
  پيشگيری و کنترل استرس،

  

 حاضر قرن درها،  بيماری فقدان فقط نه و است، روحی و اجتماعی روانی، جسمی، رفاهِ  از پویایی وضعيت شامل المتیس
 سالمت و رسد می نظر به ناپذیر اجتناب آن از دوری که است شده تبدیل ها انسان ی روزانه زندگی از بخشی به"استرس"

 شود مي وارد آن بر كه فشاري هرگونه به بدن اختصاصي غير پاسخ را استرس.  است داده قرار تاثير تحت را ها انسان
 استرس عوامل و محيطي و بيروني كهاي محر يا شناختي دروني، محرك هر مقابل در تواند مي پاسخ اين .دنکن می تعریف

 زندگی هایت فعالي مختلف سطوح پيگيری و مطلوب عملکرد داشتن برای استرس از معينی سطح اگرچه.  شود داده بروز زا
 از را خود انطباقی عملکرد افراد استرس، باالتر سطوح در حال این با ببخشد؛ بهبود را افراد عملکرد تواند می و است ضروری
  . بيایند کنار خود زندگی شرایط و محيط فرآیندهای با و باشند داشته مطلوبی عملکرد توانند می دشواری به و داده دست

نگرانی،  مانند روانی استرسورهای جراحی، عفونت) و (ترومای بيولوژیک به استرسورهای فيزیولوژیک پاسخ یک استرس
 پاسخ استرس شده است . اگر تعریف خانواده مسؤوليتهای افزایش جدید یا شغل از ناشی اجتماعی تنشهای و ترس

 را پاسخ که این است اتفاقی یا وضعيت استرسور یا عامل فشارزا باشد، شده درک تهدید یا تقاضا هر گونه به بدن بيداری
  می نماید.  تحریک

سرطان،  قلبی، های بيماری روانی، اختالالت شود؛ می محسوب ها بيماری از بسياری عمدۀ علل از یکی استرس امروزه
 استرس .  باشند داشته ارتباط حاضر قرن در روانی بافشار توانند می همگی اینها مانند و پوستی و گوارشی های ناراحتی
 و جسم نباشد آن با سازگاریه ب قادر انسان اگر و ميشود ساز مشکل گاهی که است زندگی ضروری و پيچيده پدیدهای

 سالمتی ارتقاء به تدریجی دستيابی باعث کهت اس مثبتی راه استرس با آمدن کنار به تمایل .ميگيرد قرار تهدید مورد او روان
 روانی و جسمانی سالمت بر نامطلوبی اثرات عموم که باشد استرس منبع بزرگترین ميتواند تنهایی به کار محيط .ميشود

 سپری مردان به نسبت را تری سخت دوران زنان که ميدهد نشان کار روانشناسی به مربوط مطالعات .دارد شاغل زنان
 محيط یا و منزل در موقعيتی تعامالت با زنان دارنداسترس عهده بر نيز را منزل در کار روانشناسی های پيچيدگی زیرا ميکنند

 شيوه آموزش است ضروری لذادارند .   زیادی استرس سطح ميکنند کار وقت تمام طور به که مادرانی و ميشود تعيين کار
 امنيت ایجاد گردد؛ منجر رفتار تغيير به بتواند تا گيرد صورت مداوم و مستمر صورت به کاری محيطهای استرس با مقابله های

  .است درآنان روان بهداشت ایجاد جهت ضروری ازاقدامات نيز شاغل زنان در شغلی

 حمایت و از استقبال کارها، انجام جهت از اطرافيان گرفتن کمک نظير استرس مجموعه فعاليتهایی با مقابله شيوه های
 و خواب مناسب، شنا،دویدن و ... ) ،تغذیه ( پياده روی،  ورزش ها،موفقيت نظر گرفتن در بودن، بين واقع دیگران، پشتيبانی

 شيوه های ميباشد. در واقع خود قبول و خود احساسات افکار و نوشتن خندیدن، مسافرت، سالم، استراحت، تفریحات
 و با شرایط تطابق و موفق مقابله برای آن از که وقایعی است و حوادث با شخص رویارویی فرآیند چگونگی استرس با مقابله

همه  به عمومی طور به جامعه در استرسها رویارویی با هنر که ميگردد استفاده ميشود. توصيه مناسب محيطی تعامالت
 تحت بدن اعضای مختلف نتيجه در و یافته افزایش سطح هورمونها استرسزا عوامل با مواجهه در .شود داده آموزش افراد
فشارخون  افزایش قلبی، حمله خطر در معرض را زنان خصوص به و انسانها معناداری به طور استرس .ميگيرد قرار تأثير

  ميدهد.  قرار جسمانی دردهای و افسردگی

 خدا یاد از روی گردانی تعجيل، و بی صبری ،)دنيادوستی و دنياطلبی( دنيوی شامل لذات تنش و استرس کننده ایجاد عوامل
 به بی توجهی اقتصادی، مشکالت شایعه پراکنی، تابآوری، نداشتن گناهان انسان، و اعمال او، نشانه های و آیات انکار و

لجاجت  ،  و کينه و حسد نعمت، کفران و نکردن دعا واهی، اميد نااميدی و و یأس نکردن، ازدواج خدا، خوف نداشتن نماز،
 و همدلی عدم قرآن، در تردید و شک خداوند، و فراموشی نافرمانی حرص، و بخل خدا، عذاب بودن نزدیک احساس

بی  بودن، مشهور و محبوب بد، افراد با شدن همنشينی داغدار و نعمات دادن دست از زورگویی، و ستم و همدردی، ظلم
می  هوس از پيروی و فاسد نيت بدنيتی و اسالم، دین به اعتقاد عدم معاد، و مبداء انکار عمل، پيامد وابستگی به و ثباتی

  باشد. 

 دادن انجام منابع، و ها خواسته ميان همخوانینا توانمی شود می فرد در استرس آمدن وجود به موجب که عوامل دیگر از
 نام را ...و پروازانه بلند های خواسته اشخاص، و وقایع به نسبت بدبينانه و منفی نگرش کم، فرصت در اندازه از بيش کاری

 سوانح مانند غيرطبيعی فجایع سيل، مانند طبيعی وقایع:گيرند می قرار طبقه سه در زا استرس رویدادهای تمامی .برد
 روانی، فشار تعدیل شده، هدایت تصورات ورزش، :قبيل از راههایی توسط .نوزاد تولد مانند شخصی تجارب و رانندگی
 زمان به توجه دنيا، های واقعيت با هماهنگی طوالنی، آرزوهای از وباور،کاستن ایمان تقویت محدودیتها، قبول و تشخيص

  .داد کاهش فرد در را آن و مدیریت را استرس توان می ...و خود های توانایی و استعدادها ميزان شناخت حال،

 استرس مديريت با آن، از ناشي رواني آسيبهاي كه است اجتماعي و رواني هاي آسيب از بسياري در مهم عاملى استرس
 در را فرد موفقيت توانايى كه است غيرشناختى تهاي مهار و ها توانايى از اى مجموعه نيز عاطفى هوش .است پذير تقليل
   .مىدهد افزايش شغلى استرس ويژه به محيطى، فشارهاي با مقابله



  

  :مىكند تقسيم بخش دو به را استرس

  .انگيزد برمى موفقيت براى را فرد كه استرس از نوعى) : مثبت استرس ( مطلوب استرس 

  می کند . ضعف و سردرگمى دچار را فرد كه استرسى ): دوگانه يا منفى استرس( نامطلوب استرس

 است، مثبت استرس داراى كه فردى .است درك قابل سختى به كه است وقايعى به منوط معموالً  استرس به واكنش 
 اساس اين بر .است اكتسابى واكنشى منفى، استرس زيرا .كند جلوه منفى استرس با فردى ديگران نظر در است ممكن

 هوش روانى، سالمت و استرس با آن رابطه و عاطفى هوشمی کنند .  توصيف و درك را خود اطراف محيط چگونه افراد كه
 تر بهينه مديريت كه طورى به كند، مى كمك بهتر تطابق و سازگارى به و كند مى محافظت استرس برابر در را افراد عاطفى،
  .آورد مى پديد را مندى رضايت احساس و ديگران و خود هایهيجان و عواطف

  

  نشانه های استرس

  عمومي ه هاینشان  رواني فشارهايها ی  نشانه



  جسماني هاي نشانه

 درپي، پي سرماخوردگي استفراغ، و تهوع ميگرن، و سردرد لرزش، مفرط، خستگي
 عضالت،گرفتگی  سينه، ي قفسه درد اسهال، قلب، تپش شكمي، شديد دردهاي كردن، ترش

 كردن، عرق شدن، برافروخته باال، خون فشار كمردرد، بيخوابي،
 جسمي، شدگي كرخ عطش غيرعادي، احساس سرماخوردگي، كم اشتهايي،

  چشم سوزش هورموني، اختالالت پوستي، اختالالت روده، پذيري تحريك

  رواني هاي نشانه
 اضطراب، و دلهره بيتابي، حواس، تمركز عدم هراس، هاي حمله و خشم افسردگي،
 احساس سرماخوردگي، گذشته، خاطرات تكرار و رجعت عصبي، حالت ترديد،

 پذيري، ك تحري امنيت، عدم ترس، حافظه، ضعف و فراموشي نگراني، گناهكاربودن،
  .زدگي بهت و ناباوري گيري، گوشه ياس، و نااميدي

  هاي رفتاري نشانه

 زدن، قدم اشيا، خوردکردن يا کردن پرتاب طبعي، شوخ حس کاهش زاري، و گريه
 ، )کوبيدن پا خوردن، ناخن( عصبي عادتهاي فريادکشيدن، بيقراري، کردن، سرزنش

 خاراندن، تجربه )، ي ه دربار کردن صحبت( وسواس گرفتاري، شدن، خشمگين
  .دادن اعتمادبه نفس ازدست آرامش، ازدست دادن ترديد، و دودلي دندان قروچه کردن، عبوسي،

  

تواند بر فشار عصبي غلبه کند. هر آزار دهنده محيط خود تسلط و کنترل پيدا کند، مي های قعيتچنانچه فرد بتواند بر مو
برخی اطالعات و پاره ای شرایط و موقعيت هاحساسيت دارد ، وی در صورتی که عوامل ، ها نسبت به بعضی از آدمانساني 

سازد در اين روش بجاي  استرس ها پرهيز کند و کمترخود را دچاربه حکم عقل بايد حتي المقدور از آنمذکور را بشناسد  
  .ها را به دلخواه خود کنترل کندها آنهاي فردرا کنترل کند وي مي کوشد تا با آگاهي و احاطه برموقعيت آنکه موقعيت

است که حامي و همدم او باشند. در مواقع دچار شدن به فشار  دوستانیانسان در زندگي نيازمند محيطي صميمي و 
وي بسيار مؤثر خواهد بود. بيان  استرس عصبي نيز اگر چنين محيطي براي فرد فراهم باشد که بتواند به آن پناه ببرد در رفع

و به فرد تسکين مشکالت و مسائلي که انسان را آزاد ميدهند براي يک دوست موجب تخليه اضطراب و نگراني مي شود 
مي دهد. در زندگي اجتماعي، خانواده و سازمان همواره نياز به محيطي گرم و محبت آميز وجود دارد و در صورت رفع اين نياز 

 .توانمند ميشود استرس و احساس حمايت گروهي، فرد در مواجه با
 

يدهد و او را به فشار عصبي مسلط ميسازد. براي نيل به آن عاملي است که به انسان اميد و انگيزه م شداشتن هدف و تال
هاي با ارزشي داشته باشيم که ضمن متعالي بودن قابل وصول هم باشند و طرح هايي براي نيل به آنها  اگر براي خود هدف

