
 
هبداشت روانی به کليه روش ها و 

تدابيری اطالق می شود که برای 

جلوگيری از ابتال و نيز درمان 

بيماری های روانی به کار می 

هبداشت روانی مهان سالمت . رود

فکر و قدرت سازگاری فرد با 

حميط و اطرافيان است مهچنان که 

از جسم خود مراقبت می کنيم 

 روح خود را نيز بايد مقاوم تر

کنيم تا زندگی هبرتی داشته 

هبداشت روانی يعنی تسلط . باشيم

و مهارت در ارتباط صحيح با 

حميط، به خصوص در سه فضای مهم 

. زندگی يعنی عشق، کار و تفريح

با توجه به اينکه ما مهواره با 

 مشکالت روزمره مواجه هستيم

 
و بر اساس ويژگی های روانی 

خود با اين مشکالت 

ذا هر چه از برخوردميکنيم ل

سالمت روانی بيشرتی برخوردار 

 باشيسم مطمئنا با آسيب کمرتی 

مواجه  خواهيم بود اميدواريم 

با برخورداری از سالمت فکر و 

روان مهواره به موفقيت های 

زيادی رسيده و بر مشکالت غلبه 

 .کنيم

  تعريف بهداشت رواني
ی هبداشت روانی يعنی تواناي

 زندگی کردن

نی يعنی توانايی هبداشت رواشاد،

زندگی کردن شاد، سازنده و 

بدون دردسر و گرفتاری، 

خوشايند و موثر کار کردن در 

موقعيت های دشوار و توانايی 

 .داشنت برای بازيابی تعادل خود

 

وگرفتاری، خوشايند بدون درد سر

و موثر کار کردن در موقعيت 

های دشوار و توانايی داشنت 

  .برای بازيابی تعادل خود

  كهاي بهداشت روانيمال
استعداد يافنت و ادامه  -١

 .کار

ايجاد حميط خانوادگی  -٢ 

 .خرسند

لذت بردن از زندگی  -٣ 

 .استفاده صحيح از فرصت هاو

  اصول اساسي بهداشت رواني
احرتام فرد به شخصيت خود و  -١

 .ديگران

شناخنت حمدوديت های خود و  -٢ 

 .افراد ديگر

 

دانسنت اين حقيقت که  -٣ 

رفتار انسان نعلول عواملی 

 .است

حتقيق درباره علل، حنوه  -۴

شروع، درمان و پيشگيری 

ازبيماری های روانی، عقب 



ماندگی های ذهنی، اعتيادات و 

 .احنرافات

به وجود آمدن احساس رضايت  -۵

 .از زندگی است

شناسايی احتياجات وحمرک  -۶

هاييکه سبب ايجاد رفتار 

 .ل انسان می گردندواعما

  اهداف بهداشت رواني
تامين سالمت جسمی،اخالقی،فکر  -١

 .و روان

تقويت اعتماد به نفس،عزت  -٢

نفس واحرتام به خود وشخصيت 

 .ديگران

 

 
 

حتقيق درباره علل، حنوه  -٣

شروع، درمان و پيشگيری 

ازبيماری های روانی، عقب 

ماندگی های ذهنی، اعتيادات و 

 .احنرافات

وجود آمدن احساس رضايت  به -۴ 

  .از زندگی

 
هبداشت روانی افراد متاثير از 

بدين معنی . عوامل متعددی است

که افراد به علت شرايط حميطی 

يا عوامل فردی تعادل و آرامش 

روحيشان دچار تغييراتی می شود 

و هر چه شدت اين عوامل زيادتر 

باشد، تاثير و و هتديدش بيشرت 

عدم : چونعواملی مه. خواهد بود

برآورده شدن نيازهای اوليه، 

ناکامی، اسرتس، يادگيری، مسائل 

اجتماعی و رسانه های مجعی و 

از عمده ترين تاثيرگذاران ... 

 .بر هبداشت روانی هستند
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