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 بهداشت روانی

 فصل اول

 یف و موضوع مطالعه ی بهداشت روانتعر

 سه منبعتعریف بهداشت روانی از 

 بزرگ روانشناسی الروسفرهنگ  .1

 سازمان جهانی بهداشت .2

 انجمن بهداشت روانی کانادا  .3

 

 اساس تعریف فرهنگ روانشناسی الروس، بهداشت روانی:  بر .1

 استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و موثر کار کردن 

 برای موقعیت های دشوار انعطاف پذیر بودن 

 برای بازیابی تعادل خود توانایی داشتن 

 بهداشت، بهداشت روان: اساس تعریف سازمان جهانی  بر .2

 های اجتماعی، روانی و جسمی. شتوانایی کامل برای ایفای نق 

 .بهداشت روانی تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست 

 یف سازمان بهداشت روان کانادا:رتع ساسا تعریف بهداشت روان بر .3

 نگرش های مربوط به خود 

 نگرش های مربوط به دیگران 

 نگرش های مربوط به زندگی 

. رضایت از خوشی 3. آگاهی از ضعف های خود 2بر هیجان های خود . تسلط 1 نگرش های مربوط به خود:

 های ساده

. 3. احساس تعلق به یک گروه 2. عالقه به دوستی های طوالنی و صمیمی 1 نگرش های مربوط به دیگران:

 قابل محیط انسانی و مادیاحساس مسئولیت در م

. توانایی اخذ 3. توسعه ی امکانات و عالیق خود 2یرش مسئولیت ها پذ 1 نگرش های مربوط به زندگی:

 . ذوق خوب کار کردن4تصمیمات مشخص 
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 بهداشت روانی

 اساس مکاتب مختلف روانشناسی:  بر یتعریف بهداشت روان

 مکتب زیست گرایی:

روانی زمانی وجود دارد که بافت  این مکتب اساس پزشکی را تشکیل می دهد. به اعتقاد این مکتب، بهداشت

ها و اندام بدن به طور سالم کار کنند، هر نوع اختالل در دستگاه عصبی فرآیندهای شیمیایی بدن اختالل 

 روانی به همراه خواهد داشت.

 مکتب روان کاوی:

عنصر مختلف شخصیت یعنی نهاد، من و من  سهبین داشت روانی، کنش متقابل و موزون معتقد است که به

 .برتر می باشد. به این ترتیب من )خود/ایگو( باید بتواند بین تعارض های نهاد و من برتر تعادل ایجاد کند

تنها عنصر ذاتی شخصیت است. عنصری که به هنگام تولد حضور دارد. منبع تمام نیروهای غریزی فرد  نهاد:

به شیوه های تکانشی و غیر  می کند. می خواهد بالفاصله ارضا شود. معموالًاست. از اصل کسب لذت پیروی 

 منطقی و غیر اخالقی دارد.

از تولد به بعد همراه با رشد کودک ساخته می شود. من تابع اصل واقعیت است. تحلیل می  خود( :من )ایگو/

 کند، می فهمد و سازگار می شود.

ز می شود. از اصل آرمانی و کمال جویی پیروی می کند، برای فرد در اوایل کودکی آغا من برتر )فراخود(:

 وجدان اخالقی فراهم می کند، او را از مصونیت های والدین، تابوها و الزامات اجتماعی آگاه می کند.

 مکتب رفتارگرایی:

قویت ها در اثر ت. رفتار ناسالم مانند سایر رفتاردر تعریف بهداشت روانی بر سازگاری فرد با محیط تأکید دارد

 آموخته می شود. بنابراین بهداشت روانی رفتاری است که آموخته می شود.

 مکتب انسان گرایی:

کوفایی. شیین و رسیدن به سطح خودهای سطح پاکه بهداشت روانی یعنی ارضای نیازاین مکتب معتقد است 

ودشکوفایی او جلوگیری کند، اختالل هر عاملی که فرد را در سطح ارضای نیازهای سطح پایین نگه دارد و از خ

 رفتاری بوجود خواهد آورد.
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 بهداشت روانی

 مکتب بوم شناسی: 

 دیگر ویکبوم شناسی یعنی مطالعه ی محیط های زندگی موجودات زنده و مطالعه ی روابط این موجودات با 

زیادی  لودگی هوا،صدا، آ و با محیط. این دیدگاه معتقد است که عوامل موجود در محیط  فیزیکی مثل سر

 جمعیت، کوچکی محل سکونت و به خطر افتادن حریم ها، می تواند بهداشت روانی فرد را به خطر بیاندازد.
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 بهداشت روانی

 :فصل دوم

 های جسمی و نیازهای روانی، نیازمحرک های رفتار

 عوامل بوجود آورنده ی رفتار: 