ينده تنظيم کرده باشيم اگر شوق به آينده و اميد به آن را در خود ايجاد کنيم، اگر از همه تجربيات گذشته براي توفيق در آ
بهره گيريم داراي روحيه اي هدف جو خواهيم شد، روحيه اي پر تالش و توفيق گرا که مارا در مقابل فشار عصبي مقاوم 

  .خواهد ساخت

 
  منابع : 

،  منجمد الریجانی ، زهرا تقوی ترانه باروق ، دکتر سلمانی استرس . نویسندگان نسرین با مقابله مقاله شيوه های
  ٢٧- ٢١صص  ١٣٨٣زمستان  ٢٢حيات سال  دهم شماره  بحرانی . فصلنامه ناصرشریفی ،  ناهيددخت

 خفتان ، مصطفی جم ، پروانه غالمی سالمت. نویسندگان فاطمه ارتقاءِ  در آن تاثير و استرس با مقابله مقاله تکنيکهای
 سپيددم . فصلنامه مددکاری اجتماعی السادات اقليما ، مریم

 رمضاني قادري ، ميالد نيكنام ، مسعود نظافتي ، محمدمهدي آن . نویسندگان رامين با مقابله راههای و استرسمقاله 
  پالنگري

 شغلي . نویسندگان سعيد اردکانی ، اميررضا استرس شهاي مديريت رو بر عاطفي هوش ههاي مؤلف اثر مقاله واكاوي
 – ١شماره  – ١٣٩١بهار  - ٢٥توسعه دوره  منصورى . فصلنامه فرآیند مدیریت مهديه - حكاكى منفرد ، سيدمسعود كنجكاو
  ٧٩پياپی 

اعظمي . مجله طب  یوسف ، مرزآبادی آزاد احادیث . نویسندگان اسفندیار و قرآن دیدگاه از استرس کننده ایجاد عواملمقاله 
  ٢٩٩- ٣٠٧ تصفحا١٣٩٥، زمستان  ٤، شماره  ١٨نظامی دوره 

گاز) .  انتقال عمليات ٣ ي منطقه آن(موردپژوهي مديريت راهکارهاي و استرس شغلي بر موثر عوامل مقاله تحليل
نفت سال چهارم /  صنعت در انساني منابع و مديريت نصر . فصلنامه سجاد  ٢ حبيبي معصومه ١ جزني نویسندگان نسرين

  ١٣٨٩/ تابستان ١١شماره 



کنکور.  کالس در کنندگان افسردگی شرکت و اضطراب کاهش در استرس کنترل آموزش مقاله پژوهشی اثربخشی
  ٦١-٦٨صفحات ١٣٨٦،  ٢، شماره   ٩همکاران . تازه های علوم شناختی سال  و کاویانی نویسندگان حسين

  

  تهيه کننده : 

  شهدای والفجر –مرکز بهداشت شهرستان شيراز  مریم یارپزشکان 

  ١٣٩٨/٥/١٤تاریخ 

 



 

 پوکی استخوان ( استئو پروز )

اســتخوان اگرچه در ظاهر، غير زنده به نظر می رســد ولی ســاختاری زنده و پویاست که از بافت های زنده ای مانند
رگ های خونی و موادی مانند آب و مواد معدنی تشــکيل می شــود.  ،ســلول های اســتخوانی، ســلول های چربی

یکی از شــایع ترین بيماری های اســتخوان پوکی استخوان یا استئو پروز است که با تشکيل استخوان غير طبيعی و
تغيير شــکل اســکلتی مشــخص می شــود. استئو پروز نه تنها مراقبت های بهداشتی پر هزینه را در بر دارد، بلکه با

استخوانی کاهش کلی  در این بيماری، توده درد و رنج، شکستگی، نوتوانی (معلوليت ) و حتی مرگ همراه است.
ها افزایش می یابد. در جریان استئوپروزدر نتيجه احتمال شکستگی استخوان .می یابد و ســاختار آن تغيير می کند

ــتخوان بهم می خورد، به ــرعت تعادل موجود بين جذب و جایگزینی اس ــتخوان از س ــرعت جذب اس این ترتيب که س
مارهای بير اثر استئوپروز، استخوانتوده کلی استخوان کاهش می یابد د در نتيجه.تشــکيل اســتخوان بيشــتر شود

های طبيعی اثری ندارند، بهمتخلخل،کم دوام و شــکننده می شــوند و در اثر فشــارهایی که روی استخوان به تدریج
  یس افزایش می یابد.ت با افزایش سن به علت استئوپروزخطر شکستگی در زنان سفيدپوس راحتی می شکنند.

، معموال درد یا نشانه دیگری وجود ندارد  ولی هنگامی که استخوانمراحل اوليه کاهش تراکم اســتخوان در :  عالیم
  :ایجاد شود رها در اثر پوکی ضعيف شدند ممکن است عالیم زی

 بروز شکستگی یا فشردگی مهره ها ممکن است شدید باشد.کمردرد، که در صورت  -
 .کاهش قد: با گذشت زمان ایجاد می شود و همراه با آن خميدگی پشت بروز می کند -
کمری ، گردن و ناحيه تروکانترهای –معموال باعث شــکســتگی فشــاری در مهره های ســينه ای اســتئوپروز  -

ها ممکن است بدون عالمت باشد و در نهایت خوده اســتخوان ران و مچ دســت می شود کالپس تدریجی مهر
  صورت کيفوزیس پيشرونده نشان دهد.را به 

  جنسيت: احتمال ایجاد پوکی استخوان در جنس مونث بيشتر است. -١عوامل خطر : 

  سن: با افزایش سن احتمال ایجاد پوکی استخوان بيشتر می گردد. -٢

  ایجاد پوکی استخوان بيشتر می شود . جثه: در زنان با جثه کوچک و الغر احتمال -٣

  هورمون های جنسی : پایين بودن مقدار -۵نژاد: در سفيد پوستان بيشتر می باشد .  -۵سابقه فاميلی    -۴

  مصرف داروها: مصرف -۶گردد . منجر استروژن در بانوان و تستوسترون در آقایان می تواند به پوکی استخوان 

درازمدت کورتون ها و بعضــی داروهای ضد تشنج و هورمون های تيرویيد با افزایش خطر بروز پوکی استخوان همراه
  است .

استئوپروزیس اوليه در زنان .ی افراد به صورت ژنتيکی مشخص استحداکثر توده استخوان %٨٠تا ۶٠  :  پيشــگيری:
می دهد. ولی اســتئوپروزیس نتيجه ســالمندی نيســت ســال و در مردان در دوران آخر زندگی رخ ۵۵-۴۵بين ســنين 

ــيم و ویتامين ــار از کلس ــرش ــيم در دوران D.رعایت رژیم غذایی س ــرف مکمل های کلس ــر زندگی و مص ــراس در س
نوجوانی ، حوالی بلوغ و ميانســــالی فاز اتالف امالح اســــتخوانی جلوگيری می کند. برای این منظور فرد باید روزانه

مثل پنير و سایر لبنيات و کنسرو ماهی قزل آالایر مواد غذایی سرشار از کلسيم (خامه یا ســ ســه ليوان شــير بدون
ـــتخوان ـــرف نمایدهایشبه همراه اس ـــيم .) مص ـــب اطمينان از کفایت کلس هایدریافتی، می توان مکمل برای کس
مصــرف شوند.  cامين ها به همرا غذا یا ویت، بهتر اســت این مکملکرد. برای بهبود جذب کلســيمکلســيمی مصــرف 

  های تحميل وزن به طور منظم و مرتب، سرعت تشکيل استخوان را افزایش می دهد.انجام ورزش
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  معصومه جمشيدی کارشناس مدیریت پرستاری معاونت درمان

  
 

 

 



  چگونه رفتار كنيم؟ با كودكان پرخاشگر

  

از جمله كودكان هم گاهي  هاخشم و عصبانيت مثل شادي و غم يك احساس عادي و طبيعي است كه همه انسان
.خشم يك احساس است نه خوب و نه بد و مثل بقيه احساسات يك احساس .در زندگي خود آن راتجربه مي كنند

طبيعي است.ازكودكي به ما ياد داده اند كه عصباني شدن كار خوبي نيست و بچه هاي خوب عصباني نمي شوند.در 
ري شگيصورتي كه اگرخشم به درستي ابرازشود نتايج مثبتي را به دنبال دارد وازايجاد احساس درماندگي در كودك پي

مي كند واگربه درستي ابراز نشود مي تواند به كودك و ديگران آسيب بزند و دراين صورت پرخاشگري ناميده مي 
 شودكه پذيرفتني نيست. 

کی از مهمترین چالش های والدین و بزرگساالن در تربيت و ارتباط با کودکان" چگونگی کنترل خشم" است. از آنجایی ي
زودتر از بخش های منطقی ذهن فعال می شوند و به تکامل می رسند، کودکان در  که واکنش های هيجانی خيلی

    .مواجهه با موقعيت های هيجانی، بيشتر تکانشی عمل می کنند
 

البته یادگيری مشاهده ای و شيوه ای که بزرگساالن و اطرافيان در مواجهه با این موقعيت ها از خود نشان می دهند، 
موثر است. اما در یک تربيت فعال و مداخله ی بهنگام می توانيد بتدریج و با زبان کودکانه با بچه در عملکرد کودک نيز 

  ها كنترل خشم را تمرین کنيد.
  

طبيعي است  به خصوص وقتي با خواسته هاي كودك  ابراز هيجان خشمسالگي  ۵-٢بايد توجه داشت كه درسنين 
نظر روند تكاملي به مرحله اي مي رسد كه مي تواند تكانه هاي  سالگي به بعد كودك از ۵مخالفت مي شودواز سن 

 خود را براي گاز گرفتن ،لگد زدن  كنترل كند.

عوامل برانگيزنده خشم در كودكان شامل عوامل ذاتي و محيطي است كه درتعريف عوامل ذاتي مي توان به مواردي 
کرد که مي تواند بخش رشد يافته اي از مثل حساس بودن  و سركشي كردن  ،پرتحركی و پرخاشگر ی اشاره 

شخصيت يك كودك سالم باشد. نكته مهم اين است كه با پي بردن به نقطه ضعف رفتاري فرزندانتان مي 
 توانيدپرخاشگري را به نقاط قوت تبديل كنيد.

عصبانيت در او ايجاد زماني كه كودك در مراحل رشد فيزيكي و اجتماعي قرار دارد زمينه بيشتري براي پرخاشگري و 
مي شود ، ازاين رو با شناخت مراحل و دوره هاي حساس رشدي و نحوه برخورد با مشكالت موجود مي توان از ايجاد 
خشم در كودكان پيشگيري و يا با برخورد صحيح از بروز پرخاشگري در كودك جلوگيري كرد و با انجام آموزشهاي الزم 

  ا ياد داد.به كودك راههاي مفيد ابراز خشم ر

پسرها راحت تر از دخترها خشم خود را بروز مي دهند که يك توجيه فرهنگي براي آن وجود دارد و آن این که والدين و 
مربيان از پسرها فوران خشم را انتظار دارند ، اما بايد توجه داشت كه كودكان در هر دوجنس نياز به يادگيري كنترل 

يم  كه در هنگام عصبانيت چه رفتارهايي  موجب آسيب زدن به خود و ديگران است خشم دارندو بايد به آنها آموزش ده
  و نتايج  منفي و بدي به دنبال دارد و چه رفتارهايي مي تواند به كنترل كردن خشم آنها كمك كند.



