
 روان بهداشت

 :از آن اصول عبارتند از یاست. برخ ی الزام ی اصول ت یرعا یبه اهداف بهداشت روان دنیرس یبرا

 

 :وجود هر فرد تیتوجه به تمام -1

 .با هم در ارتباط باشند یو روان یدرک کند که ممکن است مشکالت جسم   تواندیسالم م انسان

 .رد یگیچهارچوب صورت نم   ن یاز ا  یجدا  یرفتار   چ ی و ه  زند یخود، دست به عمل م   ی و جسم   ی روان  اتیانسان بر اثر ارتباط خصوص  هر

 :گرانیخود و د تیاحترام به شخص -2

  کند یماحترام بگذارد. فرد سالم احساس  گرانیشخص خود را دوست بدارد و به د ک ی که  ن یا یعن ی گرانیخود و د ت یبه شخص احترام

 .خود و آنها احترام قائل است  یو برا نگردیبه نظر موافق به آنها م زیو او ن دهندیقرار م  رشیکه افراد جامعه او را مورد پذ

 :علل رفتار یبررس -3

کشف    ینه. انسان سالم در پ  ای  می دانیآن را م  ایدارد    ی لیمانند ترس که حتما دل  شود یدارد و خود به خود انجام نم  یعلت   ی رفتار  هر

 .د یآیعلت رفتارها برم

 :یو اجتماع  یفرد  اتیروبرو شدن با واقع -4

خود را رفع کند و نسبت به آنها    یهاتیمحدود   کوشد یو آن را قبول دارد. البته م   شناسد یخود را م   ییو ناتوانا  ها ییفرد سالم توانا  هر

 .شودیم یاغلب موجب بروز اختالل روان ات یعدم قبول واقع  . کشمکش وکندیپنهانش نم  ا ی رد یگیجبهه نم

 :هیاول یازها ی دانستن و ارزش دادن به ن -5

اصل استوار است    ن یبر ا  ی روان  بهداشت   .کند یم   ر ییو ارضاء آنها رفتارش تغ  ت یو به نسبت محروم  رد یپذیم   ر یتاث  ازها ی ن  ن یدائما از ا  بشر

 .در نظر گرفته و ارضا شود د یهمان سن با ژهیو  طیبا شرا یهر شخص در هر سن  یو روان یجسمان  یازهایکه ن

 :یمقابله با مشکالت عاطف  -6

غلبه   یراه حل برا  نیبهتر  افتنیمشکالت و    نیبرخورد با ا  یبه نحوه   یروان  ی. سالمتشوندیمحسوب م   یاز زندگ   یجزئ  یعاطف  مشکالت

 .است یو شادکام  یعامل در احساس خوش  نیبا آن مهمتر ی سازگار  یی دم و تواناروابط با مر یچگونگ .دارد   یبر آنها بستگ

 :یاز زندگ  تیبه دست آوردن رضا -7

به    گریو موارد د  ماتی مقابله با مشکالت و نامال  ،یشخص   یو آرزوها  ازیبه ن  دنی از رس  شرفت،یو پ  یممکن است از احساس برتر  تیرضا

 .مقابله با مشکالت است یبرا ی رومندیو ن یپشتوانه قو  ت یرضا  .دیدست آ

  ، ی آزاد  ،یبا اتکا به نفس، کاردان  ت ی. کسب رضاشودیم   ی درون  ی و موجب خشنود  دهد یبه انسان استقامت م   ت یدر کسب رضا  ییتوانا

 .دارد   یتنگاتنگ یهمبستگ  ریاستقاالل و تدب
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