 عوامل بیرونی .1

 عوامل درونی .2

 عوامل بیرونی:

ز این عوامل اگر از صدا، آلودگی هوا. هر یک ا و ثل گرما، سرما، نور، سردر خاج از ارگانیزم وجود دارد. م که

 را به خطر خواهد انداخت. فرد یی ها خارج شود، سازگاری و بهداشت روانیمحدوده ی توانا

 )نیازها(: عوامل درونی

باشد. نیازهای  می تواند جسمی و روحی)روانی( می گیرد و آنهایی هستند که از درون خود ارگانیزم سرچشمه

 .ثانویه.  2                          .اولیه1دسته تقسیم می شود:  دوه جسمی خود ب

 نیازهای روانی به نیاز های اکتسابی خالصه می شود.

 آنهایی هستند که ریشه وراثتی دارند. به ارث می رسند)فیزیولوژیک( و موجب بقا  نیازهای اولیه: .1

 می شوند.

ند و رریشه توارثی دارند، از فیزیولوژی بدن سرچشمه می گیرند ولی در بقا نقش ندا نیازهای ثانویه: .2

 . استوانی دارند. محرک خواهی بهترین مثال برای نیازهای ثانویه توان گفت بیشتر جنبه ی رمی

 کنجکاو نمی شوید که داخلش چیست؟تی یک قوطی روی میز می بینید قو مثالً

 خره ها، نمایش با موتور سیکلت را دوست دارید؟صن از خطرناک مثل سقوط آزاد، باال رفت آیا ورزش های

 کنجکاوی و نیاز به تحریک مثل گرسنگی، رفتار انسان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

  مورد بحث است که پایه ی زیستی ندارد ولی رفتار را  ینیاز به پیشرفت اکتسابی و روانی:نیاز های

برمی انگیزد و آن ها را در جهت خاص سوق می دهد.)چه نیازهایی، چه رفتارهایی به دنبال دارد( 

 مصاحبتاثر کنش بر محیط و نیاز با  را قرار می دهد؟( ما نیاز به پیشرفت را بر )یا در چه جهتی ما

با دیگران داریم. نیاز به پیشرفت یا موفقیت یعنی نیاز به بهتر از دیگران کار کردن و فعالیت های 

 همراه با رقابت را خوب انجام دادن.

 از عوامل موثر بر این نیاز، محیط خانواده، اجتماع و دوستان می باشند.
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 بهداشت روانی

 فصل سوم:

 انیزم های دفاعی محرومیت، ناکامی و مک

بی بهره و بی نصیب ماندن از کسی یا چیزی، عدم دسترسی به آب، غذا، جفت یا کسی  میت:تعریف محرو

 که به نحوی یکی از نیازهای فیزیولوژیک یا روانی ما را برآورده می کند.

کسی که در راه پیگیری یکی از هدف های طبیعی خود به مانع برخورد می کند و در واقع محروم  ناکامی:

 ی احساس کند که گول خورده است در حالت ناکامی قرار خواهد گرفت.می شود حتی اگر کس

اگر ناکامی شدید و بلند مدت باشد بهداشت روانی فردی که ناکام شده به خطر خواهد افتاد و ناراحتی های 

جسمی و روانی به دنبال خواند داشت. برای آنکه فرد بهداشت روانی خود را حفط کند یا باید مانع را از سر 

 و امکان پذیر نمی باشد.اتفاق می افتد که هیچ یک از این داه بردارد یا هدف را عوض کند ولی گاهی ر

 ناکامی یک احساس و حالت فرضی است.

ر ناتوانی د در اینجا حالتی به فرد دست می دهد که دچار تعارض می شود. تعارض یعنی ناتوانی در انتخاب و

 پیش می آید. موقعیت برای شخص سه حالت تصمیم گیری. در این 

 گرایشی –جاذب : گرایشی  –موقعیت جاذب  .1

 اجتنابی -دافع : اجتنابی –موقعیت دافع  .2

 اجتنابی –دافع : گرایشی  –موقعیت جاذب  .3

راه حل مساعد و خوشایند، یکی را انتخاب  2فرد باید دست کم از بین جاذب،  –جاذب  تعارضیدر موقعیت 

پیشنهاد دو کار به یک شخص.  باشد نتیجه ی مورد دلخواه را بدست خواهد آورد. مثالًکند. این انتخاب هرچه 

 .یکی در شهر و یکی در روستا

موقعیت ناخوشایند، باید یکی را انتخاب کند.  2شخص دست کم از بین  دافع، –دافع  تعارضیدر موقعیت 

، و هر یک از آن ها مجبورند یکی از بچه زن و شوهرهایی که دو بچه دارند، میخواهند از هم جدا شوند مثالً

جاذب، هر نوع انتخاب به نتایج منفی منجر  –خالف موقعیت تعارضی جاذب  ها را انتخاب کنند. در اینجا بر

 خواهد شد.

