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 جسمي بعد به آمده ميان به آن از سخني هرگاه و است بوده مطرح همواره بشر پيدايش بدو از سالمتي موضوع      
 از است عبارت جهاني بهداشت سازمان تعريف طبق سالمتي .است شده توجه رواني بعد ويژه به ابعاد ساير از بيشتر

 فرد كسي به بنابراين. عضو نقص و بيماري نداشتن فقط نه و اجتماعي و رواني جسمي، كامل آسايش از برخورداري
 فكر سالم رفتار و داراي جسمي، بيماري نداشتن و رشدكافي و مناسب وزن از برخورداري با كه شود مي گفته سالم

 حاالت روان سالمت بلكه نيست؛ بيماري و مشكالت نبود معناي صرفاً جسمي سالمت مانند رواني سالمت. باشد نيز
 ارتقاي و حفظ روان سالمت اصلي هدف. مي گيرد بر نيز در را فرد و افكار احساسات ذهني، شرايط عاطفي،
 شناختي عناصر از بلكه باشند، نداشته رواني بيماري تنها نه ها آن كه اي گونه به است جامعه افراد روان سالمت
 و مشكالت بر بتوانند رواني تعادل داشتن با و شوند آگاه ديگران با رابطه در خود هاي توانايي همچنين و عاطفي

 و خانواده افراد با ببرند، لذت شان زندگي از دهند، انجام خوبي به را روزانه كارهاي آيند؛ فائق زندگي فشارهاي
  .باشند جامعه براي مفيدي فرد و كنند برقرار مناسب ارتباط خود محيط

 احترام فرد به شخصيت خود و ديگران 
 شناخت محدوديت ها در خود و افراد ديگر 
  دانستن اين حقيقت كه رفتار انسان معلول عواملي است 
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 آشنايي با اينكه رفتار هر فرد تابع تماميت وجود اوست 
  جاد رفتار و اعمال انسان مي گرددايمحرك هايي كه سبب 

شخصي كه اين اصول را فهميده و بپذيرد مسلماً واقع بينانه با مشكالت زندگي مقابله كرده و با وجود          
شخص انعطاف پذير مي داند ندگي يعني كشمكش با عوامل مختلف. زيرا مي داند كه ز ،موانع دلسرد نمي شود

قت كامل با مقتضيات زندگي ندارد و بر اين اساس سعي مي نمايد در بر آوردن كه احتياج فرد هيچ وقت مطاب
احتياجات خود واقعيات را در نظر گرفته و بيشتر از اندازه الزم توقع نداشته باشد. او مي پذيرد كه تعارض رواني 

هدف هاي معيني  اين شخص در زندگياغلب اتفاق خواهد افتاد و براي مقابله با آن خود را آماده مي سازد. 
دارد و براي رسيدن به آنها سعي وافي خواهد نمود، به عالوه شناسايي خود و ديگران خوش بيني و احترام او را 

د قبول دارد و به جاي ايده اليسم در ننسبت به بشريت زياد مي كند. خالصه اينكه اوديگران را آنطور كه هست
 جوامع از بسياري در همگاني و مؤثر رواني بهداشت به توجه ذ مي نمايد.رابطه با آنها رئاليسم و واقع بيني را اتخا

 هاي برنامه طريق از افراد عمومي آشنايي ،مثبت تبليغات. است گرفته قرار اجتماعي اصلي مسائل ءجز امروز
 كه طوري به آورده وجود به را مسائلي چنين پذيرش براي بيشتري آمادگي ،نشريات و تلويزيوني و راديويي
 با گفتگو و بحث. كنند مي خود عصبي عوارض رفع منظور به كمك دريافت به اقدام داوطلبانه افراد از بسياري

 براي مؤثري نتايج تواند مي اجتماعي) مددكار ،مشاور ،باليني شناس روان ،(روانپزشك رواني متخصص يك
 گيرد قرار همگان دسترس در بايد درماني روان روشهاي از استفاده. باشد داشته شخصي تضادهاي فصل و حل

