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  مقدمه:

و  در ایران ري هااختالالت روانپزشکی جزء شایع ترین و ناتوان کننده ترین بیماري ها هستند. مطالعه بار بیما

ناتوانی  وماري روانپزشکی از دالیل نخست سال هاي از دست رفته عمر به دلیل بی جهان نشان می دهد که اختالالت

ی روانپزشک الالتهستند. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، یک نفر از هر چهار نفر در طول زندگی به یکی از اخت

  .الت هستندختالرین این امبتال خواهد شد. افسردگی، خودکشی، اختالالت سوء مصرف مواد، و اسکیزوفرنیا از مهم ت

مت توسط ، سیاست هاي کلی سال1393قاون اساسی جمهوري اسالمی ایران در سال  110در اجراي بند یک اصل 

یرانی ابک زندگی ویج سمقام معظم رهبري ابالغ گردید. در بند سوم این سیاست ها، به ارتقاء سالمت روانی جامعه با تر

القی و اي اخع عوامل تنش آفرین در زندگی فردي و اجتماعی، ترویج آموزش هاسالمی، تحکیم بنیان خانواده، رف

  معنوي و ارتقاء شاخص هاي سالمت روانی اشاره شده است.

ی جتماعاجمهوري اسالمی ایران همگام با سایر کشورهاي جهان در جهت پیشبرد سطح سالمت جسمی، روانی و 

شور ترش آن در کام مراقبت هاي بهداشتی اولیه ادغام نمود و گسخدمات سالمت روان را در نظ 1367افراد، در سال 

ر سال دام گردید. ، با شروع برنامه پزشک خانواده، خدمات سالمت روان در این برنامه ادغ1384صورت گرفت. در سال 

مت قاء سالرتامع ا، دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ، برنامه ج1390

ط توس 1391 ه سالروان کشور مبتنی بر نقشه تحول نظام سالمت جمهوري اسالمی ایران را تدوین نمود که در آبان ما

  وزیر وقت بهداشت به کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی ابالغ و الزم االجرا گردید.

ن به مت رواداشت، کارشناس سال، در راستاي طراحی و استقرار طرح تحول نظام سالمت در حوزه به1392در سال 

ر کنار دالمت عنوان یکی از بازوهاي اصلی مداخله در جهت ارائه خدمات روانشناختی در سطح اول ارائه خدمات س

ئه اراهاي  پزشک عمومی و سایر اعضاي تیم سالمت در مراکز جامع سالمت شهري قرار گرفت تا بر اساس فلوچارت

  ماعی و اعتیاد انجام وظیفه نماید.خدمات در حوزه سالمت روانی، اجت

مل مجموعه حاضر، ویرایش دوم راهنماي کارشناس سالمت روان، تحت عنوان بسته آموزشی و راهنماي ع

مجموعه  . اینکارشناسان سالمت روان می باشد که توسط دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد تدوین گردیده است

 گروه هاي جامع در خصوص مفاهیم و اهداف برنامه سالمت روان، تعریففصل است و حاوي اطالعاتی  9مشتمل بر 

تیم  ائه خدماتاي ارههدف برنامه، مروري بر طبقه بندي اختالالت روان، نحوه غربالگري، و مشاوره می باشد. فلوچارت 

و حوادث  ر بالیادقبیل آموزش مهارت هاي زندگی و فرزندپروري، مداخالت روانی اجتماعی و ارائه خدماتی از سالمت 

لب ذکر ز مطاغرمترقبه و همچنین مداخالت روانشناختی به پیوست مجموعه آمده است. الزم به ذکر است هرکدام ا

  . ند شدشده در پیوست، داراي یک کتاب یا کتاب هاي پشتیبان بوده که از طریق مجاري مربوطه ارائه خواه

مت روان س سالمع و مناسبی براي ارائه خدمات توسط کارشناامید است که مجموعه حاضر بتواند راهنماي عمل جا

  گام هاي موثري برداشت.جامعه باشد و بدین وسیله بتوان در جهت ارتقاي سالمت روان 

  دکتر احمد حاجبی

  مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد
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  مجموعه مدیریت سالمت براي کارشناسان سالمت روان
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  رود بتوانیدپس از مطالعه این فصل انتظار می

  .مفهوم سالمت روان را توضیح دهید  

 ر بروز به را بندي کنید و نقش هر دستعوامل مؤثر بر وقوع اختالالت سالمت روان را دسته

  ها در جامعه توضیح دهید. و شیوع بیماري

 روز ثیر بر بز تأوامل را به لحاظ طرعوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت روان ارائه داده و این ع

  ها تحلیل نمایید. و شیوع بیماري

 عناوین فصل

 مفهوم سالمت روان 

 ها در اختالالت سالمت روانبار بیماري  

 عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت روان  

 المت روانسبندي عوامل اجتماعی مؤثر بر دسته 

  منابع   
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 سالمت روان مفهوم

 ی، روانـ یاز رفاه کامل جسم ين خود سالمت را برخورداریدگاه نویبهداشت در د یسازمان جهان

و  یشـناخت  ییانگر توانـا یـ است کـه ب اي ان سالمت روان واژهین میاست. در انموده یمعن یو اجتماع

ـ تعر بر اساسبارور است. سالمت روان  یک زندگیاز  يبرخوردار يک فرد برای یعاطف ف سـازمان  ی

شناسـد و  مـی خود را  هايییکه در آن فرد توانا شودمی اطالق از رفاه یبهداشت روان به حالت یجهان

ـ  هـاي تواند بر تـنش می ق آمـده و  یفـا  یمعمـول در زنـدگ   یروان

  باشد. ثمر  کارآمد مثمر یصورتبه

متنـوع و   هـاي تیاز فعالاي سالمت روان به مجموعه يبرنامه

م موجـب  یمسـتق ریا غیـ م یطـور مسـتق  که به شودمی ع اطالقیوس

ـ  شودمی افراد یاجتماع یرفاه روان يارتقا  یاجتمـاع  ی. رفـاه روان

ـ تعر ين اجزایتردو جزء از مهم دگاه سـازمان  یـ ف سـالمت از د ی

، یش کامل جسـم یاز آسا يدگاه سالمت عبارت است از برخوردارید نی. در ا1هستند یبهداشت جهان

و عمـال دسـت    یآرمـان  یفـ یان تعریـ ن بیو نقص عضو. ا يماریو نه فقط نداشتن ب یو اجتماع یروان

کامال سالم  یو اجتماع ی، روانیدا کرد که در هر سه بعد جسمیرا پ يتوان فردمیرا نیاست، ز یافتنین

ن وجـود  یـ در نظر گرفت. با ا يماریان سالمت و بیم يتوان مرزمیل هم نن که در عمیباشد، ضمن ا

ـ ا د به سمت آن گام بردارند. عالوه بریدهد که همه افراد بایرا به دست م ياندازف چشمین تعریا ن ی

رات ییـ ها در اجتماع بـه منظـور تطـابق افـراد بـا تغ     ییت و توانایاز ظرف يبرخوردار يسالمت به معنا

ر یـ اخ يهـا ف شـده اسـت. در سـال   یـ رات تعرییـ ن تغیاز ا یت مقابله با مشکالت ناشیلو قاب یطیمح

سـالمت افـراد    يبر ارتقا مؤثر ه شده که بر عواملیسالمت ارا يز براین يگرید يکردهایف و رویتعار

ه شـده  یـ ف ارایز بـر تعـار  یـ سالمت ن يهابرنامه ید در طراحیجد يکردهایدر جامعه اشاره دارند. رو

بـر سـالمت اشـاره کـرد.      مـؤثر  یتوان به عوامل اجتماعیکردها مین رویه دارند. از جمله اید تکیجد

 يمـار یا نبود بیفراتر از فقدان  يزیسالمت روان چجه گرفت که ین نتیتوان چنمیموارد فوق  براساس

                                                        
1- Health topics- Mental health, Available in http://www.who.int/topics/mental_health/en/index.html 
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ـ ن یاست. بعد مثبت سالمت روان کـه سـازمان بهداشـت جهـان     یروان مفهـوم  . ه داردیـ آن تک يز روی

ـ  یت، درك هم بسـتگ ی، کفاي، خودمختاري، احساس خودتوانمندیت روان شامل رفاه ذهنسالم -نیب

تـوان  میگر یداي گونههخود است. ب در یعاطف و یبالقوه هوش يص استعدادهایتشخ ییو توانا ینسل

شناسد و قادر اسـت بـا   میش را باز هایییتوانا فرد از رفاه است که در آن یگفت: سالمت روان حالت

از  یعنوان بخشهد و سازنده باشد و بیمف یاز نظر شغل، تطابق حاصل کرده یمعمول زندگ هايسترسا

داشته باشد. سالمت روان به همه ما مربوط اسـت نـه فقـط بـه      يگران مشارکت و همکاریجامعه با د

ـ  سـت. یمصون ن یروان يماریاز ب یچ گروهیبرند. همیرنج  یروان يهابیماري که از یکسان ـ ه باالبت  دی

کـه   یکسـان  ن،ییالت پـا یکار و با سـطح تحصـ  یدستان، افراد بیخانمان، تهیکه در افراد ب اذعان داشت

که مورد سوءاسـتفاده قـرار    ین و پناهندگان، کودکان و نوجوانان، زنانامهاجراند، خشونت بوده یقربان

  .شودمی دهید تربیشاند، واقع شده یتوجهیو در افراد مسن که مورد غفلت و ب اندگرفته

 

  هاي گوناگون ارایه شده براي سالمت:چند نمونه از تعریف

  فقدان بیماري 

  وضعیت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی 

   وضعیت پویایی مثبت

  

  در اختالالت سالمت روان هابیماري بار

شـوند کـه   می گیري، سالمت و بیماري جامعه با دو شاخص خالصه اندازههابیماري در مطالعه بار

ي عمر از دست رفته به علت مـرگ زودرس و بـه علـت نـاتوانی     ها، مجموع سالاز ندبه ترتیب عبارت

شـواهد  تـرین  ، فـراهم آوردن عینـی  هابیماري هدف نهایی از برآورد بار. و صدمات هابیماري ناشی از

ي هـا پـژوهش نـدي  بي سـالمت، اولویـت  هـا گذاري، طراحی و مدیریت برنامهمورد نیاز براي سیاست

ي هاراهبردي در حوزه سالمت جمعیت، و توسعه و تخصیص منابع انسانی و مالی و گسترش ظرفیت

، درمـانی و  گیـري پـیش اثـر بخـش    -ي هزینـه  هاسازمانی در جهت طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله

  باشد. میتوانبخشی 
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و ایـن   الالت روانی ارزیابی شدهبه علت اخت هابیماري درصد از کل بار 13، حدود 2006در سال 

شیوع اختالالت روانـی در  در کل جهان میزان درصد افزایش خواهد یافت.  16به  2020میزان تا سال 

درصـد در   10مقطـع زمـانی حـدود     درصد و شیوع این اخـتالالت در هـر   25عمر بیش از طول تمام 

ر از مردم دنیا در هر برهـه از زمـان از   میلیون نف 504بیش از  امروزه 1.شودمی جمعیت بالغ تخمین زده

بر طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت افسـردگی یـک قطبـی     2004در سال  برند.افسردگی رنج می

ده در حـ از افـراد در ایـاالت مت   %6,7در تحقیـق دیگـري    2داشته است. هابیماري سومین رتبه را در بار

اخـتالالت اضـطرابی    3انـد. را تجربـه کـرده  ور از اختالل افسردگی مـاژ  دوره ماه گذشته یک 12عرض 

مشتمل بر اختالالت پانیک، اضطراب منتشر، اختالالت پس از تروما، انواع فوبیا و اضطراب ناشـی از  

عالوه بر ایـن شـواهد نشـان از آن     4انواع اختالالت روان در جمعیت عمومی هستند.ترین طالق شایع

در  شـود مـی  بینـی عالوه بر این پـیش  .شودمی رابی افزودهدارد که با توسعه جوامع بر اختالالت اضط

ایـن اخـتالل در حـال حاضـر      5آمار اختالل آلزایمر به دلیل پدیده سالمندي دو برابر شـود.  2050سال 

میلیـون نفـر از مـردم جهـان از      25حـدود   6.شـود مـی  ششمین عامل مرگ در ایاالت متحده را شـامل 

میلیون نفر از یک بیماري وابسته به مصرف الکل و  90رع و بیش از میلیون نفر از ص 38، ااسکینروفرنی

 میلیـون دالر صـرف هزینـه کلیـه     148سـاالنه   در ایـاالت متحـده امریکـا،    برنـد. یا سایر مواد رنج می

میلیون  32ي روانی را هابیماري انگلستان هزینه در 1997و  1996. در سال شودمی ي روانیهابیماري

ـ  درصد 45ده بود که پوند برآورده کر  دلیـل از دسـت دادن کـارآیی و توانـایی سـازندگی بـود.      ه آن ب

                                                        
  و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان - 1378-ویژه پزشکان)(ي روانپزشکی بزرگساالن هابیماري راهنماي مراقبت از -  1

2- World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 Update. Geneva, Switzerland: WHO 

Press, 2008. 
3- Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity 

of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 
2005 62:617– 627.  

4- Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Chatterji S, Lee S, Ormel J, Ustün TB, Wang PS. The global 

burden of mental disorders: an update from the WHO World Mental Health (WMH) surveys. Epidemiol 
Psichiatr Soc 2009;18(1):23–33. 

5- Xu JQ, Kochanek KD, Murphy SL, Tejada-Vera B. Deaths: final data for 2007. National Vital 

Statistics Report 2010;58(19). 
6- Hebert LE, Scherr PA, Bienas JL, Bennett DA, Evans DA. Alzheimer’s disease in the U.S. population: 

prevalence estimates from the 2000 census. Arch Neurol 2003;60:1119–22. 
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نارسایی احتقـانی قلـب، دیابـت،     و یی چون آرتریت، آسم، کانسرهابیماري و آلزایمر، از ااسکیزوفرنی

در بسـیاري از   ي دارد.تـر بـیش درمـانی متوسـط بـراي هـر بیمـار       يفشارخون و سکته مغزي، هزینه

ـ  45تا  35رفته دنیا کشورهاي پیش -هدرصد غیبت از محل کار بدلیل مشکالت بهداشت روانی است. ب

روز  6 شـود مـی  ي روانی نسـبت داده هابیماري کاري که به يرفتهدستطور متوسط تعداد روزهاي از

در ایـاالت   کـارگر اسـت.   100روز در مـاه در   31کاري کارگر و تعداد روزهاي کم 100در ماه در هر 

برابـر  دو  هن افسـرد رنـد و شـاغال  باز کارگران از افسردگی اساسی رنـج مـی   درصد 6/3 تا 8/1 متحده

  .1احتمال ناتوانی در کار نسبت به افراد بدون افسردگی دارند تربیش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

 

ي مزمن به تصویر کشـیده  هابیماري در تصویر فوق سناریوي آینده وقوع اختالالت روانی در سایر

  2ت.شده اس

                                                        
ــت روان چ -1 ــ  یبهداشــ ــومه امــ ــر معصــ ــت ؟ دکتــ ــماعیســ ــکی   -لیین اســ ــوزش پزشــ ــان و آمــ ــت، درمــ  -وزارت بهداشــ

http://www.iranmentalhealth.hbi.ir/Importance.htm  
2- Source: WHO, Evidence, Information and Policy, 2000 

شـده در سـال   بینـی ناریوي پیشسو  1990توسعه در دو مقطع زمانی ها در کشورهاي در حال بار بیماري تصویر:

 الالت روانی توجه نمایید. هاي غیرواگیر و اختبه رشد قابل توجه بیماري 2020

49%

27%

9%

15%

22%
43%

14%

21%

Global burden of disease 1990 - 2020
by disease group  in developing countries

Communicable diseases, 
maternal and perinatal
conditions and
nutritional deficiencies

Noncommunicable Conditions

Neuropsychiatric Disorders

Injuries

1990 2020 (baseline scenario)

Source: WHO, Evidence, Information and Policy, 2000
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 درصد 20ش از یپانزده سال کشور ب يت باالیدر جمع یروان هايوع تمام عمر اختاللیران، شیدر ا

ـ وع را دارین شـ یتـر بـیش  یو اضطراب یان اختالالت خلقین میکه در ا شودمی برآورد ـ اوع یشـ  1د.ن ن ی

ه شـد انجـام ات ع. مطالن زده شده استیتخمدرصد  10ش از یب یزمان در هر مقطعران یاختالالت در ا

گـاه  یجا یعروقـ  یقلب يهابیماري وطور هپس از حوادث ب یکه اختالالت رواندهد یران نشان میدر ا

 هـا بیماري یجاد بار کلیدر ااختالالت در صدر  یدهد. در زنان، افسردگمیبه خود اختصاص  را سوم

. شودمی برآورد درصد 10ش از یب یدر هر مقطع زمان یوع اختالالت روانیز شیکودکان ن قرار دارد. در

ـ    یعالوه بر ا اخـتالالت   ر ازیـ (غ یاجتمـاع  ین، چه در کودکان و چـه در بزرگسـاالن، مشـکالت روان

بـا   یاختالالت روان درصد دارد. 20ش از یب یوعی، شیلیو افت تحص ي) مانند خشونت، بزهکاریروان

 يهـا نـه ی) و هزگیـري پـیش  و یبازتوان، ی، درمانیصیاقدامات تشخ یم (بار مالیمستق هاينهیجاد هزیا
                                                        

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- 1383سال  هابیماري مطالعه بار -  1

ر دو جنس در کشور هو در  ها، در تمام سنینهاي از دست رفته عمر به دلیل معلولیت براي برخی از بیمارينمودار سال: تصویر 

  ها در کشور را دارد. افسردگی بار سوم بیماري – 1383ها سال ایران مطالعه بار بیماري
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جامعـه   بـر  يانبـار یاثرات ز )یمولد جامعه، بار خانوادگ يروی، کاهش نيم (کاهش توان فردیرمستقیغ

ن رو یـ دهنـد. از ا مـی ل یتشـک  را در کشور ما هاین علت از کارافتادگیتربیشکه  يطوربه ،گذارندمی

 يجـد  يریکـارگ ازمنـد بـه  یقـرار داشـته و ن   توسـعه  يهـا از اهداف برنامه یکاهش بار اختالالت روان

   ن راه است.یراهکارها و منابع مختلف در ا

  

  روان مؤثر بر سالمت یعوامل اجتماع

که منجر بـه   یو روان یکیزیبا عوامل ف یاست از مواجهه در طول زمان زندگ یسالمت اساساً تابع

از منـدي  احل گذار عمـر بسـته بـه نـوع بهـره     در مر هاانسان .شودمی ت افرادیدر وضع یراتییجاد تغیا

 ییط اطــراف خــود توانــایمحــ

مواجهه با مشکالت سالمت را 

مراحل گـذار   .ندینمامیکسب 

 یاز امکانـات منـدي  عمر و بهره

افـراد فـراهم    يط بـرا یکه محـ 

 آغـاز  ینیآورد از دوران جنمی

ـ ا ي. مراحـل بعـد  شـود می ن ی

ــد از دوران   ــه عبارتنــ تجربــ

ــودک ــه و ت ی،ک  ،لیحصــمدرس

ازدواج و  ی،ت شـغل یآغاز فعال

 هـاي تجربـه  ل خـانواده، یتشک

 ینامطلوب از مواهب و رفاه اجتمـاع مندي که بهره یان کسانین میبچه دار شدن و ... در ا ،ر شغلییتغ

ـ نظ ییرد. وقوع رخدادهایگمیقرار  يباالتر هايبیداشته باشند در معرض آس از منـدي  ر عـدم بهـره  ی

ا عـدم  یـ  ياد و بزهکـار یـ ر اعتیـ ي خطر ناك نظهاجاد تجربهین شغل و سرپناه، ااز دست داد ،آموزش

  یوت اجتماعفقر و ثر

 

  عدم اشتغال 

  سوادي سطح آموزش نامناسب و بی

  هاي اجتماعی ها و فروپاشیبروز ناهنجاري

 ها وضعیت جغرافیایی جوامع و دسترسی

 

 مشکالت سالمت 

 

و  یوه زنـــدگیشـــ

ــ ــکالت در مح ط یمش

  یزندگ

 سوء تغذیه 

 وضعیت بیماري در مادران 

 سطح سالمت پایین کودکان 

 اعتیاد 

خونی کم   

دوجانبـه عمـل    یدر تعامل بـا فقـر بـه صـورت     یطیو عوامل مح یوه زندگیش تصویر:

  گذارد.یم تأثیر افراد جسمی و روانی ت سالمتین موضوع بر وضعید اینمایم



 

9 

 

ـ . اصـوالً ا شـود می سالمت افراد يموجب وقوع مشکالت برا یاجتماع هايتیاز حما يبرخوردار ن ی

 .  نامندمیهاي اجتماعی مؤثر بر سالمت مؤلفه عوامل را

هـاي جامعـه بـر    است که زیرساختسالمت روان در واقع محصول کارکرد عوامل وسیع اجتماعی 

که بر جسم و  یق اثراتیاز طر يو اقتصاد یط اجتماعیر محینظ یعواملمبناي آن استوار گردیده است. 