شاهده يادگيري م-محروميت-مورد تمسخر قرارگرفتن-در تعريف عوامل محيطي مي توان به مواردي مثل ناكام ماندن 
  حسادت و مورد خشونت قرار گرفتن اشاره کرد که مي تواند باعث بروز خشم ودرنهايت پرخاشگري گردد.-تبعيض-اي

 براي درمان پرخاشگري در كودكان اولين گام اين است كه علت پرخاشگري  آنها را شناسایی کنيم.

 

 راهكارهای فرونشاندن خشم دركودكان:
 

نخستين و مهمترین چيز در مهار عصبانيت کودکان این است که به آنها بفهمانيم که گاهی كودك حق دارد عصباني -١
شودو به آنان بياموزیم که این حالت یکی از انواع هيجان ها مثل عشق، حسادت و شادمانی است که هر روز در 

د به شيوه ای بيان شودكه به خود و ديگران آسيب زندگی تجربه می کنيم.اما خشم، مثل همه ی هيجانات دیگر، بای
دهيد و به آنها بگویيد احساس عصبانيت اشکالی ندارد، نرساند.به کودکان تفاوت بين عصبانيت و خشونت را توضيح 

  اما ابراز آن از طریق خشونت یعنی آزار رساندن به دیگران و شکستن اشياء و ایجاد آشوب پذیرفتنی نيست.
  
بايد احساسات و هيجانات خود را بشناسند و بدانند هيجانات مختلف نشانه هاي متفاوتي در بدن ايجاد مي كودكان -٢

و چگونه احساس ما ، رفتار وانتخاب مارا تحت تاثير قرار مي دهد مثال هيجان "شادي" با لبخند،خنده و تنفس آرام  كنند
ا سرخي صورت ، اخم ونفس تند و هيجان" ترس" با گشادشدن ، هيجان "غم " با  گريه ، اخم وتنفس تند و "عصبانيت "ب

  چشمها، ساكت ايستادن، ضربان قلب تند همراه است.
 
كودكان بايد بتوانند ميزان خشم و عصبانيت خود را بسنجند و بدانند درچه مواقعي خشم  آنهاخيلي زياد يا خيلي  -٣

خشم راباال مي برد وچه چيزهايي كمتر آنهارا عصباني  كم است ، بدانند چه چيزهايي آنهارا خيلي عصباني و درجه
مي كند. قادر باشد ميزان عصبانيت خود را بيان نمایدمثال بگويد: به حد انفجار عصباني شدم، خيلي عصباني شدم 

  ،عصباني شدم، كمي دلخورو عصباني شدم.

وجه نمایند این قوانين عبارتند از: براي كودكانمان توضيح دهيم كه درهنگام عصبانيت به  قوانين عصبانيت ت- ۴  

  نبايد به خود صدمه بزنم-الف

نبايد به ديگران صدمه بزنم-ب  

نبايد به اموال خود و ديگران صدمه بزنم-ج  

كودكان بايد بدانند راههاي مختلفي براي بيان عصبانيت وجود دارد كه بعضي از آنها موجب صدمه زدن به خود و  -۵
ت بيان خشم نمي باشد شامل :ديگران مي شود و راه درس  

پرخاش نمودن -  

داد زدن-  

بی اعتنایی-  



مسخره کردن-  

 حرف زشت زدن

با لحن آرام به كودكان روش درست ابراز خشم را بياموزیم به عبارتي به آنها ياد دهيم كه در هنگام خشمگين شدن -۶
مقابل بيان نمایند ، براي بيان احساس  صحبت كنند ، سعي كنند مودبانه سخن بگويند ،احساس خود را نسبت به طرف

خود ازضمير من استفاده كنند و در مورد حرف يا رفتاري كه موجب ناراحتی شده سخن بگويند و صحبتها حالت سرزنش 
 ،تحقير،توهين يا تهديد نداشته باشد.

 

به كودكمان بگوييم درمقابله با عصبانيت ديگران:-٧  

سعي كنندآرامش خود را حفظ كنند.-  

به صحبت و حرفهاي طرف مقابل گوش دهند و درصورت امكان از او در مورد ناراحتي اش وعلت عصباني شدنش -
 سوال كنند.

اگرحق با طرف مقابل است  از او معذرت خواهی كنندودر صورت نياز از يك بزرگتر كمك بگيرند تا مشكلشان را بتوانند -
 حل كنند.

 

د از چراغ راهنماي عصبانيت استفاده كنندو  معنای رنگهاي نشم خود مي توانبه كودكان آموزش دهيم براي كنترل خ-٨
مختلف چراغ راهنما در عصبانيت را برای آنان توضيح دهيم ؟ به عنوان مثال الف : وقتي چراغ قرمز مي شود اتومبيل 

يك ،نفس عميق بكشد ،ازها بايد ترمز كنند و متوقف شوند پس درهنگام عصبانيت  نيز كودك بايدصبركند و سكوت كند 
 تا ده بشمارد و خود را آرام كند .

ب: چراغ زرد عالمت احتياط است و نشان مي دهد هنوز كامال آرام نشده ايم و ممكن است حرفي بزنيم يا كاري انجام 
ري پس سكوت كنيم وكمي فكر كنيم كه چه چيز ما راعصباني كرده و چه كا دهيم كه به خود يا ديگران صدمه بزنيم.
  براي آرام كردن خود مي توان انجام داد.

توانيم عمل كنيم و  با يك دوست يا بزرگتر ها مي توانند حرکت کنند پس ما هم میج: وقتي چراغ سبز است ماشين
در مورد ناراحتي خود صحبت كنيم يا ازيك بزرگتر براي بيان مشكل پيش آمده و چگونگي حل مشگل خود كمك بگيريم 

امكان دارد با فردي كه مارا ناراحت كرده صحبت كنيم يا اگر خودمان عصباني شديم در مورد رفتار خودمان  . درصورتي كه
 فكر و علت عصباني شدن خود را پيدا كنيم و اگر نياز است از كسي كه به او پرخاش كرده ايم عذر خواهي كنيم. 

 نجام دادرا یاد بگيریم و  به كودك بياموزيم:كارهايي كه براي آرام كردن خود در هنگام عصبانيت مي توان ا-٩

  صبركن و از يك تا ده بشمارو برعكس -

  نفس عميق بكش -

  بدن خود را شل كن  -



  يك ليوان آب بنوش -

  با دوست يا يك بزرگتر صحبت كن -

  نقاشي بكش یا  شعر بخوان -

  

  

  

 منابع:

.٩١:سال انتشار.ناشرميانكوشك ١فتي ل،موتابي ف. مهارتهاي مديريت خشم.چاپ  

  گرد آوری کننده: 

 ٠٩١٧٣١۵٠۵۶٠-مسوول واحد سالمت روان مرکز بهداشت شهدای انقالب -ندا خورشيديان  

کارشناس ارشد روانشناسی مرکز بهداشت شهدای انقالب   -ندا محمدی روز بهانی  

n.mohamadi.r@gmail.com:٠٩١٧١١۶۵٩۶-آدرس ايميل 

  

 

 



  خودکشی (پيشگيری ، ریشه یابی و کنترل)

  

  

خودکشی یکی از موضوعات مهم دارای اولویت در بخش سالمت به شمار می آید. سازمان جهانی بهداشت 
زندگی خویش را  با انجام اقداماتی مرگبار دخودکشی را اقدامی آگاهانه و ارادی تعریف کرده است که در طی آن فر

. اقدام به خودکشی یا خودکشی ناموفق نيز زمانی است که اقدام به خودکشی انجام گيرد ولی به پایان می دهد
نشود و معموال افراد در پی جلب توجه دیگران به سمت خود می باشند. سازمان بهداشت جهانی منجر مرگ 

گزارش کرده است سال ١۵تا  ٣۴خودکشی را سيزدهمين علت مرگ در جهان و سومين علت مرگ در در گروه سنی 
  علت  اصلی مرگ در بيشتر کشورهای دنيا مطرح کرده است.  ١٠و یکی از 

خودکشی و اقدام به خودکشی یکی از رفتارهای ضد اجتماعی و یک آسيب اجتماعی به شمار می آید. خودکشی 
تالش به اقدام تالشی آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی شخص توسط خودش می باشد که ممکن است این 

تبدیل گردد یا فقط به شکل احساسی در فرد بماند. پدیده افکار خودکشی در بسياری از اقشار مردم از جمله 
از آن می تواند اقدام به خودکشی را بهمراه  نکردن که پيشگيری (جوانان، مردان، زنان و افراد مسن) دیده می شود.

علل یادالیل متعددی دارد خودکشی در نتيجه تعامل عوامل  داشته باشد. خودکشی یک مشکل پيچيده است که
   د.عی، فرهنگی، و محيطی بوجود می آیمتعدد زیست شناختی، ژنتيک، روانشناختی، اجتما 

بندی عوامل مرتبط با خودکشی نوجوانان در سه دسته عوامل دموگرافيک، محيطی و روانی طبقه
که یک یا بيشتر از عوامل خطر را دارند، با احتمال بيشتر در معرض اند نوجوانانی مطالعات نشان داده شوند.می

  درگير شدن در رفتارهای مرتبط با خودکشی هستند .
  عبارتند از سن، جنسيت، گرایش جنسی، نژاد و قوميت.  الف) عوامل دموگرافيک:

ان نوجوانی ميزان بروز اگرچه خودکشی در دوران کودکی و اوایل نوجوانی بسيار نادر است، با گذر از دور سن:
  .یابدخودکشی افزایش می

دهند که مرگ در اثر خودکشی در نوجوانان پسر بيشتر از نوجوانان دختر است، مطالعات مختلف نشان می جنسيت:
  کنند.که دختران بيشتر افکار خودکشی و اقدام به آن را تجربه میدرحالی

اند که بين گرایش جنسی و خودکشی ارتباط وجود دارد. افکار خودکشی و مطالعات نشان داده گرایش جنسی:
گرا (بای سکچوال) نسبت به گرا (هموسکچوال) و دو جنسجنسخصوص در دوران بلوغ در مردان هماقدام به آن به

گرا افزایش ا و دو جنسگرجنسگرا (هتروسکچوال) بيشتر است. ميزان خودکشی در زنان همهمتایان دگرجنس
  .یابدنمی

در نتيجه قرار گرفتن در محيط نامساعد و نابرابر در معرض های بومیدهند که گروهمطالعات نشان می نژاد و قوميت:
  .افزایش خطر خودکشی هستند

ف های ضعيحمایت خانوادگی و اجتماعی، بازداشت و زندانی شدن، مهارتنبودعبارتند از  ب) عوامل محيطی:
  های گروهی.زندگی، سابقه خانوادگی خودکشی، اینترنت و رسانه



ی سوءاستفاده در عبارتند از اختالالت روانی تشخيص داده شده، حوادث ناگوار زندگی و سابقه ج) عوامل روانی:
  دوران کودکی، استرس آکادميک، استفاده از مواد مخدر و الکل و مزاحمت سایبری.

