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 سالمت روان؛ زیربناي بهداشت خانواده
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 چکیده

است که،  یعامل نیو بادوام تر نیخانه وخانواده نخست یرفتار فرد، خانواده است. فضا یریاز عوامل موثر درشکل گ یکی

 یآموزگار افراددرزندگ نیرومندتریتوان گفت پدرومادر ن یکه م یگذارد. به گونه ا یم ریافراد تاث تیدر رشد شخص

 نیتام نیب نیباشد. درا یهر فرد م یآموزشگاه برا نیمهمتر نهخا طیآموزش ومح نیدارتریپا یهستندوآموزش خانوادگ

بهداشت روان  نیو حفظ بهداشت روان جامعه داردوعدم تام نیدر تام یافرادخانواده سهم به سزائ یبهداشت روان

 هابتدا خانواد دیجامعه سالم با کیبه  دنیرس یکند. پس برا یجامعه وارد م کرهیبر پ یدیشد یها بینواده، آسخا

 یالزم برا یآن با مهارتها یو حفظ سالمت روان در خانواده الزم است تک تک اعضا جادیا ی. برامیداشته باش یسالم

از  یریکند تا در جهت رشد و تکامل و بهره گ یآشنا شوند. بهداشت روان خانواده به همه افراد کمک م یزندگ

راجع به بهداشت روان ونقش خانواده ارائه شده است.  یادیز یقاتیتحق ریاخ یها درسالخود گام بردارند. یاستعدادها

را درجهت  ینینو یوان وخانواده بتوانندراهکارهانسبت به سالمت ر دیجد یدیمقاله برآنندتا باد نیدرا سندگانینو

استفاده شده است که  یاستنباط - یفیتوص قیمقاله از روش تحق نیدرا نیکنند. هم چن جادیمناسب ترا یزندگ

کتب،مجالت، مقاالت ارائه شده درباره بهداشت روان درخانواده  قیاطالعات ازطر یبااستفاده ازگردآور سندگانینو

 مطالب واطالعات پرداخته اند. یبه جمع آور ینترنتیا یها تیوسا

 .یزندگ یسالمت روان خانواده، مهارت ها ،یسبک زندگ ،یبهداشت روانکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

دارد. سالمت   عیرف یگاهیوجا قیعم یا شهیمار یمذهب یوباورها یاست که درفرهنگ مل یآسمان یخانواده نهاد 

 ،یروح ،ی. خانواده وسالمت باابعادمتنوع جسمردیگ یانسان رادربرم یگسترده است که تمام ابعادوجود یزمفهومین

 طیشرا ،یمختلف زندگ یها گردردورهیکدیبر ادهوخانو رسالمتیتاث زانیگسترده دارند. م یتعامل یواجتماع یروان

 متفاوت است. فرهنگی – یمختلف اجتماع رعواملیوتحت تاث یوروح یمتفاوت جسم

از مسائل و مشکالت گوناگون مواجه ساخته است. کنار  یانسانها را با انبوه ریاخ یسالها یو فن یعلم یها شرفتیپ

انسان بوده و در  یزندگ تیاز واقع یهمواره بخش ،یو اجتماع یفرد یوکسب مهارت ها یزندگ یفشارها نیآمدن با ا

ندارند، اما با  یتعارضها جلوه چندان نیا ی. در دوره کودکاست افتهی یتجل یاو، به اشکال گوناگون یادوار متفاوت زندگ

تظاهر  شتریب یطیو مح یدرون یکشمکشها ،یو جوان ینوجوان نیسن ژهیو یهایسن و هنگام مواجهه با دشوار شیافزا

 ازین موجود،مسائل و مقابله با مشکالت  نیافراد جهت حل موثر ا ییبه منظور ارتقاء سطح توانا نیکنند. بنابرا یم دایپ

 نیدر تام یکننده ا نییدر حل مسائل و مشکالت نقش تع ییتوانا رایوجود دارد. ز قیدق یزیو برنامه ر یبه توجه جد