، امکانـات،  یط زندگیدر سالمت افراد جامعه مؤثرند. شراهایی همانند ریشهروان افراد خواهند داشت 

بـه   یر موارد همگیت و سایاشتغال، درآمد، امنت یها، وضعی، نحوه ارتباطات، آگاهیالت آموزشیتسه

 یدر کل هـر قـدر طبقـه اجتمـاع     گذارند.یم تأثیر هابیماري وعیبر سالمت فرد و بر بروز و ش یقیطر

اسـت از   یخواهد بود. اساساً سالمت تابع تربیش هابیماري کمتر و وقوع ید به زندگیباشد امتر نییپا

 ت افـراد یدر وضـع  یراتییجاد تغیکه منجر به ا یو روان یکیزیمل فبا عوا یمواجهه در طول زمان زندگ

    .شودمی

  

  بر سالمت روان مؤثر یعوامل اجتماعبندي دسته

 .توان نام بردمی یو روان یمؤثر بر سالمت جسم یاجتماع هايرا به عنوان مؤلفه یعوامل گوناگون

  کرد:بندي ر طبقهیتوان به صورت زیرا م هان مؤلفهیا

 یاجتماع يهدرآمد و طبقسطح  .1

 افراد یاز رفاه اجتماع یتیحما هايشبکه .2

 آموزش و سواد .3

 کار ياشتغال و فضا .4

 یط و فرهنگ اجتماعیمح .5

 یزندگ يافراد برا هايمهارت .6

 کودکان یو جسم یرشد روان .7

 الت سالمتیاز تسه يبرخوردار .8
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 تیجنس .9

 نژاد .10

 فرهنگ و اعتقادات .11

 يدو که هـر  یطیو عوامل مح یوه زندگیاست از ش یعقت سطح سالمت افراد تابیک حقیعنوان به

ان یـ جامعه در ارتباطنـد. تعامـل م   يت ثروت و منابع در دسترس برایبا وضع یبه صورت متقابلها آن

ه یچندسـو  یبـر سـالمت تعـامل    مؤثر از افراد و عوامل یاجتماع يهاتیحما يل برایمنابع قابل تحص

 ته شده است. ش گذاشیر به نماین موضوع در تصویاست، ا
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  مدیریت سالمت براي کارشناسان سالمت روان مجموعه

  

 فصل دوم

 
  

  

 
  

  سالمت روان  يارتقا يراهکارها
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 ها را توضیح دهیدکارهاي کنترلی آنها و راهعوامل چندگانه مؤثر بر بیماري  

 قاي سالمت روانراهکارهاي ارت  

 توضـیح   هـایی گیـري را بـا مثـال   ن به لحاظ سطح پـیش هاي سالمت روابندي برنامهدسته

 دهید.

 عناوین فصل

 ریزي راهکاري براي اختالالت سالمت روانضرورت، مفهوم و اهداف برنامه  

 اي کنترلی آنهاها و راهکارهي مؤثر بر بیماريعوامل چندگانه  

 راهکارهاي بهبود خدمات سالمت روان افراد و جامعه  

 انهاي سالمت روگیري در برنامهسطوح پیش اجراي راهکارها بر اساس 

 آن در سالمت روان گیري و کاربردمروري کوتاه بر مفاهیم پیش 

 گیري مقدماتی (ابتدایی) پیش  

 گیري اولیهپیش  

 گیري سطح دومپیش  

 گیري سطح سومپیش  

 گیريهاي سالمت روان به لحاظ سطح پیشبندي برنامهدسته 

 گیري سطح اولهاي پیشبرنامه  

 گیري سطح دومهاي پیشرنامهب  

 گیري سطح سومهاي پیشبرنامه 

  منابع  
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  ي براي اختالالت سالمت روانراهکارریزي ضرورت، مفهوم و اهداف برنامه

افتـه و از  یتـازه   ییسـمت و سـو   اهبیماري ین نکته اشاره دارد که بار جهانیشده به امطالعه انجام

ردار بـا  یـ رواگیغ يهـا بیمـاري  ردار کاسـته شـده و  یو واگ یعفون يهابیماري در گروه هابیماري تمرکز

 يمـار یب 5ق یـ ن تحقیـ شوند. از آنجا که طبق ایمها آن نیگزیجا تربیش عوارضکمتر اما  مرگ و میر

ـ  ایزوفرنی، اسکیدوقطب یسم، اختالل خلقی، الکلیافسردگ اول  يمـار ین ده بیو اختالالت وسواس در ب

لـذا ضـرورت انجـام اقـدامات اساسـی در راسـتاي        ،دارند يجا یدر سطح جهان یمسئول بروز ناتوان

سطح سالمت روان افراد در جهان بیش از پـیش نمایـان    يروانی و ارتقا، درمان اختالالت گیريپیش

 يانـدازها گـر سـازمان در آن چشـم   تیهـدا  يضااست که اع يندیفرآ يراهکار يزیرگردد. برنامهمی

ي هـا یژگیکنند. وتحقق آن چشم انداز را طراحی می ياز برایندها و اعمال مورد نینده سازمان و فرآیآ

جـه  یبر تحقق نت یق و مبتنیات عمتأثیر دراز مدت، با يبرنامهاین باید ي این است که راهکار يبرنامه

شود. بر این اساس و  یطیط محیازها و شرایو تطابق آن با ن سازمان يهاتیبوده و موجب افزودن قابل

تـوان اهـداف کلـی و    یافته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مـی به استناد مطالعات انجام

  ي براي ارتقاي سالمت روان را به شرح ذیل ترسیم کرد:راهکارریزي اختصاصی برنامه

  

  هدف کلی 

  ح سالمت روان آحاد جامعهن، حفظ و ارتقاي سطیتأم

  

 اهداف اختصاصی

 ن کالن و بهداشتی کشوریها و قواناستیگاه مناسب سالمت روان در مجموعه سیجا .1

 ازهاي کالن سالمت روان کشورین نیسازي علمی براي تأمتیظرف .2

 هاي روانی)فی خدمات سالمت روان (درمان و بازتوانی اختاللیبهبود کمی و ک .3

  معهبهبود سالمت روان جا .4

گذاران نظام سالمت اسـت، امـا   اصی فوق دو هدف نخست وظیفه سیاستاگرچه از اهداف اختص
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ا خواهند نمود. براي آشـنایی بـا ایـن    حدهاي ارایه خدمات نقشی اساسی ایفدر دو هدف باقیمانده وا

  نماییم.را مرور ها آن یکنترل يکارهاو راه یروان يهابیماري بر مؤثر عوامل چندگانهنقش الزم است 

 

 ها آن یکنترل يکارهاو راه یروان يهابیماري بر مؤثر عوامل چندگانه 

ـ اساساً اختالالت سالمت روان را با ـ امـد حاصـل از   یعنـوان پ د بـه ی ت بـا اثـرا   یتـ یک شـبکه عل ی

ـ ا ده عوامل درون شبکه دانست. بریچیو پ يمحورچند ـ   يهـا راهکارن اسـاس در انتخـاب   ی ا مقابلـه ب

گرفـت.   گر را در نظـر یکـد یبـر  هـا  آن اتتأثیر ن عوامل ویا ینقش تمام بایدن مشکالت سالمت روا

   ل قرار داد:یر مورد تحلیز هاياز پله یکیتوان در یگذار بر سالمت را متأثیر سطح عوامل

ثر بـر  ؤم یو فرهنگ ي، اقتصادیعوامل اجتماع ین سطح شامل تمامی: ا(Macro-level)سطح کالن 

  سالمت روان است. 

ن سـطح شـامل   ی: ا(Individual – level) يح فردسط

و  یطیمح هاير رفتار، تجربهیعوامل مرتبط با اشخاص نظ

 است.  یروان

ن سطح شـامل سـازمان   ی: ا(Micro-level)سطح خرد 

 ک بدن است. یک و ژنتیولوژیزیف

 ياریسنبوده و در ب یشناخته شده و منفک يحد و مرزها ياز دارایدر عمل اغلب مداخالت مورد ن

  گر محورهاست.  یل آن در دیازمند تکمیا نیر محورها و یگذار بر ساتأثیر ک محوریموارد اقدام در 

  

  بهبود خدمات سالمت روان افراد و جامعه يهاراهکار

دگاه یـ مختلـف جامعـه اسـت. در د    هـاي ع بخشیوس هاييسالمت روان وابسته به همکار يارتقا

 سالمت روان عبارتند از: يارتقا يبرا یصاصاخت هايراهکاربهداشت  یسازمان جهان

 ین کودکیانجام مداخالت سالمت روان در سن .1
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 کودکان و نوجوانان یبر رشد روان يه گذاریسرما .2

 زنان يتوانمندساز .3

 ت از سالمندانیحما يبرا یاجتماع هايجاد شبکهیا .4

ب یآسـ  ن،یاجر، مهیقوم هايتیدر معرض خطر شامل اقل هايت از گروهیحما يبرا يزیربرنامه .5

 هار گروهیو سا هاا و بحرانیاز بال یدگان ناشید

 انجام مداخالت سالمت روان در مدارس .6

 کار هايانجام مداخالت سالمت روان در محل .7

  خشونت از گیريپیش هايتسایس ياجرا .8

در سـالمت روان اسـت.    ياقـ ارت يبرا هاراهکارترین از اثربخش یکیان آموزش جامعه ین میدر ا

امپتون هـ نـورث   یسالمت روان با پروژه بهداشت روان یآموزش هايتین فعالینخست یکی 1963سال 

  :ژه عبارت بودند ازن پرویشد. اهداف ا یمعرف

 ک مشکلیعنوان ه ب یاز اختالالت روان یعموم یآگاه .1

 یاختالالت روان یشناسنه سببیدر زم یگسترش دانش و آگاه .2

 یماران روانیو مراقبت از بنه درمان یدر زم هاشرفتینشان دادن پ .3

رمتخصـص  یسـت و چگونـه افـراد غ   ینگـر چ کـه مراقبـت جامعـه    نیـ ه اطالعات در مـورد ا یارا .4

 ي.ن همکاریت ایان اهمیداشته باشند و ب يهمکار نهین زمیا در توانندیم

گرچـه اهـداف    افت.یشهرت  نگرجامعه یبهداشت روان يارتقا يبرنامهن پروژه که تحت عنوان یا

 يهـاي ارتقـا  برنامه تربیش یهنجار جامعه است وله نگر افراد بجامعه یبهداشت روان يارتقا يهبرنام

ـ  یآموزان کارمنـدان و کـارگران و ب  مانند دانش ییهاو گروه هاتیدر جمع یبهداشت روان  یمـاران روان

بهداشـت در   یو از اهداف سازمان جهان توان به آن اضافه کردیکه م یاز اهداف یکی .اجرا شده است

پـذیر  ن امر با آموزش عموم مردم جامعه امکانیا است که یماران روانیاز ب ییبود انگ زدا 2003سال 

 گونـه  نیص و درمان بودن ایو قابل تشخ یروان يهابیماري ر نگرش مردم در موردییبا تغ .خواهد بود
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از بـار انـگ    يوانسـت مقـدار  م تیخواه ،یجسم ا مزمنیحاد  يهابیماري از ياریمشابه بس ،هابیماري

 م.یکاهش ده  ،شودمی لین گروه از افراد جامعه تحمیکه بر ا یضیو تبع یاجتماع

مـردم   یفرهنـگ بهداشـت   ینـه بررسـ  یو همکـاران در زم  شـادمنش  که توسـط  یقیران در تحقیدر ا

م از مفهـو  یفیضـع  یآگـاه  %61انجام شد نشان داده شد کـه   1377 ن استان کردستان در سالیشهرنش

و  داشـه  يهـا بیمـاري  در درمان يادیز تأثیر یاز مردم معتقد بودند که طب سنت %35بهداشت داشتند. 

ـ بهبـود   یدر خصـوص چگـونگ   اعتقـاد داشـتند.   يمـار یس جهت بهبود بیاز مردم به دعا نو 12% ک ی

 .مختلف استان تفاوت وجود داشت ين نظرات مردم در شهرهایب یروان يماریب

  

  روان سالمت نهیدر زم یبهداشت يهاآموزش یبرخ تأثیر دمور در یشواهد علم

 هايلفهؤص عناصر و میمستلزم تشخ یبهداشت يبرنامهمناسب هر  يو اجرا يزیرکه برنامه از آنجا

 يهامهارت م که آموزشیاافتهیجه دست ین نتیمتون و اقدامات انجام شده به ا یبا بررس ،است یاصل

بـر طبـق    یزنـدگ  يهـا مهارت یآموزش يبرنامه. د به همراه داشته استرا با خو يج پربارینتا یزندگ

پنتـز   ،1984 و 1980 ،ن و همکارانیاز سوءمصرف مواد (بوتو گیريپیشدر  یقات گسترده قبـــلیتحق

 ،ن و همکـاران ی(زاب در نوجوانان ي)، باردار1990 ،(اولوپس یجنس يوباربندیاز ب گیريپیش ،)1986

دز (سـازمان بهداشـت   یـ از ا گیـري پـیش  ،)1990 ،هـوش (گـونزالس   يارتقا )،1994 ،نگیو ش 1986

ـ اد بـه نفـس (تاک  اعتم يآموزش صلح (پراتزمن و همکاران) و ارتقا ،)1994 ،یجهان ـ ) مف1990د،ی  د وی

 بوده است. مؤثر

ـ  هـاي ییش توانـا یاست که باعث افـزا  ییهامهارت شامل یزندگ يهامهارت یطور کلهب  – یروان

 یزنـدگ  هـاي ات و کشـمکش یبـا مقتضـ   مـؤثر  طورهسازد تا بمی آنان را قادر و شودمی افرد یاجتماع

 ارتبـاط،  يبرقـرار  ،خالق نقّاد تفکر ،يریگمیله و تصماچون حل مس ییهامهارت روبرو شود. آموزش

و ابـراز وجـود همزمـان بـا      يآمـوز رت مقابله بـا اسـترس و مهـارت جـرات    مها ،یهمدل ی،خودآگاه

ـ توانـد بـه م  یمـ ی حساس نوجوان هايکودك و دوره یصت و رشد تفکر شناختیشخ گیريشگل زان ی
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  کند. گیريپیش یآت یاجتماع – یروان هايبیاز آس يادیز

  

 سالمت روان هايدر برنامه گیريپیشسطوح  بر اساسراهکارها  ياجرا

ت یـ فیو ک یاعو اجتمـ  یسالمت روان يارتقا يبرا یراه يوجوسالمت روان در جست يهابرنامه

ـ یـ هـا الجـرم با  ن برنامهیکرد ایافرادند. رو یط کار و زندگیهدف در مح يهاگروه یزندگ بـر   ید مبتن

ـ یک و نیولوژیط بیبر سالمت روان از جمله کنترل شرا مؤثر عوامل یتمام  یو اجتمـاع  یز عوامل روان

اسـت از   یت افراد تابعقت سطح سالمیک حقیعنوان به گونه که گفته شدبر سالمت باشد. همان مؤثر

ت ثـروت و منـابع در   یبـا وضـع   یبه صـورت متقـابل  ها آن يدو که هر یطیو عوامل مح یوه زندگیش

از افراد و  یاجتماع يهاتیحما يل برایان منابع قابل تحصیجامعه در ارتباطند. تعامل م يدسترس برا

ش گذاشـته شـده   یر بـه نمـا  یر زین موضوع در تصویه است، ایچندسو یبر سالمت تعامل مؤثر عوامل

  است. 

  

 و کاربرد آن در سالمت روان گیريپیشم یکوتاه بر مفاه يمرور

قبل از وقوع آن است. در  يماریاز به وجود آمدن ب يریجلوگ ي، به مفهوم ساده، به معناگیريپیش

ـ از بـروز، قطـع    يریاست که به منظـور جلـوگ   یه اقداماتیشامل کل گیريپیش یمفهوم علم ش ا کـاه ی

تـوان  یم يماریر بین مفهوم و با توجه به مراحل متفاوت سیه ایپا د. بریآمی کاربه يماریر بیسرعت س

  سطح مختلف را در نظر گرفت: 4 گیريپیش يبرا

  )(primordialاي شهیا ری یین، ابتداینخست گیريپیش .1

  )(primaryا سطح اول یه یاول گیريپیش .2

  )(secondaryا سطح دوم یه یثانو گیريپیش .3

 )tertiaryا سطح سوم (یه یثالث گیريپیش .4

ن موضوع یستند اما این سطوح موافق نین ایق بیدق هاين مرزییبا تع گیريپیش یمتخصصان پزشک
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 ياعضـا  یخانواده در مورد بعض يبرا یلیتکم یین مواد غذایطور مثال تامکاهد. بهمینها آن تیاز اهم

  ) است.یسطح دوم (درمان گیريپیشگر ید یمورد بعض سطح اول و در گیريپیشخانواده 

  

 ) یی(ابتدا یمقدمات گیريپیش

ان بـردن  یـ ف از میتوصـ  ي) بـرا primordial prevention( ییا ابتدای یمقدمات گیريپیشاصطالح 

کوشند تا با کاستن می ین بهداشتیمسئول گیريپیشن نوع ی. در اشودمی اطالق هابیماري عوامل خطر

 يتوانمندسـاز  يالزم بـرا  هايرساختیجاد زیند. اینما گیريپیش يماریمواجهه از بروز ب يرهااز خط

سـالمت   يبرنامـه در  ییا ابتدای یمقدمات گیريپیشي هاراهکارجامعه و آموزش عموم مردم از جمله 

 روان است.

