تکنیک های خودیاری در
سالمت روان
مدرس :مهناز مرتضوی
دکتری مشاوره






سالمت دو نوع تعریف دارد :طبق تعریف منفی،سالمت عبارت از فقدان
بیماری وطبق تعریف مثبت ،سالمت با ارتقاء()promotionبهداشت
مرتبط میشود .حتی در افراد سالم سالمت سطوح مختلفی دارد .
بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است .
بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی روی آن تاکید دارد
:سالمتی را یک حالت رفاه جسمی،روانی،واجتماعی است ونه فقط فقدان
بیماری ویا ناتوانی ،وهیچ کدام بر دیگری برتری ندارد












مفهوم سالمت روان شامل آسایش ذهنی  ،احساس خود توانمندی ،کفایت
وشناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت های عقلی و هیجانی
خویش است
یا به عبارتی سالمت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش
را باز می شناسد
و قادر است با استرس های معمول زندگی مدارا کند
واز نظر شغلی مفید و سازنده باشد ،
برای اجتماع خود نقشی ایفا کند و با دیگران مشارکت و همکاری داشته
باشد .ودارای سالمت معنوی باشد.
وبطور خالصه تکنیک های و فنون خود مراقبتی و خود یاری را به کار می
برد.







ازمهمترین مسائل مربوط به بهداشت روان بحث پیشگیری وارتقاء میباشد
که هدف ان کاهش بروز،کاهش طول مدت وکاهش ناتوانی ماندگاراختالالت
روانی است ،که عبارت از:
 -1پیشگیری سطح اول که جلوگیری از بروز بیماری یا اختالل ودر نتیجه
کاهش میزان بروز است ازطریق حذف عوامل سبب ساز ،کاهش عوامل
خطر ساز،جلو گیری از سرایت بیماری محقق میشود
-2پیشگیری سطح دوم ،عبارت است از شناسایی زودرس ودرمان سریع
بیماری یا اختالل به منظور کاهش شیوع اختالل از طریق کوتاه کردن
مدت آن





پیشگیری نوع سوم :که هدفش کاهش شیوع نقایص وناتوانی های باقیمانده
ناشی از بیماری یا اختالل است .
در این نوع پیشگیری افراد دچار بیماری مزمن را قادر می سازد به
عالیترین سطح ممکن عملکرد خود دست یابند .

 سالمت جسمی
 سالمت روانی ( سالمت فکر ،هیجان و
رفتار)
 سالمت اجتماعی
 داشتن معنا و فلسفه و معنویت در زندگی

«خودمراقبتي» شامل اعمالي است اکتسابي ،آگاهانه و هدفدار که مردم براي
خود ،فرزندان و خانواده شان انجام ميدهند تا ....







تندرست بمانند.
از سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي خود حفاظت كنند.
نيازهاي جسمي ،رواني و اجتماعي خود را برآورده سازند.
از بيماري ها يا حوادث پيشگيري كنند.
بيماريهاي مزمن خود را مديريت كنند
و از سالمت خود بعد از بيماري حاد يا ترخيص از بيمارستان ،حفاظت كنند.







خودمراقبتي ،عملكردي آگاهانه ،آموختني و تنظيمي است كه براي تأمين و
تداوم شرايط و منابع الزم براي ادامه حيات و حفظ عملكرد جسمي ،رواني،
اجتماعي و معنوي و رشد فرد در محدوده طبيعي و متناسب براي حيات و
جامعيت عملكرد فرد اعمال ميگردد
و به خودمراقبتي براي سالم زيستن ،مديريت ناخوشي جزيي ،خودمراقبتي
در بيماريهاي مزمن و حاد تقسيم ميشود و فرايندي مادامالعمر و در
تمامي دورانها و موقعيتهاي زندگي است .شواهد متقن ،حاكي از آن است
كه با ترويج و حمايت از خودمراقبتي ،ميتوان صرفه جويي  7درصدي را
در هزينههاي بهداشتي شاهد بود.
خودمراقبتي ،هزينه مراقبتهاي سطوح پايه و تخصصي و همچنين پذيرش
ضروري و غيرضروري سرپايي را كاهش ميدهد.