 [.  1سالم دارد] یو زندگ یفرد تیموفق ،یسالمت روان

کودک درخانواده،  تیدر جهت رشدوتکامل کودک باشد. موقع یمانع ایکننده و  لیتواند تسه یم نیو رفتار والد نگرش

 یواعتقاد یاخالق حیصح یارهایآنها، وجود ارزش هاومع نیتولدآنها، روابط ب بیفرزندان، ترت تیتعداد و جنس

و  یمانند عوامل اقتصاد یمحل و عوامل یو بچه ها الندر خانه، روابط با همسا لیافراد فام گریدرخانواده، حضور د

 [. 2دهند] یاو را شکل م تیکودک، شخص یدر کنار استعداد سرشت یفرهنگ

 

 قیتحق ينظر یمبان

 و ضرورت اهمیت

 یم ییها یژگیو یباعملکرددرست دارا یباورهستندکه خانواده ها نی(برا1891( وهنسن )1891وهمکاران)  یاست 

خانواده  کی شرفتیپ یبرا یقو ییکند. روابط زناشو یترم یباعملکردناکارآمدقو یباشندکه آنهارانسبت به خانواده ها

 است.  یسالم ضرور

نکته بسیار واضح است که بیماریهای روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته اند و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت  این

جمعی که باشند را تهدید  ندارند و خطر ابتالء به بیماریهای روانی همه افراد جامعه از هر طبقه و صنفی و از هرگروه و

می کند. تحقیقاتی که در گذشته توسط محققان بسیاری و در نقاط مختلفی ازدنیا انجام شده است همواره بر وجود 

( در کنفرانس جهانی حقوق بشر تعداد 1883بیماریهای روانی در همه جوامع تأکید داشته اند. بطور مثال ساترلوئیس )

از خدمات  ارانجهان بیش از نیم میلیارد نفر گزارش کرد که تقریبا نیمی از این بیم بیماران روانی را در سرتاسر

شایعترین بیماریهای روانی را در  1883بهداشتی و درمانی الزم محروم بوده اند. سازمان بهداشت جهانی در سال 

 [.4سرتاسر جهان به ترتیب افسردگی اضطراب و بیماریهای روان تنی معرفی نموده است]

 

 رهاییمتغ فیتعر

  خانواده -الف
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خانواده نخستین سلول وواحدزندگی اجتماعی واساسی ترین نهاد جامعه است مرکب از یک یا چند زن که با یک یا 

 و است جامعه قبول مورد که معینی جنسی روابط. باشند داشته هم کودکانی است ممکن کنندو¬چند مرد زندگی می

است که  یواحداجتماع کی خانواده [.5]شود¬شمرده می وادهخان ویژکیهای از یکدیگر به نسبت افراد تکالیف و حقوق

خانواده توسط صاحب نظران علوم  یکند. برا یم لیووجودفرزندان آن راتکم دآمدهیزن ومردپد کیبراثرازدواج 

است که  یواحداجتماع کیو یخیتار دهیپد کی خانواده ارائه شده است ازجمله: یمتعدد فیتعار یاجتماع

 یگرددکه باهدف ومنافع مشترک یازافراداطالق م ینهاداست. خانواده به مجموعه ا کیایگروه  کی صیواجدخصا

 ینظام خانوادهازخانواده پرداخته اندازجمله: یفیتعار یارائه  زبهیشناسان ن روان[.  6]ندیآ یگردهم آمده وم یرسقفیز

درخانواده  یمختلف یهاومقام ها تیاست که وضع ییاعضا یکندودارا یفامیراا یداخل یبسته است که نقش ارتباط مهین

 [.  7کند] ینقش م یفایو... ا یشاوندیها، افکاروارتباطات خو تینقش، وضع یواجتماع احرازکرده وباتوجه به محتوا

 روان  سالمت -ب

جتماعی با موازین مورد قبول فرهنگ روانپزشکی کمپل این اصطالح را در احساس رضایت بهبود روانی و تطابق کافی ا 

برای این اصطالح از سوی صاحب نظران تعاریف متفاوتی ارائه شده است بطور  اما[.  9هر جامعه تعریف کرده است]

منینجر : سالمت روان را سازش فرد با جهان اطرافش با حد اکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت  کارلمثال: 

: رفتارهای عادی را که از سوی افراد عادی سر می زند را نشانه ای از  واستونمی کند. مفید و مؤثر گردد، تعریف

برگ : سالمت روان را تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط به ویژه در سه فضای  کینزسالمت روانی می داند. 

