مهارت های معنوی چیست؟
بــا توجــه بــه رشــد و توســعه زندگــی انســان و
پیچیدگیهــای ارتباطــی جــوان و نوجــوان بــا
دنیــای درون و بیــرون ،آموختــن مهارتهــای
معنــوی در زندگــی ،ضرورتــی انکارناپذیــر اســت.
چگونــه مهــارت هــای معنــوی جوانــان و
نوجوانــان را در خانــواده ،مدرســه و جامعــه
تقویــت نماییــم؟
٭ ٭پرورش بعد معنوی و دینی از ابتدای
دوران کودکی در خانواده با مشاهده
نگرش و رفتار معنوی والدین آغاز
میشود.
٭ ٭کودک و نوجوان از والدین و اطرافیان
خود می آموزد که رابطه با خداوند معنای
کامل و ارزشمند تری به زندگی میدهد.
٭ ٭جوان و نوجوان باید تاثیر این ارتباط
معنوی را در رابطه عاطفی و محبت آمیز
والدین با خود و اطرافیان ببینند.
٭ ٭والدین در مسایل و مشکالت زندگی ،با
مدد گرفتن از خداوند به فرزندان خود
می آموزند که هرگز ناامید نشود و تا آنجا
که میتواند با تالش و ایمان به یاری
خداوند ،مسایل زندگی خود را مدیریت
نماید.

ا گــر بدنبــال رشــد معنــوی جوانــان و نوجوانان
خود هســتیم:
٭ ٭ فقط و فقط باید برای او یک الگوی
درستی از انسان معنوی و معلم معنوی
باشیم.
٭ ٭به آنها فرصت انتخاب ارزش های معنوی
را بدهیم.
٭ ٭نوجوان و جوان با شرکت در مناسک و
آیین های دینی هویت دینی خود را کامل
میکند.
٭ ٭مشارکت در ارائه خدمات اجتماعی به
نیازمندان ،لذت از خودگذشتگی و ارزش
های انسانی را به نوجوانان و جوانان
میآموزد.

معنویت و سالمت روان
جوانان و نوجوانان
(نوجوانی سالم  -مسیر تجربه معنوی)

مقدمه

آیا در هزاره جدید معنویت افول کرده است؟

پرورش معنویت در جوان و نوجوان

ســازمان جهـــانی بهداشــت ،در ICD-10
ســـامت عمومــی را بــه عنــوان حالتی از بهزیســتی
كامــل جســمی ،روانــی و اجتمـــاعی و معنــوی
تعریــف كــرده اســت.
نوجوانــی و جوانــی یــك مرحلــه بحرانــی در
زندگــی اســت كــه بــا گــذر از كودكــی بــه بزرگســالی
مشــخص میشــود كــه در آن اختــاالت هویتــی
و روانــی بــه احتمــال بیشــتری شــكل میگیرنــد
و یــا ظاهــر میشــوند .عــاوه بــر ایــن ،برخــی
عوامــل خطــر زا نیــز بــه طــور خــاص ایــن مرحلــه از
زندگــی را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد .اختــاالت
اضطرابــی ،رفتارهــای جنســی پرخطــر ،مصــرف
مــواد ،الــكل و تنبا كــو از جملــه ی خطرهایــی
اســت كــه در نوجوانــان و جوانــان دارای بعــد
معنــوی ضعیــف رخ میدهــد.

برخــاف آنچــه کــه اغلــب بــه نظــر مــی رســد ،در
فرهنــگ هــای معاصــر غــرب ظهــور معنویــت
چشــمگیر اســت ،بطــوری کــه از نیمــه دوم
قــرن بیســتم شــاهد افزایــش چشــمگیر عالقــه
بــه معنویــت در عمــوم جوامــع هســتیم .نتایــج
مطالعــه ای بــر روی دانــش آمــوزان مــدارس
آمریــکا نشــان میدهــد 90 ،درصــد دانــش آمــوزان
بــه خداونــد اعتقــاد دارنــد.
امــروزه مفهــوم معنویــت از آنچــه کــه بــه طــور
ســنتی فــرض مــی شــد ،فراتــر رفتــه اســت و بــه
عنــوان یــک نیــاز متعالــی در فطــرت انســان هــا
بــرای شــناخت مفهــوم و معنــای زندگــی خــود،
گســترده شــده اســت.

در مســیر پــرورش بعــد معنــوی ،پیــش از هــر
چیــز نیــاز اســت ،کــه میــزان خودآ گاهــی معنــوی
نوجــوان بررســی گــردد.
چگونــه خودآ گاهــی معنــوی جــوان و نوجــوان را
بســنجیم؟
خودآ گاهــی معنــوی اســاس دســتیابی انســان
بــه کمــال اســت  .جوانــان و نوجوانــان در فراینــد
هویــت یابــی خــود ،بدنبــال یافتــن هــدف و
معنــای زندگــی اســت.

معنویت چیست؟
تــاش انســان بــرای برقــراری رابطــه بــا خــود،
خداونــد ،طبیعــت و انســان هــای دیگــر اســت.
تــا كنــون هــزاران مقالــه كــه در پایــگاه داده هــای
علمــی منتشــر شــده انــد ،نشــان مــی دهنــد كــه
معنویــت و مذهــب بــر ســامت جســمانی و روانــی
تأثیرگــذار اســت

ویژ گــی هــای ز یــر نشــان دهنــده ،جــوان و
نوجــوان برخــوردار از خودآ گاهــی معنــوی
ا ســت:
٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭باوری قوی نسبت به ارزشمندی زندگی
٭ اعتقاد و توکل به وجودی متعالی
(خداوند) که همواره پشتیبان اوست
٭پایبندی به ارزش های واالی انسانی
٭ قدرت خودارزیابی و خودکنترلی
٭ هدفمندی در زندگی
٭پذیرش سختی ها و تالش برای رفع
مشکالت زندگی