  

 هیاول گیريپیش

ـ اول گیريپیشاصطالح   کـه در آن تـالش   شـود مـی  اطـالق  ی) بـه حـالت  primary preventionه (ی

سـت افـراد و   یمحـل ز  یت بهداشـت یات بر اشخاص و اجتماع مانند حفظ وضعتأثیر قیاز طر شودمی

 گیـري پیشد. مقصود از یگردها آن یتندرست يسبب حفظ و ارتقا یعفون يهابیماري هیعل يسازمنیا

سـطح اول عمـدتا    یـري گپـیش با کنترل علل و عوامل خطرزا اسـت.   يماریاز ب گیريپیشسطح اول 

اسـت.   یسـالمت  هـاي ا انحـراف یـ  یل بهداشتیا مسای هابیماري ش از وقوعیشامل مداخله در مرحله پ

ت یـ فیو ک یسـت ی، بهزیبهداشـت عمـوم   يارتقـا  يشـده بـرا  ر طرحیتوان با تدابیه را میاول گیريپیش

، یه خـوب، لبـاس کـاف   یتغذط کار و مدرسه، یدر منزل، مح یط بهداشتیجاد شرایافراد شامل ا یزندگ

ن یوالـد  یی، راهنمـا یل آموزش جنسیاز قب یلیح و آموزش بهداشت در مسایپناهگاه، استراحت و تفر

  .شودمی ن اقدامات در مبحث انواع مداخله شرح دادهیانجام داد. ا ..ت کودکان و .یدر ترب
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 سطح دوم گیريپیش

ر یدات الزم و تـداب یـ جـاد تمه یاسـت از ا عبارت ) secondary prevention( سطح دوم گیريپیش

بهبود مشکل سـالمت   يع و کارساز برایزودرس و مداخله سر ییشناسا يبرا هاتیافراد و جمع يبرا

ـ از ااي ص زود هنگام اختالالت سالمت روان در کودکان نمونهیآمده. تشخشیپ  گیـري پـیش ن نـوع  ی

  است.

  

 سطح سوم گیريپیش

ـ ا از میر در دسترس به منظور کاستن ی) شامل تدابtertiary preventionسطح سوم ( گیريپیش ان ی

حاصـله از انحـراف موجـود در     هـاي درازمدت و به حداقل رساندن رنـج  هايیو ناتوان هابردن نقص

سـطح   گیريپیشب مفهوم ین ترتیر است. به ایناپذدرمان هايمار با حالتیتطابق ب يو ارتقا یتندرست

کـه   یاست. هنگام یدرمان يفه کادرهاین مورد وظیابد. اقدام در ایمیگسترش  یسوم تا عرصه بازتوان

سـطح   گیـري پـیش "له آنچـه  یتوان بـه وسـ  یه خود فراتر رود هنوز هم میاز مراحل اول يماریند بیفرا

 ییدر مراحل نهااي ن کار شامل اقدامات مداخلهیرانه انجام داد. ایشگی، اقدامات پشودمی دهینام "سوم

از  یکیمشکل است چون معموالً سطح سوم و درمان  گیريپیشن یز بیتما است. يماریب ییزايرمایب

اگـر در  حتا از بازگشت و عود آن است. مثال درمان  گیريپیشمزمن  يهابیماري درمان یاهداف اصل

را  یو نـاتوان  يری) جلـوگ Sequelaتوانـد از بـروز عارضـه (   یانجام شود مـ  يماریر بیس ییمراحل نها

توانـد  یمـ  یکامال جاافتاده و مستقر شده باشد، بازتوان یکه نقص عضو و ناتوان ید. هنگامیمحدود نما

کـاهش   يبرا هايسطح سوم استفاده از دارو گیريپیشک مثال از یکننده داشته باشد. گیريپیشنقش 

ـ    یدر مبتال يماریشرفت بیعوارض و پ را  یو پکننـده  نـاتوان  یان بـه انـواع اخـتالالت روان  يشـرونده ـب

  است. يماریشرفت بیاز پ گیريپیش
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 گیريپیشسالمت روان به لحاظ سطح  هايبرنامهبندي دسته

 سطح اول گیريپیش يهابرنامه -1

هـا  آن طیا محیر در اشخاص ییق تغیحفظ سالمت از طرها آن ها هستند که هدفاز برنامه یانواع 

 يهـا بیمـاري  هیـ عل يسـاز منیگار، ایترك س يوزش براخوب، آم يهیت تغذیاست، مانند حفظ وضع

طـه سـالمت روان   یها در حن دسته از برنامهیست و کار افراد و ... از ایط زیخطر کردن محی، بیعفون

، آمـوزش سـالمت روان   یزندگ يهامهارت ، آموزشيفرزندپرور يآموزش برا يهاتوان از برنامهیم

رد.    هـا و کارخانجات و کارگاه، مدارس هاد کودكمهمانند  یو شغل یآموزش هايطیدر مح و ... نـام ـب

ـ کننـد کـه   یعمل م ین برنامه در زمانیدر ا ینیبشیمورد پ يهامداخله شـروع نشـده    يمـار یر بیا سـ ی

(premordial prevention) ـ  ینین که هنوز به صورت بالیا ای آن بـا   يشـالوده  یظاهر نشده است ول

-خدمت (مداخله .(primary prevention)خته شده است یآن است ر که به نفع وقوع یحضور عوامل

  .  شودمی ها سبب کاهش موارد بروزن نوع از برنامهیدر ا ینیبشی) مورد پي

  

 سطح دوم گیريپیش يهابرنامه -2

ها بـه  تیافراد و جمع يبرا يریمنظور فراهم آوردن تدابسالمت هستند که به يهااز برنامه یانواع 

قبـل   ياصالح مشکالت سالمت در مرحله يع و کارساز برایسر يزودرس و مداخله ییشناسامنظور 

ا، یزوفرنیاخـتالالت اسـک   يماران کشف نشدهیدا کردن موارد بیاند، مانند پشده یم طراحیاز بروز عال

 فاده ازماران به ظاهر سالم با استیدر کودکان در ب یفعالشیو ب یذهن یماندگ، عقبیاختالالت اضطراب

منظـور  به يغربالگر يهاآزمون ند.یگویم ياصطالح غربالگردر ها را هیر رویا سایها نهیو معا هاآزمون

ص یتشـخ  يد برایمثبت داشته باشند با يهاافتهیکه  یروند و کسانیبه کار نم يماریب یص قطعیتشخ

ـ اول يهـا ونآزمـ  تـوان از یمـ  هـا آزمـون  نیا شوند. از جمله يگرینات دیو درمان معا را   ياهی  يکـه ـب

 یهیرد نـام بـرد. بـد   یـ گیآموزان در بدو ورود به مدرسه صورت مدر دانش یب هوشیضر يریگاندازه

ند کـه  ینماین نوع از مداخالت میه به انجام ایتوص یطیتنها در شرا یتندرست يهااست طراحان برنامه
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ن یسطح سوم موجـود باشـد. بنـابرا    گیريپیش يهک برنامیماران در یسالمت ب يا ارتقایامکان بهبود 

کشـف نشـده در ابتـدا     يماریاز موارد ب يتربیشداکردن تعداد ین نوع از مداخالت موجب پیاگرچه ا

در جامعـه   يمـار یوع بیموجب کـاهش شـ   دیدر عمل پس از بهبود موارد کشف شده با یشوند ولیم

 شوند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سطح سوم گیريپیش يهابرنامه -3

 خصـوص کوتـاه مـدت و بـه    يهایها و ناتوانان بردن نقصیا از میکاستن  ير الزم برایمل تدابشا

ـ قابل يحاصل از مشکالت سـالمت و ارتقـا   یشانیدرازمدت و به حداقل رساندن رنج و پر مـار  یت بی

عمل  ینناتوا يو مرحله ینیبال يها در مرحلهن برنامهیا ینیبشیمورد پ يهار است. مداخلهیناپذدرمان

ابـد. مـداخالت مـورد    ییگسـترش مـ   یبـازتوان ي تـا عرصـه   گیريپیشب مفهوم ین ترتیکنند. به ایم

   هاي سالمتطیف تندرستی و برنامه تصویر:

  

¸ v¹ ç£ء v
 ٧£zv

¹غ  ؟
 ¸ v¹ ç£ء v

٧£zv

 ُ ¼wْقz
~نwٌك
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½ّ» ~
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  ¡ î z½ش
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ِ ٧çف£  ُ ¼wْقz
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برنامه هاي 
درمانی

و توانبخشی 

برنامه هاي
غربالگري   

برنامه هاي 
پیشگیري

اولیه و ابتدائی 
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عمـل   ینیبال يدر مرحله یان به افسردگیدر مبتال یدرمانا روانیدرمان معتادان  يهادر برنامه ینیبشیپ

خـدمت بـه    يهی(ارا یه ذهنماندکودکان عقب یتوانبخش يهدر برنام ینیبشیمورد پ يهکنند. مداخلیم

کنـد،  یعمل م یناتوان يهز در سطح مرحلیموجود) ن یمنظور کاهش ناتوانبه یافتاده ذهنن عقبمعلوال

 شود.  یوع و ناتوانیمنجر به کاهش ش دیبا گیريپیشن سطح یمداخالت در ا ياجرا

 شـود می يامداخله ت شناخت سطح مداخله در برنامه نه تنها موجب فهم مناسب از اقداماتیاهم

طور که گفته شد شاخص . همانشودمی زیبرنامه ن یابیارزش يهااز شاخص یبلکه موجب درك مناسب

سـطح دوم و سـوم    يسطح اول کاهش موارد بـروز و بـرا   يهتحقق هدف برنام يبرا یینها یابیارزش

  است. يماریب یوع و ناتوانیکاهش ش
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  مجموعه مدیریت سالمت براي کارشناسان سالمت روان

 

  فصل سوم

 
  

  

  

   روان سالمت يهابرنامه چارچوببا  ییآشنا
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  رود بتوانیدپس از مطالعه این فصل انتظار می

  .مفهوم برنامه سالمت روان را توضیح دهید  

 برده و توضیح دهید. ي سالمت روان را نام اجزاي اصلی برنامه  

 وهــاي ســالمت روان جــاري، اهــداف، اجــزا هــایی از مســتندات برنامــهبــا مطالعــه نمونــه 

  د. بندي شده تشریح نماییهاي سالمت روان را به صورتی طبقهاستانداردهاي برنامه

 عناوین فصل

 مفهوم برنامه سالمت روان  

  هاي سالمت روانهدف برنامه 

 هداشت روان تیم سالمتها و خدمات بفعالیت 

 ي سالمت روان و اجزاي موجود در آنبرنامه  

 گیري از مستندات در دسترسشناسایی استانداردهاي برنامه سالمت روان با بهره  
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  سالمت روان يبرنامهمفهوم 

هم پیوسته بـراي تولیـد یـک خروجـی     هندي داراي مراحل مشخص و بیست از فراا برنامه عبارت

-هـم ي بـه هـا سالمت روان، فعالیت يهنظور از برنامم هماهنگ از تصمیمات. نظامیمنسجم در قالب 

منظور مقابله با یک یـا چنـد مشـکل از مشـکالت سـالمت روان طراحـی و در       است که بهي اپیوسته

شوند. پـیش از آن کـه مفهـوم اخیـر و جزییـات آن را      سطوح مختلف شبکه سالمت ادغام و اجرا می

سالمتند آشنا شدیم. نخستین  يبرنامهند که مرتبط با مرور نماییم، در فصول قبل با مفاهیمی چ تربیش

. بـا فهـم سـیر    هـا بیماري بر وقوع و سیر مؤثر این مفاهیم تعریف سالمت و بیماري بود و دوم عوامل

در  هـا بیمـاري  و کنتـرل  گیـري پیش يهتوان برخوردهاي مختلف در زمینطبیعی مشکالت سالمت می

تفهیم این مقدمات سازمان یافتـه اسـت و    بر اساساین فصل  سالمت روان را بهتر درك کرد. مطالب

ایـم  ي سالمت روان تالش نمـوده هادر اینجا پس از آن بر محور آشنایی با چارچوب و ساختار برنامه

رود بـه تـوان   ي سالمت روان آشنا نماییم. با درك این الگوهـا انتظـار مـی   هاشما را با الگوهاي برنامه

  ي سالمت روان دست یابید.هاکارگیري برنامهتري براي فهم و بهبسادراکی و استفهام منا

  

  هاي سالمت روانهدف برنامه

سالمت روانی و اجتمـاعی و کیفیـت    يجوي راهی براي ارتقاوهاي سالمت روان در جستبرنامه

 روان در سـالمت  يبرنامـه اهداف طور کلی هاي هدف در محیط کار و زندگی افرادند. بهزندگی گروه

مناسب و  پیگیريو  بیماري کنترلزود هنگام اختالالت، شناسایی ، گیريپیش عبارتند از: سالمتنظام 

  .عصبی -ي روانیهابیماري تغییر و اصالح نگرش افراد جامعه نسبت بهنهایت در و  مستمر

  

 و خدمات بهداشت روان تیم سالمت هافعالیت

 ،گیـري پـیش شت روان تیم سالمت مشـتمل بـر   و خدمات بهدا هادر راستاي اهداف فوق، فعالیت

 ي سـنی کودکـان و  هـا مسـتمر در گـروه   پیگیـري ، کنترل، درمان و هابیماري شناسایی زودرس و فعال
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  نوجوانان، میانساالن و سالمندان به شرح زیر است:

ل  ختالایادگیري،  رفتاري کودکان شامل: اختالالت و اختالالت روانی پیگیريشناسایی، درمان و  .1

ضـطراب  ا ماندگی ذهنی و اختالالت فراگیر رشد،فعالی و کمبود توجه، اختالالت تیک، عقببیش

ت مکیـدن، لکنـ   شست دفعی، اختالالت دلبستگی، ناخن جویدن و ي واهجدایی، اختالالت تغذی

  جویی، صرع.زبان، اختالل نافرمانی و مقابله

 ارزیابی تکامل کودکان و مشاوره به والدین .2

 دوران بلوغ انی/رفتاري در مدرسه، مشکالت تحصیلی و مسایل روانشناختیارزیابی رو .3

 اخـتالل دوقطبـی،   اخـتالالت روانـی بزرگسـاالن شـامل: افسـردگی،      پیگیـري شناسایی، درمان و  .4

 ت مهم و سایر اختالالمزمن، اختالالت اضطرابی  سایکوتیکحاد، اختالالت  سایکوتیکاختالالت 

 

  موجود در آن يسالمت روان و اجزا يهبرنام

همان طور کـه قـبال گفتـه شـد، منظـور از       

ي اهپیوسـت هـم ي بـه هاسالمت، فعالیت يهبرنام

منظور مقابله با یک یا چنـد مشـکل   است که به

سالمت طراحـی و در سـاختار شـبکه سـالمت     

سـازي،  هـاي ایمـن  شوند، مانند برنامـه ادغام می

کـدام   پایش رشد، سالمت روان و ... . براي هر

هـاي  فراینـد  .بینـی کـرد  هاي مشـخص پـیش  توان مأموریت اصلی، گروه هدف و فرایندها میز برنامها

صورت کارآمـدي بـه سـوي تحقـق هـدف      اي است که برنامه را بهگونهشده براي هر برنامه بهانتخاب

منجـر بـه   کـه   شـود می پیوسته اطالقهمهاي بهاي از فعالیتبرد. هر فرایند به مجموعهاصلی آن پیش 

توان چند فراینـد تعریـف کـرد.    مراحل اجرایی هر برنامه می . لذا برايشودمی ايتحقق اهداف مرحله

شـوند.  هاي مختلف ابـالغ مـی  ها به نیروي انسانی شاغل در بخشهاي اجرایی طی دستورعملفعالیت
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منجـر   دبایها آن صحیحکنند و اجراي هاي اجرایی را تبیین میها استانداردهاي فعالیتاین دستورعمل

  .به تحقق اهداف برنامه شود

نند گـروه  افت کیآن خدمات را در بایداز دارند و یک برنامه نیکه به خدمات موجود در  يبه افراد

  .شودمی هدف آن برنامه اطالق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سـالمت   يبرنامـه در تصویر فوق مراحل مختلف یـک  

  موارد ذیل است:نمایش داده شده است. این مراحل شامل 

  شناسایی گروه هدف -1

  برقراري ارتباط با گروه هدف -2

  مداخله سالمت در مورد گروه هدف -3

 رندگان خدمات سالمت روانیمراقبت از گ -4

 مدل کلی برنامه ها

شناسائی

برقراري ارتباط
و ارزیابی

نیاز؟

نیاز به مراجعه
مجدد؟

تقاضا؟

zعي

ارائه خدمت

zعي

آموزش
½ْ¶

خروج از برنامه

½ْ¶

½ْ¶

یافتن علت و برطرف
کردن آن

½ْ¶

zعي

zعي

مراجعه بموقع؟

ا vظ

x

¨

       

ا او اري ارتباط بل اصلی اجراي برنامه مشتمل بر شناسایی گروه هدف و برقرهاي سالمت. در این مدل مراحمراحل طراحی برنامهر: یتصو

  هایی نمایش داده شده است.مداخله سالمت مورد نیاز و مراقبت به صورت چرخه
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  موارد اشاره شده در فوق در سایر فصول به تفصیل شرح داده شده است.