چیزی رضایت دهد، که هم پیامدهای خوشایند  فرد مجبور می شود بردافع،  –جاذب  یتعارضدر موقعیت 

 دارد. و هم پیامدهای ناخوشایند
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 بهداشت روانی

، به دشواری حل می شود و دافع –دافع  تعارضی از بین سه موقعیت تعارضی گفته شده در باال، موقعیت

 برای بهداشت روانی فرد، خطر بیشتری به دنبال دارد.

برای آنکه فرد بتواند ناکامی های خود را به نحوی برطرف کند که بهداشت روانی خود را سالم نگه دارد، مجبور 

است از ابزارهایی کمک بگیرد که مکانیسم های دفاعی نامیده می شود. آن قسمت از شخصیت فرد که به 

 ایگوی فرد است. می شود، من/خود/ متوسلمکانیسم های دفاعی 

 ریقی دفاعی عبارتند از واکنش های ناهشیار من یا خود یا ایگو به منظور کاهش اضطراب از طمکانیسم ها

  .تغییر مسیر در ادراک واقعیت

مانند سرکوبی، واکنش وارونه، انکار، جابه جایی، تسعید یا واالیش، فرافکنی، دلیل تراشی، بازگشت، فلسفه 

 بافی و ....

تعارضی را در قسمت ناهشیار نگه داشتن و مانع ورود آن به قسمت  سرکوبی یعنی میل یا موقعیت سرکوبی:

 هشیاری شدن.

ف در خال یو افکار یعنی تمایالت، افکار یا رفتارهایی را سرکوب کردن و تمایالت و رفتار واکنش وارونه:

 جهت آن انجام دادن.

 ن.اقعیت ناخوشایند، به صورت قبول نکردن موجودیت آودوری کردن از یک  انکار:

 قابل وصول به جای یک هدف غیرقابل وصول.جانشین کردن یک هدف  جا به جایی:

 نوعی مکانیسم دفاعی جا به جایی است که رضایت واقعی به همراه می آورد.  :)واالیش( عیدتص

 لیه ی غیرقابل حصول بوده است.ویعنی انجام دادن رفتارهایی در جهت هدفی که باالتر از هدف ا

 ت دهیم. بسیا فراخود که به دیگران ناحساسات خاص و غیر قابل قبول از طرف من برتر  فرافکنی:

 مثل  مردی که به طور ناهشیار از زنش جدا شود و او را به بی وفایی متهم می کند.
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 بهداشت روانی

 چهارم:فصل 

 و بهداشت روانی استرس

نوع تقاضای سازگاری از آن  هراسترس را به صورت مجموعه واکنش های غیر اختصاصی ارگانیزم در مقابل 

ر تقلب باال می رود، فشار خون زیاد عاملی که موجب می شود، تعداد ضربان های . یعنی هررده استتعریف ک

همه  .کند از لحاظ روانی زیر بار فشار است. آنگاه در حالت استرس خواهد بودمیشود و شخص احساس می 

م، اگر کسی را به شدت دوست داشته باشی ت و مفید است. مثالًنیستند بلکه برخی از آن ها مثببد  استرس ها

 بهانه پیدا خواهیم کرد که هم تالش کنیم و هم به فکر سالمتی خود باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 رودباالتر بولی از آن حد که  استرس تا حدی وقتی باال می رود، باعث باال رفتن عملکرد هم می شود. )هاشور(

را به باالترین حد  عملکرد شروع به افت می کند. آن خط * وسط خیلی مهم است. جایی استرس عملکرد ما

 می رساند.

دوست دارند جنبه های منفی استرس را مورد  انشناسان و متخصصان در حوزه ی بهداشت روانی، معموالًور

 مطالعه قراردهند. در حالی که می دانیم استرس جنبه های مثبتی هم دارد.

عواملی که می توانند استرس بوجود آورند، بسیا زیادند. از جمله دگرگونی های مهم زندگی و گرفتاری های 

 زندگی.

واج، مرگ یک عزیز، تولد یک فرزند، مهاجرت و ... اشاره از دگرگونی های مهم زندگی، می توان به طالق، ازد

 کرد.

تادن در صف های طوالنی و فعالیت های روزانه ساز گرفتاری های روزانه می توان به رفت و آمد به محل کار، ای

 را نام برد.

