ارتقا سالمت هیجانی
"احؼاػاتی ًثاؽ"" ،هٌغقی تلوین تگیش" ٍ " ًگزاس احؼاػات تِجای تَ تلوین تگیشد ".ایي قثیل جوالت کِ اص کَدکی ّوَاسُ ؿاًِتِؿاًِ اهَس تشتیتی تِ ها
هٌتقل ؿذُ ،حاهل ایي پیام پٌْاى اػت کِ احؼاػات دس کل ًویتَاًذ خَب تاؿذ ٍ یا دػتکن هٌثع قاتل اػتٌاد ٍ اسصؿوٌذی تشای تَجِ کشدى ٍ كشف ٍقت ٍ
اًشطی ًیؼت .پغ تیدلیل ًیؼت کِ تؼیاسی اص ها دس تضسگؼالی ،آگاّاًِ ٍ ًاآگاّاًِ تالؽ هیکٌین کِ عَاعفهاى سا ػشکَب کٌین ٍ یا تا اجتٌاب اص آًْا تِ
ّشؿکل ًادیذُؿاى تگیشین ٍ .تِّویي دلیل اػت کِ تؼیاسی اص ها اص ػالهت یا دسگیشی ّیجاًاتواى تا هـکالت هختلف ًاآگاّین ٍ اكَال تالؿی تشای تْثَد
حال احؼاػاتواى ًوی کٌین .حال آًکِ ایي عَاعف پٌجشُ ای سٍتِ دًیای دسٍى هاػت کِ ها سا دس ؿٌاخت دًیای تی تذیل ٍ هٌحلش تِ فشد خَد یاسی هاى هی
کٌذ.
دسػت اػت کِ تشای تلوین گیشی كحیح دس اهَس هختلف صًذگی ًثایذ تٌْا تِ احؼاػات تکیِ کشد ٍ تْتش آى اػت کِ تالؽ کٌین ٍاقع تیٌاًِ تِ هؼایل
تٌگشین ،اها ػشکَب کشدى ٍ اجتٌاب اص عَاعف ػثة هی ؿَد ایي هٌثع تِ كَست یک هٌثع اًشطی آهادُ اًفجاس دسآیذ کِ دس هَاقع تحشاى ٍ صهاًی کِ اًشطی
سٍاًی ها هعغَف تِ تٌؾ پیؾ س ٍػت ،اص قیذ فـاس خاسج ؿذُ ٍ کٌتشل ها سا تِ دػت گیشًذ .افشادی کِ عَاعفـاى سا پزیشفتِ اًذ تَاًوٌذی تیـتشی دس هذیشیت
آًْا داسًذ ٍ تْتش تا عَاعف ًاخَؿایٌذؿاى کٌاس هی آیٌذ .آًْا ّوچٌیي تِ دلیل تاالتش تَدى ػغح اًشطی دس دػتشػـاى قادس خَاٌّذ تَد تْتش تا تحشاًْای صًذگی
کٌاس تیایٌذ ٍ چالؾ ّای پیؾ سٍ سا سفع کٌٌذ .پغ استقا ػالهت ّیجاًی ٍ تِ کاسگیشی هْاستْای تَجِ تِ حال دسٍى ٍ تْثَد آى دس تؼیاسی صهیٌِ ّا هی تَاًذ
هَثش تاؿذ.
حال خَب سٍاًی ٍ عاعفی تٌْا تِ هعٌی ًذاؿتي تیواسی سٍاًی ٍ یا دسگیش ًثَدى تا عَاعف هٌفی ًیؼت .دس ٍاقع ػالهت ّیجاًی دس گشٍ داؿتي احؼاع خَب
ًؼثت تِ خَد ٍ صًذگی ٍ ًیض تَاى هقاتلِ تا چالؾ ّای صًذگی ٍ ایجاد سٍاتظ خَب تا دیگشاى اػت.