ح یتوضـ  ياز برایه مورد نم. نکتیسالمت اشاره کن هاينجا الزم است به مفهوم ادغام در برنامهیدر ا

بان یخدمت و پشـت  يندهایفرا یسالمت در مرحله طراح يهان است که اصوالً برنامهین مرحله ایدر ا

ـ نه از منابع در دسترس اقـدام بـه ارا  یشیشوند تا به استفاده بیم یطراح ياگونهبه ه حـداکثر خـدمات   ی

ـ تـابع رعا  یطور منطقر بهیموضوع اخ ند. تحققیگویم "ادغام"اصطالح در ن موضوع را یند. اینما ت ی

 یک گروه هدف تمامیک فرد از یا مالقات با یاست. نخست آن که در هنگام مراجعه  يدیدو اصل کل

-نـد. بـه  یگویم "خدمت يگیرندهادغام در سطح "ن موضوع را یه گردد. ایاز به او ارایخدمات مورد ن

 يدهنـده ارایـه کنـد،  یـــه خـدمت مراجعـه مـ    یراسال به واحد ا 6ر یکه کودك ز یعنوان مثال هنگام

سـالمت را   يهـا یر بررسیش رشد، سالمت روان و سای، پايسازمنیتواند به او خدمات ایخدمت م

 ياسـتانداردها  یسالمت در هنگـام طراحـ   يهاآن است که برنامه ين امر در گروید. تحقق ایه نمایارا

را داشته باشنـــد. در  ها آن از يمندو زمان بهره کس مشتمل بر خدماتیک ماتری يه خدمت دارایارا

افـت  یرا در یف شـده خاصـ  یـ خـدمات تعر  یمشخص يهاتواند در زمانیط گــروه هدف مین شرایا

سـالمت بـه    يبرنامهک فرد از گروه هدف در قالب یکه در هنگام مراجعه  ید. به مجموعه خدماتینما

ـ . خدمات موجـود در  شودمی گفته "خدمت يبسته" شودمی هیارا يو کـدام   ک بسـته خـدمت هـر   ی

-نه از منـابع بهـره  یشیاستفاده ب يشوند. اصل دوم برایم ياموجب تحقق اهـــداف سـالمت جداگانه

ن موضوع کـه از  یدر دسترس است. ا یرانسانیو غ یسالمت از منابع انسان يهابرنامه یاشتراک يبردار

-برنامه يت منابع ساختاریاد کرد، به مفهوم آن است که ظرفیر ادغام در سطح منابع یتوان با تعبیآن م

 يهـا برنامـه  يبـرا  يبـردار بهـره  يهاتین منابع قابلیـــم شوند که ایتنظ ياد به گونهیسالمت با يها

 ک زمان داشته باشند. یسالمت مختلف را در 

راي    هـاي سـالمت دیگـر بایـد الگـوي     هاي سالمت روان نیز مانند تمامی برنامـه برنامه روشـنی ـب

گنجد، با این وجود در اینجا ذکـر  بازاریابی داشته باشند. بحث در مورد مفهوم اخیر در این مجمل نمی

 هایی کارآ تقاضاي مردم را تنظـیم نمـوده و  با شیوه بایدهاي سالمت این نکته ضروري است که برنامه
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حـد زیـادي تـابع نحـوه عرضـه      را به سمت نیازهاي داراي اولویت سوق دهند. این موضوع تـا  ها آن

گو و عدالت محـور در  توان به رویکردي کارا، پاسخخدمات سالمت در جامعه است. با این تنظیم می

سـالمت در ایـن مرحلـه از الگوهـایی      يبرنامـه هاي سالمت دست یافت. واضح است چنانچه برنامه

دسـت نخواهـد آورد. بخـش    ها باثربخش برخوردار نباشد پوشش مورد نیاز براي تحقق اهداف خود ر

مهمی از فرایندهاي بازاریابی تحت عنوان آمـوزش بهداشـت قابلیـت اجـرا دارد کـه داراي الگوهـاي       

روشن و شناخته شده علمی است. بخشی از مطالب مرتبط با این موضوع در فصل برقراري ارتباط بـا  

بـر   مـؤثر  سالمت و عواملخدمات  یابیبازارهاي هدف در سایر فصول این کتاب تحت عناوین گروه

  از خدمات آمده است. يمندبهره
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  سالمت روان مجموعه سالمت روان براي کارشناسان

  

 چهارمفصل 

  
  

  هدف در  هايگروه ییشناسا

  سالمت روان يبرنامه
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  رود بتوانیدپس از مطالعه این فصل انتظار می

هایی که بر اساس آن، گروه هـدف در برنامـه سـالمت روان شناسـایی     ویژگی .1

 شوند را بیان کنید.می

ه روش اجرایی شناسایی و ثبت اطالعات واجدین شرایط براي ورود بـه برنامـ   .2

 هید.سالمت روان را توضیح د

  

ف
دا
هـ
ا

 

 عناوین فصل

 تعریف گروه هدف 

  هاي هدف در برنامه سالمت روانگروه  

  هاي هدف براي ارائه خدمات سالمت روانبندي گروهطبقه  

 هاي هدف در برنامه سالمتشناسایی گروه  
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    ف گروه هدفیتعر

خدمات مشـتمل   يهیاراي نخستین سطح هافعالیت

ماران مبـتال  یب ییمنظور شناسابهبر بهورزان یا کاردانان 

ه اخـتالالت رفتـار   یـ و مبتال یروان يماریبه ب را  يان ـب

کـه بـه    يبـه افـراد   نـد یگوگـروه هـدف مـی    ییشناسا

آن  بایـد از دارنـد و  یـ ک برنامـه ن یخدمات موجود در 

 افت کنند گروه هدف آن برنامـه اطـالق  یخدمات را در

اســـتگذاران بخـــش ســـالمت در    ی. سشـــود مـــی

نـد کـه از   یرا انتخـاب نما  ییهـا کننـد برنامـه  یمـ  یهمواره سـع  یبهداشت يهابرنامه يبندتیاولــــو

هـا  ن برنامـه یـ ن لحـاظ ا یکند. بـد یم گیريپیشن مشکالت سالمت در جامعه یترن و فراوانیدتریشد

گـروه   ییشناسـا  دهنـد. یعه را هـدف قـرار مـ   ژه از افراد جامیو ییهاهمواره مشکالت خاص و گروه

افراد واجـد   ییسالمت روان است. پس از شناسا يبرنامهنه یدر زم هاتین بخش از فعالیهدف، نخست

اقدام مناسب در دو  .میرا به برنامه وارد کرده و تحت خدمات قرار دهها آن م تاید تالش کنیط بایشرا

   .شودمی ط در برنامهیاز افراد واجد شرا يترشبیجاد پوشش تعداد ینه ذکر شده سبب ایزم

  

  سالمت روان يبرنامههدف در  هايگروه

 ی، روانـ یاز رفاه کامل جسم ين خود سالمت را برخورداریدگاه نویبهداشت در د یسازمان جهان

و  یشـناخت  ییانگر توانـا یـ است کـه ب اي ان سالمت روان واژهین میاست. در انموده یمعن یو اجتماع

ـ تعر بر اساسبارور است. سالمت روان  یک زندگیاز  يبرخوردار يک فرد برای یفعاط ف سـازمان  ی

شناسـد و  مـی خود را  هايییکه در آن فرد توانا شودمی اطالق از رفاه یبهداشت روان به حالت یجهان

اضـح  ثمـر باشـد. و   کارآمد مثمر یق آمده و به صورتیفا یمعمول در زندگ یروان هايتواند بر تنشمی

امـد کـاهش   یافراد تمرکز دارد و اساسـاً پ  یو عاطف یز بر توان شناختیش از هر چیف بین تعریاست ا
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ـ از  يدر برخوردار ییسطح سالمت روان را کاهش کارا ـ     یک زنـدگ ی ن یپربـار دانسـته اسـت. در چن

این اسـاس  بر از سالمت روان قرار دارد. اي توان گفت که هر فرد از افراد جامعه در درجهمی یطیشرا

هاي هدف سالمت روان شامل تمامی سنین، هر دو جنس و همه افراد با هر وضـعیت اجتمـاعی،   گروه

تـوان پیـدا   اقتصادي، فرهنگی و از هر قومیت و اعتقادي خواهند بود؛ هیچ فرد از افراد جامعه را نمـی 

وده و هیچ فـردي را  هاي اجتماعی براي برخورداري از حداکثر سالمت روان نبکرد که نیازمند حمایت

 توان یافت که فاقد نیاز براي رشد و تعالی براي رسیدن به درجات باالتري از این موضوع نباشـد. نمی

ک فـرد بـا سـالمت روان را    یف یتعار یت است که اگر چه در برخیز اهمین نکته حاینجا ذکر ایدر ا

-ف دسـت یاز تعـار  ياریاما در بس باشد، یروان يماریا بیکه فاقد هر گونه اختالل  انددانسته یشخص

از اهداف سالمت روان  یکیعنوان افراد فاقد اختالل به يرا برا یو اجتماع یاخالق هايبه ارزش یابی

 يمـار یا بیکه فرد فاقد هر گونه اختالل  یطیدر شراحتا  شودمی نه گفتهین زمیدر ا اند.نموده ینیبشیپ

تصور کرد که در آن عواطـف فـرد از    يو يرا برا یشد رواناز ر یتوان درجاتمیباشد، باز هم  یروان

هـر   هـایی مند بوده و قادر است بر چالشپربار بهره یاز زندگ يبرخوردار يبرا يترکامل هايتیظرف

، قـدرت  ير ارزشـمند ینظ یدگاه موضوعاتین دید. اید غلبه نمایآمیش یاش پیق که در زندگیچند عم

مندي تیعت شاد و رضایت، طبیله، خالقات حل مسی، قابليرت فرد، قدیعاطف هاييکنترل، هوشمند

  دهند.  میرا مورد توجه قرار  يفرد

توان چنـین  آمد می باالآنچه در  بر اساس

ــدمات    ــروه اول در خ ــه گ ــت ک ــه گرف نتیج

سالمت روان آحاد افراد جامعه هستند کـه از  

ــر  ــگیرانه به ــدامات پیش ــیهاق ــد م ــوند. من ش

سـالمت روان بـراي    اقداماتی نظیـر آمـوزش  

ــروه ــات  گ ــزاري اجتماع ــف برگ ــاي مختل ه

محلی، سخنرانی در مراکز آموزشی و رفاهی، 
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 ،هارایه توصیه و راهکار به والدین براي ایجاد محیط مناسب یادگیري و ایجاد فضـاي شـاد در خـانواد   

ست باشـند.  توانند اقداماتی از این دهاي غلبه بر استرس میآموزش روش ي فرزندپروري وهامهارت

توان در جامعه افرادي را پیدا کرد که به درجات مختلفی از اخـتالالت روانـی   با این وجود همواره می

شی هستند. بحث هاي اخیر واجد شرایط دریافت خدمات درمانی و توانبخبرند. گروهمتفاوتی رنج می

بوطـه آمـده اسـت. در    هـا در فصـول مر  رسانی و مداخالت الزم براي این گروهدر مورد نحوه خدمت

اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که کار شناسایی و ثبت اطالعات مربـوط بـه گـروه اخیـر از طریـق      

پذیرد که براي کارکنان سالمت ضـوابط آن  هاي مشخصی صورت میهاي غربالگري و دستورعملفرم

  . شودمی تبیین و ابالغ

  

   روان ه خدمات سالمتیارا يهدف برا هايگروهبندي طبقه

ـ اسـت با  یژگـ یافراد جامعه بـا هـر و   یتمام يبرا یم سالمت روان موضوعیافتیحال که در د بـه  ی

را  يازهایافراد با نبندي ن موضوع طبقهیم. اییه خدمات توجه نماینه ارایگر در زمیداي نکته  يمشابه ـب

افـراد صـورت   ق مشاوره بـا  یاز به خدمات از طرین است. در اغلب موارد درك نیافت خدمات معیدر

کننـد در  مـی  یزنـدگ اي ژهیـ ط ویخاص از جامعه که تحت شرا ين وجود همواره افرادیرد. با ایپذمی

ـ ن یکسـان یبـاً  یمعرض مخاطرات سالمت روان خاص بوده و به خـدمات تقر   يکردهـا یاز دارنـد. رو ی

کـه در ایـن    امـا آنچـه  دا کـرد،  یتوان پمیسالمت روان  يهدف برا هايگروهبندي طبقه يبرا یمختلف

بنـدي  هاي هـدف بـر دو مبناسـت. مبنـاي نخسـت طبقـه      گیرد انتخاب گروهکتاب مورد تاکید قرار می

فصـل   یاصـل  يکرد در محتـوا ین رویا اختالالت شایع سالمت روان است. بر اساسهاي هدف گروه

ضـطراب،  هـایی نظیـر مبتالیـان بـه افسـردگی و ا     افراد در گروهبندي طبقهرا دربرگرفته و شامل  شش

 بـر اسـاس  هـاي هـدف   دوم انتخاب گروه ي. مبنااختالالت دوقطبی، انواع اختالالت روانی و ... است

هاي افـراد در معـرض   هاي سنی واجد قرار گرفتن در دستههاي سنی است. در این رویکرد گروهگروه

ـ . اشوندي روانی خاص تلقی میهابیماري مخاطرات و ـ ارا يکـرد بـرا  ین روی از خـدمات  اي ه بسـته ی
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همـواره   یطه سـن یک حیافته مختلف به یادغام

عنوان دهندگان خدمات است. بههیمورد نظر ارا

ـ   میمثال  ـ نظ یتوان تصور کـرد کـه اختالالت ر ی

در  يشـب ادرار  و تمرکـز  و کمبود یفعالشیب

برخـوردار   يکودکان از بروز باالتر یگروه سن

ــام ارز  ــت و در هنگ ــاس ــالمت روان  یابی س

ن موارد در یوقوع ا هايم و نشانهیالتوان عمی

که در نظام سالمت کشـور در   يبندن طبقهین نوع ایترجیرا قرار داد. یخدمت را مورد بررس يهرندیگ

اسـت.   یسـن  يهـا گروه بر اساسهدف  يهاگروه يبنداغلب موارد مورد عمل قرار گرفته است، طبقه

ـ ن یسن هايکه اصوال گرو است ییباال ییکارا ياز آنجا دارابندي هقن طبیا ـ پا هـاي ازی بـه   یکسـان یه ی

 يهـا یژگـ یو بـر اسـاس  تـوان  یهدف را مـ  يهان وجود گروهیسالمت دارند. با ا یاساس هايمراقبت

 يهـا یژگـ یا ویـ افت خـدمات خـاص و   یاز به دریبر ن یها مبتنیژگین ویکرد. ا يبندز طبقهین يگرید

ـ مـوزان کـه در   آاز دانـش  یعنوان مثال گروهست. بهر موارد ایو سا ی، اجتماعییایمشترك جغراف ک ی

 يهـا سالمت خاص باشند. گروه يهااز برنامه یکنند ممکن است گروه هدف برخیل میمدرسه تحص

نخست،  یژگیمشترك دارند. و یژگیشوند، دو و يبندکه طبقه يسالمت، به هر نحو يهاهدف برنامه

ـ با ماه یاز خدماتمندي جاد بهرهیکان ادوم، ام یژگیبه خدمات خاص و وها آن ازین را  ی  يت مشـابه ـب

سـالمت روان بـدان لحـاظ     يبرنامه يهدف برا هايگروهبندي از افراد گروه هدف است. طبقه یفیط

ت یاز فعال يدهد که با حجم کمترمین امکان را یدهندگان خدمات سالمت اهیارزشمند است که به ارا

هـا  آن نموده و ییسالمت روان را شناسا يبرنامهط ین شرایدار واجدنظام  يکردیو با رو هاپیگیريو 

  را تحت پوشش خدمات قرار دهند.  

تـوان  مـی ها آن شده است که با استفاده از یمشخص طراح هايدستورعمل ن منظور جداول ویبد

  شده و کارآمد انجام داد. یسازمان ده ین اقدام را به صورتیا
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  سالمت يرنامهبهدف در  هايگروه ییشناسا

  رد:یپذمیر صورت یز يسالمت روان با ابزارها يبرنامههدف در  هايگروه ییکار شناسا

   یطیست محیز یتیجمع ییشناسا يبرنامه -1

 دهندگان خـدمت اسـت. اطالعـات   هیارا ریبهورزان و سا یف اساسیاز وظا یکی یتیشناخت جمع

ـ مختلـف   يهـا روستا در فـرم  یتیمربوط به شناخت جمع گـردد. ثبـت   مـی بهداشـت ثبـت    يهدر خان

ـ ارا يرد و بـرا یپـذ مـی ه خـدمات سـالمت صـورت    یه کلیارا يبرا یتیه جمعیاطالعات پا دهنـدگان  هی

ل مراحـ  زیـر اسـت. نمـودار    یه قابـل اسـتفاده و دسترسـ   یعنوان اطالعات پاخدمات سالمت روان به

ـ ن يدر منـاطق شـهر   هـا ندین فرایدهد. همین برنامه در روستا را نشان میمختلف ا جـرا  از بـه مـورد   ی

  .شودمی گذاشته

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

دم و زیست محیطی روستا. هدف اجراي این فرایندها شناخت محیط زندگی و کار مـر  –فرایندهاي مختلف شناخت جمعیتی  تصویر:

 هاي سالمت است.هاي هدف برنامهها و نیز شناسایی گروهعوامل خطر موجود در آن
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اساسـاً   رد.یپـذ ید از منازل صورت میو بازد یبهداشت يق سرشماریت روستا از طریشناخت جمع

 يهـا ک گـروه یـ ک) روستا بـه تفک ی(دموگراف یتیت جمعیوضع ییشناسا یبهداشت يهدف از سرشمار

هـا  ين سرشماریازمند خدمات سالمت است. در ایهدف ن يهاگروه ییمنظور شناسابه یو جنس یسن

و نسـبت   ییت زناشـو یت، وضـع یـ سـن، جـنس، شـغل، تابع    افراد، مشتمل بر ياشناسه يهامشخصه

ـ ا د. عـالوه بـر  یآیشخص با سرپرست خانوار به دست م ـ بازد ین در طـ ی از  ید از منـازل، اطالعـات  ی

افـراد ماننـد    یاطالعـات مـرتبط بـا تندرسـت     .شودمی ثبت هابیماري ست ویمحل ز یت بهداشتیوضع

هـا بـه دسـت    ين سرشـمار یـ است کـه در ا  يگریمزمن در واقع موارد د يهابیماري و یمیدا یناتوان

محـل اقامـت معمـول خـود ثبـت       بـر اسـاس  و در آن افـراد   است واحد سرشماري خانوارد. یآیم

انه خـانوار اسـت   ید سـال یم پرونده خانوار و فرم بازد، فريمورد استفاده در سرشمار يهاشوند. فرمیم

   بحث شده است. يل اطالعات آن در کتب مختلف بهورزیکه در مورد نحوه تکم

  

 پرونده خانوار -2

و  یتیریمـد  يعمدتاً شامل واحـدها  شودمی جلد آن ثبت اطالعات مندرج در پرونده خانوار که بر

 یخـانوار شـامل مرکـز بهداشـت شهرسـتان، مرکـز بهداشـت       خدمت مربوط به آن پرونده  يدهندهارایه

                                                        
  خانوار)household( یک نفر و یا بیش) کنند. کونی زندگی میتر) که در یک واحد مسبه تعداد افرادي  

 وسطاین فرایند ت –سرشماري براي اولین بار در روستا  تصویر:

 گیرد. بهورز صورت می

 این فرایند توسط –ي بعد در روستا هاسرشماري در سال تصویر:

  گیرد.بهورز صورت می
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افراد ساکن در خانوار، شـماره   یساختمان، نشان يهز شماره خانوار و شماری، خانه بهداشت و نیدرمان

اسـت. در صـفحه دوم پرونـده خـانوار اطالعـات مـرتبط بـا         یل پرونـده بهداشـت  یخ تشکیتلفن و تار

از بـزرگ بـه کوچـک، عـروس و دامـاد سرپرسـت در       سرپرست خانوار، همسر سرپرست، فرزنـدان  

جه سرپرست، پدر و مادر سرپرست خانوار، خواهر و برادر سرپرست، یصورت عدم استقالل، نوه و نت

 يگردد. چنانچه خانوار از خانوارهـا یب ثبت میشاوندان به ترتیرخویشاوندان سرپرست و غیر خویسا

  شوند. یدر صفحه دوم پرونده خانوار ثبت مز یباشند ن یرانیرایغ يا خانوارهایو  يریعشا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـدف   يهـا گـروه  يبـرا  پیگیـري بهداشـت دفـاتر مراقبـت و     يهـا عالوه بر موارد فوق در خانـه 

ت یهـدف و وضـع   يهـا مختلف سالمت موجود است. بهورزان اطالعات مـرتبط بـا گـروه    يهابرنامه

ترین ابزار صلییکی از ا ین فرمپرونده خانوار: فرم پرونده خانوار شامل اطالعات پایه و نیز بهداشتی کلیه افراد خانوار است. ا :تصویر

 هاي هدف است مراقبت از گروهبراي شناسایی، ثبت اطالعات و 
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ـ کنند. با اسـتفاده از ا ین دفاتر ثبت میب در اطور مرتآنان از خدمات سالمت را به يمندبهره زار  ی ن اـب

 از خـدمات  يمندت بهرهیهدف با وضع يهااز گروه یتوانند فهرستیدهندگان خدمات مختلف مهیارا

  قرار دهند. يسالمت مورد بهره بردار يهامقاصد برنامه يرا براها آن را در دسترس داشته وها آن

  

 ل فرم آنیت روان و دستورعمل تکماختالالت سالم يغربالگر -3

ها ها یا سایر روش، معاینههاآزمون غربالگري به مفهوم شناسایی بیماران به ظاهر سالم با استفاده از

. افـراد  شـود می طور معمول توسط بهورزان در روستا و کاردانان در شهر انجامبه يکار غربالگر است.