* 

 مثبت

 منفی

رد
ک
مل
ع

 

 استرس
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 بهداشت روانی

 یدادهای مهم زندگی، استرس می آورد.این است که گرفتاری های روزانه، بیشتر از رو برعقیده 

 زترس آثار روانی و فیزیولوژیک دارد. آثار روانی آن، اضطراب، عدم اعتماد به نفس، تمایل به دور شدن ااس

موقعیت های استرس زا می باشد و آثار فیزیولوژیک آن، باال رفتن فشار خون، افزایش ضربان قلب و تعداد 

 تنفس، اختالل در دستگاه گوارش، می توان نام برد.

 ترس، شیوه های زیر پیشنهاد شده است:برای سازگاری با اس

 هیجان های ناشی از استرس را بپذیریم. -

 سعی در حل مسائل داشته باشیم. -

ریلکسیشن، ورزش، ارزشیابی موقعیت، انجام دادن هرکار در یک موقعیت، تغذیه،  ،آرمیدگی، یوگا -

مایت های مالی و استراحت به اندازه کافی، فرصت زندگی به خود دادن، حمایت های اطرافیان و ح

 داشتن افکار مثبت از دیگر شیوه های مدیریت بر استرس می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 بهداشت روانی

 فصل پنجم:

 سنین و مراحل مختلف رشد بهداشت روانی در

 5روانشناسان، رشد را تغییراتی می دانند که از لحظه ی انعقاد تا دم مرگ به وجود می آید و این فاصله را به 

 کنند.دوره تقسیم می 

 دوره ی پیش از تولد .1

 سالگی( 11دوره ی کودکی )از تولد تا  .2

 سالگی( 18سالگی تا  11دوره ی نوجوانی )از  .3

 سالگی( 65سالگی تا  18دوره ی بزرگسالی )از  .4

 سالگی به باال( 65دوره ی پیری ) از  .5

 

خیلی  هتوان گفت که تغییرات حاصل در این مرحل ماه طول می کشد و می 9 دوره ی پیش از تولد .1

بیشتر از مراحل دیگر رشد است. تغذیه ی صحیح مادر، مصرف نکردن داروهای مختلف، نکشیدن 

 مصرف نکردن الکل و کافئین. سیگار،

، آگاهانه می توانند این موارد و بقیه ی آیتم ها را رعایت کنند تا مسیر رشد جنین در این رزنان باردا .2

نان باردار مجبورند با موارد اما مواردی وجود دارد که ز د.نماه از بهداشت روانی خوبی برخوردار باش 9

 مثل مواد ب زا در ارتباط باشند و اگر مراقبت های الزم را انجام ندهند، به جنین آسیب می رسد.آسی

 و نده. این بو برای زمانی که جنین در حال رشد است، آسیب زا است. )جوهر نمکیپاک کننده و شو

الک ناخن و حتی  مثل کنسرو تاریخ گذشته و ه و حتی گاهی فاسد شده،غذاهای ماند .(وایتکس

خیلی باید مواظب باشند تا هم خودشان و هم  رنگ مو ، مش کردن سرو کار دارند.روغن های سر، 

تولد زودتر از موقع، کمی وقت، عقب ماندگی های مرگ و میر،  جنین را با خطرات مواجه نکنند. 

، گریه های نابهنجار، در بین نوزادانی که مادرانشان در دوره ی بارداری، ذهنی، اختالل های رفتاری

دارو، مواد مخدر، الکل و کافئین مصرف کرده اند، بیشتر از کودکانی است که مادران آن ها این عادت 

تعداد زیاد بچه های عقب مانده در خانواده های فقیر، نشان دهنده ی اثر تغذیه ی  ها را نداشته اند.

 ب بر بهداشت روانی کودکان است.خو

عوامل دیگری در ایجاد رفتارهای بهنجار یا نا بهنجار  سالگی( 11در دوره ی کودکی )از تولد تا  .3

دچار م هفرد، تأثیر می گذارند. مثال کودک در این سن بایستی یک تغذیه ی مناسب داشته باشد تا 

 .و هم اینکه خطر چاقی او را تهدید نکند کمبود نشود
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تا  1طی  افراط و تفریط در هرکاری، حتی تغذیه، بهداشت روانی مشخصی را به خطر می اندازد. تغذیه در

مادر، اگر انجام بگیرد بسیار خوب است. چون مواد غذایی موجود در شیر  سال اول زندگی، با سینه ی 2

 یک دلبستگی ایمن مادر بسیار مفید است و هم چسبیدن به بدن مادر در رشد عاطفی، احساس ایمنی و

تأثیر گذار است. از طرف دیگر، هرچه رابطه ی پدر و مادر با هم دیگر و با فرزندانشان دو جانبه، صمیمی 

عامل موثر در بهداشت روانی  تر و عاطفی تر باشد، به همان اندازه، تأثیر در بهداشت روانی بهتر می گذارد.

