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      : مقدمه        

تامین سالمت روان در زنان از عوامل مهم در ثبات و پایداری 

ه در این گروه اختالالت روانی بویژ. خانواده و جامعه می باشد

زنان با توجه به   بار سنگینی بر فرد و جامعه تحمیل می کند،

نقشهای مختلف تحت عناوین همسر، مادر، مراقب 

 .بیشتر مستعد ابتال به اختالالت روانی هستند  خانواده

بنابر تعریف سازمانی جهانی بهداشت، سالمتی، حالت 

مت روان بهزیستی کامل بدنی، روانی و اجتماعی است و سال

عبارت از قابلیت برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با 

 .باشد دیگران، اصالح محیط و حل تضادها می

سالمت روان یكی از مهم ترین شاخص های سالمت و 

مراد از سالمت روان این است که . بهداشت یك جامعه است

فرد بتواند فعالیت های روزمره خود را به خوبی انجام دهد با 

انواده و محیط خود ارتباط مناسب برقرار نماید و افراد خ

 .رفتار نامناسب از نظر فرهنگ و جامعه خود نداشته باشد

تامین بهداشت روانی می تواند به افزایش کارایی هم در 

زنان بار مسئولیت .زمینه های فردی و هم اجتماعی بیانجامد

 های مرتبط با نقش های همسری، مادری، مراقبت از دیگران 

 

فقدان سالمت روان در زنان موجب . را برعهده دارند

اضطراب، استرس، دلهره شده و ناامیدی از زندگی را به 

 .همراه دارد

عوامل زيست شناختي، هورموني، چرخه زندگي و عوامل 

 .اني در زنان هستنداجتماعي از عوامل تشديدكننده اختالالت رو

 :عواملي كه بايد مورد توجه قرار گرفته و بررسي شوند

 لذت نبردن از عالیق و سرگرمی های گذشته 

 مشکل در تمرکز طوالنی مدت 

 کاهش مداوم اشتها 

 احساس ضعف و ناتوانی 

 احساس بی ارزشی و پوچی 

 عصبانی و خشمگین بودن 

 نداشتن امید به آینده 

 دلیل های بی گریه 

  اختالل خواب به ویژه در شبداشتن 

 تفکر درباره مرگ یا خودکشی 

 احساس گناه 

 کمبود انرژی و خستگی 

  (بیشتر یا کمتر خوابیدن)تغییر عادت خواب 

  اعتماد به نفسنداشتن 

 (پرخوری یا بی اشتهایی)میل به غذا خوردن  تغییر در 

  دردهای فیزیکی مانند سردرد، کمردرد، مشکالت گوارشی و

 درد مزمن

 احساس غم و مصیبت دائمی 

 حساس و ناآرام شدن 

در صورت مشاهده اين عالئم بهتر است تا با يك روانشناس 

 .صحبت نماييد

 

https://www.darmankade.com/blog/self-esteem-and-self-confidence-difference/


 
 
 
 

 

 :نيراههاي پيشگيري از اختالالت روا 

 :توجه به ارزش انسان -1

دانستن ارزش خود و داشتن اعتماد به نفس، 

 .به افراد کمك می کند که زندگی را هدر ندهند

 در مقام بندگی به خدا توکل کنیم  :توكل  -2

معنای درست توکل این است که ما در مقام 

بندگی، تالش خود را به کار گیریم و غایت 

روحیه، این . امور را به دست خداوند ببینیم

 .مایه توانمندی روانی و استقامت و امید است

 :مثبت نگري-3

یكی از موانع سالمت روحی، منفی باقی و 

برخی به . ندیدن جنبه های مثبت زندگی است

جنبه های منفی، بیش از آنچه سزاوار است، 

اهمیت می دهند و در مقابل، برای امور مثبت 

 .کمترین ارزش را قائل می شوند

، به عنوان یك فن «مت شمارینع»تكنیك 

 .می باشددرمان 

 :اميد به فردايي بهتر -4

افرین است که باید همواره  تامید نیروی حرک

امید مایه رحمت . آن را در دل زنده نگه داشت

 .است

 :قناعت و انتظارات منطقي -5

قناعت سرمایه ای است که با وجود آن، انسان از زیاده 

 .رهایی می یابد خواهی و طلب دست نیافتنی ها

هنگامی که ! ای فرزند آدم»: فرمود پیامبر اکرم ص 

صبح کردی در حالی که تن تو سالم و خاطرت آسوده 

 است و هزینه روز خود را داری، دیگر غم مخور

يادگيري و توانمندسازي خود در سازش موثر  -6

 محيط زندگي با

 

 كنترل خشم و پرهيز از اندوه-7
با مهرمانی و خواستن خیر و . خدا همواره با ماست

سالمتی برای همه ، خودمان هم در محیطی پرمهر 

 .زندگی کنیم

تمام تالش خود را به کار بریم تا از نظر سالمت : الف 

ما اغلب به خاطر نداشتن . جسمی در وضع خوبی باشیم

فعالیت و تالش نكردن، دچار خستگی می شویم، بنابراین، 

باید به یك نوع فعالیت جسمی یا ورزش روی آوریم و 

 . کاری متفاوت با فعالیت های معمول خود انجام دهیم

تنها نمانیم و هر کاری می کنیم همراه دیگران انجام : ب 

 .دهیم

 .به طبیعت بروید: ج 

و  با اطرافیان در تماس باشیم وقتی افسرده ایم، : د 

برای زندگی اجتماعی خود . محبت بیشتری از آنها بخواهیم

 .ارزش قائل شویم و با دوستان خوبمان ارتباط برقرار کنیم

آرمان ها و هدف های خود را شناسایی و برای : هـ 

رنامه ریزی برای مثل ب. رسیدن به آنها برنامه ریزی کنیم

ادامه تحصیل، به دست آوردن موقعیت های اجتماعی 

 ...خوب، 

افراد . کنترل خشم و پرخاشگری هم ضروری است: و 

پرخاشگر سعی می کنند نیازها و خواسته های خود را از 

. راه تسلط، توهین و تحقیر دیگران برآورده کنند

 .پرخاشگری، نشان می دهد که فقط به فكر خود هستیم

می توانیم به جای پرخاش، از شیوه های جایگزین آن، 

مانند مهارت قاطعیت، ابراز وجود و نیز تكنیك جرئت 

همچنین برای کنترل احساسات خود، . ورزی استفاده کنیم

تمرین کنیم و نظرمان را بدون توهین به دیگران اعالم 

 .داریم

 تفریح و شوخ طبعی-8

 

در یك برنامه ریزی منطقی برای زندگی، تفریح سالم، 

ورزش، سیر و سیاحت، گفت و گوهای فرح بخش با 

افراد نیك سیرت، خواب کافی و به موقع، شوخی های 

دور باشد، جایگاه به کنترل شده که از آزردگی دیگران 

مهمی دارد و در حقیقت اینها به انسان کمك می کند که 

وظایف خود را در زندگی انجام دهد و با نشاط و شادابی، 

در برابر تهاجم عوامل ناخوشایند و فشارهای روانی، 

 .مقاومت موفق و آسانی داشته باشد

 انجام فعاليت هاي ورزشي  -9

 
 يادگيري مهارت هاي زندگي شامل -11

ارتباط موثر، جرات ورزی، کنترل خشم، مدیریت 

، تفكر و تصمیم گیری استرس، مهارت حل مساله

 انتقادی و تفكر خالق

 

 دريافت و درخواست حمايت دوستان و خانواده-11

 


