
 بهداشت روانی

ثْذاضت سٍاًی اًسبى هتبثش اص ػَاهل هختلفی است وِ ّش یه ثِ ًَثِ خَد سالهت سٍاى ٍ 

. تؼبسض یىی اص ایي ػَاهل هْن است وِ دٌّذ ثْذاضت سٍاًی فشد سا تحت تبثیش لشاس هی

تَاًذ تبثیشات صیبدی ثش ثْذاضت سٍاًی داضتِ ثبضذ. دس حبلت تؼبسض فشد اًشطی سٍاًی صیبدی  هی

وٌذ تب یىی اص حبالت ٍ ساّْبی همبثل خَد سا ثشگضیٌذ. لشاس گشفتي دس چٌیي  سا صشف هی

َال اًتخبة یىی اص حبالت هَجَد صا ثَدى آى لبثل تَجِ است. هؼو ضشایطی ثب تَجِ ثِ استشس

گشدد. اهب هبًذى دس چٌیي ضشایطی ثِ صَست  هَجت ثشطشف ضذى اثشات هخشة تؼبسض هی

 تَاًٌذ اثشات فضایٌذُ هخشثی داضتِ ثبضذ. طَالًی هذت هی

 

اًَاع تؼبسض ٍ تبثیشات آى ثش ثْذاضت سٍاًیتؼبسضبت دس اًسبى اًَاع هختلفی داسد. ثب ایٌىِ 

توبهی آًْب لشاس گشفتي دس ٍضؼیتی است وِ فشد ًبچبس است اص ثیي دٍ یب  خصَصیبت هطتشن

چٌذ ساُ یىی ساثشگضیٌذ اهب اص لحبظ جبرثِ یب دافؼِ ثیي تؼبسضبت همبٍهت اص ثیي حبالتی وِ فشد 

تَاًذ اًتخبة وٌذ ثشخی حبالت جبرة داسًذ یؼٌی فشد توبیل داسد آى حبالت سا ثشگضیٌذ ٍ  هی

 توبیل داسد اص اًتخبة آى ساُ سشثبص صًذ. دس حبلت دافغ فشد

جبرة فشد دس ٍضؼیتی لشاس  -جبرة ٍ ثْذاضت سٍاًیذس حبلت تؼبسض جبرة  -تؼبسض جبرة 

گیشد وِ ًبچبس است اص هیبى دٍ ساُ وِ ّش دٍ ثشای ٍی جزاة ٍ هطلَة ّستٌذ یىی سا  هی

ی اص ساُ دیگش است. ثِ ػٌَاى پَض اًتخبة وٌذ. ٍ دس ٍالغ اًتخبة یىی اص ایي ساّْب هستلضم چطن

ای تصَس وٌیذ فشدی سا وِ ػاللِ ثِ دٍ سشیبل هتفبٍتی داسد وِ ّش دٍ دس یه سبػت  هثبل سبدُ

ضًَذ فشد دس حبلت اًتخبة یىی اص ایي فیلوْب ثشای توبضب  ٍاحذ اص دٍ ضجىِ تلَیضیًَی پخص هی



وٌذ ٍ یىی سا ثشای توبضب گیشی  وشدى دس حبلت تؼبسض لشاس داسد ٍ ثِ ّش حبل ثبیذ تصوین

تَاًذ ّش دٍ سا دس  وشدى اًتخبة وٌذ ٍ یب ّیچیه سا حبلت سَهی ٍجَد ًذاسد چَى فشد ًوی

 یه لحظِ ٍاحذ توبضب وٌذ.

صایی ایي هَلؼیت پبییي است ٍ فشد احسبس ًبساحتی چٌذاًی  دس چٌیي هَسدی هیضاى استشس

تذ. اهب هَاسدی اص صًذگی ٍجَد داسد وِ اف وٌذ ٍ ثْذاضت سٍاًی اٍ چٌذاى ثِ هخبطشُ ًوی ًوی

اًتخبة فشد اّویت حیبتی داسد ٍ فشد ثبیذ تصویوی ثگیشد وِ ثشای صًذگی ٍ یب ثخطْبی هْوی 

اص صًذگی اٍ اّویت لبثل تَجِ داسد. ثِ ػٌَاى هثبل فشدی وِ دس سضتِ هَسد ػاللِ خَد دس ضْش 

ِ اٍ دس ضْش خَدش ثِ اٍ پیطٌْبد دیگشی پزیشفتِ ضذُ است ٍ دس ّوبى صهبى ضغل هَسد ػالل

ضذُ است. لشاس گشفتي دس چٌیي ٍضؼیتی ثشای فشد آصاس دٌّذُ است تب صهبًی وِ اًتخبة 

 دسستی وشدُ ٍ خَد سا اص ٍضؼیت خبسج وٌذ.

