ﺧﻼﺻﮫ ﻓﯾﻠم
ﻣﻘدﻣﮫ
ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و دوره ﻣﮭﻣﯽ
ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیھﺎی آﯾﻧده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﯾن دوره ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﺎ
اﺳﺗرسھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺣران ھوﯾت ،ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳوی
ﮔروه دوﺳﺗﺎن وارد ﻣﯽﺷود ،ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣدرﺳﮫ ،ھﻧﺟﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﺿﺎی
ﻣﺟﺎزی و اﯾﻧﺗرﻧت از ﺟﻣﻠﮫ ﺣوزهھﺎی اﺳﺗرسزا در ﻧوﺟواﻧﺎن ھﺳﺗﻧد.
در اﯾن ﻓﯾﻠم ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽاﻧدازﯾم ﺑﮫ اﺳﺗرس در دوره ﻧوﺟواﻧﯽ و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ واﻟدﯾن
ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از وی در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧوﺟوان دوره ﭘرﺗﻧش
را ﻣﯽﮔذراﻧد ،اﻧﺟﺎم دھﻧد .در اﺑﺗدا در ﻣورد ﻣﺎھﯾت اﺳﺗرس ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺑدن ھﻧﮕﺎم اﺳﺗرس رخ ﻣﯽدھد و ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر اﻧﺳﺎن ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﻣﯽدھﯾم.
اﺳﺗرس ﭼﯾﺳت؟
ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺑدن ﻣﯽاﻓﺗد؟ و ﭼﮕوﻧﮫ واﻟدﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻧوﺟوان
از اﺳﺗرس رﻧﺞ ﻣﯽﺑرد؟
اﺳﺗرس واﮐﻧﺷﯽ طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﮭم ﺑرای ﺣﻔظ ﺑﻘﺎی ﻣﺎﺳت .در ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺎ
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،در ﺷراﯾط ھﺎی ﺗﮭدﯾدآﻣﯾزی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾم ﮐﮫ ﺑدن ﻣﺎ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﯾﺎ
ﻓرار از ﺧطر ﺧود را آﻣﺎده ﮐرده اﺳت.
ﻧوﺟواﻧﯽ ﮐﮫ از اﺳﺗرس رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﮕران ،ﻧﺎآرام ،ﻧﺎﺷﮑﯾﺑﺎ ،ﺑﯽ ﺗﻣرﮐز
و دﭼﺎر ﺿﻌف ﺣﺎﻓظﮫ اﺳت .اﯾن اﺳﺗرس ﻣﻣﮑن از ﺑﺎ دردھﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﮑﻣﯽ و
ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋﺿﻼت ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺷﺎﻧﮫھﺎ و ﮔردن ھﻣراه ﺑﺎﺷد .ﻧوﺟواﻧﯽ ﮐﮫ
اﺳﺗرس دارد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺎﻟتھﺎی اﻧدوه و اﻓﺳردﮔﯽ را ﺑروز دھد.
ﻧوﺟوان از ﺣﺿور در ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و اﻧﺟﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﻔرح ﭘرھﯾز ﻣﯽﮐﻧد.
در واﻗﻊ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت اﺳﺗرس آﺳﯾبزا ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ،ﭼﮭره ای ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ دارد.
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی دﮐﺗر و رواﻧﺷﻧﺎس ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ واﻟدﯾن ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻧوﺟواﻧﺎن
در ﻣدﯾرﯾت ﮐردن اﺳﺗرس
• ﺑﮫ ﻧوﺟوان ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧظم و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی در ﻋﺎدات روزاﻧﮫ
ﭼون ،ﻏذا ﺧوردن ،ﺧواﺑﯾدن و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑدﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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•

ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧوﺟوان ﺑﺗواﻧد اﺣﺳﺎﺳﺎت ،ﻋواطف و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧود را
ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
روی ﻣوﺿوع ﺣﺳﺎس ﻧﺷوﯾد در ﻣورد اﺣﺳﺎس ﺧودﺗﺎن و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ
ﮐﺎری ﺑﮭﺗر اﺳت اﻧﺟﺎم ﺷود ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑدھﯾد .ﯾﺎدآور ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان
از اﺷﺗﺑﺎھﺎت آﻣوﺧت.
اﺳﺗرس ﺧود را ﺑﮫ ﻧوﺟوان ﻣﻧﺗﻘل ﻧﮑﻧﯾد
ﺑﮫ ﻧوﺟوان در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗرس دارد ﮔوش ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ وی در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد

ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﮫ واﻟدﯾن
• ﻧوﺟوان را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﯾد
• ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧوﺟوان ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی روزاﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ روز ﺑدون
اﺳﺗرﺳﯽ را ﺑﮕذراﻧد.
• ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮫ ﺳﺋوال ﮐﻧﯾد اﻣﺎ ﺑر ﺟواب از ﺳوی ﻧوﺟوان ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻧﮑﻧﯾد.
• ﻟﺣظﺎت ﺷﺎد و ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧدهای ﺑﺎ ﻧوﺟوان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
• ﺑﮫ ﻧوﺟواﻧﺗﺎن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد.