افشادی کِ ػالهت ّیجاًی داسًذ تِ سغن ٍجَد چالـْا ،احؼاع سضایتوٌذی داسًذ ٍ قادسًذ تخٌذى ٍ تفشیح کٌٌذ .ایي افشاد هعٌی ٍ چشایی صًذگی ؿاى سا هی
داًٌذ ٍ تشای استثاعات ٍ فعالیتْایـاى ّذف داسًذ .قادسًذ تا تٌـْای صًذگی هقاتلِ کٌٌذ ٍ اص ػختی ّا عثَس کٌٌذ .اعتواد تِ ًفغ ٍ عضت ًفغ تاالیی داسًذ .تِ
خَتی قادسًذ تا دیگشاى استثاط تشقشاس کٌٌذ ٍ سٍاتغـاى سا حفظ کٌٌذ .تِ اػتقثال تغییش ٍ تْثَد دس صًذگی ؿاى هی سًٍذ ٍ هی تَاًٌذ خَد سا تا ؿشایظ هختلف
ػاصگاس کٌٌذ ٍ .دس ًْایت قادسًذ تعادل سا تیي جٌثِ ّای هختلف صًذگی ،تشای هثال کاس ٍ تفشیح ،حفظ کٌٌذ .ایي ٍیظگی ّای هثثت تِ فشد کوک هی کٌذ تا
عولکشد تْتشی دس صًذگی داؿتِ تاؿذ ٍ تْتش تتَاًذ تا چالـْای صًذگی سٍتِ سٍ ؿَد .تشای کؼة ایي ٍیظگی ّا چِ تایذ کشد؟
احؼاػات خَد سا تـٌاػیذ ٍ آًْا سا تپزیشیذ .ایي اهش تِ ؿوا کوک هی کٌذ تا تعادل تیي عَاعفتاى سا حفظ کٌیذ ٍ ًؼثت تِ هـکالت اًعغاف تیـتشی اص خَد
ًـاى دّیذ .ایي ٍیظگی یکی اص عَاهل هْن دس ٍیظگی هَثشی تِ ًام تاب آٍسی اػت .تاب آٍسی تِ ؿوا کوک هی کٌذ کِ تِ سغن ٍجَد هـکالت دس صًذگی ٍ
هَقعیتْای ًاخَؿایٌذ تتَاًیذ اص پغ آًْا تشتیاییذ ٍ تذٍى احؼاع اضغشاب ،افؼشدگی ٍ یا ػایش عَاعف هذاخلِ گش چالؾ پیؾ سٍ سا تا هَفقیت اص ػش تگزساًیذ
ٍ دًیا سا تا دیذی هثثت تٌگشیذ.
خَد سا دٍػت تذاسیذ .تشای استقا ػالهت سٍاى تْتش اػت تِ خَد تَجِ ک ٌیذ .اگش خَدتاى فشكت کافی تشای تَجِ تِ خَد اختلاف ًذّیذ ٍ تِ خَد تَجِ
کافی ًکٌیذ ًثایذ اص دیگشاى ًیض چٌیي اًتظاسی داؿتِ تاؿیذ .تایذ خَد سا دٍػت تذاسیذ ٍ تِ ًیاصّایتاى آگاُ ٍ ًؼثت تِ سفع آًْا حؼاع تاؿیذ .تِ فعالیتْایی
تپشداصیذ کِ ػثة تشؿح اًذسٍفیٌْا ٍ ایجاد حال خَب هی ؿَد .ػغح اًذسٍفیي دس خَى تا فعالیتْایی ًظیش ٍسصؽ هٌظن ،تالؽ تشای یادگشفتي هؼایل تاصُ هثال اص
عشیق خَاًذى کتاب ٍ ؿشکت دس کالػْا ،لزت تشدى اص صیثایی عثیعت ٍ آثاس ٌّشی ٍ اًجام کاسّایی کِ دس دیگشاى تاثیش هثثت هی گزاسد ٍ تحؼیي ٍ تاییذؿاى
سا تش هی اًگیضد تاال هی سٍد .گْگاُ تشای خَد ّذیِ تخشیذ ٍ صهاًی سا تشای خَؿحال کشدى خَد اختلاف دّیذ .تشای پیذا کشدى تْتشیي ساُ تشای خَؿحال
کشدى خَد هی تَاًیذ خَد سا تِ چـن یک دٍػت تثیٌیذ ٍ تالؽ کٌیذ تا یک تشًاهِ سیضی هشتة ؿادؽ کٌیذ .خَد سا دسگیش فعالیتْای ّیجاى اًگیض ٍ خالقاًِ
کٌیذ .دس پی یافتي هعٌای صًذگی ٍ دسک ّذفوٌذ تَدى حضَستاى تاؿیذ ٍ تا جذیت آى سا دًثال کٌیذ.