داشتن محیط خانوادگی خردسند، مهم زندگی، عشق، کار و تفریح می داند. به نظر وی استعداد یافتن در ادامه کار، 

فرصتها مالک تعادل و سالمت روان  ازفرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد، لذت بردن از زندگی و استفاده درست 

سالمت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت » بهداشت جهانی سالمت روان چنین تعریف می کند سازمان[.  8است]

یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی روانی و جسمی بهداشت تنها نبود  جای می گیرد و سالمت روانی

 کانادایی بهداشت روانی سالمت روان را در سه قسمت تعریف کرده است:  انجمن[. 2بیماری یا عقب ماندگی نیست]

خود و رضایت ازخوشی ـ نگرشهای مربوط به خود : که مواردی همچون تسلط بر هیجانهای خود، آگاهی از ضعفهای 1

 ها را شامل می شود.

ـ نگرشهای مربوط به دیگران : که عالقه به دوستیهای طوالنی و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه، احساس 2

 مسولیت در مقابل محیط انسانی و مادی جزئی از آن نام برد.

الیق خود، توانایی اخذ تصمیم و ذوق ـ نگرشهای مربوط به زندگی : که پذیرش مسولیتها، ذوق توسعه امکانات و ع3

 خوب کار کردن را شامل می شود. 

نظر می رسد که هر تعریف گوشه هایی از واقعیت را به همراه دارد و تعریف های سازمان جهانی بهداشت و انجمن  به

استعداد روان برای هماهنگ » بزرگ روانشناسی الروس سالمت روان را فرهنگ[. 11بهداشت روانی کانادا جامعتر باشد]

برای موقعیتهای دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعامل خود توانایی داشتن تعریف « خوشایند و مؤثر کارکردن

ردار بودن از برخو ،یماریو ب یضمن نداشتن رنجور»از سالمت عبارت است از یبرخوردار ای یسالمت[. 2کرده است]

رنج نبردن، احساس گناه  سالم بودن به معنای نبود بیماری، [. بنابراین،11]«یواجتماع ،یذهن ،یکامل جسم شیآسا
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و روانی نیست بلکه سالمتی به معنای  ینداشتن افسردگی ویا نداشتن دیگر بیماریهای جسم کمرو نبودن، نکردن،

 ، عقلی و اجتماعی است. داشتن توانمندی اجرای نقش و کارکرد جسمی

 روان بهداشت -ج

 یبهداشت جا یدر درون مفهوم کل یبهداشت روان»کند: یم فیتعر نیرا چن یبهداشت، بهداشت روان یسازمان جهان

 ای یماریبهداشت تنها نبود ب ؛یوجسم ،یروان ،یاجتماع ینقشها یفایا یکامل برا ییتوانا یعنیبهداشت  ردویگ یم

 [.12]«ستین یعقب ماندگ

 یرفتارها و کنترل اودر مواجهه با مشکالت اجتماع انیم یدانندکه تعادل یسالم م یرااز نظر روان یپزشکان فرد روان

 اتیفیشودکه براساس ک یدستگاه در نظر گرفته م کیاو در مجموع  یانسان و رفتارها دگاهید نیوجود داشته باشد. ازا

ـ  یانسان بر عوامل روان یستیشود که چگونه عوامل متنوع ز یم الحظهنگاه م نیکند. با ا یو تاثر متقابل عمل م ریتاث

 ییانسان به تنها ،یبهداشت و تعادل روان گردرید یبه سخن رد؛یپذ یبرعکس از آن اثر م ایگذاشته و  اثر او یاجتماع

 رینظام او تأث معاست که در اطراف او وجود دارندوبرج ییها دهیپد رد،یگ یبلکه آن چه مورد بحث قرار م ستیمطرح ن