 این دوره، یادگیری است.

و مادر آگاه، بایستی با تحوالت ند و پدر نختلف رشد را می گذارمسنی، دوره های کودکان در این دوره ی 

 .کنند د خود انتظار داشته باشند و با او رفتاربا آن از فرزن برشدی در این دوره آگاه باشند و متناس

( را دوره ی شور و شوق و هیجان، همراه با نوسانات سالگی 18سالگی تا  11دوره ی نوجوانی )از  .4

خلقی در نظر گرفته اند. نوجوانی، یک حالت انتقالی است. انتقال از دوره ی کودکی به بزرگسالی. 

کودک دیروز، امروز برای خودش حد و مرز تعیین می کند، دلیل می آورد، طرز لباس پوشیدن و 

بیرون رفتن ها و ارتباطش را به عهده می گیرد. منم منم می کند، حرف شنوی ندارد، بیشترین 

اختالفات والدین و فرزندان در این دوره است. اگر والدین به ویژگی های این دوره واقف نباشند و به 

آن عمل نکنند به احتمال زیاد نوجوان از خانواده فاصله می گیرد، به سمت همتایان و همساالن خود 

نوجوانی کسب می رود و ممکن است آسیب هایی در کمین او باشد. از مهمترین ویژگی های دوره ی 

هویت است و تالش برای بدست آوردن. یعنی من کیستم، کجا قرار دارم، قرار است به کجا برسم؟ 

ین اابراین وظیفه ی والدین و مربیان چه وظیفه ای دارم، برای چه به دنیا آمده ام، رسالتم چیست؟ بن

شده، او را درک کنند، با او همدلی داشته باشند و به او کمک کنند که از  است که به نوجوان نزدیک

 د. ناین گذار، به خوبی عبور کن

پیدا کردن کار،  رویدادهای این دوره بسیار زیاد است سالگی( 65تا  18دوره ی بزرگسالی ) از  .5

درآمد کافی،  ل، داشتنازدواج، سازش با همسر، داشتن فرزند، تحصیالت فرزندان، رضایت از شغ

آن برخورد نشود، بهداشت روانی فرد را  همه ی این موارد اگر به درستی با و مادر و ... نگهداری پدر

 ند.کامال زیر و رو می کند و به دنبال آن سالمت روانی را خدشه دار می ک

 مسائل خاص خود را دارد. بازنشسته شدن و در خانه ،دوره ی پیرییعنی  آخرین دوره ی زندگی .6

آمدن و کنار رفتن، رفتن فرزندان و خالی گذاشتن آشیانه )سندروم آشیانه خالی(، تضعیف توانایی 

 های ذهنی و جسمی، بروز یک سری بیماری های جسمانی، فوت یکی از همسران و ... 

ن دوره ی سنی با آن مواجه می شود. اگر در دوره ی قبلی که دوره ند که در ایاین ها مواردی هست

سالی است، آینده نگری های خوبی داشته باشیم، در دوره ی سالمندی می توانیم بهتر و سالم ی بزرگ

        تر زندگی کنیم. سالمندانی که کامل سالم اند، نوه های خود را نگهداری می کنند، به مسافرت 
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     می روند، استقالل مالی دارند و حتی اظهار می کنند که روزگارشان بهتر از دوران جوانی سپری 

می شود. این افراد در دوره های قبلی با داشتن یک برنامه ریزی درست برای یک سبک زندگی درست 

 روز را سپری کرده اند.
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 بهداشت روانی

 فصل ششم:

 :بهداشت روانی در خانواده

فرزندان تشکیل می شود. خانواده به فرزندان کمک می کند که در شبکه ای خانواده از زن و شوهر و تعدادی 

از روابط عاطفی، اجتماعی، تاریخی و محیط زندگی خاص قرار بگیرد. خانواده برای فرزندان، میراث فرهنگی 

سنن خانواده و فرهنگ خود زندگی کند. به ارمغان می آورد. اینکه خانواده گذشته ای دارد، باید طبق آداب و 

ی خود، یاد بگیرند. براخانواده فرزندان را وادار می کند که عادات معاشرت و ارتباطات و روابط عمومی را 

م و نحوه ی مدیریت احساسات را ی. در صورت لزوم احساسات خود را بروز دهایدئولوژی خاصی داشته باشیم

بدانیم. خانواده وظیفه دارد نیازهای مادی و معنوی کودک را طوری فراهم کند که بهداشت جسمی و روانی 

 او، تضمین شود. 

خانواده با الگو قرار گرفتن به فرزندان یاد می دهد که چگونه باید رفتار کنند و چگونه با اجتماع و شرایط 

ده، به فرزندان یاد می دهد که زن و مرد، نقش های متفاوتی دارند و هر کس باید مطابق با سازگار شود. خانوا

 جنس خود رفتار کند. 