اص عشفی تشای هواًعت اص ػشکَتگشّای افضایؾ اًذسٍفیي تْتش اػت اص تٌؾ دٍسی ،یا ػغح اضغشاتواى سا هذیشیت کٌین ٍ عادات ًاػالوواى سا هحذٍد کٌین .اص
هْوتشیي ایي عاد ات دس استثاط تا حال خَب سٍحی ًگشاًی اػت .گشچِ تؼیاسی اص ها ایي حال سا تجشتِ کشدُ این ٍ هی داًین سّایی اص آى تِ آػاًی هوکي
ًیؼت ،اها ساّکاسّای هختلفی تشای گزس اصیي حال پیـٌْاد هی ؿَد .اص آى جولِ تکٌیکْای آساهؾ تخـی ،هذیتیـي ّای اكَلی ،تکٌیک ّای تَقف فکش ٍ یا
توشکض تش هؼایل دیگش ٍ ایجاد آگاّاًِ اؿتغال رٌّی اػت .تشای آهَصؽ ّش یک اصیي ساّکاسّا تِ هتخلق ٍ یا هٌاتع یاسیگش هعتثش ًظیش کتاتْا هشاجعِ کٌیذ.
اكل دیگش دس هشاقثت اص خَد تَجِ تِ ػالهت جؼن اػت" .عقل ػالن دس تذى ػالن اػت"ً .وی تَاى اص یک جؼن سًجَس ٍ خؼتِ اًتظاس داؿت کِ ّوشاُ خَتی
تشای استقا ػالهت سٍاى تاؿذ .جؼن ٍ سٍاى تا یکذیگش استثاط تٌگاتٌگی داسًذ .الثتِ ایي تِ آى هعٌا ًیؼت کِ فقذاى ػالهت جؼن تِ عَس قغع تِ اص دػت سفتي
ػالهت سٍاى هٌجش خَاّذ ؿذ .تلکِ تِ هعٌای حفظ ّش هقذاس ػالهتی اػت کِ دس اختیاس ها قشاس داسد .تشای حفظ تعادل جؼن خَب تخَاتیذ ،خَب اػتشاحت
کٌیذ ،خَب ٍ هفیذ تخَسیذ ٍ هٌاػة ٍ هتٌاػة ٍسصؽ کٌیذ .حتوا دس ؿثاًِ سٍص خَد سا دس هعشم ًَس خَسؿیذ قشاس دّیذ .هغالعات ثاتت کشدُ کؼة  01تا
 01دقیقِ ًَس خَسؿیذ دس ّش سٍص ًقؾ هْوی دس تْثَد ّیجاًات داسد .اص هلشف ػیگاس ،الکل ٍ ػایش هَاد ٍاتؼتِ کٌٌذُ ٍ هخشب جذا خَدداسی کٌیذ .هیضاى
آػیة پزیشی ّش یک اص ها دس تشاتش ایي داسٍّا هتفاٍت اػت ٍ هی تَاًذ دس تشخی اص ها عَاسم جثشاى ًاپزیش ٍ دایوی تِ جای تگزاسد.