 شوند.  یگذارندو از آن متاثر م یم

 یو اجتماع یروان طیمح یو سالم ساز یروان یها یماریب شیدایاز پ یریشگیرا عبارت از پ یبهداشت روان یبرخ

برقرار کرده  حیصح یخود رابطه و سازگار طیبا عوامل مح یاز تعادل روان یدانسته اندتا افراد جامعه بتوانند با برخوردار

و شر، ماده و  ریاز خ یبیکه انسان ترک ییاز آن جا گرید یسخن بهبرسند. یتکامل انسان یاعال یتا بتوانند به هدف ها

 یتیشخص یرو، هر لحظه در معرض بحران ها نیاست. از ا یو تن و جان است همواره در حالت کشمکش درون تیمعنو

آن  هینموده است که در سا انیرا ب ییقرآن دستورها و آموزه ها ،یتیحفظ تعادل شخص یو خروج از تعادل است. برا

در درون،  یتیتعادل شخص جادیعبارت است ازا یروان بهداشتاز تعادل الزم برخوردار خواهد شد.  یانسان تیشخص

 یرا بر هم م طیفرد و مح انیم یآن چه تعادل ارتباط انیم رون،یشود؛ ودر ب یم دهینام زهیآن چه فطرت و غر انیم

 [.13زند]

 

 روان؛ زیربناي بهداشت خانواده سالمت

انتخاب همسر  جهت¬نبدی. شود¬بهداشت روانی خانواده، انتخاب همسر به عنوان زیرساخت خانواده سالم توجه می در

برخوردار است. در انتخاب همسر چه از ناحیه پسر وچه از ناحیه دختر توجه به ویژگیهای خانوادگی،  یادیبن تیاز اهم

تربیت خانوادگی، و سالمت شخصیتی ضروری است.  ی،از نظر سالمت جسمی سالمت اخالقی و دینی، سالمت روان

 یل داشتن میزان از بهرهاز صفات جسمی مانند شکل ظاهری وصفات شخصیتی مثل شجاعت صفات ذهنی مث یبسیار

 [.14]دارد وراثت با ارتباط هوشی

 

 خانواده یروان بهداشت

 راتییتغ نیانسانها داشته است. ا یسبک زندگ رییبر روابط و تغ یقیعم راتیتاث یجهان صنعت میعظ راتییتغ

نقشها  یاضطراب، سردرگم شیافزا ی نهیخود در زم نیو ابهام در افراد شده و ا تیکوتاه، باعث عدم قطع یدردورها

 یاجتماع نهیخود، در زم یسالمت روان انداختنآنها نقش داشته است. فرد مضطرب عالوه بر به خطر  یریپذ بیوآس
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بهداشت  نی[. عالوه بر ا15برجامعه داشته باشد] یمنف راتیتواند تاث یهم م یخواهد داشت و از بعد اقتصاد زمشکلین

تحول  یکانون مملو از محبت و آرامش برا کیخانواده، به عنوان  یبهداشت روان نیمجامعه در گرو تأ ینسلها یروان

شودو هر  یم یزیر هیهر فرد در آن پا تیفرهنگ و شخص ت،یاست که بذر هو یخانواده کانون استعدادهاست،دررشد 

خود  ریرا درگ یادیز یاجتماع یرا از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمان ها ندهیبه آن، نسل آ یبیگونه آس

 [. 16خواهد ساخت]

 

 عاطفی سالمت خانواده مالك

نیازهای روانی و عاطفی و ایمنی جویی  غذا، مسکن، هوا، : انسان در کنار نیازهای اساسی بدن مثل نیاز به آب، محبت

نیز دارد، یکی از این نیازها نیاز به مهر و محبت است بطوری که عوامل اساسی تشکیل خانواده برآوردن نیاز مهرجویی 

 قرآن در بطوری  شود¬بقاء، استحکام و دوام خانواده  شمرده می عاملو مهر ورزی است، از طرف دیگر مودت و محبت 