باشند، در هر مختلف دموگرافيک، محيطی و روانی بر خطر خودکشی در نوجوانان مؤثر میبا توجه به اینکه عوامل 
منظور کاهش رفتارهای مرتبط با خودکشی نظير افکار، توان اقدامات و مداخالت پيشگيرانه مناسب را بهحيطه می

  .ریزی و اقدام به خودکشی در نوجوانان انجام دادبرنامه

 خصومت، موجب ايجاد نيز معتاد فرد بيکاري و وضعيت معيشتی  خانوادگي، صميمی روابط رفتن بين از
  ، همسر آزاری و خودکشی می شود.  پرخاشگری،خشونت

درصد از طریق حلق آویز  ۵/۴٢های اقدام به خودکشی در ایران به ترتيب بر اساس گزارشات آماری شایع ترین روش
مسموميت با مصرف قرص و سموم بوده است. از آنجا که خودکشی درصد  ١٣درصد از طریق خودسوزی ، ٣٠کردن ، 

محسوب می گردد و اهميت آن روز به روز بيشتر می شود بررسی فاکتورهای های روانپزشکی اورژانس مهمترین از
   زمينه ساز آن می تواند در جهت پيشگيری از خودکشی کمک کننده باشد .

بررسی  مهم براي اقدام به خودکشی و تکميل آن است با کننده پيشگویی عامل یک خودکشی افکار کهآنجائی از
 به اقدام از جلوگيري براي سودمندي به راهکارهاي توان می افکار این ساز زمينه عوامل شناسایی و شيوع

  .یافت خودکشی دست

  

 به عنوان را خودکشی خود، مشکالت از رهایی که برای است نيازمندی انسان پيچيده مشکالت دليل آن ترینروشن
رها شدن از یک  برای راهی بلکه نيست بی معنی و اتفاقی کند. خودکشی عملیمی انتخاب حل راه بهترین

 و یاس احساس نشده، نيازهای برآورده با دهد. خودکشیمی رنج شدید طور مشکل یا بحران است که شخص را به
رسد به نظر می .دارد مستقيم رابطه تحمل غيرقابل روانی فشار و زندگی در دوگانه هایدرماندگی، تعارض

 نقش نيز عوامل اجتماعی آن بروز در و بزند سر شخص ازجانب دارد امکان که است فردی اقدام یک خودکشی،
  دهند. که بيشترین قربانيان آن را زنان تشکيل می است مخرب خشونت نوع یک خودکشی دارند. اساسی

 به اقدام ميزاند. باشجنس می اساس بر خودکشی به اقدام تفاوت الگوی ایران، در خودکشی توجه قابل نکات از
بيشترین  .است خودسوزی و دارویی زنان مسموميت در خودکشی انواع ترینشایع و است زنان بيشتر در خودکشی

 و ازدواج تحميلی ناموسی، تهمت های زناشویی، زاهاي محيطي، اختالفات علت خودکشي مربوط به تنش
 پرستاران و باشدمی پيشگيری قابل به خودکشی اقدام خطر موارد اغلب که آنجا . ازباشدمی خانوادگی مشاجرات

 برنامه ارایه با برخوردارند ميتوانند درمانی و بهداشتی سيستم ویژهای در جایگاه از مددجویان با نزدیک ارتباط به دليل
مراکز بهداشتي، بيمارستانها، در زمينه شناسايي  منازل، کار، محيط مدارس، سطح مشاوره در و آموزشی های

  افراد مستعد به خودکشی مؤثر باشند.

 مطالعه مورد زنان درميان خودکشی به اقدام مهم علل از زناشویی اختالفات و شوهر خشونت که داد نشان یافته ها
 .بود

  

های  و دوستان خواهد داشت. خانوادهها  خودکشي و تالش براي آن عواقب شديد روحي و رواني براي خانواده
 بوده و خودکشی مجدد رفتار بيشتر خطرهای نگران از و مضطرب اغلب کنندمی خودکشی افرادی که تالش برای

 با ارتباط در زیادی هزینه های اقتصادی این بر عالوه  دانندمی مجدد مسؤول رویدادهای از پيشگيری برای را خود
 مهم علل زناشویی از اختالفات و خانوادگی خشونتشود. می مصرف خودکشی از ناشی رفته ازدست زندگی های

 ارایه خانوادگی، خشونت شناسایی موارد زندگی، مهارتهای آموزش .زنان است ميان در خودکشی به اقدام
 جمله پيگيری از و ارجاع مددجو، به حمایتی هایمعرفی دستگاه خانوادگی، مشکالت حل در راهکارهای مناسب

  زنان متأهل انجام دهند . در خودکشی به اقدام موارد کاهش راستایتوانند درمی پرستاران که است اقداماتی



های اخير روند کاهشی داشته است، ولی برخی اگر چه ميزان بروز خودکشی در ایران نسبتا پایين بوده و طی سال
خودکشی می باشند، همچنين در کشور مردان بيشتر از زنان  ثير قرار داشته و دارای بروز باالأها بيشتر تحت تاستان

، لذا پيشنهاد می گردد در ابتدا مناطقی که در معرض خطر بيشتری قرار عرض خودکشی منجر به مرگ بوده انددر م
 ایبر دارند مورد توجه قرار گرفته و با اجرای برنامه های مداخله ای متناسب، مانند ایجاد اشتغال، ارائه تسهيالت

کاهش  برایسيس مراکز مشاوره خانواده و آموزش افراد جامعه ، در مرحله اول أدرمان بيماران جسمی و روانی، ت
و در نهایت از وقوع آن در این استان ها و سایر مناطق کشورو همچنين در گروه های در کنند ميزان خودکشی تالش 

  معرض خطر پيشگيری نمایند .

های پيشگيرانه ریزیو ضرورت برنامه استجمله عوامل خطرساز اقدام به خودکشی  افسردگی و افکار خودکشی از
  کند.ارتقا و تأمين سالمت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان و افراد ميانسال جامعه طلب می برایو درمان را 

   .باشد مؤثر خودکشی افکار و افسردگی کاهش در تواند می مذهبی اعتقادات

 براي مقابله اسالم دین که آنجا از گفت باید خودکشی، به ارتکاب کاهش بر دینی هاينگرش تأثير تبيين راستاي در
 این در .دارد تأثير بسزایی نيز خودکشی به ارتکاب کاهش در لذا است، کرده اندیشی چاره مشکالت تمامی با

 و سير و سبک عالیم کمتر، شيوع داراي معنوي، و مذهبی التزام و عقاید با افراد که اند داده نشان مطالعات راستا،
 برخوردهاي در مذهبی باورهاي و معنوي عقاید رسد نظرمی به که چرا هستند؛ افسردگی در بهتري آگهی پيش

 زندگی آیندة و خود به اميدوارانه و نفس عزّت با توأم مثبت نگرش داشتن حوادث ناخوشایند، برابر در صبر و سازشی
 که آنجا از ازطرفی، .دارند افسردگی اجتماعی -روانی عوامل کردن رنگ کم در اهميتی با نقش نوميدي، پرهيزاز و

 احکام به التزام و مذهبی وباورهاي معنوي عقاید باشد، خودکشی در سهيم عوامل از یکی تواند می افسردگی
 سالمت تأمين آن، دنبال به و افسردگی از درپيشگيري اساسی نقش ها، خانواده و جامعه فرهنگی فضاي در دینی
 افزاي روح جملۀ توان می را پدیده این سازوکارهاي از یکی قطع، طور به دارد و خودکشی به ارتکاب کاهش و روانی

  شریفۀ  " اال بذکرهللا تطمئن القلوب " قلمداد کرد.  آیۀ

  

  منابع : 

–افسردگی  و خانوادگی جو اجتماعی،حمایت  دینداري، پایۀ بر دانشجویان خودکشی به گرایش بينی مقاله پيش
 در فرهنگ -  بازگير زهره  ، عباسی ماشينچی هاشمی ، نعيمه تورج ،  موحدي معصومه ،موحدي نویسندگان یزدان

  ١٣٩٢ بهار /اول شماره ، سوم سال / 6 اسالمی دانشگاه

 به داراي اعتياد نوجوانان تكانشگري و خودکشي افكار بر رفتاري شناختي درمان مقاله پژوهشی اثربخشي
 یازدهم، سال مواد، سوءمصرف پژوهي اعتياد فصلنامه - سهراب  فرامرز ، ناطقي نویسندگان محبوبه -موادمخدر

  ١٣٩٦ تابستان دوم، و چهل شماره

 –پزشکی کردستان  علوم دانشگاه دردانشجویان آن با مرتبط عوامل و خودکشی افکار شيوع مقاله بررسی
 دوره/کردستان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله - عليزاده  شمس نرگس ميرزایی، نگار نویسندگان سيده

  ١٨-٢٦صفحات ١٣٩٢بهار  / هجدهم

فراتحليل  و سيستماتيک مرور مطالعه یک ١٣٨٠-١٣٩٣ های سال طی ایران در خودکشی بروز مقاله پژوهشی ميزان
مجله  –فاطمه سایه ميری  دل پيشه ، ، ،کورش سایه ميری ، علی بازيار جعفر ، دليری نویسندگان سلمان  –

  ٧٥٧-٧٦٨صفحات  ١٣٩٥آذر  ٩شماره  ٢٤علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد دوره 

مرادی ،   امير رميم، فرشته معماری، طيّب الملوک نویسندگان اشرف – متأهل زنان در خودکشی به اقدام مقاله علل
 12 دوره)تهران (حيات پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده گودرزی مجله خسروی، زهرا خدیجه
  ٤٧-٥٣صفحات  1385 بهار 1 شماره

فریده نویسندگان  –بررسی عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد ميانسال و سالمند مقاله علمی پژوهشی  
  عباس باقری ،صبا کاهانی ؛احمد علی نورباال ،  خدابنده



دانشجوی کارشناسی  - نسرین ابراهيمی بهارنویسنده  –مقاله علل و عوامل خودکشی و راه های پيشگيری از آن 
  رشته روانشناسی دانشگاه پيام نور همدان 

گلعذار   سميرا  نویسندگان معصومه سيمبر ،  –عوامل خطر خودکشی در نوجوانان در جهان: یک مرور روایتی مقاله  
 فقها، محبوبه حاجیشيوا عليزاده

  

  

  تهيه کننده : 

  شهدای والفجر  –مرکز بهداشت شهرستان شيراز  -مریم یارپزشکان  

  ١٣٩٨/۴/١تاریخ 



  خودکشی

سال است و هميشه یکی از نگرانی های عمده  ٢٩تا  ١۵خودکشی دومين علت مرگ و مير در سنين بين 

بهداشت عمومی است . عوامل مرتبط با خودکشی شامل سن، جنس، نژاد، قوميت، عدم وجود حمایت 

اختالالت روانی، خانواده و اجتماع، مهارتهای ضعيف سازگاری با زندگی، سابقه خودکشی در خانواده، 

ا توجه  به می باشد که بمواد، مصرف  سابقه مورد سوءاستفاده قرار گرفتن به خصوص در دوران کودکی،

انجام داد . شيوع اقدام خودکشی در  ن اقدامات الزم جهت پيشگيری از وقوع خودکشی رااین موارد ميتوا

مردان بيش از زنان است. مهم ترین پيش  درزنان شایع تر از مردان است اما مرگ و مير در اثر خودکشی 

افرادی که دست به خودکشی  درصد٩٠است. بيش از قبلی کننده خودکشی اقدام به خودکشی  بينی

اعتياد ، اختالل شخصيت و .....  دوقطبی، ميزنند دچار یکی از انواع اختالل روانپزشکی از جمله افسردگی،

احتمال اقدام به خودکشی کاهش می یابد. مردی که دست به  می باشند. بنابراین با درمان این اختالالت

به طور معمول دچار نا اميدی و استيصال شده است و گاهی می خواهد از احساس  خودکشی می زند

گناه و شرم و یا سربار دیگران بودن فرار کند ، یا گاهی نيز می خواهد از تنهایی و طرد شدن رها شود. در 

ت روانی می باشند. وقوع یک اتفاق ناگوار مثل از دست دادن عزیزان، بيماریهای افرادی که دچار اختالال