سٍاتظ اجتواعی سا جذی تگیشیذ .دٍهیي اكل دس استقا تاب آٍسی ،تِ عٌَاى یکی اص پایِ ّای اكلی ػالهت ّیجاًی ،داؿتي سٍاتظ ػالن ٍ هَثش اجتواعی اػت .ها
اًؼاًْا تِ عٌَاى هَجَدات اجتواعی ًیاص داسین کِ تا ّن ًَعاى خَد دس استثاط هٌظن ٍ ّذفوٌذ تاؿین .تشیا تفشیح ،دسددل ٍ حتی احؼاع هفیذ تَدى ها تایذ خَد
سا دس حلقِ دٍػتاى خَب قشاس دّین .دٍػتاًی کِ اص ها حوایت هی کٌٌذ ٍ دس ؿشایظ ػخت یاسیگش ها ّؼتٌذ .کؼاًی کِ ؿًٌَذُ ّای خَتی ّؼتٌذ ٍ ها هی
تَاًین تشای دسددل تِ آًْا اعتواد کٌین ٍ تعذ اص آى احؼاع ػثکی کشدُ ٍ اص تٌؾ سّایی یاتین .کؼاًی کِ قضاٍتواى ًوی کٌٌذ ٍ ّیجاًاتواى سا هی پزیشًذ.
عَاعف هخفی دس پـت کل واتواى سا دسک هی کٌٌذ ٍ تشای حل هـکل کٌاسهاى هی هاًٌذ .سٍؿي اػت کِ ایي هؼیشی دٍ عشفِ اػت .ها ًیض تایذ چٌیي دٍػتاًی
تاؿین تا تتَاًین احؼاع خَتی اص حضَسهاى کؼة کٌین .ایي حغ هفیذ ٍ هثوش ثوش تَدى ًقؾ هْوی دس ػالهت سٍاى داسد.
گشٍّْای دٍػتی هفیذ دس اعشافتاى سا تـٌاػیذ ٍ تا آًْا دس استثاط تاؿیذ .هٌتظش ًثاؿیذ تا دیگشاى تِ ػوت ؿوا تیایٌذ .فعاالًِ ٍاسد حلقِ دٍػتی تا افشاد هغلَب
ؿَیذ .سٍصاًِ تا افشاد هختلف دس استثاط تاؿیذ .اص پـت کاهپیَتش ٍ اص دسٍى كفحات کتاتْا ٍ هجالت خاسج ؿَیذ .تشای دٍػتی تا دیگشاى فقظ تِ خَاًذى
سا ّکاسّا اکتفا ًکٌیذ .تعذ اص یادگیشی هْاست ّای دٍػتیاتی ٍاسد عول ؿَیذ .فعالیتْای داٍعلثاًِ سا جذی تگیشیذ .ایي قثیل فعالیتْا فضای هٌاػثی تشای دٍػتی
ٍ آؿٌایی تا دیگشاى فشاّن هی آٍسد.
ٍ دس پایاى عَاهل هخاعشُ آهیض تشای ػالهت سٍاى سا تـٌاػیذ ٍ دس كَست لضٍم تِ ػشاغ هتخلق تشٍیذٍ .اتؼتگی ّای ًا ایوي دس کَدکی ،فقذاًْا ٍ تجاسب
تؼیاس دسدًاک دس کَدکی ٍ تضسگؼالی ،هلشف هَاد هخذس ،دسهاًذگی ٍ اػتیلال ٍ تیواسی ّای جؼوی ٍ سٍاًی اص جولِ ایي عَاهل ّؼتٌذ .چٌاًچِ تا ایي
ؿشایظ سٍتِ سٍ ؿذیذ ٍ ًتَاًؼتیذ تِ تٌْایی اص پغ آًْا تش تیاییذ ٍ یا ایٌکِ تِ سغن تالؽ صیاد ٍ تِ کاس تشدى ساّکاسّای هختلف ًتَاًؼتیذ حال خَب داؿتِ
تاؿیذ ،حتوا تِ ػشاغ یک هتخلق حیغِ ػالهت سٍاى تشٍیذ .تِ عالٍُ چٌاًچِ دسگیش هـکالت خَاب ،حفظ توشکض ،احؼاع غنً ،اساحتی ،تٌْایی ٍ هلشف
هَاد تَدیذ ٍ یا ایٌکِ افکاس خَدکـی ٍ آػیة صدى تِ خَد تِ ػشاغتاى آهذ حتوا تا یک هتخلق هالقات کٌیذ.
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