پیبم ّبی رٍاى ضٌبختی ثِ داًطجَیبى جذیذالَرٍد

سبزگبری ثب زًذگی داًطجَیی ،فرآیٌذی چٌذ ثعذی است .درایي زهیٌِ عَاهل خطر ٍ عَاهل
هحبفظ ًقص ثسسایی دارد .ضٌبسبیی هَقعیت ّبی خطر ٍ هذاخلِ درآى اٍلیي قذم پیطگیری از
آسیت ّبی رٍاًی اجتوبعی دٍراى داًطجَیی است .عَاهل خطر فردی ًظیر هطکالت ضخصیتی،
رٍاى ضٌبختی ٍ رٍاًپسضکی هطکل در دستیبثی ثِ هحجت ّیجبًی در رٍاثط اًسبًیً ،بکبهی ّب،
ضکست ّب ٍ ثذثیبری ّب ،هطکل در راثطِ خَد ثب دیگراى ،خیبل پردازی ٍ زًذگی رٍیبیی ،کوجَد
هْبرت اجتوبعیّ ٍ ،یجبى خَاّی ثبال هی تَاًٌذ ثِ طَر جذی سبزگبری ثب زًذگی داًطجَیی را ثِ
چبلص ثکطٌذ ٍ هبًعی اسبسی ثر سر راُ سبزگبری در ایي دٍراى ثبضٌذ از طرفی عَاهل هحبفظتی
درٍى فردی ًظیر تبة اٍری ،سرسختی رٍاى ضٌبختی ،سجک دلجستگی ایوي ،خَد کٌترلی ،خَش
ثیٌی ٍ حوبیت اجتوبعی قبدرًذ سبزگبری ثب زًذگی داًطجَیی را تسْیل ًوبیٌذ .اًتظبر هی رٍد کِ
داًطجَیبى جذیذالَرٍد ثتَاًٌذ اصَل رٍاى ضٌبختی زیر را سرلَحِ ارتقبی ثْذاضت رٍاى خَد
طی ایي دٍراى حسبس قرار دٌّذ:

·

دلْب تٌْب ثب یبد خذا آرام هی گیردً ،یبیص کٌیذ کِ ثْتریي ضًٌَذُ است.

·

عست ًفس ،الفجبی ثْذاضت رٍاًی ،عست ًفس خَد را ثِ خبطراهَر ثی ارزش ٍ کن اّویت

ًسبزیذ.

·

ضوب هسئَل سالهت جسوبًی ،رٍاًی ،اجتوبعی ٍ هعٌَی خَد ّستیذ.

·

ّرکس هحصَل اًذیطِ خَیص است ٍ .رفتبر ٍکردار ّر فردی ًتیجِ ضیَُ تفکر اٍست

پس خَاستبر رضذ خَد ثبضیذ.

·

آزردگی اًسبى از رٍیذادّب ًیست ،ثلکِ ًبضی از دیذگبُ اٍ ًسجت ثِ رٍیذادّب است

·

زًذگی داًطجَیی ثب تجبرة ضکست ٍ هَفقیت در ّن آهیختِ است ٍ اًذیطِ ّبی

جسَراًِ هبًٌذ ضطرًج ثبزی هی هبًٌذکِ حولِ هی کٌٌذ ،ثب ٍجَد احتوبل ضکست ایي هَضَع هی
تَاًذ آغبز یک پیرٍزی ثبضذ ،ثب هَفقیت خَد را گن ًکٌیذٌّ .ر ثرقراری ارتجبط سبلن ثب دیگراى ٍ
تطبثق هفیذ ثب هحیط از خصَصیبت رضذ رٍاًی هٌبست است.

·

خَة صحجت کردى ٍ ثِ دیگراى فرصت حرف زدى دادى ثبعث افسایص دٍستبًوبى هی ضَد

ٍ در ضوي اهکبى ضٌبخت ثیطتر آًْب را ثِ هب هی دّذ.

·

ّر راثطِ ای هتفبٍت است ٍ فقط رٍاثط اًسبًی سبلن در زًذگی ثبعث افسایص کبرائی ٍ

کبّص اختالالت عصجی هی گردد.

·

ثِ هَقعیت فعلی خَد ثعٌَاى یک داًطجَی تَاًوٌذ فکر کٌیذ ،آیب هی داًیذ هلیَى ّب ًفر

حبضرًذ ّر کبری اًجبم دٌّذ تب ایي هَقعیت ضوب را داضتِ ثبضٌذ .سعی کٌیذ ًعوت ّب ٍ جٌجِ
ّبی هثجت زًذگی تبى را تحسیي کٌیذ ٍ ًعوت ّب را ثِ خبطر ثسپبریذ.

·

اهرٍز داضتي ّذف در زًذگی قذرت است ،پس ثب ّذف گسیٌی در یک هحیط داًطگبّی

خَد را هقتذر ٍ آرام سبزیذ.

·

ّر ٍقت ثرای دستیبثی ثِ هَفقیت ٍ کوبل از کلوِ ثبیذ در صحجت ّبیتبى استفبدُ کٌیذ ،ثِ

فطبر رٍاًی خَد اضبفِ هی کٌیذ ٍ آراهص رٍاى خَد را کبّص دّیذ کلوِ ترجیح هی دّن یب ّر
کلوِ هٌبست تر دیگری را جبیگسیي ثبیذّب کٌیذ تب زًذگی راحت تر ثٌظر ثرسذ.

·

ثِ خَدتبى حق اضتجبُ کردى ٍ غیرکبهل ثَدى ثذّیذ ٍ در عیي حبل ضبد ثبضیذ ٍ هعتقذ

ثبضذ کِ الیق دٍست داضتي ّستیذ ٍ هی تَاًیذ در یک دًیبی پر تالطن زًذگی کٌیذ .اگر فکر هی
کٌیذ ثبزًذُ هی ضَیذ ،ثبزًذ ضذُ ایذ .زیرا در ایي دًیب پلِ اٍل ًردثبى هَفقیت ارادُ خَد ضخص
استّ ،وِ چیس ثِ حبلت رٌّی ضوب ثستگی دارد.