ار می آورد و می دانیم که سازگاری با اجتماع، اولین شرط بهداشت خانواده کودک را یک موجود اجتماعی ب

. متأسفانه در بعضی از بیمارستان ها، نوزادان تر اولین ساعات تولد خیلی مهم اسروانی است. ارتباط با فرزند د

را از مادران جدا نگه می دارنند و مانع ایجاد روابط عاطفی، بین مادر و فرزند در اولین ساعات تولد می شوند. 

فرزندانی که با پدر خود، روابط عاطفی  اهمیت رابطه ی پدر با فرزندان، بیشتر تأکید شده است. امروزه بر

 دارند، مشترک های بازی و  ر فعالیتجسمی انجام می دهند، با هم دیگ ر می کنند، بازی هایمحکمی برقرا

 کنند.  رشد می بهتر عاطفی، نظر از

شکاف بین نسل هاست. در دنیای امروز، در  موضوعی که در بعضی از خانواده ها می تواند چالش برانگیز باشد،

چشم می خورد. خانواده ها از اینکه نمی توانند با فرزندان خود بعضی از خانواده ها، بیگانگی بین نسلی به 

ی با احساس بیگانگ روابط صمیمانه و نزدیک داشته باشند، ناراحتند و گاهی به این مرحله می رسند که واقعاً

گاهی والدین  تاری های بیش از حد والدین است.از علت های این احساس بیگانگی، گرف فرزندان خود دارند.

ت ندارند وقت کافی برای فرزندان خود داشته باشند. برخی والدین خیال می کنند، رسیدن به فرزند فقط فرص

     فراهم کردن نیاز های مادی اوست و رسیدگی و توجه به احساسات و عواطف، نیاز های فرزند را فراموش 

  می کنند.

دکان و نوجوانان از عواملی است که بهداشت کو برای توانی و نا آگاهی خانواده ها در چگونگی صرف انرژینا

د. کودکان و نوجوانان، )فرزندان( منبع انرژی هستند و ی خانواده، تحت تأثیر قرار می ده، در فضارا روانی

بایستی به آنها کمک کرد تا در راه هایی درست و متناسب با استعدادهایشان، این انرژی صرف بشود. خانواده 
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در جهت تخریب نوجوان خود قدم بر می دارند. برای حفظ  کم کاری می کنند، عمالً  هایی که در این زمینه

 راه هایی ارائه شده است. ضای آن بط نزدیک و صمیمی بین اعیکپارچگی خانواده و ایجاد روا

یکی از راه ها، اینکه دور هم جمع شدن های خانوادگی را بیشتر جمع کنیم. خانواده ها بایستی سعی کنند به 

نگام صرف صبحانه، نهار و شام حداقل در روزهای تعطیل دور هم جمع شوند. اگر امکان ندارد الاقل هنگام ه

رسه، درس ارهای روزانه صحبت کنند. از مدخانواده با همدیگر حرف بزنند. ازکاعضای  شام دور هم جمع شوند.

شد که تلویزیون قرار گرفته تا ارتباط شود. صرف شام حداقل جایی دور تر از مکانی باو روابط بچه ها پرسیده 

 کالمی بین افراد خانواده بیشتر شود.

دیم سنت های ق اینست که دگی است. راه دیگراتلویزیون یکی از بزرگترین موانع ایجاد روابط نزدیک خانو

نوروز، ت های خاص مثل عید  اعضای خانواده در روزها و مناسبحفظ شود و سنت های جدید بوجود آیند. مثال

در جهت ایجاد  بدر، شب یلدا و اعیاد دیگر دور هم جمع شوند. یادمان باشد این دوره هم جمع شدن ها 13

زمان فارغ  چشم و هم چشمی ها و تشریفات اضافی برگزار شود مثالً روابط خوب و حسنه باشد و به دور از

 م و با برگزاری مراسم خیلی ساده ارتباطالتحصیل شدن فرزندانمان را جشن بگیریم. اطرافیانمان را دعوت کنی

 ها را محکم تر سازیم.

گاهی آلبوم های عکس های خانوادگی را در کنار دیگر اعضای خانواده ورق بزنیم و از خاطرات آن با همدیگر 

 گفت و گو کنیم.

ه موفقیت های از گذشته ها، از پدربزرگ و مادربزرگ، از فامیل های دور و نزدیک برای بچه ها حرف بزنیم. ب

 خود ببالیم و از اشتباهات عبرت بگیریم.