خواب
تغذیه
ورزش و فعالیت بدنی مناسب



بهداشت خواب به مجموعه رفتارهایی که باعث میشود شخص خواب
راحت و خوبی داشته باشد اطالق میشود .بهداشت خواب خوب که در
حقیقت تالش جهت رسیدن به خوابی آرام و منظم است مسئلهای بسیار
مهم جهت سالمت بدن میباشد .این مسئله نیازمند انضباط و اراده روزانه
جهت ایجاد یک بازه زمانی همراه با آرامش قبل از رفتن به رختخواب است.














تمرینها و ورزشهای فکری و جسمی در زمانهای نزدیک به زمان
خواب انجام ندهید.
خواب نیم روز را در زمانهای مناسب انجام دهید.
برای خواب برنامه زمانی منظم تنظیم کنید.
از نگرانیهای خود بکاهید.
در صورتی که خوابتان نمیآید رختخواب را ترک کنید.
سعی کنید قبل از خواب کمتر در معرض نور چراغ و موبایل قرار
گیرید.
قبل از خواب مواد محرکی مانند الکل ،کافئین و نیکوتین مصرف
نکنید.
محل خوابی تاریک ،آرام و راحت برای خود در نظر بگیرید.



تغذیه بر سالمت روان و عملکرد سلول های عصبی تاثیر گذار است.
کمبود ویتامین ها و مواد معدنی با بیماری های روحی از جمله افسردگی،
اضطراب ،اختالالت شخصیت ،اختالل دو قطبی ،سایکوز ،فوبیا ،اختالل
شناختی و مشکالت رفتاری ارتباط دارد .بنابراین داشتن یک رژیم غذایی
مناسب که تامین کننده نیاز بدن به تمام مواد مغذی باشد در پیشگیری و
بهبود بیماری های روانی تاثیر گذار است .همچنین کمبود مواد مغذی در
بدن بر روی متابولیسم بعضی از داوهای مورد استفاده در بیماری های
روانی موثر است .بنابراین رژیم غذایی مناسب باعث بهبود اثر گذاری
داروها نیز می گردد .در افراد چاق یا دارای اضافه وزن ،کاهش وزن بدن
می تواند به بهبود سالمت روان کمک نماید.

 تحقیقات بسیاری نشان داده است که ورزش عالوه بر اینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سالمت
جسمانی است رابطه نزدیکی با سالمت و بهداشت روانی و بویژه پیشگیری از بروز
ناهنجاریهای روانی دارد .ورزش از اضطراب و افسردگی میکاهد و اعتماد به نفس را افزایش
می دهد .ورزش بویژه در سنین کودکی و نوجوانی مفر سالمی برای آزاد کردن انرژیهای
اندوخته شده است و این خود بسیار لذتبخش و آرامشدهنده است.
 توصیه ها:
ورزش مورد عالقه خود را بیابید.
حداقل سه روز در هفته ورزش کنید.
برای ورزش کردن برنامه منظم داشته باشید.





یکی از اجزای مهم سالمتی در انسان داشتن فکر سالم و کارآمد است.
رویکرد شناختی در روانشناسی بر اصالح تفکر تاکید دارد.
سالمت فکری ،رفتاری و هیجانی ارتباط وجود دارد.

شناسایی افکار و زبان درونی و خودگویی ها
کارکرد و هدف افکار
مدیریت افکار
پذیرش و مشاهده فکر



مشاهده زمان حال
خاطرات گذشته
قضاوت ها (خوب و بد ،درست و غلط)
افکار داستان گویانه و تحلیل وقایع
افکار آینده نگرانه ( برنامه ریزی ،خیالپردازی ،پیشگویانه)



تسلط گذشته یا آینده بر ذهن باعث بیماری ست.



















تمرین منعطف بودن
مقابله با آمیختگی با فکر ( به جای درآمیختگی با فکر به دنبال
عملکرد آن باشیم ،واکنش به فکر مهم تر از خود فکر است)
مقابله با اجتناب تجربه ای (درد را به رنج تبدیل نکنیم ،درد طبیعی و
کوتاه مدته ولی رنج بلند مدت)
شفاف سازی ارزش ها
عمل متعهدانه
تسلط خویشتن مفهومی ( خویشتن فکری ،خویشتن مشاهده گر)
تمرین ارتباط با خود ( افکار؛ هیجانها ،ارزش ها و )...
پذیرش برادر بزرگ تغییر است.








