــوزان در

مــدارس

نجمه عزیزی ناصر آبادی ،کارشناس ارشد
فقه و مبانی حقوق اسالمی ،مدرس دانشگاه
علمی کاربردی ،دبیر دبیرستان دخترانه سما
دوره اول واحد یاسوج

چکیـده
بســیاری از مــردم از بهداشــت روانــی تصویــری از بیماریهــای حــاد روانــی در ذهــن دارنــد در صورتــی کــه بحــث پیرامــون بهداشــت روانــی بــه
معنــی یافتــن راههایــی بــرای پــرورش مهارتهایــی مطلــوب اجتماعــی در دانــش آمــوزان اســت.
از آنجــا کــه شــخصیت کــودک در خانــواده و مدرســه پیریــزی میشــود لــذا در ایــن بحــث بــرای بررســی موضــوع بــه نقــش و اهمیــت ایــن دو
نهــاد در پیشــگیری از مشــکالت روانــی دانــش آمــوزان پرداختــه شــده اســت.
بنابرایــن عوامــل مؤثــر در بهداشــت روانــی دانشآمــوز کــه بایــد بــه طــور همزمــان مــورد توجــه والدیــن ،معلمــان و مربیــان قــرار گیــرد ،بــه طــور
خالصــه بیــان شــدهاند کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه ایمــان ،مدرســه ،تغذیــه ،ورزش بــه وســیله معلمــان اشــاره کــرد کــه در پایــان بــرای
ایجــاد یــک محیــط روانــی ســالم پیشــنهادهایی نیــز ارائــه گردیــده اســت.
کلید واژه :بهداشت ،روان ،سالمت ،ایمان

مقـدمـه
بــه کارگیــری اصــول بهداشــت روانــی در مدرســه کار آســانی نیســت و نیــاز بــه همــکاری و مشــارکت ســایر عوامــل انســانی مدرســه وخانــواده دارد.
بیماریهــای روانــی از بــدو پیدایــش بشــر وجــود داشــته و هیــچ فــردی ،از هیــچ طبقــه اقتصــادی ـ اجتماعــی خاصــی ،در مقابــل آنهــا مصونیــت
نداشــته و خطــری اســت کــه بشــر را مرتبـاً تهدیــد میکنــد .خوشــبختانه نهضــت بهداشــت روانــی در نیــم قــرن اخیــر ،افــکار غلــط و خرافــات در
مــورد ایــن بیماریهــا را کنــار گذاشــته و نشــان داده کــه ا ّوالً بیماریهــای روانــی ،قابــل پیشــگیری بــوده و ثانی ـاً در صورتــی کــه ماننــد ســایر
بیماریهــا بــه موقــع تشــخیص داده و تحــت درمــان قــرار گیرنــد بــه همــان نســبت از مزمــن شــدن و عــوارض آنهــا کاســته خواهــد شــد .در
راســتای همیــن ایــده ،بهداشــت روانــی جزئــی از بهداشــت عمومــی محســوب مــی شــود.
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تعریف بهـداشت روانـی و ویژگیهـای افراد سـالم

بهداشــت روانــی عبــارت اســت از؛ «پیشــگیری از اختــاالت روانــی
و بــه کاربــردن روشهایــی بــرای ایجــاد محیطــی ســالم کــه طــی آن
شــخص بتوانــد بــه دور از تــرس ،خشــم ،اضطــراب و … بــه ســوی
موفقیــت گام بــردارد و خــود را بــه عنــوان فــردی مســئولیتپذیر و
دارای عــزت نفــس بــه جامعــه عرضــه نمایــد».
افــرادی کــه از نظــر بهداشــت روانــی ســالم هســتند دارای
ویژگیهایــی بــه شــرح زیــر میباشــند:
1 .1ادراک درست از واقعیت.
2 .2شناخت خود و تو انایی های خود.
3 .3داشتن روابط بین فردی سالم.
4 .4برخورداری از کارایی حرفه ای بسیار باال.

