
درک بهتر از پیشگیری
کمــک بــه ایجــاد انعطــاف پذیــری ذهنــی  بــرای 
بــه  کمــک  بــرای  تــوان  مــی  اولیــه  ســنین  از 
در  بیمــاری  و  روانــی  اختــال  از  پیشــگیری 
ــان و مدیریــت و بهبــودی  ــان جوان میــان نوجوان
ــا  ــگیری ب ــرد. پیش ک ــاش  ــی ت ــای روان ــاری ه بیم
گاهــی زودرس از عائــم و بیمــاری روانــی شــروع  آ

. د می شــو
و  یادگیــری  بــا  تواننــد  مــی  معلمــان  و  والدیــن   
بــه نوجوانــان و  آمــوزش  مهــارت هــای زندگــی 
جوانــان بــه آنهــا درمقابلــه بــا چالــش هــای روزمره 
کننــد. حمایــت هــای  کمــک  در خانــه و مدرســه 
روانــی اجتماعــی در مــدارس و ســایر اجتماعــات 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
دخالــت  و  هــا  دولــت  توســط  گــذاری  ســرمایه 
آموزشــی  و  بهداشــتی  اجتماعــی،  هــای  بخــش 
بــر  برنامــه هــای جامــع، یکپارچــه و مبتنــی  در 
شــواهد بــرای ســامت روان جوانــان و نوجوانــان 
در  بایــد  گــذاری  ســرمایه  ایــن  اســت.  ضــروری 
جوانــان  و  نوجوانــان  گاهــی  آ افزایــش  جهــت  
و  خــود  روان  ســامت  از  بتواننــد  تــا  باشــد 
کننــد والدیــن و معلمــان  همساالنشــان مراقبــت 
بداننــد چگونــه از دوستانشــان، دانــش آمــوزان و 

کننــد.  زمینــه حمایــت  ایــن  کــودکان در 
 

سالمت روان
 جوانان و نوجوانان

 در جهان حال تغییر 



مقدمه:
زمانــی  بلــوغ  اولیــه  و ســال های  زمــان جوانــی   
خ  ر بســیاری  تغییــرات  زندگــی  در   کــه  اســت 
می دهــد، بــه عنــوان مثــال تغییــر مدرســه، تــرک 
بــرای  جدیــد.  کار  یــا  دانشــگاه  شــروع  و  خانــه 
بســیاری، ایــن زمان هــا هــم می توانــد  هیجــان 
گــر مدیریــت  انگیــز باشــد هــم اســترس زا. اســت و ا

نشــود منجــر بــه  مشــکات روانــی می شــود . 
 

شناخت رو به رشد اهمیت ایجاد تاب آوری
هــای  چالــش  بــا  مقابلــه  بــرای  خوشــبختانه، 
اهمیــت  از  رشــد  بــه  رو  شــناخت  امــروز  جهــان 
تــاب  ایجــاد  بــه جوانــان و نوجوانــان در  کمــک 
افزایــش  حــال  در  شــواهد  دارد.  وجــود  آوری، 
ســامت  از  محافظــت  و  ترویــج  کــه  اســت 
نوجوانــان و جوانــان نــه تنهــا بــه ســامت آنهــا  در 
کنــد، بلکــه  کمــک مــی  کوتاهمــدت و دراز مــدت 
کــه جوانــان و نوجوانــان ســالمی دارد  جامعــه ای 
می توانــد منجــر بــه مشــارکت بیشــتر در  نیــروی 
شــان  جامعــه  و  هایشــان  خانــواده  میــان  کار 

شــوند.
 

ســن  از  روانــی  هــای  بیمــاری  تمــام  از  نیمــی 
14 ســالگی شــروع مــی شــود، امــا اغلــب مــوارد 
ناشــناخته و درمــان نشــده اســت. از لحــاظ بــار 
بیمــاری در میــان نوجوانــان، افســردگی ســومین 
علــت اصلــی  در میــان افــراد15 تــا 29 ســال اســت. 
اســتفاده مضــر از مــواد مخــدر و الــکل در میــان 
جوانــان نوجوانــان یکــی از موضوعــات مهــم در 
کشــورها اســت و می توانــد منجــر بــه  بســیاری از 
نــا  جنســی  رابطــه  ماننــد  ک  خطرنــا رفتارهــای 
ک میشــود. اختــاالت  امــن یــا رانندگــی خطرنــا
خــوردن همچنیــن در میــان نوجوانــان و جوانــان 

کننــده اســت.  همچنــان نگــران 
 