جسمی، موقعيت های احساسی و اجتماعی خاص جرقه ای برای اقدام به خودکشی شود. خودکشی 

شدار دهنده دارد مانند صحبت درباره مرگ، ناميدی، احساس گناه از دست دادن طاقت تحمل نشانه های ه

نی و خداحفظی با نزدیکان، نوشتن وصيت نامه، انجام رفتارهای صرف مواد، دیدار و تماس ناگهارنج و درد، م

تکانشی. در صورت دیدن عالئم هشدار در افراد در مرحله اول باید آرامش خود را حفظ کرد و بدون ترس، 

 باره نحوه انجامشمستقيم درباره تصميم به خودکشی با فرد صحبت کنيم و اگر پاسخ او مثبت بود از او در

 و پرس و جو کنيم . بيشتر شنونده باشيم تا گوینده . در این زمان نيازی به ارئه راه حل نمياشد آنو زمان 

از نوع همدلی دریافت کند. در شنيدن حرفهای فرد موثر تر است . در چنين زمانی فرد نياز دارد توجهی 



درمان دارویی و جلسات روان درمانی دارد و بهتر است بسياری موارد فرد نياز به بستری در بيمارستان و 

 ر زمان وقوع خودکشی عالوه به فردو همراهی کند. د طی مراحل درمان او را حمایت در او یکی از نزدیکان

قرار گرفتن در شرایط پر استرس،ترس ناشی از انگ خودکشی نياز به  اقدام کننده خانواده وی نيز به دليل

  ر موارد شدید نياز به درمان دارند. همدلی و یا قطعی د

  

  دکتر"ليال رازقيان" پزشک متخصص اعصاب و وران استاد محرری 

 اعصاب و وران استاد محرری  ن"فریبا قناعت پيشه" مدیر روابط عمومی بيمارستا



  سالمت روان در جوانان
  

  
باشد توجه به سالمت جوانان سرمایه ها و آینده سازان جوامع هستند و سالمت آنان درهرجامعه ای ضروری می

 نسل جوان و بررسی رابطه آن با عواملی چون اشتغال و جنسيت باعث رشد و ترقی اقتصادی و فرهنگ جامعه 

  می گردد.

های کليدی سالمت، نقش مهمی در تضمين پویایی و کارآمدی هر جامعه مولفهعنوان یکی از سالمت اجتماعی به
گردد؛ لذا هدف تمامی جوامع این است ایفا کرده، و یکی از محورهای ارزیابی سالمتی جوامع مختلف محسوب می

برای که شرایطی را فراهم نمایند تا سالمت اعضایشان را حفظ نموده و ارتقاء بخشند. جوانی زمانی مناسب 
های مورد نياز برای دهی هویت (احساس و مفهومی از خود) است که تاریخچه گذشته فرد و توانمندیشکل

  آميزد.سالمت اجتماعی در بزرگسالی را درهم می

توان آموزش خودمراقبتی را سرلوحه رفتارهای جوان و نوجوان قرار آموزش و ارتقای سطح سالمت روان می
 هترین زمان قطعی برای مداخالت پيشگيرانه مانند خود مراقبتی است. چراکه این دوره ب داد؛ 

مهارت خودآگاهی، مدیریت استرس، حل تعارض، مقاومت در برابر فشار همساالن، مهارت مذاکره، قاطعيت و توانایی 
 های ضروری است. نه گفتن و مدیریت خشم برخی از مهارت

کفایت، خودآگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت خود، احترام به خود، همچنين دارا بودن احساس آرامش، امنيت و 
پذیرش نقاط ضعف، احترام به حقوق دیگران، مسئوليت پذیری نسبت به رفتار خود، شناسایی نيازها و تالش برای 

 ریزی دربرطرف کردن، تحت تاثير نبودن نسبت به عواطف، ترس، خشم، عشق یا گناه و همچنين استقالل و برنامه
  خصوص آینده را از جمله مالک و معيارهای سالمت روان در جوانان و نوجوانان عنوان کرد.

 وجودآمدن به از پيشگيري آن اصلي هدف و رواني، آسيب هرگونه از روان نگاهداشتن سالم معناي به رواني سالمت
 زواياي تمام كه اجتماعي رفاه و بهزيستي براي  است علمي رواني سالمت ديگر عبارت به .است رواني ناراحتيهاي

  اساسي و مهم نقشي جواني دوران در جمله از زندگي مختلف دوران در اني رو سالمت .ميگيرد بر در را زندگي

 و عالقه مورد  حرفه و كار كردن پيدا تحصيل، ادامه ديگران، با ارتباط نظير مهمي مسائل كه است سنين دراين ارد، د
 نهاد پنج .گيرد قرار توجه بايدمورد رواني سالمت نظر از عوامل اين تأثير و نتيجه كه شود مي مطرح ازدواج مسئله

 اين شناخت .مذهب و مدرسه خانواده، ازاجتماع، اند عبارت كه است مؤثر افراد شخصيت گيري شكل در اساسي
 اهميت شخصيت تكامل و تكوين و ريزي طرح در زيرا است ضروري امري رواني سالمت با رابطه در خصوص به عوامل
 .دارد بسيار

 نياز دارد، وجود آوردن ماديات دست به براي شديدي رقابت و است معروف رواني مشكالت عصر به كه عصري در
 در را او به كه بخشد مي انسان به معنوي  قدرت نوعي خدا به ايمان . ميشود احساس روحي غذاي به بيشتري

رواني كه بسياري از مردم به آن مبتال هستند را دور مي سازد.  مشكالت و ها نگراني و كرده، كمك سختيها تحمل
 و امنيت احساس و دهد مي افزايش زندگي سختيهاي با مقابله و صبر براي را انسان ايمان، اعتماد به نفس و قدرت

 ايمان آنهاكه آري : «فرمايد مي 82 آيه انعام مباركه سوره در كريم قرآن زمينه اين در .ميكند ايجاد او رادر آرامش
  . » اند  هدايت یافتگان آنها و است آنها براي امنيت اند نياميخته شرك با را خود ايمان و آوردند



 احساس نياز انسان به دین، قدمتی به عمر تاریخ دارد؛ زیرا از آغاز زندگی خود به حامی مقتدر و تکيه گاهی نيرومند
  .گذارد می تأثير افراد روانی و جسمی سالمت بر معنویت.است کرده نياز

سالمت روانی با عواطف ، تفکر و رفتار آدمی ارتباط دارد ، فردی که از سالمت روانی خوبی برخوردار است معموال 
اهداف خود را در زندگی دنبال کند و عملکرد مناسبی  می تواند با حوادث روز افزون و مشکالت روزمره مقابله کند ؛

ه باشد. سالمت روان در واقع زمينه رشد مهارتهای فکری و ارتباطی را فراهم می کند وباعث رشد در جامعه داشت
عاطفی ، انعطاف پذیری و عزت نفس آدمی می شود .عملکرد موفقيت آميز کارکردهای ذهنی و در نتيجه انجام 

ات و رویارویی موثر با حوادث فعاليت های سازنده ، داشتن روابط مناسب با دیگران ، توانایی سازگاری با تغيير
  ناگوارزندگی همه از داشتن سالمت روانی محسوب می شود .

 

  پيکره ئ اصلی ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه را تشکيل بوده اند ونسل جوان ، نسل فعال و سازنده کشور

  می دهند .

بيکاری هميشه از عوامل زمينه ساز بروز اختالالت روانی و عاطفی بوده است ، افراد بيکار در خطر ابتال به بيماریهای 
روانی هستند . نداشتن شغل و بيکاری خود موجب گسترش ناتوانی فرد در موقعيت های عادی زندگی شده و 

می دهد . افراد بيکارعالوه براختالل در افراد افزایش  و یا نااميدی را دراحساس بی ارزشی و عدم رضایت از خویشتن 
  کارکرد اجتماعی ، افسرده تر از سایرگروه های فعاليتی هستند . 

 نيازهای و فطری های خواسته ترین ضروری از یکی و مثبت ای ریشه احساسات از یکی عنوان به نشاط و شادی
 خرسندی، همواره با شادی که آنجا از و داشته جامعه فردو سامت تأمين در ای کننده تعيين انسان،نقش روانی

 .باشد داشته جامعه توسعه فرایند در ای کننده تسریع نقش می تواند است، اعتمادهمراه و اميد و خوشبينی
 متغير کشورها یافتگی توسعه سطح تعيين برای ملل سازمان نگاه در بعد به ميالدی  2000 سال از مناسبت بهمين

 وارد کليدی متغيرهای عنوان به نيز جامعه افراد رضایتمندی و خشنودی آینده، به اميد شادکامی، یا نشاط های
می  مشکالت برابر در آنها ایمنی باعث اجتماعی، نشاط به نوجوانان و جوانان بودن مجهز است، شده محاسبات

 بنابراین .باشند داشته جامعه در مفيد نقشی و یابند انطباق زندگی، متغير شرایط با می توانند راحتی به آنان و شود
  می شود . اجتماعی های آسيب کاهش باعث جوانان در اجتماعی نشاط افزایش
  است . عينی اجماع و ذهنی اقناع با همراه عمومی زندگی ازمواهب برخورداری سطح همان اجتماعی نشاط

  

  
  

  راهکارها
 در موثر اقدامات ازجمله شوند،می   جامعه در منفی عاطفه کاهش و مثبت عاطفه افزایش باعث که هایی اقدام

 : نمود اشاره ذیل موارد به توان می پيشنهادی راهکارهای جمله از .هستند جامعه نشاط ارتقای
 همساالن حمایت شبکه گسترش و رشد ٭



 اجتماعی های حمایت ارتقاء منظور به ها دانشگاه و مدارس در ع نگر اجتما آوری تاب رویکرد گسترش و رشد ٭
 پذیر آسيب دانشجویان برای بویژه

 سالمت  نظام در اجتماعی حمایت شبکه گسترش و رشد ٭
  سالم  زندگی سبک ترویج و عمومی های گاهی آ ٭ارتقای

 سالم زندگی سبک ترویج٭
 روان و جسمی های بيماری برخی از ناشی گان (کار های محيط در افراد گيری کار به در تبعيض و انگ کاهش ٭

 )پزشکی
 شهر، سطح در عمومی بهداشت های سامانه کارآمدسازی : شهری وسالمت  شهری زیست فرهنگ ارتقای  ٭

  محيطی زیست های بحران و هوا آلودگی ترافيک، های بحران با مقابله
  خانوارها مصرف سبد در ای ورسانه هنری فرهنگی، کاالهای سهم ٭افزایش
 هنری، کيفيت از مند بهره ایجاد تنوع در پخش برنامه های ه یواسطزمان فراغت  و کار زمان ميان توازن ٭برقراری

  آموزش مطلوب
  هنری محله ای فرهنگی های برنامه برگزاری٭

 فراغت اوقات زمينه فعال در نهاد مردم های سازمان از حمایت
  جوانی دوره مقتضيات بر کيد با تا جوان نسل تفریحی و هنری های ورزشی، فعاليت رشد منظور به ریزی ٭برنامه
  جشن های دانشجو محور و مراسم برگزاری از حمایت و ٭رشد

  و مذهبی ملی های مناسبت و مراسم ساليانه برگزاری تقویم تدوین و ریزی ٭برنامه
دستگاه  منابع و امکانات از گيری و بهره جوانان های توانایی و ها استعداد بهينه از استفاده منظور به ریزی ٭برنامه

  ذیربط اجرایی های
دولتی  غير های سازمان و ها به تشکل اجرایی های دستگاه واگذاری های قابل فعاليت گذاری وا برای ریزی برنامه٭