 مَوَدَّةً بَیْنَکُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَا لِتَسْکُنُوا أَزْوَاجاً أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ خَلَقَ أَنْ آیَاتِهِ  وَمِنْ»:دهد می توجه این به صراحت به کریم

 تا آفرید همسرانی خودتان جنس از برایتان که اوست قدرت های¬از نشانه« یَتَفَکَّرُونَ  مٍلِقَوْ لَآیاتٍ ذَلِکَ فِی إِنَّ  وَرَحْمَةً

 . کنند¬می تفکر که مردمی برای است عبرتهایی این در نهاد مهربانی و دوستی شما میان و یابید آرامش ایشان به

بودو نیازشان را برآورده خواهندکم¬می که است این شود¬از دالئل که زن و مرد  به سمت همدیگر جذب می یکی

[. نیاز طبیعی محبت فرداگر به وسیله محبت های همسر برآورده نشودچه 17سازندوبدین وسیله به کمال برسند]

کم بینی وکم ارزشی و دوست داشته  اسبسافرددچارپیامدهای ناگواری مثل عقده روانی، اختالل شخصیت، و احس

 نشدن مواجه شود.

 یکند بلکه موجب بازشدن فضا یم دارتریرا پا ینه تنها جوان یدرخانواده: وجود طراوت و نشاط در زندگ یوشاداب نشاط

دهد و  یم شیها افزا یماریب دیرا در برابر تهد یو بدن یکیزیتوسعه دانش و معرفت شده و مقاومت ف یبرا یذهن آدم

 شود. یم انیعه و اطرافط خانواده، جامیبا مح یساز ارتباطات مؤثر و مطلوب انسان نهیزم

که  ییمعتقدند خانواده ها زین ی. روان شناسان امروزگرندیکدیمانند  یشاداب و پرانرژ یخانواده ها یاعتقاد تولستو به

دارند و به نکات  یاریمشترک بس یها یزگیکنند و یم یحال آرامش سپر نیو در ع یاوقات خود را با خوشحال شتریب

 کنند. یاجرا م یو آنها را در زندگ داشتهبرد توجه  یخانواده را باالتر م هیکه روح یمشترک

 ،یبهره ور جهیودرنت یشاد شیتواننددرافزا یوسالمت خانواده، م یاجتماع تیسالمت روان، حما ،یعاطف یها تیحما

 یبرخوردارباشند، عواطف منف یشتریب یخانوادگ تیکه ازحما یکه افراد یداشته باشند، به طور یآثارفراوان

 یزندگ ط،یشرا نیدربدتر جهیبرخوردارندودرنت یشتریونشاط ب یگرازشادیکنند ونسبت به افرادد یخودرابهترکنترل م

 [.19کنند] یم تیریمد یخودرابه نحومطلوب

توانمندی و دارایی : هرچند انسانها در گوهر هستی مشترکند ولی استعدادها و یتیوجنس یفرد یبه تفاوت ها توجه

 انسانها که شود¬می سبب افراد فردی های¬تفاوت.است متفاوت افراد تربیتی شیوه طور¬های شخصی هرکس وهمین

شود. از طرف دیگر توانمندیهای مختلف افراد و  رظاه بسیارگوناگون عملکرد و انتظارات، ها، خواسته سالیق، در

واسته های طرف دیگر را نتواند به نحو شایسته برآورده نماید در نتیجه محدودیت های آنان ممکن است انتظارات و خ
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 به است الزم جهت¬بدین. شود خانواده اعضای بین در های¬ممکن است سبب بروز ناسازگاری و نابهنجاری

 توجه شود، و انتظارات به حد معقول و مناسب سامان یابد. تربیتی شرایط جنسیتی های تفاوت فردی، های¬تفاوت

 

 روان از دیدگاههاي مختلف  سالمت

که با آمار سر و کار دارند برای تعریف افراد بهنجار از میانگین یا منحنی توضیع عمومی  کسانی: ـ از نظر آماردانان 1

استفاده می کنندو افراد جامعه را با خصویات افراد میانگین مقایسه می کنند. این روش جنبه آماری داردو فاقد جنبه 