عوامـل مؤثـر در بهـداشت روانـی

 -1تغذیه

حــاالت روحــی مــا در انتخــاب نــوع غذایــی کــه میخوریــم مؤثرنــد.
بنابرایــن بــا شــناخت خــود و ســوخت و ســاز بــدن میتوانیــم بــا
انتخــاب مــواد خوراکــی متناســب بــه آرامــش بیشــتری دســت یافتــه
و از خــوردن لــذت ببریــم.
 -2ایمان

اعتقــادات و باورهــای مذهبــی قــادر اســت در مصیبتهــای زندگــی،
از فــرد افســرده و مأیــوس ،انســانی امیــدوار و محکــم بســازد ،چنانکــه
هرگــز خــود را تنهــا و بیمنــاک احســاس نکنــد .چــون بــاور دارد کــه
خــدا پیوســته بــا اوســت و در رویارویــی بــا ســختیهای زندگــی
تنهــا نیســت و خــدای مهربــان بــه او عالقــه و توجــه دارد .ایــن بــاور
موجــب میشــود کــه فــرد علیــه انــزوا طلبــی و گوشــهگیری کــه
بســیاری از مبتالیــان بــه امــراض خطرنــاک را از پــای در م ـیآورد،
ایمن شــود.

تکریــم شــخصیت ،محبــت و توجــه ،آنــان را در مســیر صحیــح هدایت
میکنــد ،دانشآمــوز در مدرســه چگونگــی برقــراری روابــط درســت
عاطفــی ،ســازگاری بــا دیگــران و مســئولیت پذیــری را میآمــوزد
و راههــای مبــارزه بــا کینــه تــوزی ،دیگــر آزاری و حســادت را یــاد
میگیــرد.
 -4ورزش

ورزش یکــی از رمــوز ســامت جســمانی و روانــی اســت .خصوصــاً
ورزش پیــاده روی ،موجــب تقویــت اعتمــاد بــه نفــس در فــرد شــده،
او را متعــادل ،متفکــر و ســازگار بــا محیــط میکنــد .و در نتیجــه از
ســامت روانــی بهتــری برخــوردار خواهــد بــود.

 -3مدرسه

مســئولیت اولیــای مدرســه فقــط در علــم آمــوزی خالصــه نمیشــود.
مدرســه مســئول تغییــر و اصــاح رفتارهــای ناســازگارانه و تأمیــن
بلــوغ عاطفــی و ســامت روانــی دانــش آمــوزان نیــز میباشــد.
در مدرســه فرزنــدان دوســت داشــتن را تجربــه میکننــد ،معلــم بــا

پیشـنهادهـا

بــه منظــور بهبــود وضــع بهداشــت روانــی دانــش آمــوزان چنــد راه
کار بــه شــرح زیــر پیشــنهاد میشــود:
پیشنهاد برای کادر محترم مدارس

تقویت رفتارهای مثبت در دانش آموزان.

برگزاری کالسهای تربیتی برای والدین دانش آموزان.
اســتفاده از نظریــات اولیــا در جهــت پیشــبرد اهــداف آموزشــی
مدرســه.
ایجــاد ارتباطــی مؤثــر و صمیمــی بیــن معلمــان و اولیــای
د ا نشآ مــو ز ا ن .
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معرفــی منابــع مفیــد مناســب در زمینــهی بهداشــت روانــی بــرای
بــاال بــردن ســطح آگاهــی والدیــن.
مشــارکت دادن والدیــن دربــارهی مســائل آموزشــی ،بهداشــتی و….
دانــش آمــوزان.
فرصت دادن به دانشآموز برای بیان مشکالت خود.
پیشنهاداتی برای والدین محترم

 اگــر بــا ناراحتیهــای روانــی کــودکان ،نوجوانــان ،و جوانــان رو
بــرو شــدیم ،بــا حوصلــه و متانــت آنهــا را برطــرف نماییــم و از
تصمیمــات عجوالنــه بپرهیزیــم.
 از مشاهده فعالیتهای مفید جدید فرزندانمان لذت ببریم.

 بــا احتــرام بــه دیگــران بــه بهداشــت روانــی خــود و دیگــران
کمــک کنیــم.
 زمینههای اعتماد را فراهم کنیم.
 بــه احساســات فرزندمــان توجــه کنیــم و ویژگیهــای آنهــا را
بشناســیم.
 بــه دســت آوردن بهداشــت روانــی منــوط بــه رو بــرو شــدن بــا
واقعیــت ،ســازگار شــدن بــا تغییــرات ،و ظرفیــت داشــتن
 بــرای مقابلــه بــا اضطرابهــا کــم توقــع بــودن ،احتــرام قائــل شــدن
بــرای دیگــران الزم اســت و بکوشــیم ایــن شــرایط در خانواده فراهم شــود.
 رفتــار والدیــن در خانــواده بــه گونــه ای باشــد تــا فرزنــدان خــود
را در زندگــی شــاد ،خوشــحال و فــارغ از هــر گونــه گرفتــاری ببیننــد.
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