د ییـ ت مـورد تا یدهندگان واجد صـالح هیاختالل توسط ارا ییص نهایمنظور تشخبه ایدبمیشده غربال

ـ اطالعـات ارا  نای وارد شود. با ثبت هابیماري ثبت هايدر فرمها آن و اطالعات رندیقرار گ یینها -هی

را هـا  آن ه اقدامات الزم را در مورد افراد مورد نظـر انجـام و  یدهندگان خدمات قادر خواهند بود تا کل

 سطح دوم انجـام  گیريپیشطور معمول با هدف به يربالگرغن اساس یند. بر ایو مراقبت نما پیگیري

عبارت اسـت از ایجـاد تمهیـدات الزم و    ) secondary prevention( سطح دوم یا گیريپیش. شودمی

ها براي شناسایی زودهنگام و مداخله سریع و کارساز بـراي رفـع مشـکل    تدابیر براي افراد و جمعیت

ثانویـه عبـارت اسـت از ایجـاد      گیريپیشاختالالت سالمت روان مفهوم در مورد  .آمدهسالمت پیش

 یهی. بـد رفتهشهاي مراقبتی براي کشف سریع موارد اختالالت قبل از وقوع عالیم خطرناك و پینظام

در  یت خاصـ یدرمان از اهمتر عیاست پس از کشف موارد ارجاع موارد به پزشک و شروع هر چه سر

ـ نه نحوه ارایدر زم مار برخوردار است.یب ینیر بالیس ه مراقبـت بـه بیمـاران سـالمت روان و خـدمات      ی

  ل سخن خواهیم گفت.یمراقبتی از آنان در سایر فصول به تفص

-کار غربلگري بیماران داراي اختالل سالمت روان در گام نخسـت توسـط بهـورزان صـورت مـی     

ناسب است بر نحـوه انجـام ایـن فراینـد توسـط      منطور درك فعالیت بهورزان در این زمینه مپذیرد. به

  آگاهی داشته باشیم. گیردبهورز مروري بر عالیم اختالالت که توسط بهورز مورد ارزیابی قرار می
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  سالمت روان (ویژه بهورز) يبرنامهفرم بیماریابی اختالالت روانی در 

  خیر  بله  عالیم اختالالت

، بیهوش شودمی خواب دچار حمله تشنج یا غشفردي که هر چند وقت یکبار در بیداري یا  - 1

  . شودمی زند و کف از دهانش خارجشده، دست و پا می

    

، لـب و  شـود مـی  زده شده و چند لحظه به جایی خیرهکودکی که در سن مدرسه گاهی مات - 2

  لیسد.زبانش را به حالت غیرارادي حرکت داده یا می

    

      .شودمی کودکی که به دنبال تب شدید دچار تشنج - 3

سـالگی   5/1تـا   1نشیند، در ماهگی نمی 12تا  10گیرد، درماهگی گردن نمی 5تا  4کودك در - 4

ها خـیس  سالگی جاي خود را شب 4تا  3زند، در سالگی حرف نمی 3تا  2رود، در راه نمی

  کند. می

    

سـه  و یـا از مدر  شودمی است، مرتب مردودتر آموزي که از نظر درسی از همه ضعیفدانش - 5

  را هم داشته است. 4اخراج شده است، مشکالت بند 

    

فرد بزرگسالی که رفتار کودکانه دارد، هوش او کمتر از دیگران است، شغل نـدارد، قـادر بـه     - 6

  را داشته است. 5و  4هاي یادگیري کار جدیدي نیست، مشکالت بند

    

شنوند، د که دیگران نمیشنوفردي که توهم و هذیان و گفتار غیرمنطقی دارد، صداهایی را می - 7

خواهنـد او را  کند دیگران میبینند، سوءظن دارد، فکر میبیند که دیگران نمیچیزهایی را می

کند، رفتارهـاي عجیـب و غریـب دارد، شـکلک در     بکشند یا همسرش دارد به او خیانت می

  خندد.زند یا می، با خودش حرف میشودمی و دیوار خیره آورد، به درمی

    

کنـد، مشـکالت   حوصله است، تنهایی را دوست دارد، گریه میدي که خیلی غمگین و بیفر - 8

تواند کارهایش را انجام دهد، افت تحصـیلی دارد، از  خواب و اشتها دارد، گاهی اوقات نمی

  کند.مدرسه غیبت می

    

      کند.از زندگی ناامید است، افکار خودکشی دارد یا به خودکشی اقدام می - 9

خوابی شـدید دارد، کارهـاي   دون دلیل خوشحال و پرحرف و پرتحرك است، بیفردي که ب -10

شود، خـود را مهـم   کاري خسته نمیخوابی و پروقت از بیدهد، هیچهدفی انجام میزیاد بی

  .شودمی خواند، خیلی زود عصبانی یا خندان یا گریانداند، مدام آواز و شعر میمی

    

      ست. فردي که اضطراب دارد و بیقرار ا -11

      فردي که عصبی و پرخاشگر است.  -12

      فردي که وسواس دارد.  -13

      که بدون وجود بیماري جسمی دچار دردهاي پراکنده بدنی است. فردي  -14

   1374 -دکتر جعفر بوالهري  -منبع: کتاب بهداشت روان براي بهورزان 
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	»ی درمانیدستورالعمل تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی در مراکز بهداشت« 	

بخش تهیه شده است و توسط پزشک و کارشـناس سـالمت    13صفحه و  3فرم شرح حال که در 

  گردد.روان مرکز جامع سالمت تنظیم می

مراجعـه را  و سـاعت  تـاریخ   ،در صفحه اول، در گوشۀ سمت چپ باالي فرم شماره پرونده بیمـار 

  یادداشت نمایید.

  شود.بیمار یا همراه او پرسیده و یادداشت می مربوط به مشخصات بیمار است که از .1بند 

  گردد:تاریخچه بیماري است که موارد ذیل تکمیل می .2بند 

علت مراجعه و شکایات اصلی: در این قسمت ناراحتی عمده فعلی که بیمار بخاطر آن به پزشک / 

ا یادداشـت  روانشناس مرکز مراجعه کرده سؤال و با عین کلمات خـود بیمـار یـا همـراه وي پاسـخ ر     

  نمائید.

مشکل فعلی بیمار آغاز یا به طور قابل تـوجهی  زمان شروع بیماري فعلی: منظور موقعی است که  

  مثالً از یک هفته قبل یا دو ماه قبل یا دو سال قبل. تشدید شده است؛

و پـس از بـروز یـک مشـکل     [نحوه شروع بیماري: مشخص نمائید که آیا بیماري بطور ناگهـانی   

وع شده است یا اینکه آغاز بیماري کند و تدریجی بوده است. اگر به هر دلیلی نتوانستید شر مشخص]

  عالمت بزنید.» نامشخص«چگونگی شروع بیماري را معلوم کنید در مربع جلوي عبارت 

عالئم شروع بیماري فعلی: در این قسمت عالئم بارز مورد شکایت بیمار یاداشت خواهد شـد. در  

 بالینی و  مورد مصاحبه را عالمت بزنید. مهمهاي و نشانهبا مروري بر عالئم  این بخش می توانید

تـوان بـا ذکـر شـواهد،     منظور از هذیان عقیده باطلی است که بیمار قویاً به آن ایمـان دارد و نمـی  

استدالل و مخالفت ورزیدن، آنرا از بین برد. هذیان انواع مختلفـی دارد کـه یکـی از مـوارد شـایع آن      

همسـرش سـعی دارد   «یا » خواهند او را بکشندمی« کنداست که بیمار فکر می» ن گزند و آسیبهذیا«

منظور از توهم درك حسـی اشـتباهی اسـت کـه در عـالم      ». در غذایش زهر بریزد و او را مسموم کند

وقتـی تشـخیص داده   » توهم شنوایی«خارج براي آن محرکی وجود ندارد، توهم نیز برچند نوع است. 
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بـدین  » تـوهم بینـایی  «شـوند.  شنود که افراد دیگر آن صداها را نمـی ود که بیمار صداهایی را میشمی

بیند که واقعاً در محـیط خـارج وجـود    هاي نورانی یا افرادي را میترتیب است که فرد تصاویر، جرقه

  ندارند.

ه علیـرغم تمایـل   اي است کافکار مزاحم و بیهوده» افکار وسواسی«الزم به ذکر است که منظور از 

تواند در مقابل آنها مقاومـت کنـد، ـ     خواهد ولی نمیشوند و فرد میفرد همیشه در ذهن او تکرار می

مانند فکر صدمه زدن به کسی، تفکرات مکرر و دائمی در مورد کثافت و آلـودگی، شـک و تردیـد یـا     

  وجود افکار کفرآمیز در ذهن یک فرد مذهبی.

عمالی است که فرد علیرغم میل باطنی و با وجود مقاومـت در مقابـل   ا» اعمال وسواسی«منظور از 

شستن و آب کشیدن مکرر دستها، بدن یا لباسهاي خود و یا چک «زند. مثل آنها دست به آن کارها می

  باشد.مطرح می» وسواس«در صورت وجود این عالئم تشخیص » کردن مکرر قفل درب و اجاق گاز.

، مربوط به حمالت تشنج است و صرفا درصورت وجود چنین "هممروري بر عالئم م"بخش دوم 

حمالتی تکمیل گردد. ضمن ثبت تاریخ آخرین حمله تشنج، ویژگیهاي همان حمله ثبـت گـردد. و در   

  صورتی گه فرد حمالت راجعه دارد، تعداد حمالت در ماه ذکر شود.

خیرتکـاملی در رشـد   در این قسمت بـر اسـاس مـوارد مشـخص شـده تا     : تاریخچه تکاملی .3بند 

همچنـین در صـورت وجـود    مشخص خواهد شد و درصورت وجود موارد دیگر، یاداشت می گردد. 

  ناتوانی ذهنی، در همین قسمت ذکر گردد.

ممکن است بیمار در هر یک از کارکردهـاي فـردي، خـانوادگی، تحصـیلی،     : اختالل کارکرد .4بند 

ل در کارکردهاي فردي بدین معنـی اسـت کـه فـرد     اش دچار اختالل باشد. اختالشغلی و یا اجتماعی

انجام دهد. را به خوبی اش را از قبیل: نظافت، شستشو، غذا خوردن و غیره تواند کارهاي شخصینمی

اختالل در کارکرد خانوادگی به ناسازگاریهاي فرد با اعضاء خانواده و دعوا و بگومگـو یـا نـاتوانی در    

ارد. منظور از اختالل در کارکردهاي تحصیلی این است که فرد در ایفاي نقش پدري یا مادري اشاره د

باشد. اگر فردي نتواند بـه مـدت   محیط مدرسه و مسائل درسی مشکل دارد یا دچار افت تحصیلی می
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زیادي در یک شغل دوام آورد و مرتباً مجبـور بـه عـوض کـردن شـغلش شـود و یـا بـا همکـارانش          

ر کارش غیبت کند به نوعی در کارکردهـاي شـغلی دچـار اخـتالل     ناسازگاري داشته یا اینکه مکرراً د

باشـد: ناسـازگاري بـا دوسـتان و     است. اخالل در کارکردهاي اجتماعی شامل مواردي از این قبیل می

اطرافیان، نداشتن دوست، عدم رفت و آمد با آشنایان و همسایگان. در صورت وجود هر کدام از ایـن  

  رد عالمت بزنید.اختالالت در مربع جلوي هر مو

  هاي قبلیعالئم، تشخیص ها و درمان .5بند 

داشته یا خیر. و در صورتی که از بیماري روانـی   پزشکیبررسی کنید که آیا بیمار قبالً بیماري روان

برده با سؤال کردن از خود بیمار یا همراه وي و در صـورت همـراه داشـتن تشـخیص     خاصی رنج می

بیماري قبلی وي را مشخص و یادداشت نمائید. عالوه بر این مشخص پزشک معالجش، عالئم و نوع 

شده است یا خیـر و همچنـین نـوع     نمائید که آیا بیمار قبالً در بیمارستان یا بخش روانپزشکی بستري

 داروهاي مصرفی قبلی او را در این قسمت ذکر کنید.

در ایـن   کنـد) سـتفاده مـی  (کلیه داروهایی که بیمـار در حـال حاضـر ا    همچنین سابقه مصرف دارو

 قسمت یاداشت خواهد شد.

-مقدار و دفعات مصرف سیگار، مواد (مخدرها، محـرك : سابقه مصرف سیگار، مواد و الکل .6بند 

  گردان) و الکل بررسی شود.ها، روان

و یا  در حال حاضر مبتال به بیماري جسـمی   در صورتی که فرد قبالً. سابقه بیماري جسمی: 7بند 

باشد نوع آن را بررسی و ذکـر نمائیـد. مـثالً سـابقه عمـل جراحـی، نـاراحتی کلیـه،         ده یا میمهمی بو

 …فشارخون، و 

 

در صـورتی کـه مـوردي از اخـتالالت روانپزشـکی در      در این قسـمت  : تاریخچه خانوادگی .8بند 

مـاري  پسـرخاله بیمـار مبـتال بـه بی    «مـثالً   بستگان درجـه اول یـا دوم بیمـار وجـود دارد ذکـر گـردد؛      

 »اسکیزوفرنیا است.
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روز بیمـاري    احتمـاال  عواملی هستند که : عوامل احتمالی و سبب ساز بیماري .9بند  در ایجـاد و ـب

 دخیل هستند. در صورت وجود چنین عواملی در مربع جلوي هر کدام از آنها عالمت بزنید.

ـ  معاینه جسمی: .10بند  صـبی، در صـورت   ویـژه دسـتگاه ع  هپزشک باید پس از معاینه عمومی و ب

 وجود عالئم غیرطبیعی آنها را ذکر نماید.

هـاي پـاراکلینیکی: نتیجــه آزمایشـات، رادیـوگرافی، الکتروانســفالوگرافی،     نتیجـه بررســی  .11بنـد  

  اسکن و غیره را در این قسمت بنویسید.تیسی

هاي هاي شرح حال، تشخیص یا تشخیصدر این بخش براساس یافتهتشخیص: بندي . طبقه12بند 

  احتمالی را مشخص نمایید.

داروهایی را که در اولین مراجعـه  مداخالت درمانی و درمان اولیه و داروهاي تجویز شده: . 13بند 

  کنید در این قسمت یادداشت نمائید.براي این بیمار تجویز می

  نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده درج شده و حتما امضا گردد.
 

 پیگیرياختالالت سالمت روان در دفتر مراقبت و  ثبت موارد شناخته شده -4

 اسـت.  پیگیـري شده در دفاتر مراقبـت و  فرایند بعدي پس از غربالگري ثبت موارد مثبت شناسایی

ند با هـدف  ین فرایرد. ایپذمیشده صورت  ییماران شناسایه خدمات ممتد به بیند با هدف اراین فرایا

ر یسطح سـوم شـامل تـداب    گیريپیش. پذیرد) صورت میnertiary preventiotسطح سوم ( گیريپیش

دراز مدت و بـه حـداقل رسـاندن     هايیو ناتوان هاان بردن نقصیا از میدر دسترس به منظور کاستن 

ر یدرمـان ناپـذ   هـاي مـار بـا حالـت   یتطابق ب يو ارتقا یحاصله از انحراف موجود در تندرست هايرنج

مراقبـت و آمـوزش    و اخـتالالت روان  طح سـوم از درمـان  سـ  گیـري پیشب مفهوم ین ترتیاست. به ا

در سـطوح مختلـف    يفـه کادرهـا  ین مورد وظیابد. اقدام در ایمیگسترش  یان تا عرصه بازتوانیاطراف

  سالمت است. 
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  سالمت روان مجموعه سالمت روان براي کارشناسان

  

 فصل پنجم

  

  

  هدف در  هايبرقراري ارتباط با گروه

 ت روانسالم يبرنامه
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  رود بتوانیدپس از مطالعه این فصل انتظار می

  .مفهوم و اهمیت ارتباط براي سالمت را توضیح دهید  

  .اصول برقراري ارتباط با گروه هدف در برنامه سالمت روان را شرح دهید 

 بندي نموده و هریک را توضیح دهید. هعوامل مؤثر بر رفتار افراد را طبق 

 هید. دهاي هدف را توضیح مشکالت شایع ناشی از عدم برقراري ارتباط مناسب با گروه 

 ن براي ای ی کههریک از مراحل برقراري ارتباط با گروه هدف و فرایندهاي اجرایی و ابزارهای

 آیند را توضیح دهید. فرایندها به کار می

  

 عناوین فصل

  مفهوم و اهمیت ارتباط براي سالمت  

 برقراري ارتباط در آموزش سالمت روان  

 هاي برقراري ارتباط با مردم راه  

 هاي هدفمراحل برقراري ارتباط با گروه 

  مندي از خدمات عوامل مؤثر بر بهره  

 هاي الزم براي برقراري ارتباط براي ارتقاي سالمت روانهارتمروري بر م 

 منابع  
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   مفهوم و اهمیت ارتباط براي سالمت

 یجز توسـعه منطقـ   یان، راهیمردم در مراقبت از سالمت خود، خانواده و اطراف يتوانمندساز يبرا

 يشـرفت و ارتقـا  یواند در پتمی يکار يهاطیو مح ارتباط با مردمتوسعه  وجود ندارد.ارتباط با مردم 

 هـاي نـه یهزکـاهش   و دار، سوق دادن آن به سمت نیازهاي واقعـی و اولویـت  تقاضا کنترلسالمت و 

 هـاي نـه از رسـانه  یو اسـتفاده به  يزیربرنامه ندهايیدر این میان فرا باشد. مؤثر اریبس یخدمات درمان

در باال بردن سطح  یگروه يهارسانه .کنندبسیار اثربخش عمل می سالمت يارتقا يبرا یارتباط جمع

ار ینقش بسـ ها آن و مناسب و استفاده از مؤثر یافتن خدمات بهداشتیمردم در  هايیاطالعات و آگاه

ط مناسب ایجاد ارتباط درست و مؤثر با یبا این وجود گام نخست در ایجاد شرا .کنندمیفا یرا ا یمهم

ه دهندگان خدمات اسـت.  یق ارایمردم از طر

ي مختلف این ارتباط هااین فصل به جنبه در

هـاي  برقـراري ارتبـاط بـا گـروه     م.یاپرداخته

ترین فرایندها در زنجیره هدف یکی از اصلی

سـالمت روان اسـت. ایـن     يبرنامـه اجراي 

 فرایند پس از شناسایی گروه هدف موجـب 

ي هـا تا گیرندگان خدمات از برنامـه  شودمی

ي هابرنامه مند شوند و درسالمت روان بهره

 ي مـورد هامورد نظر باقی مانده و از مراقبت

مند شوند. ارتباط در سـالمت روان  نیاز بهره

به منظـور   ییراهکارها يریبه مفهوم به کارگ

مات فــرد و یبــر تصــم تــأثیر و يســازآگــاه

ت راییده تبادل اطالعات دچار تغیچیپ ير فضایاخ هايسالمت روان است. در دهه يارتقا يجامعه برا

کـامالً متفـاوت بـه     هـایی ل و معضالت سالمت روان شکلین مسایشده است. عالوه بر اگیري چشم

ي توانند از هر فرصـتی بـراي برقـرار   ان خدمات میدهندگارائه :تصویر

کن هاي هدف و مردم استفاده کننـــد. ایــن فرصت ممارتباط با گروه

 پرسی با گروهی از مردم به دست آید. زدن و احوالاست در حین گپ
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ن یـ تالش خود را بر ا ید تمامیسالمت روان با يارتباط برا يط در برقرارین شرایدر ا اند.خود گرفته

زوده در خـود  افـ  یجـاد ارزشـ  یصورت داوطلبانه و با احساس ابتوانند بهها آن م کهیینکته متمرکز نما

ي الزم تمایـل  هـا تا افراد با کسب آگـاهی  شودمی ن موضوع موجبیند. ایسالمت نما ياقدام به ارتقا

گر برقـراري ارتبـاط بـه    یر دیمند شده و در آن مشارکت کنند. به تعبپیدا کنند تا از خدمات برنامه بهره

  در مداخالت سالمت روان است. يو فرد یاجتماع یابیمفهوم بازار

  

  گیرد:  مشخص صورت می هاي هدف به چند منظورصوالً برقراري ارتباط با گروها

  هاي هدف  آگاهی از نیازهاي جامعه و گروه .1

 مندي از خدمات هاي هدف براي دریافت یا بهرهتنظیم صحیح تقاضاهاي مردم یا گروه .2

 هاي هدف و جامعه  ها به گروهه خدمات و مراقبتیارا .3

 هاي سالمت ایجاد مشارکت در برنامه .4

  یک از موارد اشاره شده در فوق به تفصیل در ادامه مطالب بحث خواهیم کرد.  در مورد هر

  

  هاي هدف باید به دو مفهوم اساسی توجه داشت: براي برقراري ارتباط با گروه

هاي آمـوزش بهداشـت   هاي هدف اساساً موضوعی مبتنی بر روشموضوع برقراري ارتباط با گروه .1

  است. 