آیذ وِ فشد ًبچبس  دافغ ثَجَد هی -دافغ ٍ ثْذاضت سٍاًیذس حبلتی تؼبسض دافغ -تؼبسض دافغ

تی یىی سا اًتخبة وٌذ دس حبلی وِ ثِ ّیچ یه توبیل ًذاسد. هثل است اص ثیي دٍ یب چٌذ ٍضؼی

وسی وِ دسد ضذیذ ثذًی داسد ٍ اص صدى آهپَل ّن تشس ضذیذ داسد. ٍلی ًبچبس است یىی اص 

دٍ سا وِ ّش دٍ ثشایص ًبگَاس ّستٌذ یىی سا اًتخبة وٌذ. دس صًذگی سٍصهشُ هَاسد صیبدی اص  ایي

تش ثَد. ٍ دسجِ  وِ ثشخی اص آًْب هسبئلی پیص افتبدُافتذ  ایي حبلت تؼبسض اتفبق هی

صایی آًْب ثشای فشد پبییي است اهب هَاسدی ًیض ٍجَد داسًذ وِ فشد سا دس  آصاسدٌّذگی ٍ استشس

وٌٌذ. تحول چٌیي  دٌّذ ٍ استشس صیبدی سا ثش اٍ تحویل هی ٍضؼیت ثسیبس ًبگَاسی لشاس هی

 اثشات هخشة ثش ثْذاضت سٍاًی فشد داسد.ٍضؼیتی دس دفؼبت هىشس یب هذت طَالًی هذت 



دافغ ٍ ثْذاضت سٍاًیبیي لجیل تؼبسضبت وِ فشد ثب یه ساُ یب هَلؼیتی سٍثشٍست  -تؼبسض جبرة

خَاٌّذ ساّی اًتخبة وٌٌذ  وِ ّن ثشای فشد جزاة ٍ ّن دافغ است. اًسبًْب دس حبالتی وِ هی

ایطبى ًبهٌبست است دچبس چٌیي داًٌذ اص ثشخی جْبت آًْب هفیذ ٍ اص ثشخی جْبت ثش وِ هی

ضًَذ. هثل فشدی وِ توبیل ثِ اصدٍاج داسد ٍلی اص سَی دیگش هطىالت ثؼذ اص آى  حبالتی هی

داسد.  هثل لجَل هسئَلیت ٍ هطىالت هبلی حبصل اص صًذگی هطتشن ٍ ... اٍ سا اص ایي وبس ثبص هی

سبصد ٍ ثْذاضت سٍاًی اٍ سا ثِ  ایي ًَع تؼبسض هؼوَال ثیطتشیي هیضاى استشس سا ثش فشد ٍاسد هی

 اًذاصد. هخبطشُ هی

گیشًذ وِ  تبثیش ثْذاضت سٍاًی ثشحل تؼبسضبتتوبهی اًسبًْب خَاُ ٍ ًبخَاُ دس ٍضؼیتْبیی لشاس هی

حبوی اص ٍجَد تؼبسض دس یىی اص اًَاع آى است. اهب ضیَُ حل ایي تؼشضبت ثِ ػَاهلی ثستگی 

فشد است. افشادی وِ هَفك ثِ حفع ثْذاضت سٍاًی داسد وِ یىی اص ایي ػَاهل ثْذاضت سٍاًی 

پشداصًذ ٍ اص هیضاى  ّبی هٌبسجی ثِ حل تؼبسضبت آى هی اًذ دس چٌیي ضشایطی ثب ضیَُ خَد ضذُ

گیشی حل  ّبیی چَى هْبستْبی تصوین وبٌّذ. آًْب اص ضیَُ صایی چٌیي هَلؼیتْبیی هی استشس

 وٌٌذ. هسبلِ ٍ ... استفبدُ ثْیٌِ هی

 