  جوانان
  

  راهکارهای برقراری ارتباط با جوانان ونوجوانان در خانواده ها
 شایع و رایج اشتباهات از .می کند یاری خود از مثبت تصوری داشتن در اورا نوجوان، و جوان با خانواده عاطفی رابطه
 دارد نياز عاطفی تبادل و محبت به کودکی دوران در صرفاً  آنها فرزند که کنند می احساس که است این والدین برخی

 چشم زندگی، مراحل همه در آدمی که درحالی.پندارند می مقوله این از راخارج نوجوانی و جوانی دوره و
 به خانواده محبت .کند دریافت زندگی از دوره هر در را محبت و عاطفه این تواند می فرد و است دیگران انتظارمحبت

 سيراب را آنها تمنای و تکاپو از سرشار روح و آورد می پدید اعتماد و اطمينان امنيت، احساس دراو نوجوان، و جوان
 را نگری مثبت و بينی خوش روحيه این، بر عاوه .است خانواده به تعلق احساس آن طبيعی نتيجه که سازد می

  .پرورش می دهد  جوان و درنوجوان
 .کرد خواهد فراهم جوانان و نوجوانان درونی استعدادهای شکوفایی و نوآوری خالقيت، بروز برای را زمينه مسئله این
 آسان و ساده چندان امری جوان با ارتباط است، مواجه آن با او که هایی بحران و نوجوان و جوان های ویژگی دليل به

 .نيست
 و نيست ارتباط ایجاد نشانه هميشه گفتن سخن زیرا نيست؛ او سخن شنيدن یا او با گفتن سخن ارتباط از منظور

 او بين بخش نتيجه و تاثيرگذار مداوم، و موثر ارتباط ارتباط، از ما مراد دليل همين به .آورد پدید یکسویه ارتباط بسا چه
  نيست.  پذیر امکان هدف این نوجوان و جوان دنيای شناخت بدون .است خانواده و
 
 

  منابع : 
 .تهران )  دانشگاه مدیریت دانشکدة :مطالعه روانی (مورد سالمت و معنوي دلبستگی رابطۀ بررسیمقاله 

 دانشگاه در فرهنگ .نویسندگان زهره نظامی ، اعتبار نقدی ، هادی بهرامی ، سيروس بابایی سياهکلرودی 
  ١٣٩٦ پایيز / سوم شماره هفتم، سال / ٢٤اسالمی

مطالعات قرانی ، سال سوم ،  –نویسندگان فرشته روشن ، مجيد خزاعی  .قرآن  ديدگاه از روان مقاله سالمت
   ٧٩ -  ٩٧ص  - ١٣٩١، زمستان  ١٢شماره 

 .نویسندگان دکتر اسماعيل بيابانگرد ، فاطمه جوادی  .مقاله سالمت روان شناختی نوجوانان و جوانان شهر تهران
   ١٤فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال چهارم ، شماره 

نقش شادی و نشاط در سالمت   پمفلت های تهيه شده با عنوان ( سایت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
  )خانواده و سالمت روان جوانان و نوجوانان  - روان جوانان و نوجوانان 

  
  تهيه کننده : 

  شهدای والفجر –مرکز بهداشت شهرستان شيراز  –مریم یارپزشکان 
  ١٣٩٨/٤/٩تاریخ 



  

  سالمت روان در جوانان

عملکرد فرد تاثير گذار است. طبق و  احساسات ،جتماعی و عاطفی می باشد که بر چگونگی تفکرا  سالمت روان شامل سالمت روحی،

تعريف قديمی سالمت روان به معنی فقدان بيماری و طبق تعريف جديد سالمت روان به معنی صلح و آرامش بودن با خود و محيط 

 اطراف خود می باشد. بهداشت روان چيزی فراتر از نبود بيماری روانی است. 

اليت بيشتری دارند موضوع سالمت اين گروه از جامعه حائز اهميت بسيار است. اجتماعی فع اظدر جامعه از لحاز آنجا که جوانان 

جوانی که از سالمت روان برخوردار است قادر است توانايی های خود را شناسايی کند و از نظر شغلی مفيد و سازنده باشد. قادر است 

و در جامعه ايفای نقش کند  و به طور  مکاری داشته باشدبا استرس ها و چالش های معمول زندگی مدارا کند و با ديگران مشارکت و ه

فکر خوب و رفتار خوب داشته باشد. هيچ دورانی از بيماريهای روانی مصون نيست اما اين بيماريها در افراد بيکار،  ،کلی حس خوب

 ورد توجه از بعد نيازمندی هایقربانيان خشونت، افراد با وضعيت اقتصادی ضعيف بيشتر ديده می شود . در ايران مهمترين گروه م

چرا که انها پدران و مادران آينده کشور هستند و سالمت روان آنها تضمين کننده سالمت  بهداشت و وران، جوانان و نوجوانان می باشند،

، پذيرش روان آتی کشور است. ازجمله معيارهای سالمت روان در جوانان حس امنيت و آرامش و کفايت، احترام به خود و ديگران

  نقاط ضعف و تالش برای رفع آنها، استقالل و برنامه ريزی در خصوص آينده  است. 

  

  "دکتر ليال رازقيان"  پزشک متخصص اعصاب و وران بيمارستان استاد محرری 

  "فريبا قناعت پيشه " مدير روابط عمومی بيمارستان اعصاب و وران استاد محرری 

 



دا  م     
  مصرف دخانيات و اثرات جسمي و رواني آن:

نيكوتين و مواد  .صرف دخانيات و مواد مخدر و ساير موادي كه در فرد ايجاد وابستگي مي كند، داراي مضرات جسمي و رواني هستندم
هاي بينند و باعث بروز بيماريهاي بدن آسيب ميكنند، در نتيجه سلولزدايي در بدن را مختل ميسّمي موجود در سيگار فرآيند سم

تالالت تنفسي و افزايش خطر پوكي استخوان اخ خون، گردش و عروقي –مختلفي مثل سرطان، افزايش كلسترول خون، مشكالت قلبي 
ها از بروز شود. آنتي اكسيدانها و امالح و كمبود آنها در بدن ميچنين سيگار كشيدن باعث عدم جذب كافي ويتامينشوند. هممي

مضرات جسمي  كند.عروقي و سكته هاي مغزي و سرطان هاي مختلف جلوگيري مي-ها مثل آترواسكلروز و بيماري قلبيبرخي بيماري
ن دستگاه تنفسي انسان آسيب وارد مي كند، اما آثار رواني با پيدايش مشكالت رفتاري و آنها به ريه، قلب، سيستم اعصاب و همچني

  .اختالالت رواني فرد را تحت الشعاع قرار مي دهد

 عروقي مصرف سيگار- خطرات قلبي

سبب آسيب به پوشش جدار عروق از جمله عروق خونرساني كننده قلب، مغز و ساير اعضاي  مصرف دخانيات :شرايين تصلب تشديد •
شرايين) آسيب پذيرتر هستند. استعمال روزانه  بدن ميشود. جدار آسيب ديده سرخرگها در مقابل تشكيل پالك آترواسكلروز (تصلب

  حتي يك تا سه نخ سيگار هم سبب تشديد اترواسكلروز عروقي مي شود.

استعمال سيگار با افزايش چسبندگي پالكتها به يكديگر موجب آسانتر شدن تشكيل لخته و افزايش  ه شدن خون:لخت احتمال افزايش •
احتمال انسداد شريان ها ميشود. لخته خون درصورت انسداد سرخرگها ميتواند منجر به بروز سكته قلبي، سكته مغزي و بيماري 

با ايجاد لخته  خته كننده سيگار حتي مهمتر از نقش آن در ايجاد تصلب شرايين بوده مي تواندسرخرگهاي محيطي شود. شايد اثر ل
  موجب سكته قلبي و مغزي حتي در افراد سالم بدون تصلب شرياني شود.

  .ميشود” كلسترول خوب“يا  HDLاستعمال دخانيات سبب كاهش كلسترول  : خون كلسترول اختالالت •	

گرچه حتي يك نخ سيگار سيگار به طور مستقيم با تنگ كردن عروق سبب افزايش موقتي فشارخون ميشود اما  :فشارخون افزايش •
  استعمال مداوم سيگار سبب پر فشاري مزمن خون خواهد شد.

ب تنگ به جز انسداد ناشي از تصلب شرايين در سرخرگها بعلت تشديد اترواسكلروز، سيگار سب ):خونرساني كاهش( سرخرگها انقباض •
  شدن سرخرگها نيز ميگردد كه خود سبب كاهش بيشتر جريان خون ميشود.

مونوكسيدكربن موجود در دود سيگار با كاهش مقدار اكسيژن قابل حمل توسط  ):ناموثر خونرساني( خون اكسيژن محتواي كاهش •
  رساني در حد الزم ضربان بيشتري داشته باشد. خون سبب ميشود كه قلب براي اكسيژن

 ن محيط را به خطر ميآاستعمال سيگار در محيط بسته، سالمت ساير افراد غيرسيگاري حاضر در  انواده:خ سالمت انداختن خطر به •
عروقي ، مشكالت تنفسي و سرطان  ندازد. استعمال غيرفعال سيگار (تنفس دود سيگار ديگران) ميتواند سبب بروز بيماريهاي قلبيا

  كه با شما زندگي ميكنند، سيگار را ترك كنيد. فرزندان، همسر و ساير افراديشود. جهت حفظ و بهبود سالمت 

 مشكالت ديگر سيگار كشيدن



 با مشكالت زير مواجه شوند. زنان ممكن استو  مردان به مشكل كاهش قواي جنسي و يا حتي ناتواني جنسي مبتال مي شوند

 مشكالت باردارشدن 

 مشكالت در حين بارداري 

  ناسالم و با وزن كم هنگام تولدداشتن بچه هايي 

  اثرات رواني اجتماعي: 

فراد براساس يك باور اشتباه مبني براينكه استعمال دخانيات به رفع استرس و تنش عصبي آنها كمك مي كند، به مصرف آن روي مي 
وابستگي، به تدريج حس لذت را به آورند، اما به صورت ناخودآگاه به سيگار و نيكوتين موجود در آن اعتياد پيدا مي كنند و همين 
  .اعتياد سوق مي دهد، بنابراين بايد توجه شود كه مصرف دخانيات منجر به آرامش مطلق نمي شود

مواد محرك و آمفتامين ها بيش از مواد دخاني به سالمت روان فرد آسيب مي زنند، موادي مانند حشيش، شيشه، گل، هرويين و قرص 
مخدر محرك محسوب مي شوند، برخالف اين باور غلط كه در ابتدا اعتياد آور نيست، به شدت بر ايجاد  هاي نشاط آور كه جزو مواد

  .وابستگي رفتاري فرد تاثيرگذار است و باعث ايجاد بيماري هاي اعصاب و روان مي شود

 احتمال بكشيد بيشترسيگار هچ هر 	روي بياوريد. كشيدن 	احتمال بيشتري دارد كه به سيگار اگر شما مشكل رواني داشته باشيد
يا اقدام  به خودكشي فكر كرده و، دچار اضطراب وافسردگي شويد، بديل شودمشكل رواني شما به يك بيماري رواني ت كه دارد بيشتري
  شود.  حادتر رواني مشكالت	يا الكل بيشتري مصرف كنيد كه مي تواند باعث  داروهاي روانگردان و، كشي كنيدبه خود

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت گردآورنده و تنظيم كننده: آزيتا جابري، استاديار، مركز تحقيقات مراقبتهاي روان جامعه نگر، 
   فاطمه (س)

 http://imhh.ir/index.php/2017‐05‐31‐13‐58‐24/2017‐06‐05‐12‐32‐56/130‐7‐2 منبع:

https://konjedsara.com/  
https://www.rcpsych.ac.uk/mental‐health/translations/persian/ 



  

  شير مادر از دیدگاه طب سنتی ایران:

ن سالمتی مادر و ، تغذیه با شير مادر ضاممادر استزاد از دیدگاه طب سنتی ایران شيربهترین شير برای نو   
در کتاب های طب سنتی ایران اشاره شده است که تغذیه با شير مادر سبب تقویت اعضای نوزاد می باشد. 