شده است. این اقدامات را هاي هدف نیازمند انجام اقداماتی سازماندهیرقراري ارتباط با گروهبـــ .2

  توان شامل موارد زیر دانست: می

  شناسایی گروه هدف   -

 مندي از خدمت دعوت یا ترغیب گروه هدف به بهره -

 هاي هدف  ثبت اطالعات مربوط به گروه -

 ها ات و مراقبتمندي از خدمهاي هدف براي تداوم بهرهگروه -
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  برقراري ارتباط در آموزش سالمت روان 

هـاي  ترین شکل خود متضمن تبادل اطالعات در بین مردم است. اکثر فعالیـت ارتباط در ساده  

توان گفت، برقراري ارتباط بخش ضروري تمـام  آموزشی شامل نوعی برقراري ارتباط است، اساساً می

له که مردم چرا سالم هستند و چـرا  اان است. در واقع این مسسالمت رو يهاي مربوط به ارتقافعالیت

ل مهـم در سـالمت روان   یبستگی دارد. یکی از مساها آن چیز به رفتار خود شوند، قبل از هربیمار می

ل گونـاگون بشناسـیم و ببینـیم کـدام     یاین است که ما رفتارهاي مختلف مردم را در مواجهـه بـا مسـا   

و کـدام رفتارهـا بـه     شودمی غیرمستقیم باعث وقوع یا تشدید اختالل روانی طور مستقیم یارفتارها به

کند. در واقع آموزش سالمت روان به دنبال ایجاد تغییــر حفظ و ارتقاي سالمت روان مردم کمک می

هـاي  رفتار در مردم است. به عبارت دیگر آموزش سالمت روان فرآیندي است که در آن افراد و گروه

، حفظ یا بازگرداندن سالمت روان آنـان شـود.   تقاگیرند رفتاري داشته باشند که موجب ارمردم یاد می

نکته بسیار مهمی که در بحث تغییر رفتار باید به خاطر داشت، تشخیص علل رفتار مردم است. اساساً 

  دانست. این سه عامل عبارتند از:  مؤثر توان بر نحوه رفتار مردمسه عامل اصلی را می

  (predisposing factors)کننده مستعدعوامل  .1

 (enabling factors)عوامل توانمندکننده  .2

 (reinforcing factors)کننده عوامل تشویق .3

هـا،  توان شامل مواردي نظیر دانـش، اعتقـادات، ارزش  بر رفتار افراد را می مؤثرکننده عوامل مستعد

مل قادرکننده شامل مواردي چون فراهم بـودن  هاي افراد دانست. عواها، اعتماد به نفس و ظرفیتتلقی

ه خدمات و یمندي از خدمات، دسترسی مناسب به نیروي انسانی، وجود قوانین مرتبط با ارامنابع بهره

ي مرتبط با سالمت روان در هامهارت ایجاد فراهمی خدمت سالمت روان براي مردم و برخورداري از

شامل مواردي چون خـانواده، دوسـتان، مربیـان، کارفرمایـان،      رفتارکننده باشد. عوامل تشویقافراد می

گیرندگان براي جامعه هستند. مجموعه تمام این دهندگان خدمات سالمت روان، رهبران و تصمیمهیارا

هـا  آن سـالمت روان  شوند، کـه در نهایـت بـر   عوامل منجر به بروز رفتارهاي خاص از سوي مردم می
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کننـد موجـب   در کنار عوامل ژنتیک و محیطی که افراد در آن زنـدگی مـی   گذارد. این رفتارهامی تأثیر

  .  شودمی ایجاد سطح مشخصی از سالمت براي آحاد افراد جامعه

به چند نکته اساسی توجه شـود. نکتـه نخسـت     بایدهاي هدف در برقراري ارتباط با مردم و گروه

مـردم بـراي خـدمات    معمـوالً  است که هایی ها و اولویتهاي مردم است که شامل درخواستاولویت

ـ نکته سوم فراهم بـودن منـابع بـراي ارا    موضوع دوم نیازهاي طبیعی مردم و خاص دارند. ه خـدمات  ی

هاي هدف باید به سه عامـل  در واقع در موضوع برقراري ارتباط با گروه مشخص سالمت روان است.

  داشت.  فوق توجه ویژه

ه   اساساً هنگامی که نیازهاي واقعی مر صـورتی  دم براي دریافت خدمات مشـخص سـالمت روان ـب

 مؤثر ه آن خدمات موجود نباشد امکان برقراري ارتباطیروشن تبیین گردد، اما تسهیالت الزم براي ارا

اي متفـاوت  گونههاي نیاز خود را بهبا مردم وجود نخواهد داشت. از سوي دیگر چنانچه مردم اولویت

دهنـدگان خـدمت نخواهنـد    هیـ مت بدان اعتقـاد دارنـد حـس نماینـد ارا    دهندگان خدهیاز آنچه که ارا

ـ تـدوین گردیـده ارا  ها آن توانست خدمات اساسی و مورد نیاز مردم را که بر مبناي نیازهاي حقیقی ه ی

توان چنین نتیجه گرفـت کـه تبلیغـات آمـوزش سـالمت روان و یـا ترغیـب        این اساس می نمایند. بر

دي از خدمات مشخص باید با در نظر گـرفتن سـه عامـل فـوق صـورت      منهاي هدف براي بهرهگروه

  گیرد.

در اینجــا الزم است به این نکته مهم توجه نماییم که اصوالً تنظـیم صـحیح تقاضـاهاي مــــردم     

هاي هدف است. ایـن  مندي از خدمات موضوعی خاص و مهم در برقراري ارتباط با گروهبــراي بهره

ت ایجاد تقاضا براي خدمات داراي اولویت و نیازهاي حقیقی باشد. موضـوع  در جه بایدتنظیم اساساً 

هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته اسـت. همچنـین القـاي    اخیر در نظام سالمت روان کشور ما در سال

ـ مندي از خدمات خاص موضوعی است که در کنترل بخش خصوصی اراتقاضا براي بهره ه خـدمات  ی

  به آن توجه کرد.  باید
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D1

Q1*

P1*

P2*

Q2*

D2

S

تغییر در قیمت خدمت و میزان تقاضا متاثر از تشویق مشتریان 
به پذیرش خدمات بیشتر

  

  تصویر:

القاي تقاضا توسط ارائه دهنـدگان   

ست که موجـب  خدمات موضوعی ا

جابجایی منحنی عرضه و تقاضـا و  

هاي کاهش کارآیی اقتصادي برنامه

ــی ــه جابجــایی ســالمت م شــود. ب

منحنی عرضه و تقاضـا بـه سـمت    

راست توجـه کنیـد. ایـن موضـوع     

-هـا و بـی  موجب افـزایش هزینـه  

 شود. عدالتی می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اصوالً در جوامعی که تقاضا براي برخورداري از خدمات سالمت از تنظیم مناسبی برخوردار نبوده 

ه خـدمت در  یهاي خصوصی ارااي غالب در بخشو بازار سالمت ناکارآمد است، القاي تقاضـا پدیده

مت را از جیـب  هـاي سـال  تا مردم بخـش بزرگـی از هزینـه    شودمی جامعه است. این موضوع موجب

دار سوق پیدا نمایـد. ارجـاع   هاي سالمت در جامعه به سوي رفع نیازهاي غیراولویتبپردازند و هزینه

قیمت و فاقد لزوم و یـا مـداخالت غیرضـروري از    مندي از خدمات تشخیصی گرانبیماران براي بهره

ر می ات بسیار بارزيتأثیر هاي سالمت جامعهجمله این موارد است که بر هزینه ایـن اسـاس    گذارد. ـب

هـاي  ژه در بخـش یـ ودهندگان خـدمت بـه  هیمندي از خدمات توسط اراموضوع القاي تقاضا براي بهره

هـا و متولیـان   نشده دنیاست. اصـوالً دولـت  خصوصی موضوعی رایج در تمام بازارهاي سالمت کنترل

تلف کنتـرل بـازار سـالمت را بـه     کنند تا با استفاده از ابزارهاي مخاي تالش میبهداشت در هر جامعه

با هدف ها آن ها آموزش بهداشت به مردم و توانمند کردننحو مناسبی انجام دهند. از جمله این روش

منـدي از خـدمات سـالمت    براي تشخیص صحیح نیازهاي خود بـراي بهـره  ها آن هايافزایش آگاهی

به مواردي نظیـر ایجـاد نظـام ارجـاع،     توان ها براي کنترل بازار سالمت میاست. از جمله سایر روش

هـاي تلـه مدیسـین    مندي از خـدمات، اسـتفاده از روش  خطوط تشخیصی و راهنماي بالینی براي بهره

)tele-medicine (هـا  اي اشـاره کـرد. ایـن روش   مندي از خدمات بیمهو نیز ایجاد محدودیت در بهره

ه خدمات تعادلی مناسـب  یهاي ناشی از اراهاي اقتصادي سالمت و پیامدشوند تا بین هزینهموجب می
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  وجود آید.هب

  هاي برقراري ارتباط با مردم راه

ـ   بایددهندگان خدمت هیارا ن مـورد نظـر خـود در جامعـه و یـا در      ابهترین راه دسترسی بـه مخاطب

عنـوان مثـال   ، محل کار و اماکن عمومی را انتخاب نمایند. بـه ، مدرسههاي خاص نظیر درمانگاهمحیط

هـاي گروهـی   ه خدمات بهداشتی به کودکان، امکان دارد. رسانهیاغلب از طریق ارا مادراندسترسی به 

-هاي کوچـک مانند رادیو براي ایجاد دسترسی به جمعیت عمومی و وسیع کاربرد دارند. اما در محیط

ورت جمعـی  صها بههاي آموزش سالمت یا برقراري ارتباط با گروهتوان از روشتري مانند روستا می

و یا روش ارتباط چهره به چهره استفاده نمود. موضوع مهم دیگر در برقراري ارتبـاط ایـن اسـت کـه     

تصمیم بگیریم چه کسی این ارتباط را برقرار کند. در این مورد باید متذکر گردید که همواره برقـراري  

تـوان  ري موارد میشود. در بسیادهندگان خدمت یک ضرورت قطعی محسوب نمیهیارتباط توسط ارا

ارتباط بـا   يبرقرار يبرا ییرندگان در جامعه روستایگمیو تصم ین، رهبران مذهبااز افرادي مانند معلم

  از خدمات سالمت روان استفاده نمود.   يمندبهره يبراها آن قیمردم و تشو

  

   هدف يهاارتباط با گروه يمراحل برقرار

، دیـدگاه ک یـ ح یر توضـ ینظ یک مکالمه معمولیند شامل توایهدف م يهاارتباط با گروه يبرقرار

ن در آمـوزش بهداشـت و   یـ وقت گذراندن باشـد. بـا وجـود ا    يا صحبت کردن برایک سوال یطرح 

گـر  یم. بـه عبـارت د  یینمـا یارتبـاط مـ   ياقـدام بـه برقـرار    یسالمت روان ما با مقاصد خاصـ  ارتقاي

و  ی، اجتمـاع یق اصـالح عوامـل انسـان   یا از طرند تینمایدهندگان خدمات سالمت روان تالش مهیارا

ن هـدف،  یـ دن به ایرس يند. برایسالمت روان آنان نما يبر رفتار افراد اقدام به ارتقا مؤثر ر عواملیسا

ارتبـاط   يد و در هـر مرحلـه شکسـت در برقـرار    یـ عبور نما ید از مراحل مختلفیک ارتباط موفق بای

ـ توان اساساً به صـورت ز ین مراحل را مید انتظار شود. امور ییامد نهایتواند باعث عدم تحقق پیم ر ی

  نمود:  بندي طبقه
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  به گروه مخاطب  یدسترس -1

  جلب توجه مخاطب  -2

   ا درك آن توسط مخاطبیام یدن پیفهم -3

  ر  ییرش تغیت مخاطب و پذیوضع يارتقا -4

  ر در رفتار  ییک تغیجاد یا -5

  سالمت روان  يا بهبودی ارتقا -6

  

  وه مخاطببه گر یاول: دسترس همرحل

ه خــدمات ســالمت بــه مــردم روســتا بــه یــارا

ن بدان معناسـت  یرد. ایگیصورت فعال صورت م

هـدف جهـت    يهـا از گـروه  يکه چنانچـه افـراد  

افت خدمات به خانه بهداشت مراجعه ننمایند، یدر

ـ بهورز با هـاي  برنامـه  يهـا دسـتورعمل د مطـابق  ی

هـا  آن ده بـه یـ ک ابـالغ گرد یـ سالمت کـه بـه تفک  

ــه و  ــا آن ازمراجع ــراه ــه و   يب ــرکت در برنام ش

از خدمات در خانه بهداشت دعوت بـه   يمندبهره

تحت عنـوان   ياژهین منظور دفتر ویعمل آورد. بد

بـر طبـق    بایـد ایـن بهـورزان    هاي بهداشت وجود دارد. عـالوه بـر  بیماران در خانه پیگیريدفتر مراقبت و 

و  ننـد را ارزیابی کها آن ايبهداشت محیط و حرفه وضعیت ،داینزمانی خاص به منازل سرکشی نم يبرنامه

اقدامات الزم آموزشی را در همان محل به عمل آورند. بنابراین بهـورز بایـد در ابتـداي هـر روز کـاري بـا       

 پیگیـري مراجعه به دفاتر مراقبتی لیستی از افرادي را که باید در آن روز مراقبـت شـوند در فـرم مراقبـت و     

را مراقبـت نمـوده و در صـورت عـدم     هـا  آن پس از مراجعه افراد بـه خانـه بهداشـت    روزانه ثبت نماید تا

هورز توان از بهاي هدف میبراي برقراري ارتباط با گروه تصویر:

ست کرد تا افراد گروه هدف را در زمـان مشـخص بـراي    درخوا

 آموزش توسط کارشناس به خانه بهداشت دعوت نماید. 
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 قـرار دهـد. بـر    پیگیريرا مورد ها آن بینی شده استپیش يبرنامهمراجعه در مهلت زمانی مشخص که در 

تواننـد  دهندگان خدمات در سطوح مختلف و از جمله در سطوح فوقانی مـی توان گفت ارایهاین اساس می

هـاي هـدف و اعمـال    هاي بهداشت اقدام به شناسایی گروهاستفاده از ابزارهاي اطالعاتی موجود در خانهبا 

    هاي بهداشت و نیز ارایه خدمات مورد نیاز مردم نمایند.هاي خانهمدیریت بر فعالیت

ن یبه گروه مخاطب، مالقات با افراد گروه مخاطب است. ممکن است ا یند دسترسیبخش دوم فرا

ـ از برنامه ياریده نداشته باشد، اما بسیچیهاي پاز به توضیح تئوريیده و نیواضح به نظر رس امر  اها حت

دهندگان خدمت هیع آن موعظه کردن ارایل شایشوند که دلساده ممکن است دچار شکست  يهابرنامه

را در هـا  آن تـا د یافت خدمات شما هستند، از بهورز بخواهیازمند دریاز افراد ن یاست. چنانچه گروه

را  یب زمانیبخواهد با ترتها آن نکه ازیا ایآورد. مشخص در خانه بهداشت گردهم یزمان  يمشخص ـب

ند. عـالوه  یمراجعه نما یدرمان یا مرکز بهداشتیایجاد ارتباط چهره به چهره با شما به خانه بهداشت و 

از  يمنـد بهـره  يز افـراد گـروه هـدف بـرا    د اقدام به دعوت ایتوانیر ابزارها مین با استفاده از سایبر ا

 بهداشـت موجـب   يهامشخص در خانه يک پزشک در روزهای ياریعنوان مثال سد. بهییخدمات نما

بـه   یاز اقدامات پزشکان هستند در سـاعات مشخصـ   يریگازمند بهرهیاز افراد که ن یتا گروه شودمی

ـ ند. چنانچه موضوع مورد نیبهداشت مراجعه نما يهاخانه آمـوزش شـما، نیـاز بـه آمـوزش       يز بـرا ای

د. اگـر  یا افراد مسئول در روسـتا برسـان  ید از قبل آن را به اطالع بهورز و یتوانیداشته باشد، م یگروه

ـ توانین کار را مـ ید، ایمند گردانآموزان را از آموزش سالمت روان بهرهد تا دانشیقصد آن را دار د از ی

  د. یام برسانر مدرسه به انجیبا مد یق هماهنگیطر

  

  مرحله دوم: جلب توجه مخاطب 

ا یجلب شود که فرد عالوه بر گوش کردن و  يتوجه مخاطب باید به نحو یدر برقراري هر ارتباط

ـ از شکست ارتبـاط در ا  ییهاخواندن به آن به اندازه کافی توجه کند. مثال ن مرحلـه عبارتنـد از: رد   ی

 يهـا نگاه کردن به آن، توجه نکردن بـه صـحبت   يبراشدن از کنار پوستر بدون زحمت دادن به خود 
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آمـوزش بیمـاران بـه کـار      يکه پزشـکان بـرا   یدرمان یدر مرکز بهداشت یعمل يهاشیا نمای یبهداشت

ـ اطالعـات از طر  مقدار زیـادي  یت زمانیبرند. در هر موقعیم ازمنـد  یق حـواس پنجگانـه بـه افـراد ن    ی

رممکن اسـت. توجـه   یـ ک زمـان غ یـ ن موارد در یبر تمام ا یابد. تمرکزیاز خدمات انتقال م يمندبهره

 کنـد. یدقت و تمرکز انتخاب مـ  ين پیام را به دالیلی برایاز ا یله آن فرد بخشیاست که به وس يروند

 ياز رونـدها  یدهـد. برخـ  یر موارد را در همان حال مورد دقـت قـرار نمـ   یاین در حالی است که سا

ن فصل مورد بحـث  یر مطالب ایدر سا ،است مؤثر امیتوسط پ جلب توجه مخاطب شناسانه که برروان

 قرار گرفته است.