 بهداشت روانی خانواده در جهت ارتباط بهتر با فرزندانمان: برای حفظ

 . برای فرزندان خود الگو باشیم.2                        . فرزند خود را واقعا دوست داشته باشیم.1
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 فصل هفتم:

 بهداشت روانی در مدرسه:  
سالگی به مدرسه می روند و وقتی از مدرسه بیرون می آیند و فارغ التحصیل می شوند، بزرگسال  6کودکان از 

سال، آنها با انواع مختلف تجربه ها آشنا می شوند. برخورد با بزرگتر  12شده اند. در این مدت طوالنی، حدودا 

فقیت ها، درگیری با همکالسی ها، چگونگی ها، بازی با بچه های دیگر، انجام کارهای گروهی، شکست ها، مو

 عمیقاثر بسیار مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموزان برخورد با معلمان، بر این اساس انتظار می رود که 

 داشته باشد. 

با وجود تالش های خانواده، مدرسه، معلم و حتی خود شاگرد به منظور هرچه بهتر اداره شدن مدرسه، مفید 

سالم بودن روابط اجتماعی کودکان، گاهی دشواری های رفتاری، در بین دانش آموزان به  بودن کالس درس،

 چشم می خورد. یعنی کودکان نمی توانند با مدرسه، آن طور که انتظار می رود، سازگار شوند.  

             دالیل این عدم سازگاری بسیار زیاد است. برخی از این ناسازگاری ها، از وجود خود دانش آموز نشأت 

می گیرد، برخی ریشه در خانواده دارد، برخی ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد و بعضی دیگر، از خود 

ناراحتی در مقابل شکست در امتحان، رقابت با دیگران و احساس تنش، ناتوانی  مدرسه ناشی می شود. مثالً 

 ند که مدرسه در مقابل دانش آموزان می گذارد.  در پاسخگوئی به انتظارات معلم، همه و همه مسائلی هست

  

 های ناسازگار دانش آموز در مدرسهجدول توصیف رفتار 

 توصیف رفتار ناسازگار  .1

 دوزهای تولید رفتار ناسازگار  .2

 ساعات تولید رفتار های ناسازگار  .3

 علت های رفتار ناسازگار  .4

 نوع فعالیت هایی که در جریان آن ها، رفتار ناسازگار، نشان داده می شود.  .5

 توصیف رفتارهایی که درست پیش از رفتار ناسازگار اتفاق می افتد.  .6

 توصیف رفتارهایی که درست پس از رفتار ناسازگار اتفاق می افتد.  .7

 ی کند.  توصیف موقعیت هایی که در آن ها دانش آموز به شیوه ی مناسب رفتار م .8
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دشواری  12اساس یافته های به عمل آمده،  معلمان ریشه ناراحتی ها را در خارج از مدرسه می دانند. بر

 با دانش آموزان وجود دارد.   طرفتاری در رواب

 دانش آموزانی که سندروم شکست دارند.  .1

 دانش آموزان کمال گرا   .2

 دانش آموزان کم خواه  .3

 دانش آموزان ضعیف   .4

 وزان دشمن و پرخاشگر دانش آم .5

 دانش آموزان دشمن و منفعل  .6

 دانش آموزان تحریک کننده  .7

 دانش آموزان بیش فعال  .8

 دانش آموزان بی دقت و حواس پرت  .9

 دانش آموزانی با رفتار خام و نپخته   .10

 دانش آموزان طرد شده بوسیله همتایان .11

 دانش آموزان خجالتی و منزوی .12

 دانش آموزان یا دانشجویان:توضیحات انواع دشواری های رفتاری 

 آموزانی که سندروم شکست دارند:  دانشویژگی  .1

 آنها بر این باورند که نمی توانند کار کنند. 

  ًاز شروع به انجام کاری اجتناب می کند. معموال 

  کارها را به راحتی رها می کنند. 

 حتی پس از موفقیت، انتظار شکست دارند. 

 به آسانی ناکان می شوند. 

 مد توانایی ندارمی گوی. 

 

 دانش آموزان کمال گرا ویژگی .2

 .آنها از اینکه مبادا مرتکب خطا شوند، نگرانند 

 نمی شوند ، بنحوی که هرگز از کار خود راضیگیرند نظر می را در باالتریهای رای خود پیشرفت ب. 