در حفظ سالمتی او نقش  مطلوب شکل می گيرد که این امر از ابتدا با قوت اصلی کودک می گردد و مزاج کودک
  دارد. مهمی

  

  اصول صحيح شيردهی از دیدگاه طب سنتی:

پس از آن توصيه می شود که  ست و شو دهد .روز صبح بدن خود را با آب گرم ش مادر شيرده بهتر است هر   
توليد شير کافی استفاده نماید. در وعده صبحانه ميتوان از مربای بالنگ وبه و  مادر یک غذای مناسب جهت

  ستفاده کرد.اسيب 

، دوغ و وعده غذای اصلی ساالد هبهتر است همرا خوردن فرنی و شير برنج نيز ميتواند کمک کننده باشد.   
  ه طور کامل انجام پذیرد.باده نشود تا هضم غذا به درستی و نوشابه استف

  

، پس هر عاملی که سبب کم خونی یا باعث تشدید آن شود ود می آیداز دیدگاه طب سنتی شير از خون بوج   
واد غذایی مصرف مداوم م ر این صورت ميتوان به مادر توصيهد می تواند در کاهش ميزان شير مادر موثر باشد.

  .داده می شود، شيره انگور و انواع مغزیجات مثل پسته مثل زرده تخم مرغ عسلی، آبگوشت

  

ه غالب این گياهان در ميان گياهان دارویی برخی گياهان در افزایش شير موثرند ، اما باید توجه داشته باشد ک   
از پایان ، بنابراین بهتر است ونریزی دوران نفاس را افزایش دهد، سياه دانه و... می تواند خمانند رازیانه، بابونه

  هفته دوم پس از زایمان مورد استفاده قرار گيرد.



  

  نحوه صحيح شيردادن:

، در ماه نهم هر روز سر پستان را با روغن مادر شير دهی خوبی داشته باشد توصيه می شود برای این که*
  بادام شيرین چرب کرده و کمی ماساژ دهد تا برای شيردهی موفق آماده شود. 

  

ایجاد  نوزاد باید با فواصل زمانی کم و حجم مناسب انجام شود تا شير به طور کامل هضم شده وشيردهی به *
   ، کوکيک و ... نشود.مشکالتی مثل تشدید رفالکس

 هد تاباید به نوزاد فرصت د، بلکه يرد و شيردهی را به اتمام برساندمادر نباید خودش سينه را از دهان نوزاد بگ*
  .ا کندخودش شير خوردن را ره

  

، شير مادر آبکی تر است و به تدریج به مقدار چربی آن افزوده می شود، به طوری در ابتدای هر بار شيردهی* 
، بنابراین به نوزاد شد نوزاد ضروری است بيشتر می شودکه پایان هر مرحله شيردهی مقدار چربی که برای ر

  دیگر به او شير دهيد. خود اجازه دهيد تا یک سينه را کامال بمکد و سپس از سينه

اشتهایی و کم  ، بی، نسکافه و ... ميتواند سبب تحریک پذیرینوشيدنی های کافئين دار مثل قهوهمصرف  *
  .خوابی شيرخوار شود

  

مارچوبه و یا غذاهای پر ادویه ميتواند بر روی طعم شير اثر  ،همچنين مصرف مواد غذایی مثل سير، کلم، پياز*
  ن و عدم تمایل نوزاد به شير خوردن شود.آبگذارد و سبب تغيير ناگهانی طعم 

  

اميد است با رعایت کامل نکات ضروری در شيردهی همه مادران شيرده بتوانند از این دوران طالیی در حفظ 
  سالمتی کودکان خود استفاده الزم استفاده الزم ببرند.



  

  قانون -ذخيره خوارزمشاهی -منابع: مفرح القلوب

نویسنده: دکتر مهدیه حاجی منفرد نژاد با همکاری فرزانه رمضانی مسئول روابط عمومی و طاهره 
  گشتاسبی مدیر بيمارستان مادر و کودک شوشتری

 



 

  مقدمه

به شمار می رود كه توجه به آن در سال های اخير افزایش یافته  سالمتسالمت روان از مهم ترین مقوله های حوزه 
است و جوامع مختلف می كوشند تا شاخص های برخورداری از آن را مهيا سازند و كليد دستيابی به پویایی و 

  .شكوفایی را بدست آورند
روانی را اینگونه شرح می دهد: كيفيت زندگی یك فرد كه می تواند توانایی های سازمان جهانی بهداشت سالمت 

خود را شناسایی كند و با استرس های روزمره به راحتی كنار بياید. یك فرد سالم از لحاظ روانی باید بتواند به راحتی 
  .كار كند و با جامعه در مشاركت باشد

  تعریف سالمت روان

فتار موزون و هماهنگ با جامعه و شناخت و پذیرش واقعيات اجتماعی و قدرت سازگاری عبارتست از رسالمت روان 
  ارضای نيازهای خویش به طور متعادل در عين هدفداری در زندگی و شکوفا کردن استعدادهای فطری خود.  ،با آنها

 های سالمت رواننشانه
های ههمدلی کردن با دیگران از مهمترین نشان مندی از خویشتن و تواناییاحساس ارزشمندی و مفيد بودن، رضایت

 جوانیها دوران کودکی، نوجوانی و ترین زمان آموزش و توانمندسازی در این زمينهمناسبسالمت روان است که 
  .است 

  سالمت روان در جوانان

انسان و .سالمت روان بخش مهمی از سالمت دوره زندگی هر فرد به شمار می رود مهمتریننوجوانی و جوانی 
خانواده به آن  حفظ و رشد این نوع سالمت باید در مكمل سالمت و بهداشت جسم محسوب می شود كه برای

همچنين توجه به نيازهای توجه داشت و سپس در مدرسه به این مهم پرداخت و به طور كلی در جامعه تكميل كرد. 
فرزندان، دوری از نزاع های خانوادگی، پرهيز از تحقير  فرزندان و برآورد کردن آنها، برقراری روابط عاطفی و صميمی با

  می باشد. سالمت روان جوانان یارتقا برایاز وظایف خانواده و بی احترامی 

  جوانان ثير گذار بر سالمت روانأعوامل ت

های آسيب )و..، سرطان(های جسمی بيماری،جنسيت و شرایط هورمونی های ژنتيکی و خانوادگی،زمينه
 مصرف مواد مخدرتفریحات ناسالم ( ،)استفاده ناصحيح از اینترنت، کامپيوتر،بازیهای رایانه ای ، موبایل و ..(اجتماعی

بر سالمت روان برجوانان  پرخاشگری اضطراب،استرس،،خودمحوری خواهی باال، های هيجان، فقر، طالق، گرایش)و..
  اثر منفی  می گذارد.

  انمت روان جوانهای ضروری برای ارتقای سطح سالمهارت

مدیریت خشم،مهارت نه گفتن و مهارت خودآگاهی، مدیریت استرس،شامل  های خودمراقبتی جوانان آموزش
های مهارت از مهارت قاطعيت و جرات ورزی ،لهأمسحل مهارت  ،مهارت ارتباط موثر مقاومت در برابر فشار همساالن،

جوانان می توانند با اتخاذ  . همچنين آموزش داد  جوانانکه باید به سالمت روان جوانان محسوب می شود  ضروری
  .گام بردارند بهبود سالمت روان خود  برایدر و..) ،تغذیه  ریحات سالم ،ورزش و فعاليت بدنیتف( سبک زندکی سالم

 مالک و معيارهای سالمت روان در جوانان 

  هاو پذیرش آن خودو ضعف  خودآگاهی نسبت به نقاط قوت *

   هاآن ی نيازها و تالش برای برطرف کردنشناسای*

  و احساسات عواطف تحت تاثير نبودن نسبت به*

   ریزی در خصوص آینده ل و برنامهاستقال*



   توجه به سالمت جسمي*

  نسبت به رفتارخود پذيربودن مسووليت*

   هدف داشتن*

   ارزش قائل شدن براي وقت و زمان خود و ديگران *

  داشتنخودكفايي *

  داشتن اعتماد به نفس مثبت *

   خود و ديگرانحقوق احترام به *

   داشتن اوقات فراغت و داشتن تعادل در زندگي*

  یريزي دقيق و صحيح در زندگ داشتن برنامه*

  برقراري تعادل در روابط حساس خود اعم از عاطفي، خانوادگي*

  كنترل خشم، عصبانيت، خودخواهي، كينه، تنفر و افكار منفي*

  (خانواده ،مدارس و..)پايبندي به اصول اخالقي و قانونهاي جامعه *

  

  کارشناس ارشد روانشناسی–مليحه مکی آبادی 

  دانشکده بهداشتارشناس آموزش گروه ارتقاء سالمت ک

  منابع:

  مهارت های زندگی برای جوانان،جی مک گراو

  دکتر شهرام محمدخانی ،مهارت های زندگی

  و جوانی) دکتر حسين لطف آبادیروانشناسی رشد(نوجوانی 

  جين اگدن،روانشناسی سالمت

 



 

  در جوانان  خودكشي 

 

مقوله سالمت روان در جهان صنعتي امروز با چالش هاي بسياري همراه است. به گونه اي كه انسان سردرگم در عصر حاضر در پي 
يافتن كليد حل بحران هاي روحي و رواني ناشي از زندگي ماشيني است و مي كوشد تا در پس تمامي تغيير و تحوالت فزاينده با 

به آن، ياري بخش نسل آينده در راه برخورداري از سالمت روح و روان باشد تا اينگونه جهاني سالم و سرزنده را به تصوير دستيابي 
ديهي است كه آينده اين كشور در دست . ب گيردسالمت رواني جوانان موضوعي بسيار مهم است اما اغلب مورد غفلت قرار مي  .كشد

سال  25ترين بخش جمعيت جهان را افراد زير د فردايي بهتر را رقم زنند. درحال حاضر بزرگجوانان است و آنها هستند كه باي
يابد و چنانچه درمان نشود دهند. بيشتر مسايل و اختالالت رواني در دوران نوجواني آغاز شده و تا بزرگسالي ادامه ميتشكيل مي

كند. پيشگيري اوليه و ارتقاي سالمت روان جوانان و تشخيص به يعواقب عاطفي و اجتماعي شديدي را به افراد و جوامع تحميل م
 .كاهدموقع مسايل و اختالالت رواني جوانان بسيار مقرون به صرفه است و از عواقب فردي و اجتماعي اختالالت رواني مي

ساالنه حدود يك ميليون نفر در اثر خودكشي  .شيوع اختالالت رواني در بين جوانان موجب توسعه خودكشي در جهان شده است
ثانيه. ميزان خودكشي در بين جوانان افزايش يافته است به طوري كه در يك سوم كشورهاي جهان  40ميرند يعني يك نفر در هر مي

  دهند. اعم از توسعه يافته و در حال توسعه بيشترين گروه در معرض خطر خودكشي را تشكيل مي

