
 نقش بهداشت روانی در ثبات خانىاده

 مقدمه

اغلب افشاد دچاس هطکالت هختلف ضخصیتی ّ سّاًی کَ فاقذ . خاًْادُجایگاٍ هِوی دس سضذ ضخصیت افشادداسد

دس تاهیي بِذاضت سّاًی افشادخاًْادٍ اص ایٌشّ . اًذ ُای ًاسالن بشخاستَ بِذاضت ّ سالهت سّاًیِستٌذ اص خاًْادٍ

جایگاُی هِوی داسد ّ ضشّسی است ساُکاسُای هٌاسب دس تاهیي بِذاضت سّاًیخاًْادٍ ضٌاسایی ّ بَ هشحلَ اجشا 

ُا ُستٌذ ضٌاسایی ّ سّضِای هقابلَ با آًِا  دس ایي ساستا ضشّسیست عْاهلی کَ هخلبِذاضت سّاًی خاًْادٍ. گزاسدٍ ضْد

ضٌاست عذم تاهیي بِذاضت سّاًی خاًْادٍ ، تالضِای فشدی بشای سسیذى بَ اُذاف ّپیطشفتِای فشدی سّ. تْصیَ گشدد

  .ّ اجتواعی سا با هاًع سّبشّ خْاُذ ساخت

 عىامل خانىادگی مىثر در بهداشت روانی

 های ارتباطی مىجىد در خانىاده شیىه

ُای استباطی  اص ایٌشّ ضیٍْ. ضت سّاًی فشد ُستٌذضبکَ استباطی کَ فشد دس آى قشاس داسدعاهل هِوی دس تاهیي بِذا

ُای سشد ّ فاقذ سّابظ گشم ّهحبت آهیض ،  خاًْادٍ. ًاهٌاسبتاثیشات هضشی سّی فشد ّ سالهت اّ خْاٌُذ داضت

بشقشاسی ضیٍْ . اًذ ُای استباطی ضذیذا ّابستِوعوْال ًاسالن گضاسش ضذٍ ُای داسای سّابظ خصْهت آهیض ، ضیٍْ خاًْادٍ

  .اطی هٌطقی ، هحتشهاًَ ّ دس عیي حالگشم ّ صویواًَ هذًظش هتخصصاى بِذاضت سّاًی خاًْادٍ استاستب

 مهارتهای زندگی اعضای خانىاده و نقش آن در بهداشت روانی خانىاده

سّضٌاست ّالذیي دس خاًْادٍ ًقص هِوی دس . الصم استتک تک اعضا خاًْادٍ باهِاستِای الصم بشای صًذگیآضٌا باضٌذ

پذساى ّ هادساى کَ فاقذ هِاستِای هفیذ صًذگی ُستٌذ با عذم . یج استفادٍ اص هِاستِای سالن صًذگی دسخاًْادٍ داسًذتشّ

بَ عٌْاى هثال کْدکیکَ ُوْاسٍ دیذٍ است . کٌٌذ تاهیٌالگْی هٌاسب بشای فشصًذاى هطکالتی سا بشای آًِا فشاُن هی

کٌٌذ با احتوال بسیاس بیطتشی ُویي سّش سا  ی ّ هٌاصعِبشخْسد هیّالذیي اّ دس هقابل ًاهالیوات صًذگی با پشخاضگش

 .دس هسائل هشبْط بَ خْد دسخاًْادٍ ّ حتی دس بیشّى اص خاًْادٍ بکاس خْاُذ بست

 

ُای صحیح هِاستِای صًذگی هثلکٌتشل  ُا با آگاُی ّ کسب اطالعات الصم دس صهیٌَ ضیٍْ اص ایٌشّ الصم استخاًْادٍ

،بشًاهَ سیضی بشای صًذگی،هذیشیت اقتصادی خاًْادٍ، هذیشیت استباطاتبشّى خاًْادگی ،کٌتشل هذیشیت استشطّ

  .هٌذی بَ تاهیي بِذاضت سّاًی افشاد خاًْادٍ هبادست ّسصًذ هشبْط بَ اجشایقاطعیت ّ جشاتُیجاًات، آهْصضِای 

 اقتصاد خانىاده و نقش آن در بهداشت روانی خانىاده

گزاسد ًقص خْد سا بش بِذاضت سّاًی خاًْادٍ  ّضعیت اقتصادی خاًْادُبا تاثیشی کَ دس فضای کلی صًذگی هی

ضًْذ ّ خاًْادٍ ًاچاسا با  اقتصادیاغلب هْجب بْجْد آهذى هطکالتذیگشی بشای خاًْادٍ هیهطکالت  .کٌذ اعوالوی

 .ضْد کَ هجبْس است با آًِا دست ّ پٌجَ ًشم کٌٌذ گیشی هْاجَ هی هعٌْیات ّ هحشّهیتِای دس سبکِایضًذگی ّ تصوین

ّ سایشهسائل دس ضشایطشکْد  دُذ کَ اغلب ضشایظ ًاهٌاسب دس فضای خاًْادٍ اعن اص هٌاصعَ تحقیقات ًطاى هی

 .یابذ اقتصادی خاًْادُکَ خاًْادٍ با ًْعیبحشاى اقتصادی هْاجَ است افضایص هی

 

دس ّاقع هسائل اقتصادی صهیٌَ ساص بشّص هطکالت . بشًذ هٌاسبی بِشٍ هیبِذاضت سّاًیطبقَ هتْسظ اقتصادی اص

ُای سّاًی افشاد هقابلِبا ایي هطکالت سا بشای  ضًْذ ّ با کاُص تْاًوٌذی هختلفاستباطی ّ سّاًی افشاد خاًْادٍ هی

بشای حلوطکالت هالی خاًْادٍ ، هطغلَ رٌُی با پیذا کشدى  دسگیشی فکشی ّاقعی. ساصًذ خاًْادٍ با هاًع هْاجَ هی

دس ایي حالت فشد با کْچکتشیي . ضًْذ ساُِای افضایص دسآهذ خاًْادٍ اغلببَ کاُص ظشفیت تحول افشاد هٌجش هی

آى  ُوچٌیي تالش ّ تقال بشای باال بشدى دسآهذ خاًْادٍ ّ حفع. ًاهالیوتیْاکٌطِای ضذیذی هوکي است اص خْد ًطاى دُذ

با تحت تاثیش قشاس دادى گشهی ّ صویویت سّابظ خاًْادٍ کاُص هذتضهاى با ُن بْدى اعضا ًقص هٌفی خْد سا اعوال 

 .کٌذ هی
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