  .نباشد خاصي طبقه با افراد مخصوص تنها و
 گيرد انجام طريقي به امر اين و كنند استفاده نيز درماني روان از پزشكي درماني سازمانهاي است بهتر لذا       
 طريق اين از تنها. شوند مند بهره ،زياد سرگرداني يا و مالحظه قابل هاي هزينه صرف بدون ،نيازمند افراد كه

 بايد سالم جامعه يك به رسيدن براي .برداشت مؤثري گامهاي عمومي رواني بهداشت براي توان مي كه است
 مؤثر و اي حرفه معاونت و مساعدت از بتواند جوان نسل ويژه به مردم تا باشد داشته وجود درماني روان مراكز

 خواهند برطرف سريع تنها نه ،شوند فصل و حل مسائلي چنين بلوغ و جواني سنين در اگر چه. گردند مند بهره
 قدرت و فكر سالمت همان ،روان سالمت .ميگردد تضمين بهتر نيز اجتماع و فرد آينده رواني سالمت بلكه شد
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 مقاوم بايد نيز را خود روح كنيم مي دفاع خود جسم از هـك همچنان است اطرافيان و محيط با فرد سازگاري
  .تـاس "ودنـنب اـي بودن" از مهمتر خيلي "بودن چگونه" زندگي در .يمـباش تهـداش ريـبهت دگيـزن اـت تركنيم

 دافـاه از يـيك رانـديگ و ودـخ با آمدن وكنار ها توانايي ،استعدادها كوفاييـش رايـب تـفرص ادـايج       
 را رواني بهداشت به مربوط هاي سياست تا كنند مي سعي مختلف جوامع. است وانير تـبهداش يـاساس و مـمه

 بر در را هـجامع افراد كه است اجتماعي و فردي محيط سازي سالم ،تالش اين دركلي  اصول ،كنند سازماندهي
 چگونگي و انوادهـخ يـروان تـبهداش اـب يشـپ از يشـب ها خانواده كندكه مي حكم نگرش اين .ميگيرد

 بر ما ،روزمره مشكالت و اـه الشـچ اـب وردـبرخ در ونـچ. وندـش ناـآش يـروح هاي بيماري درمان و پيشگيري
 به باشيم برخوردار بيشتري رواني المتـس از هـهرچ. كنيم مي برخورد آنها با خود رواني هاي ويژگي اساس
 هاي موفقيت به توانيم مي روان و فكر سالمت از ورداريـبرخ اـب. ودـب دـخواه رـكمت اـم ذيريـپ آسيب يقين

  .كنيم هـغلب كالتـمش رـب يشـپ از يشـب و برسيم بيشتري

 نيست تفاوت بي جامعه و خانواده ،خود به نسبت    
 دارد سازگاري ديگران با  
 است انديش مثبت و شاد 
  گذارد مي احترام ديگران و خود به    
 نيست بدبين 
  دارد آگاهي خود ضعف و قوت نقاط به 
 است پذير انعطاف   
  احساس و عقل اساس بر خود هاي هدف به رسيدن براي و است دقيق نسبتاً واقعيت از او شناخت 

   عملكند
 كند مي تحمل را ها ناكامي و دارد مثبت نگرش خود به نسبت  
 دارد را خود مشكالت حل توانايي 
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 كند مي استفاده مطلوب نحو به خود فراغت اوقات از  
 نميدهد دست از را خود تعامل و كنترل ،اجتماعي مشكالت با مواجهه در 
 كند مي رشد خوبي به و هماهنگ طور به استعدادهايش 
 خداست آفريده داند مي چون است قائل ارزش خود براي   
 داند مي آخرت به رسيدن براي گذرگاهي را دنيا   
 است مثبت و سازنده ديگران با رابطهاش  
 باشد نداشته منافات اجتماعي هاي ارزش با كه ميكند برآورده طريقي از را نيازهايش   
 است خويش خويشتن فرزند و كننده استغفار ،بخشنده و درستكار ،صادق ،صابر  
 است متعادل كارها همه در زيرا ،شود  مي محسوب موجهي فرد ديگران نظر در 

  

 
 