نحراف دارند از بهداشت روانی بهرمند نمی ا معهی بالینی و درمانی است برابر این دیدگاه کسانی که از میانگین جا

 [. 11باشند]

سالم بودن را نداشتن عالیم بیماری تلقی می کنند. این استدالل در مورد برخی از  پزشکان: ـ از نظر پزشکان2

بیماریهای جسمی نظیر بیماری های عفونی ممکن است صدق کند ولی در مورد بیماری های روانی قابل تعمیم 

 [. 8نیست]

توانایی سازش با محیط، انعطاف پذیری، قضاوت عادالنه و منطقی در مواجهه با  اکثرروانپزشکان: ـ روانپزشکان3

محدودیتهای و فشارهای روانی را مالک سالمت و تعادل روان می دانند و هدف اصلی از درمان بیماران روانی نیز قادر 

فردی را از نظر روانی  روانپزشکان[. 11]استسازش با محیط  کردن آنها به زندگی در خانواده و اجتماع و به اصطالح

سالم می دانند که بین رفتار و کنترل او در برخورد با مشکالت اجتماعی تعادلی وجود داشته باشد. انسان ورفتارهای او 

جتماعی او در مجموع یک سیستم تلقی می شود. برابر این نگرش سیستمی عوامل متنوع زیستی انسان برعوامل روانی ا

از آن اثر می پذیرد. از این رو در بهداشت روانی آنچه مورد بحث قرار می گیرد پدیده های است  برعکساثر گذاشته و 

 [. 8که در اطراف انسان وجود دارد و بر کل سیستم او تأثیر می گذارند ویا از آن متاثر می شوند]

وکنترل «نهاد» را واسطه بین خواسته های«من»تکیه دارندکه روی شخصیت ایده آل  روانکاوان: ـ نظر روانکاوان 4

تلقی می « من برتر»و « نهاد» دانسته و سالمت روان را میانجیگری درست و منطقی بین دو قدرت « من برتر» نظارت 

بر نیاید  [.  من باید بتواند بین تعارضهای نهاد و من برتر تعادل ایجاد کند و چناچه از عهده برقراری تعادل الزم8کند]

 [.11بهداشت روانی به هم می خورد و شخص دچار مشکل روانی می گردد]

 

 ها مواد و روش

 ها،تیکه با استفاده از سا یااست و ابزار پژوهش شامل منابع کتابخانه یاستنباط -یفیپژوهش حاضر از نوع توص

 اند.آمدهدستمجالت، ... به

 

 گیرينتیجه

مسئله سالمت روان یکی از مسائلی است که زمان پیدایش بشریت وجود داشته و همواره ذهن بشر را به خود مشغول 

داشته است این مسئله با ظهور جوامع بشری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی به گذشته خواهیم دید که 

لیت هایی داشته اند و در این زمینه دیدگاهها و نظرات دانشمندان و صاحب نظران بسیاری در زمینه سالمت روان فعا

مختلفی در ارتباط با این مسائل مربوط به سالمت روان ارائه داده اند، و این روند همچنان از زمان بقراط و ارسطو تا به 
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ه در عرصه امروز ادامه پیدا کرده است به نوحی که امروزه در نتیجه سعی و تالش پیشینیان تالش های ارزنده ای چ

نظری و در چه در عرصه عملی از سوی صاحبنظران و دانشمندان، به خصوص دانشمندان روانشناس و روانپزشک 

صورت گرفته است. موضوع سالمت روان در دوران معاصر به قدری اهمیت پیدا کرده است که پزشکان، روانپزشکان، 

انسان گرایی و... با ارائه تعریف هایی مختلف از سالمت  روانکاوان و حتی مکاتبی همچون:زیست گرایی، رفتار گرایی،

روان به بیان دیدگاهها و نظرات خود در زمینه سالمت روان پرداخته اند. همه ی این تالش ها و کوشش هایی که در 

ی و طول چندین هزار سال از بقراط و ارسطو تا فروید و آدلرو... صورت گرفته است تنها با هدف بهبود و ضعیت روان

 یشرفت و تعالی بشریت بوده است.  پ
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