    

   ا درك آن توسط مخاطبیام یدن پیمرحله سوم: فهم

پس از توجه مخاطب به پیام آنچه ضروري است درك آن است. به این مرحله از برقراري ارتبـاط،  

دن یـ فهم يبـرا  يریدرك تصـو  .يام بصـر یـ دن پیفهم ياست برا ياگویند. درك واژهمرحله درك می

 يام را بـه نحـو  یـ است و ممکن است مخاطب پ یکامالً ذهن يرود. درك پیام روندیر به کار میتصاو

ارتبـاط   يده و درك کنـد. نکتـه مهـم در برقـرار    یـ کامالً متفاوت از آنچه که فرستنده قصد داشـته فهم 

لغـات   يریکـارگ ز از بـه یـ شـنا و پره ح، استفاده از الفاظ و کلمات آیو صح مؤثر جاد دركیمناسب و ا

ر، یتوانـد بـا اسـتفاده از تصـا    یخدمت مـ  يدهندهارایهط ین شرایده است. در ایچیو پ ینامأنوس و فن

ن یـ د. استفاده از ایق در مخاطب خود نمایجاد درك عمیاقدام به ا یآموزش ير ابزارهایا سایجداول و 

  ن ابزارهاست. ینهفته در ا يهاامیپ تابع توان مخاطب در فهم درست یطور کلابزار به

    

  و پذیرش تغییر  ه چهارم: ارتقامرحل

د توسط مخاطب مورد قبـول  یده شود بلکه بایا فهمیافت و ید فقط دری، پیام نبامؤثر ک ارتباطیدر 

 يهـا ياز توانمنـد  یتابع یام به آن معتقد شود. میزان دریافت پیام به طور کلیپ يگیرندهواقع گردد و 

ـ با هدف ارتقـا و تغ  مؤثر ن در ایجاد یک ارتباطیط اطراف اوست. بنابرایو مح ي، اعتقادات وفرد ر، یی
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  گذارند توجه نمود.  یم تأثیر ر رفتار افرادییکه در تغ یل و عواملیمسا ید به تمامیبا

  ر در رفتار ییجاد تغیمرحله پنجم: ا

 اي فرد شـود امـا هنـوز در رفتـار وي    هر باورها و نگرشییممکن است منتج به تغ مؤثر یک ارتباط

شـده  یاي سـازمانده تواند رخ دهد که ارتباط با برنامـه یم ین امر هنگامیو نفوذي نداشته باشد. ا تأثیر

را انجام دهـد   یداشته باشد و بخواهد اقدام یک فرد ممکن است نگرش دلخواهیحاصل نشده باشد. 

ن یـ ره، امـا بـا ا  یون و غیناسیانجام واکس ين کودك برام خانواده، آوردیتنظ يهامانند استفاده از روش

ـ ا جامعه ممکن اسـت مـانع انجـام ا   یافراد خانواده  يوجود فشار از سو ن ین اقـدامات شـود. بنـابرا   ی

هـا  آن ق مشـکالت یـ و درك عم ییرندگان خدمت با هدف شناسایو مشاوره با گ مؤثر ارتباط يبرقرار

ار مهـم  یک موضوع بسیافراد است.  يو توانمندساز ییتار نهار رفییجاد تغیا يار مهم برایبس یموضوع

رنـدگان  یگ يت اقتصـاد یند وضـع ینما یتوجه کافها آن دهندگان خدمات سالمت روان بههیارا بایدکه 

و عوامـل   ی، اعتقادها، فشارهاي اجتمـاع یکه عوامل فرهنگ یت در کنار نقشین وضعیخدمت است. ا

دهنـدگان خـدمت قـرار گرفتـه و     هیارا یابید همواره مورد ارزید دارند بار رفتار افراییتوانمندساز بر تغ

  ه شود. یاز خدمات ارا يمندبهره ين راه برایترمناسب

    

  سالمت روان و ارتقاي يمرحله ششم: بهبود

افتد که رفتارها به دقت و درستی انتخـاب شـده و بـه    یاتفاق م یارتقا در سالمت روان فقط موقع

نادرست یا مبهم باشد  يهادهیا بر اساسخدمت  يهه دهندیارا يهاامیشوند. اگر پ اجرا یحینحو صح

عمل نکرده و سالمتشان ارتقـا نخواهـد   ها آن به ین که به درستیا ایرفت و یرا نخواهند پذها آن مردم

 از بـه آمـوزش  یـ اسـت کـه ن   یسالمت روان موضوع يتوان گفت تحقق ارتقاین اساس میا بر افت.ی

از خـدمات   يمنـد بهـره  يهـا مهـارت  شامل هامهارت نیرندگان خدمت دارد. ایالزم به گ يهامهارت

ر یز کنتـرل سـا  یـ ه قـرار داده اسـت و ن  یخدمت مورد توصـ  يدهندهارایهسالمت روان مطابق آنچه که 

کـه فـرد دچـار یـک      یطور مثال هنگامخدمت است. به يگیرندهبر سالمت روان توسط  مؤثر عوامل
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تـا از عـود بیمـاري     شـود می ها موجبح از قرصیکند، استفاده صحیوانی از دارو استفاده ماختالل ر

ق قـرار  یـ دق یابیـ ان درمان اختالل فـرد بیمـار مـورد ارز   ین چنانچه در جریا جلوگیري شود. عالوه بر

 يبر بیماري مورد مشاوره و توانمندسـاز  مؤثر عوامل و ی، اجتماعیت فرهنگیوضع بر اساسگرفته و 

بر تداوم استفاده از دارو باقی  یم خود مبنیقرار گیرد، این امر موجب خواهد شد تا فرد بتواند بر تصم

  د. یمانده و اقدام به ترك آن ننما

  

  مندي از خدمات بر بهره مؤثر عوامل

مندي از خدمات سالمت روان تابعی است از تمایل مردم به استفاده از یـک  طور کلی میزان بهرهبه

و وضعیت دسترسی به آن. پدیده تمایل به استفاده از یک خدمت خود تابعی اسـت از شـدت   خدمت 

و تناسب میان قیمت و کیفیت خدمت. از سوي  – شودمی که خود منجر به تقاضا –شده نیاز احساس

هـایی نظیـر دسترسـی فیزیکـی،     تـوان در دسـته  بر دسترسی مردم به خدمات را مـی  مؤثر دیگر عوامل

فرهنگی (مثالً آگاهی از ارزش خدمت) و زمان (فراهمی به هنگام خـدمت) خالصـه نمـود.    اقتصادي، 

منـدي از خـدمات را مـدنظر    بر بهـره  مؤثر هايتمامی مولفه بایدهاي هدف در برقراري ارتباط با گروه

توان امید می مؤثر منديکارهاي مناسب براي ایجاد بهرهها و پیدا کردن راهقرار داد. با تحلیل این مولفه

گوي نیاز مردم بوده است. برخی از سالمت روان به شکلی عادالنه و اثربخش پاسخ يبرنامهداشت که 

  به دقت مد نظر قرار گیرند عبارتند از:  بایدهـــا هایی که در این ارزیابیمولفه

ـ  -1  ال حـل آن اصوالً هر قدر مردم رخداد نهایی ناشی از مشکل سالمت را دورتر ببینند کمتر به دنب

ـ نه تربین در زمیش دانش و آگاهی والدیعنوان مثال ممکن است تقاضاي افزاخواهند رفت. به ت ی

  براي درمان سرماخوردگی یا سردرد باشد. ها آن کمتر از تقاضاي سازنده فرزندان

  گذار براي مطالبه تقاضاست. تأثیر شدت ناتوانی حاصل از یک مشکل سالمت عاملی -2

 ه خود با دیگران، فرهنگ سالمتی موجود در جامعـه و آمـوزش؛ موضـوعاتی   عواملی نظیر مقایس -3

  گذار بر تقاضاي مردم براي خدماتند. تأثیر
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سـاس  ااین  در بسیاري موارد مردم تجربه و درك مناسب و معتبري از کیفیت خدمات ندارند. بر -4

  توانند گرفتار سوداگران تجارت پیشه شوند. در بازار سالمت می

عنـوان  ترین موضوعات وضعیت دسترسی به خدمات اسـت. ایـن موضـوع بـه    ز مهمو اما یکی ا -5

شاره شـد  اگونه که قبالً کند. همانشاخصی اساسی فراهمی خدمات را نزد متقاضیان آن ایجاد می

  دسترسی مشتمل بر دسترسی فیزیکی، اقتصادي، زمانی، فرهنگی و ... است. 

ـ هاي فوق و پیدا کردن راهـی  ف تحلیل مولفههاي هداصوالً در برقراري ارتباط با گروه راي حـل  ب

. ایـن  مندي نامطلوب برخی از افراد به خدمات از اهمیت بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت    مشکل بهره

دي از منـ موضوع که فردي کهنسال به دلیل ناتوانی خود براي حضور در مرکز درمـانی قـادر بـه بهـره    

هداشـتی  حساس نامطلوب ناشی از بیماري اعتیاد به مرکـز ب خدمت نیست و یا این که فردي به دلیل ا

ـ ه اراکند تا از خدمات آن استفاده نمایـد، موضـوعاتی مهمنـد کـــــه در عرصـ     درمانی مراجعه نمی ه ی

د براي ایجـا  دهندگان خدمات و هوشمندي طراحان برنامههیبا استعداد و تعهد ارا بایدعادالنه خدمات 

  لی مطلوب دست یابند. مندي به راه ححداکثر بهره

  

  سالمت روان ارتقاي يارتباط برا يبرقرار يالزم برا يهامهارت بر يمرور

طور معمـول  سالمت روان بهارتقاي  يارتباط برا يبرقرار

ـ را هـاي وهیش بر اساس و بـا   یارتباطـات انسـان   يج برقـرار ی

 هـاي یژگـ یسـالمت روان و صـفات و و   يرهـا یمالحظه متغ

ن اسـت کـه   یـ رد. انتظار بر ایگمیورت ص یروان يهابیماري

که شـامل   یرا در طول دو فصل اختصاص هامهارت نیشما ا

ارتباط با افراد و روش مشاوره و آمـوزش بهداشـت    يبرقرار

ن وجود از آنجا که در طـول  یبا ا ؛دیفرا گرفته باش ،هابا گروه

الزم اسـت   ،دیراد به برنامـه هسـت  ورود اف يارتباط برا يازمند برقراریهدف ن هايگروه ییزمان شناسا
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  م.یهدف داشته باش هايارتباط با گروه يبرقرار هايمختصر بر روش يمرور

  باشد:میر یز يهامهارت از يهدف شامل برخوردار هايارتباط با گروه يسرفصل اصول برقرار

 گران یمهارت کمک به د -1

 ت و آموزشیمهارت هدا -2

 يت و رهبریریمد هايمهارت -3

  ینظارت و سرپرست هايمهارت -4

 مباحثه و صحبت   هايمهارت -5

 دن یمهارت شن -6

ن وجـود  یـ ن فصل خارج اسـت، بـا ا  یاز حوصله مطالب ا هامهارت نیک از اینه هر یبحث در زم

 يهامهارت ار مختصر بریبس يد مرورییدا نمایپ یمناسب از موضوع دسترس یآن که شما به درک يبرا

این نکته ضروري است که برخورداري کامـل از   م آورد. ذکریخواه هاییمثالها آن يفوق نموده و برا

نیازمند دانش، نگرش و مهارت کافی است. تحصیل مهارت در این زمینه نیازمند تمرکز،  هامهارت این

  تمرین و تجربه مکرر است.

  

  یرسانمهارت کمک -1

ط یاز شـرا  یمختلفـ  هـاي باشند حالـت میاز خدمات سالمت روان  يازمند برخورداریکه ن يافراد

ـ یقادر به بها آن از یدارند. برخ یو اجتماع ی، روانیجسم سـتند  یخـود ن  هـاي یان احساسات و نگران

 بـا  ممکـن اسـت پرحـرف بـوده و    هـا  آن از یاما در مقابل برخ یمانده ذهنا افراد عقبیر کودکان ینظ

 يدهنـده ارایـه فه یوظ یطیهر شرا ند. دریان نمایاحساسات خود را ب يزیآمبه طرز مبالغه اد ویجان زیه

فراهم آمده کـه   یالتید که در واحد خدمتش تسهیم نمایرندگان خدمت تفهین است که به گیخدمات ا

را ین تسـه یـ ن کـه ا یـ ش از ایمند شد. امـا بـ  ت خود بهرهیوضع ارتقاي يبراها آن تواند ازمی  يالت ـب

خـدمت   يدهنـده ارایـه شت افراد از خـود  داشته باشد احساس و بردا يه خدمات کارآمدیان ارایمشتر
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تعهـد، تجربـه و    يخـدمت دارا  يدهنـده ارایـه ابند که یدر ید به درستیکننده دارد. مردم بانییتع ینقش

گردد که میا یمه یتیط کمک به افراد در وضعین شرایت آنهاست. بنابرایا هدایکمک  يبرا یدانش کاف

  گران باشد.یکمک به د يد الزم براو تعه هامهارت يخدمت دارا يدهندهارایه

  

  ت و آموزشیهدا يهامهارت -2

سـالمت   يبرنامـه ت ینه آموزش نقش و اهمیدر زم د بتواند با مهارت خودیخدمت با يدهندهارایه

پاسـخ دهـد.   هـا  آن هـاي ت به پرسـش یهدف را روشن نموده و به حد کفا هايگروه يازهایروان و ن

ط یجـاد شـرا  ی، ايریادگیق به یرندگان خدمت را تشوید بتواند گیخدمت با يدهندهارایهن یعالوه بر ا

 هـاي ر پوسـتر و پمفلـت  یـ نظ ین منظـور امکانـات مختلفـ   ید. بدیت و بهبود رفتارها نمایرشد و خالق

 از يریـ گتوان با بهـره میباشد که میخدمت  يدهندههیار ارایسالمت روان در اخت ينهیدر زم یآموزش

  بهره جست. یآموزش یجاد مباحثات گروهیسالمت روان و ا يارتقا يو ادراك مردم برا بر توانها آن

  

  يت و رهبریریمد يهامهارت -3

 یط زنـدگ یر در محـ ییـ جـاد تغ ینه سالمت روان عبارتند از مهارت در ایت در زمیریمد هايمهارت

جاد تعهد یمت روان و امقابله با عوامل مخرب سال ي، تالش براهاحل مشکالت آن يبرا تأثیر مردم و

ت یرین مـد یـ سـالمت روان و حـل مشـکالت موجـود، عـالوه بـر ا       يارتقـا  ين برایریدر خود و سا

ـ انجـام عمل  يشده بـرا یسازماندهاي برنامه يدارا بایدسالمت روان  هايبرنامه ات و تحقـق اهـداف   ی

ف یابند و به نقـش و وظـا  یمی ايژهیو هايتیکننده در برنامه موقعافراد شرکت هان برنامهیباشد. در ا

  پردازند.مینه حل مشکالت سالمت روان یدر زم خود

  

  ینظارت و سرپرست يهامهارت -4

کنتـرل عوامـل    منظـور به یگاهیجاد جایسالمت روان ا هايدر برنامه یهدف از نظارت و سرپرست
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ـ باشـد. در ا مـی در رشد مندي جاد حداکثر بهرهیا ير منابع برایو سا یانسان  يدهنـده ارایـه ط یشـرا  نی

نحوي عمل نماید که از منابعی که در اختیار دارد اعم از منابع داخـل یـا   د بهیخدمات سالمت روان با

د و با اعمال نظارت و سرپرستی بر منـابع بـه هـدفت    ایشکل استفاده نمترین خارج سازمان به درست

  ل آید.یفوق نا

  

  مباحثه و صحبت يهامهارت -5

رندگان خدمت بتوانند بـر آنچـه   یگردد تا گمینه سالمت روان موجب یوگو در زمگفت هايمهارت

واالت خـود را مطـرح و بـا    یدا نمـوده، سـ  پ یاحاطه کاف شودمی وگو منتقلدر قالب گفتها آن که به

 يخدمت بـا برخـوردار   يدهندهارایه یطین شرایند. در چنیدا نمایپ ینه سواالتشان آگاهیاحترام در زم

  د.یجاد نمایخود ا هايشبرد برنامهیپ يبرا یط مناسبیگو خواهد توانست شراوگفت يهارتمها از

  

  دنیشن يهامهارت -6

سـالمت روان   هـاي برنامـه  ياجـرا  ياز برایمورد ن يهامهارت ترینیاز اساس یکیدن یمهارت شن

از ارتبـاط بـا    یقـ یدهندگان خدمات بتواننـد بـه توسـعه عم   هیتا ارا شودمی ن مهارت موجبیاست. ا

ل و یمناسـب از مسـا   یخـدمت فهمـ   يدهنـده ارایـه آن که  يدا کنند. برایپ یخدمت دسترس يگیرنده

  رد:یر تحقق پذید تا اتفاقات زیتالش نما بایدد یدا نمایخدمت پ يگیرندهمشکالت 

 د.یکند را درك نمامیان یخدمت در مورد خود و احساساتش ب يگیرندهآنچه که  یبه درست -

ل یه و بـدون توجـه بـه مسـا    ید بـدون حاشـ  ینمامیخدمت از او سوال  يگیرندهنه آنچه که یزمدر  -

 د.یه نمایمکن کوتاه اراروشن و تا جاي م یپاسخ یجانب

کـه   یطیه احساسات و عواطف خـود مگـر در شـرا   ین ارایخدمت در ح يگیرندهاز قطع صحبت  -

 د.ینما يگردد، خوددارمیمنجر به اتالف وقت 

 د.یخدمت سوال نما يدهندهارایهدارد از  یا برداشت مبهمیده است یآنچه که نفهمدر مورد  -
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  اختالالت روانپزشکی شایع



 

71 

 

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رود بتوانیدمطالعه این فصل انتظار میپس از   

 هاي اختالالت شایع روانپزشکی را نام ببرید.عالیم و نشانه 

  .روش غربالگري براي شناسایی این اختالالت را توضیح دهید 

  .مداخالت درمانی هر یک از اختالالت را نام ببرید 

  .نحوه مراقبت و پیگیري هر یک از اختالالت را توضیح دهید 

 ارجاع فوري و غیرفوري هر یک از اختالالت را نام ببرید. موارد 

 عناوین فصل

 افسردگی  

 اختالل دوقطبی 

 اختالالت اضطرابی 

 اختالالت سایکوتیک 

 جسمیاختالالت شبه  

 صرع  

 ماندگی ذهنیعقب  

 اختالالت کودکان و نوجوانان 

 هاي روانپزشکیاورژانس  
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  افسردگی

 مقدمه

. گـردد مـی  نـاتوانی  و عملکـرد  منجـر بـه اخـتالل    که است مزمن و عودکننده اختالل یک افسردگی

چنـین  افسـرده، هـم   باشـد. بیمـاران  مـی  حوصلگی مفرطافسرده یا بی روحیه و خلق معنايهب افسردگی

اختالل اشتها و کاهش اعتمـاد بـه نفـس باشـند و در      خواب، انرژي، اختالل ممکن است دچار کاهش

ـ   دیگريتر، دچار احساس ناامیدي از ادامه زندگیموارد جدي هـا  آن .داشـته باشـند   ه مـرگ و تمایـل ب

  طبی نداشته باشد. داشته باشند که توجیههم جسمانی ت شکایاتی ممکن اس

کرد. تأخیر در تشخیص یا  درمان و داد تشخیص اولیه هايمراقبت سیستم در توانمی را اختالل این

تواند به پیامدهاي ناتوانی فردي، نابسامانی خانوادگی، تبعات اقتصـادي، افـزایش مشـکالتی    درمان می

هاي مرسـوم افسـردگی   درمان دنبال خودکشی بیانجامد.لبی و افزایش مرگ و میر بهي قهابیماري مانند

است کـه  درمانی روانگیري باشند شامل تجویز دارو و انجام هاي اولیه قابل بهرهکه در سیستم مراقبت

  شامل مراحل حاد و نگهدارنده است.