امروزه تغييرات سريع  .ان استــــسال جه 44تا  15عيت ــــــرگ در جمــــومين علت مـــون ســـنودكشي هم اكــــخ
كاري و فقر، فشار و رقابت براي موفقيت در مدرسه، اجتماعي ناشي از توسعه و جهاني شدن، مهاجرت به شهرها، انزواي اجتماعي، بي

هاي سنتي جوامع كه خود بر شكاف ردي و خانوادگي و سرانجام شكست ارزشهاي فساالن، بحراندانشگاه و كار، فشار و آزار هم
كند. در برابر چنين تهديداتي كه زند سالمت روان جوانان را تهديد ميهايشان دامن ميارزشي و فرهنگي بين نسل جوان و خانواده
  .كند نبايد سكوت كردسالمت روان جوانان كشورمان را تهديد مي

داشت سالمت رواني را اينگونه شرح مي دهد: كيفيت زندگي يك فرد كه مي تواند توانايي هاي خود را شناسايي سازمان جهاني به
كند و با استرس هاي روزمره به راحتي كنار بيايد. يك فرد سالم از لحاظ رواني بايد بتواند به راحتي كار كند و با جامعه در مشاركت 

با توجه به اهميت سالمت روان در عصر حاضر اعالم كرده است: اگر اقدام عاجلي صورت نگيرد، همچنين اين نهاد بين المللي    .باشد
   .ميالدي شايع ترين بيماري در جهان خواهد شد 2030بيماري رواني تا 

شناختي داشته سازمان بهداشت جهاني با توجه به پيچيدگي دنياي امروز تأكيد خاصي بر بعضي از موضوعات روان 
 :است

: اميد انتظاري مثبت درباره آينده و نگرشي مثبت به رويدادهاي علي و معلولي است و مانند سپري مابين آثار رويدادهاي اميد
گيرد. درواقع اميد يك حالت روحي و رواني برانگيزاننده انسان به كار زاي زندگي و سالمت جسمي، رواني و رفتاري قرار مياسترس

شود، اساس همه دارد تا به هدف خويش برسد. اميد كه از معرفت و شناخت حاصل ميرا به حركت وامي و فعاليت است. اميد انسان
هاي مفيد و پرثمر انساني است. پژوهشگران بر اين باورند كه اميد براي مقابله با مشكالت در شرايط عدم اطمينان ضروري تالش
 است.



تر از آن حفظ سالمت مل و سازگاري فرد در برخورد با مشكالت است بلكه مهمفقط افزايش قدرت تحآوري نه: مفهوم تابآوريتاب
بخشد تا با مشكالت و ناماليمات زندگي و شغلي روبرو شوند بدون اينكه دچار آوري به افراد توانايي ميروان و ارتقاء آن است. تاب

دانند. سازمان بهداشت جهاني، قصد دارد همه مي ها را فرصتي براي ارتقاء و رشد شخصيت خودآسيب شوند و حتي اين موقعيت
توجهات را بر روي مشكالتي كه امروزه جوانان با آن روبرو هستند جلب كند و مباحثي درباره اينكه چه چيزهايي براي رشد، سالمت، 

  باشد را بيان كند.آوري الزم ميشادي و نشاط، تاب

 باشد كه از سه مؤلفه تعهد، كنترلاز باورها در مورد خويشتن و جهان مي شناختي تركيبي: سرسختي روانشناختيسرسختي روان
هاي شخصيتي است كه در هنگام مواجه با اي از ويژگيشناختي مجموعهجويي تشكيل شده است. سرسختي روانو مبارزه

 فيدم تجربيات از و دهدمي كاهش را بيماري عالئم بروز امكان كند،مي نقش ايفاي مقاومت منبع عنوانبه زندگي، زاي		استرس		وقايع
سختي زيادي برخوردارند، باوجود تجربه مقدار زيادي سر از كه افرادي است داده نشان نتايج. گيردمي نشأت كودكي دوران متفاوت و

  شوند و سالمت روان بيشتري دارند.از استرس، بيمار نمي

ي گردد و امكان كسب تواناييري اجتماعي، باعث رفع نيازهاي رواني او مياي است كه در آن، يادگ: سازگاري فرايند پيوستهسازگاري
توان به ارضاي نيازهايش بپردازد. سازگاري اجتماعي نيز عبارت است از توانايي سازد كه از آن طريق ميهايي را فراهم ميو مهارت

قبول و ارزشمند باشد و فرايندي است رف جامعه قابلايجاد ارتباط متقابل با ديگران درزمينه خاص اجتماعي به طريق خاص كه در ع
  بيني كنند، رفتار خود را كنترل و تعامالت اجتماعي خود را تنظيم كنند.سازد تا رفتار ديگران را درك و پيشكه افراد را قادر مي

ها را درك و واقعيت آن : سواد عاطفي يعني آنكه بتوانيد حاالت، عواطف و احساسات دروني خود را تشخيص دهيدسواد عاطفي
دگي مان را افزايش و كيفيت زنكنيد؛ يعني برخورداري از قدرتي كه بتوانيم از احساسات و عواطف خود استفاده كنيم و قدرت شخصي

ريم اكارگيريم و نگذكند تا احساسات و هيجانات را به نفع خود بهخود و اطرافيانمان را بهبود ببخشيم. سواد عاطفي به ما كمك مي
كند، همكاري و تعاون را ممكن عليه ما وارد ميدان شوند. سواد عاطفي روابط مبتني بر عشق و دوستي را در ميان مردم ايجاد مي

  شود.سازد و موجب تسهيل جريان احساسات در جامعه ميمي

ني من بتوانم هيجانم را در : تنظيم هيجان عبارت است از تعديل يا حفظ يك هيجان در راستاي اهداف فرد؛ يعتنظيم هيجاني
مواقعي كه الزم است كم يا زياد يا حفظش كنم. پس تنظيم هيجان، حذف هيجان نيست؛ و اگر انسان تنظيم هيجان نداشته باشد، 

  دهد.درواقع بد تنظيمي هيجاني رخ مي

 دهيم انجام كوچكي روزمره كارهاي خود، شادابي و سالمت حفظ براي ما اينكه خود، از مراقبت يعني		: خود مراقبتيخود مراقبتي
 و		هخانواد		اهانه و هدفمند كه هر فردي براي خود،آگ آموختني، است اقدامي مراقبتي، خود. باشيم داشته تريسالم و بهتر زندگي تا

 از سازد، برآورده را خود اجتماعي نيازهاي كند، حفاظت خود		رواني و جسمي سالمت		از يعني بماند، سالم تا دهدمي انجام ديگران
 خود		حفاظت كند. بيمارستان از ترخيص يا حاد بيماري يك از بعد خود سالمت از نيز و كند پيشگيري حوادث يا هابيماري
 ندكمي كمك كه است		زندگي هايمهارت		از يكي		خودمراقبتي. شودمي ما فردي هايمهارت و كارايي افزايش موجب وضوحبه		مراقبتي

 البا زندگي در را موفقيتش احتمال و كند طي كمتري		اجتماعي هايآسيب		و خطرات با و بهتر را زندگي مسير ما نوجوان و فرزند
  .ببرد
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  نقش سبوس در کاهش وزن

  فاطمه شفيعی، کارشناس ارشد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی

غالت سبوس دار شامل بعضی از غالت صبحانه (سریال)، نان های سبوس دار ( نان سنگک و نان جو)، برنج قهوه ای، 

سر، جو می باشند که حاوی ویتامين ها، مواد معدنی و فيبر بيش ور جو دو بلغارزن، چاودار، ماکارونی سبوس دار، 

ار دارای اثرات بسيغالت سبوس دار تری نسبت به غالت تصفيه شده مثل نان های سفيد، برنج سفيد و ... می باشد. 

 عند، به این دليل که این نوناز چندین روش به کاهش وزن و پيشگيری از بيماری چاقی کمک می کمفيدی است و 

و با افزایش تدریجی در ميزان قند خون  شده جذبساخته شده اند که آرام تر هضم و  غالت از کربوهيدرات های پيچيده

از سوی دیگر این نوع غالت نياز به انرژی  شده می شوند. مدت تری نسبت به غالت تصفيه بلندباعث احساس سيری 

بيشتری برای هضم و جذب دارند و باعث می شود که فرد کالری بيشتری را روزانه بسوزاند. غالت سبوس دار حاوی  

 هضم و جذب انسان در واقع یک نوع از کربوهيدرات در گياهان است که توسط روده کوچکفيبر . استفيبر بسيار باال 

فيبر موجود در غالت سبوس دار باعث احساس سيری . می باشد رات مفيدی بر روی سالمتیرای اثنمی شود و دا

می شود به این دليل که فيبر در دستگاه گوارش هضم و جذب نمی شود زیرا بدن انسان آنزیم هایی را که باعث 

تگاه گوارش حرکت می شکسته شدن و هضم فيبر می شوند را ندارد و به این ترتيب به صورت هضم نشده در دس

ب یک توده در دستگاه گوارش ایجاد می کند که به فرد کمک می کند که احساس سيری داشته باشد. آکند و با جذب 

برای خوردن سایر  تمایل آنهامسلما اگر افراد احساس سيری بيشتری بعد از صرف وعده های غذایی داشته باشند 

 همچنين فيبربه این ترتيب ميزان کالری دریافتی فرد را کاهش می دهد.   ،مواد غذایی در طول روز کمتر خواهد شد

و تعامل با باکتری های معده  اتساعده و دن دارد با افزایش جریان بزاق و شيره معنياز به مدت زمان بيشتری برای جوی

هش می دهد و منجر به شکل گيری احساس سيری می شود. از سوی دیگر فيبر سرعت هضم غذا را کامفيد روده 

گرم فيبر دارد در صورتيکه نان  ۶تا  ٣برای مثال یک نان سبوس دار حدود  این خود باعث احساس سيری نيز می شود.

گرم غالت سبوس دار مصرف کنند تا از  ۴٨گرم فيبر است. توصيه می شود که بزرگساالن روزانه  ١تا  ٠سفيد حاوی 

نسبت به  مصرف می کنند یغالت سبوس دار بيشترکه ده اند افرادی مطالعات نشان دامزایای آن بهره مند شوند. 

ر دافزایش وزن کم تری  وميزان چربی بدن کسانی که از غالت تصفيه شده ( نان و برنج سفيد) استفاده می کنند 

یای گرم غالت سبوس دار مصرف کنند تا از مزا ۴٨طول زمان ، خواهند داشت. توصيه می شود که بزرگساالن روزانه 

  سالمتی آن بهره مند شوند. 

 

 



1.Belobrajdic, D., et al. "Gut health and weight loss: An overview of the scientific evidence of the benefits 

of dietary fibre during weight loss." (2018). 

 2.0Barrett, Eden M., et al. "Whole grain, bran and cereal fibre consumption and cardiovascular disease: a 

systematic review." British Journal of Nutrition (2019): 1-57. 

3.Willoughby, Darryn, Susan Hewlings, and Douglas Kalman. "Body composition changes in weight loss: 

strategies and supplementation for maintaining lean body mass, a brief review." Nutrients 10.12 (2018): 

1876. 

 


	استرس، کنترل وپیشگیری
	پوکی استخوان
	خشونت در کودکان
	خودکشی (پیشگیری ، ریشه یابی و کنترل)
	خودکشی
	سلامت روان در جوانان
	سلامت روان و سلامت روحی
	سیگار و اثرات جسمی روانی
	شیر مادر و طب سنتی
	مقاله سلامت روان
	مقوله سلامت روان در جهان صنعتی امروز با چالش های بسیاری همراه است
	نقش سبوس در كاهش وزن