رهایی از زندان ذهن ( متیو مک کی ،کاترین سوکر ،ترجمه حمید پور و
اندوز ،انتشارات ارجمند)
 52هفته رفتار درمانی عقالنی هیجانی ( پکاد گارسی ،مهرداد فیرزبخت،
نشر ویرایش)
تکنیک های شناخت درمانی ،حمید پور  .همکاران ،نشر ارجمند
برای زندگی خود به پا خیزید .شریل ریچاردسون و ترجمه امیر بهنام  ،نشر
نسل نواندیش

 چشم هایتان را ببندید و به احساس هایی توجه کنید که در بدنتان تجربه
می کنید ،صورت  ،سر گردن  ،شانه ها و ...
 حاال چشم ها را باز کنید و به آگاهی تان را به خارج از بدنتان متمرکز
کنید،صدای تیک تیک ساعت ،صدای ترافیک و ...
به بوهایی که می شنوید ،نرمی یا سختی صندلی که نشسته اید و ...
بین این احساس های درونی وبیرونی رفت و آمد کنید ،اگر سر و کار افکارتان
پیدا شد جلوی آن را نگیرید.
حاال به این سوالها جواب بدید:
تمرکز بر زمان حال چه تاثیری بر حاالت خلقی شما دارد؟
به چه چیزی درباره افکارتان پی بردید؟ آیا ذهنتان آرام تر شد؟ و ...









رفتارهای ما مجری افکار ما هستند.
برخی رویکردها صرفا بر تغییر رفتار تمرکز دارند و معتقدند تغییر رفتار
خود در هیجان و فکر نیز تغییر ایجاد می کند.
با روش هایی مثل تغییر محیط
غرقه سازی
مواجهه تدریجی و ...
مثال :موقعیت وقوع یک رفتار را پیش بینی کنید و مثال برای جلوگیری از
پر خوری به محیط هایی که باعث این رفتار می شود نروید.









برای تسلط بر هیجان الزم است آن را تجربه کنیم
اجزای هیجان:
بدن
تنفس
حواس پنج گانه
توجه









شناسایی و آگاهی از هیجان ها
شناخت هیجان های مثبت و منفی
پذیرش هیجان ها بدون قضاوت
ارزیابی موقعیت هیجانی و ابراز مناسب هیجان
خود آگاهی هیجانی
یادگیری مدیریت هیجان






سالمت اجتماعی
سالمت اجتماعی شاخصهای سالمتی در یک جامعه را شامل میشود
که در یک منطقه جغرافیایی سکونت دارند .در سالمت اجتماعی
عوامل اجتماعی مؤثرند و ابعاد اجتماعی نیز بیشتر از ابعاد فردی
مورد توجه قرار میگیرد .آمارهایی که به طور روزمره از نرخ
طالق ،بیکاری ،فساد ،بیمه و سایر آسیبها یا رشدهای اجتماع
میخوانیم همگی به نوعی اطالعاتی از سالمت جامعه به ما میدهند.









شرکت در برنامه های گروهی رشد محور
مهارت دوست یابی و ارتباطات موثر
رشد مهارت های اجتماعی همچون قدرت نه گفتن ،اعتماد به نفس،
حل مسئله و ...
شرکت در کالس های آموزشی همچون مهارت های زندگی و مهارت
های اجتماعی
پرورش عالقه اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی سالمت
روان





کسی که چرایی برای زیستن دارد با هر چگونه ای خواهد ساخت
پذیرش مفهوم رنج در زندگی
معنا یابی در رنج

 بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم
 وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم
 هفت اختر بیآب را کاین خاکیان را می خورند
 هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم
 ز آغاز عهدی کردهام کاین جان فدای شه کنم

 بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم
 امروز همچون آصفم شمشیر و فرمان در کفم
 گر پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می
 دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم
 چرخ ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم
 گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم

پایان