 هستند. ما ناکافیت کار خود، اغلب مضطرب، نگران یدر مقابل کی 

  شرکت در رقابت ها، حتی اگر از توانایی های خود مطمئن باشند خودداری می کنند.از 
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 ویژگی های دانش آموزان کم خواه .3

 .آنها کمترین تالش را بکار می برند، فقط می خواهند قبول شوند 

 .به کارهای مدرسه زیاد ارزش نمی دهند 

 .نسبت به مدرسه بی تفاوتی نشان می دهند 

  به درس و مشق می پردازند.حتی االمکان کمتر 

 .در فعالیت های تحصیلی رقابت نمی کنند 

 .کمتر انگیزه دارند 

 

 ویژگی دانش آموزان ضعیف .4

 .آنها حتی اگر آماده باشند که کار کنند، دشواری هایی دارند 

 یف هستند اما بدون انگیزه نیستند.از نظر توانایی ضع 

  کنند.به دشواری می توانند دستور العمل ها را دنبال 

 واری کار را به پایان می رسانند.به دش 

 .اطالعات کمتری کسب می کنند 

 .به کندی پیش می روند 

 

 ویژگی های دانش آموزان پرخاشگر .5

 .آن ها خشم خود را با رفتار های تند نشان می دهند 

 .به دشواری کنترل می شوند 

 .در دیگران ترس و وحشت ایجاد می کنند 

 ی دهند.دیگران را می زنند و هول م 

 .اشیاء دیگران را می شکنند 

 .با دیگران مخالفت می کنند 

 .به آسانی خشمگین می شوند 

 

 ویژگی های دانش آموزان منفعل .6

 .آن ها مخالفت خود را نشان می دهند و به شیوه ی غیر مستقیم مقاومت می کنند 

 کانه، مخالفت یا پافشاری می کنند.به شیوه ی زیر 
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 بهداشت روانی

 زیر سلطه خود درآورند. سعی می کنند دیگران را به 

 را زیر پا می گذارند. ها ه دشواری از قوانین اطاعت می کنند و به آسانی آنب 

 .اسباب و اثاثیه را بهم می ریزند، اما خراب نمی کنند 

 . دیگران را بدون آنکه نشان دهند ناراحت می کنند 

 

 ویژگی دانش آموزان تحریک کننده .7

  نند و با معلم به مخالفت برمی خیزند.آن ها در مقابل قدرت مقاومت می ک 

 کنند. ی خواهند به شیوه ی خود کارم 

  چشم دیگران بیاندازند.به شیوه ی کالمی مخالفت می کنند، سعی می کنند معلم را از 

 .وقتی طرف صحبت قرار می گیرند، به دیگران یا به نقطه ی نامعلومی نگاه می کند 

 ت می خندند.بی مناسب 

  خشونت های فیزیکی انجام می دهند.گاهی علیه معلم 

 

 فعالویژگی های دانش آموزان بیش  .8

 .آن ها به طور دائم، حتی زمانی که نشسته اند، در جنب و جوش اند 

 و تکان می دهند. به خود پیچ و تاب می دهند 

 .به آسانی، تهییج و تحریک می شوند 

 سنج  و موقعیت کانشی عمل می کنندی به عمل می آورند، با صدای بلند پاسخ می دهند ) تیهاتفسیر

 نیستند.(

 .اغلب جای خود را بدون اجازه عوض می کنند 

 .با حرکات و سر و صدای خود دیگران را اذیت می کند 

 کنند یا به اشیاء دست می زنند.) وسایل دیگران، بدون اجازه( دیگران را با خشونت لمس می 

 

 ی دانش آموزان بی دقت و حواس پرتویژگ .9

 ی دارند.دقت کردن و تمرکز داشتن، دشوار آن ها در 

 .براثر آنچه می بینند و آنچه می شنوند، به آسانی حواسشان پرت می شود 

 .به دشواری می توانند با تغییرات سازگار شوند 

 های خود را به ندرت تمام می کنند.کار 
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 بهداشت روانی

 ویژگی دانش آموزان ناپخته یا خام  .10

 رفتار، مهارت های اجتماعی، توانایی مشغول شدن و مسئولیت  آنها از نظر ثبات هیجانی، کنترل بر

 پذیری، کمتر رشد یافته اند.

 ًخود نشان می دهند.سن رفتارهای کودکانه ی کوچک تر از  معموال 

 .وسایل خود را گم می کنند 

 .معموال ناتوان، ناشایسته یا وابسته به نظر می رسند 

 

 آموزان طرد شده به وسیله همتایانویژگی دانش  .11

 .آن ها سعی می کنند با همتایان خود رابطه داشته باشند اما از طرف آن ها طرد می شوند 

 .مجبور می شوند تنها کار کنند یا تنها بازی می کنند 

 .فاقد مهارت های اجتماعی هستند 

 

 ژگی دانش آموزان خجالتی و منزویوی .12

 .آن ها از واکنش های مختلف اجتناب می کنند 

  رسانند.به کسی آزار نمی 

 .در مقابل دیگران، خوب واکنش نشان نمی دهند 

 .متین و جدی هستند 

 دهند یا به میل خود رفتار نمی کنند. ابتکار عمل نشان نمی 

 .مواظب هستند که جلب توجه نکنند 

 موفق باشید پایان

 