 از پس حاملگی و دوران در ویژهبه اند از زنانافسردگی عبارت خطر معرض در هايهبرخی از گرو

 کننـده یـا والـدین کودکـان دچـار چنـین      نـاتوان  و مـزمن  يهابیماري به مبتال افراد سالمندان، زایمان،

انـد،  داشـته  اخیـر  شغلی، مـالی یـا عـاطفی    شکست که مواد، افرادي کنندگانیی، سوءمصرفهابیماري

 اند.داشته اخیر جدایی یا طالق که اديو افر اندداده دست از را عزیزي تازگیبه که افرادي

  

 افسردگی تشخیصی راهنماي

  حوصلگی)بی افسرده، کلیدي (خلق هايپرسش

  

  

  

 دارید؟ غصه و غمگینی احساس اخیر، در دو هفته آیا .1

 را ارهاک دادن انجام حوصله که شکلی به کنیدمی حوصلگیبی احساس اخیر دو هفته در آیا .2

 نداشته باشید؟
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 .پرسید هم بیمار اطرافیان یا خانواده از توانمی را فوق موارد

 .شوند پرسیده سؤاالت بقیه ،2یا  1سؤاالت  به مثبت پاسخ صورت در
  

  تکمیلی هايپرسش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

بر پایه دو پرسش ها آن کم پنج نشانه افسردگی که حداقل یکی ازدر صورت رسیدن به دستمهم: 

اي ابقهالبته به شرطی کـه سـ  . شودمی دست آمده باشد، تشخیص افسردگی اساسی مطرحکلیدي باال به

-رد ولی مالكهایی از افسردگی وجود دااز مانیا یا هایپومانیا وجود نداشته باشد. در مواردي که نشانه

(در افـراد زیـر    تربیشها به مدت دو سال یا شود، اگر نشانههاي کامل افسردگی اساسی را شامل نمی

الزم درمـان افسـردگی اساسـی     دستورعملمطابق با  اند باز همادامه یافته سال، یک سال یا بیشتر) 18

  .است درمان انجام شود

ش یـا  اسـت؟ یـا وزن شـما کـاه     یافته افزایش یا کاهش غذا به شما میل اخیر، در دو هفته آیا .1

 افزایش یافته است؟

  است؟ داشته افزایش یا کاهش گذشته به نسبت خوابتان آیا در دو هفته اخیر .2

-رعکس حـرف شوید؟ یا ب جا بند اید که نتوانید یکقرار بودهقدري بیآیا در دو هفته اخیر به .3

  تان کندتر از معمول شده است؟زدن یا حرکات

 يهـا فعالیـت  مانجا توان که کنیدمی احساس یا کنیدمی خستگی احساس آیا در دو هفته اخیر .4

  ندارید؟ ا ر معمول

  اید؟دانستهفایده میارزش یا بیآیا در دو هفته اخیر خود را فردي بی .5

 از را خـود  یا تمرکـز  ایدشده زیاديفراموشکاري  دچار کنیدمی آیا در دو هفته اخیر احساس .6

  اید؟داده دست

 رافکـا  مـورد  در ایـد (پرسـش  شـده  خسته زندگی از که کنیدمی ته اخیر احساسآیا در دو هف .7

 رفکـ  مـورد  در ببریـد (پرسـش   بـین  از را خـود  کـه  کنیدمی فکر این به روزها این مرگ)؟ در

 خودکشی)؟
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 افسـردگی (اخـتالل   جسـمی  عالیـم  از افسـرده  لقخ بر تاکید از بیش ممکن است سالمندان تذکر:

-شبه عالیم صورت بهها آن عالیم گاهی نیز و باشند شاکی قراري بی دردهاي بدنی) و و خواب اشتها،

  . باشد )(مثل فراموشی شدید دمانس

  

   درمان

 رفتاري و بین فـردي) در درمـان افسـردگی   -ها (شناختیهم درمان دارویی و هم برخی رواندرمانی

براي همه بیماران، خط اول درمـان دارویـی   درمانی روانهستند. اما با توجه به در دسترس نبودن  ثرمؤ

باشند که این اقدامات توسط کارشـناس   مؤثر توانند در درماناست. برخی اقدامات غیردارویی هم می

مگینـی و  غمقابلـه بـا   "، "سازي رفتـاري فعال"، "حل مساله"سالمت روان انجام خواهد شد. آموزش 

از ایـن   "مقابله با استرس"و  "فرديهاي بینمهارت حل تعارض"، "مؤثر مهارت ارتباط"، "افسردگی

  آورده شده است.  مداخالت غیرداروییدست اقدامات هستند که در فصل 

طور کامل به براي کسانی که به "تنها"با توجه به محدودیت امکانات، در حال حاضر این اقدامات 

هاي خفیف که به تشخیص پزشک نیـاز بـه درمـان دارویـی     اند یا افسردگییی پاسخ ندادهدرمان دارو

 بـر اسـاس  . الزم به ذکر است که انتخاب یک یا چند نـوع از ایـن مـداخالت    شودمی ندارند، پیشنهاد

گیرد و با همه بیماران به یک صورت برخـورد  میصورت مشکالتی که هر بیمار در زندگی خود دارد 

است کـه از اصـول درمـانی کلیـه اخـتالالت و از جملـه        "آموزش به بیمار و خانواده". تنها شودنمی

  افسردگی است و باید براي کلیه بیماران صورت گیرد.

  

   کارشناس وظایف شرح

 درمان آن  مورد بیماري و در بیمار آموزش -

  آموزش فرایند حل مساله با در نظر گرفتن مشکالت بیمار -

 تاري  سازي رفآموزش فعال -
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  شود داده آموزش وي يخانواده و افسرده بیمار به باید که نکاتی

 هـاي توصـیه  با و تنها تنبلی یا تلقین نیست یا اراده ضعف نشانه افسردگی یک بیماري شایع است، -

    .شودنمی برطرف مسافرت به مانند رفتن عمومی

 .است دسترس در مؤثري براي افسردگی هايدرمان -

  داشت. بهبودي انتظار زیاد نباید آن هفته ظاهر خواهد شد و قبل از 4ا ت 3طی  در بهبودي -

 باشد. داشته نظارت دارو مصرف بر خانواده تا جاي ممکن و شود استفاده روز هر باید دارو -

  رفت. خواهند میان از تدریجبه اغلب داروها جانبی اثرات -

یـا وابسـتگی    خطرنـاك  یجـانب  عوارض باعث پزشک دستور طبق مصرف صورت در داروها اغلب -

  .شوندنمی

 مصرف شود. نه ماهه يدوره یک کمدست براي دارو است الزم -

  گاه دارو ناگهانی قطع نشود.با پزشک مشورت شود و هیچحتماً  دارو قطع از قبل -

 قطع خودسرانه یا زودهنگام دارو ممکن است باعث عود بیماري و برگشت حاالت اولیه بیماري شود.  - 

هـا  آن از و کنـد  تشـویق  بیمـار  درمان ادامه بیمار افسرده را به همکاري براي يانوادهپزشک باید خ -

 شوند. متذکر وي به را بهبودي تا موارد بخواهد

  

  باید بر رعایت نکات زیر تاکید کرد

بخش بـود را ادامـه داد، حتـا اگـر در حـال      هایی که در قبل لذتمهم است تا جاي ممکن فعالیت -

 بخش نباشد. ا لذتحاضر دیگر جالب ی

داشته باشد (یعنی هر شب ساعت مشخصـی بـه رختخـواب بـرود و      خواب منظمیمهم است که  -

 سعی کند که به اندازه قبل بخوابد و از خوابیدن بیش از حد خودداري کند).

 تا جاي ممکن  فعالیت بدنی منظممنافع  -

 ی گروهی تا جاي ممکني اجتماعهامثل شرکت در فعالیت ي اجتماعی منظمهافعالیتمنافع  -
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 و مراجعه براي کمک در صورت بروز فکرهاي آسیب به خود و خودکشیشناسایی  -

  در سالمندان، اهمیت ادامه اقدامات مربوط به مشکالت سالمتی عمومی -

  

 روانپزشک به غیرفوري ارجاع موارد

 .باشد داشته هیپومانیا یا مانیا هايدوره از ايسابقه که ايافسرده بیمار -

 .باشد داشته سایکوتیک عالیم که ايافسرده اربیم -

دوز  افـزایش  بـه  و شده متوقف وي درمانی پیشرفت درمان به نسبی پاسخ از پس که ايافسرده بیمار -

 است. نداده دارو و اقدمات غیردارویی کارشناس پاسخ

  .تاس نداده پاسخ پزشک درمانی ابتدایی اقدامات به و شده دارویی عوارض دچار که بیماري -

  

 روانپزشک به فوري ارجاع موارد

 .نرسد واقعی پزشک نظر اگر بهحتا دارد،  دلیل فکر (ایده) خودکشی هر به که بیماري -

 .کندمی امتناع غذا و آب خوردن از که بیماري -

 .صحبت عدم تحرك، عدم بد، طبی وضعیت خوردن، غذا در جدي اختالل وجود -

 

 روانپزشکی بخش به فوري ارجاع موارد

 .دارد خودکشی براي جدي يبرنامه یا طرح که ريبیما -

 .برساند آسیب دیگران به رودمی احتمال که بیماري -

 .است دشوار وي رفتار کنترل که بیقرار شدیداً یا آژیته پذیر،تحریک بسیار بیمار -

 

  از ارجاع بازگشت از بعد افسرده بیمار مراقبت و پیگیري

 اع)ارج از بازگشت اول هفته اول (طی ویزیت

توصـیه   بـر اسـاس  درمان  پیگیريو ضرورت  بیماري و درمان آندر مورد  بیمار و خانواده آموزش
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و  هـا پزشک و پاسخ به سواالت احتمالی بیمار یا خانواده در جلسه اول ضروري است. ادامه آمـوزش 

بعدي  يهاویزیتانجام سایر مداخالت پیشنهادي در باال در طی چند جلسه بعدي انجام خواهد شد. 

 بسته به شرایط از هفتگی تا ماهانه انجام خواهد شد. 
 

 

  دوقطبیخلقی اختالل 

 مقدمه

 بـه  مبـتال  کنند،اولیه مراجعه می هايمراقبت مراکز به افسردگی شکایت از با بسیاري از بیمارانی که

ایـن   . از آنجا که درمان افسردگی و دوقطبی بسیار متفاوتند، تشـخیص درسـت  هستند دوقطبی اختالل

بیمار براي بررسی افتـراق درسـت افسـردگی از اخـتالل دوقطبـی       يسابقهاختالالت و توجه کافی به 

یـا   "مانیـا "هـاي  دورهمهم است. وجـه افتـراق اخـتالل افسـردگی از اخـتالل دوقطبـی وجـود         بسیار

پـذیر  یا تحریـک فرد دچار خلق باال مانیا یا هیپومانیا  يدورهدر در اختالل دوقطبی است.  "هایپومانیا"

و  افکار پرش خواب، به نیاز کاهش نفس، به اعتماد شدن، افزایشاست و نیز افزایش فعالیت، پرحرف

اختالل دوقطبی هاست. اما اختالل افسردگی فاقد این دوره .شودمی خطرطلبانه دیده رفتارهاي افزایش

فواصلی با بهبودي کامـل   پومانیا وخلقی افسردگی، مانیا، هایهاي است و با دورهاي داراي سیري دوره

  شناسی اختالل دوقطبی، مبناي ژنتیکی آن است.ترین جنبه علت. مهمشودمی یا نسبی مشخص

هـاي  دوره تـر بـیش و ایـن بیمـاران در    خودکشی رفتاري شایع در بیماران دوقطبـی اسـت   به اقدام

 بـا  برخورد در کنند. بنابراینمی اجعهمر افسردگی با تربیشکنند و م افسردگی را تجربه مییخلقی، عال

خـانوادگی اخـتالل دوقطبـی بررسـی      يسابقه یا و مانیا/هایپومانیا يسابقهافسرده، الزم است  هر بیمار

  شود.

بیمار از  يسابقهي در تربیشباشد باید جستجوي وجود داشته  زیر موارددر صورتی که هر یک از 

 ود:نظر ابتال به مانیا یا هایپومانیا نم

  دوقطبی اختالل خانوادگی يسابقه -
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 ضدافسردگی با مصرف داروهاي بیمار روانی وضعیت شدن بدتر -

 زیاد عود با راجعه افسردگی -

 نوجوانی و کودکی يدوره در اساسی افسردگی شروع -

  

 مانیا/هایپومانیا تشخیصی راهنماي

وسـیله شـعبانی و   به ) است که در ایرانMDQهاي پرسشنامه اختالل خلقی (هاي زیر گویهپرسش

  ) اعتباریابی شده است.2010همکاران (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وجود داشته است که شما آن فرد همیشگی نباشید و ......اي ا تاکنون هیچ دورهیآ

د طوري که دیگران فکـر کننـد شـما فـر    یا سرخوش هستید، به ... احساس کنید بسیار خوب .1

  قدري سرخوش باشید که به دردسر بیفتید.عادي همیشگی نیستید یا به

دعـوا یـا    باشید که بر سر دیگران داد بکشید یا شروع بهپذیر ... به قدري عصبانی یا تحریک .2

  مشاجره نمایید. 

  ارید.ن هستید و اتکا به نفس دیود مطماز معمول، به خ تربیش... احساس کنید بسیار  .3

  ... بسیار کمتر از معمول بخوابید و واقعاً کمبود خواب خود را احساس نکنید.  .4

  از معمول صحبت کنید.تر یا سریع تربیش... بسیار  .5

  یرید.... در سرتان افکار از هم سبقت بگیرند یا نتوانید جلوي سرعت کار ذهنتان را بگ .6

گیـري  طوري که تمرکز کردن یا پییلی ساده حواستان را پرت کنند، به... چیزهاي اطراف، خ .7

  ل برایتان سخت باشد.یمسا

  از معمول، انرژي داشته باشید.  تربیش... بسیار  .8

  نجام دهید.  ي از معمول اتربیشاز معمول، فعال باشید یا کارهاي خیلی  تربیش... بسیار  .9

  نید.ستان تلفن بزعاشرتی باشید، مثالً نیمه شب به دواز معمول، اجتماعی یا م تربیش... بسیار  .10

  مند باشید.از معمول، به روابط جنسی عالقه تربیش... بسیار  .11

کارهـا   ... کارهایی انجام دهید که براي شما غیرمعمول باشد یا دیگـران فکـر کننـد کـه ایـن      .12

  افراطی، احمقانه یا خطرناك است. 

  تان شود.خانواده... خرج کردن پول باعث دردسر شما یا  .13

ست ق افتاده اداده شد، آیا تاکنون اتفا» بلی«در صورتی که به بیش از یکی از موارد فوق، پاسخ  -

  که چند تا از این موارد با هم در یک دوره وجود داشته باشد؟
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بـه   مثبت پاسخ صورت هم در مورد او پرسید. در بیمار اطرافیان یا خانواده از توانمی را فوق موارد

م یـ مورد باال، احتمال وجود اختالل دوقطبی مطرح است. حداقل مـدت عال  13کم پنج مورد از دست

  روز است.  7روز و براي مانیا  4یص اپیزود هایپومانیا براي تشخ

  

  درمان

رونـد. در  کـار مـی  هـاي بیمـاري بـه   تجویز دارو اساس درمان است. داروها براي درمان همـه دوره  -

. داروهـاي خـط اول شـامل لیتیـوم،     شـود مـی  ناچار از ترکیب چنـد دارو اسـتفاده  موارد به تربیش

  ین و الموتریژین است. والپروات، االنزاپین، کوئتیاپ

ـ "شـامل   دوقطبـی  اختالل غیردارویی راهکارهاي - آمـوزش  ، "وزش روانـی بـه بیمـار و خـانواده    آم

(فصل اقـدامات   "فرديهاي بینحل تعارض"و  "هاي حل مسالهمهارت"راهکارهاي کنارآیی مثل 

 زش عالیـم آمـو "ویی)، ر(فصل اقدامات غیردا "آموزش براي بهبود پذیرش دارویی"ویی)، رغیردا

(فصـل اقـدامات غیردارویـی،     "هاي روابط اجتمـاعی برقراري مجدد شبکه" "،عودي هشداردهنده

هـاي اجتمـاعی، داشـتن    شـرکت در فعالیـت  مثل بخش مقابله با غمگینی و افسردگی) و بازتوانی (

 ه شود. یارابه تمام بیماران روان  بهداشت کارشناس توسط که باید شده) استشغل حمایت

  

  اید در نظر گرفته شودتی که در آموزش به بیمار و خانواده بنکا

هـاي  کنـد. ایـن حـاالت از دوره   روحیه افراد مبتال به اختالل دوقطبی در سـیر بیمـاري تغییـر مـی     -

  زده یا عصبانی متغیر است. هاي بسیار پرانرژي و هیجانافسردگی شدید تا دوره

تواند در زمینـه ژنتیکـی موجـود بـه شـروع      ها میاسترس است و مواجهه با وراثت عامل ترینمهم -

  اختالل بیانجامد. 
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هـاي  نشـانه  زیـرا  نمـود،  بیمـاري سـرزنش   يدورهاش در رفتارهاي غیرمعمول دلیلبه را بیمار نباید -

  هستند.  بیماري

مانیا نسبت به بیماري خود بینش ندارد و حتا ممکـن اسـت از افـزایش انـرژي و      يدورهبیمار در  -

ي در جلـوگیري از عـود بیمـاري داشـته     تـر بیشلذت ببرد. بنابراین مراقبان باید نقش  شادي خود

  باشند. 

  ندارد. بیماري این در درمانی نقش هیچ ازدواج -

 .کنـد  تجربـه  را استرس کمتري بیمار که کرد کمک باید توانمی که جایی براي جلوگیري از عود، تا -

ختخواب برود، میزان خواب مشـابه قبـل از   داشتن خواب منظم (هر شب در ساعت مشخصی به ر

  خوابی پرهیز کند) بسیار اهمیت دارد. بیماري باشد و از کم

شغلی یا تحصیلی منظم، خواب منظم، بهبـود   يبرنامهراهکارهاي کنارآیی عمومی مثل داشتن یک  -

  .هاي مهم زندگی در نظر گرفته شودگیريهاي حمایتی اجتماعی و کمک به تصمیمسیستم

 دفعـات  افـزایش  و درمان به پاسخ عدم عالیم، تشدید تواند باعثمخدر یا محرك می رف موادمص -

 گردد. بیماري عود

  درمان، طوالنی و شامل مراحل حاد و نگهدارنده است. -

  نیست. دارو به احتیاج عدم معنايبه دارو، مصرف از پس بهبودي -

 شود. مصرف پزشک، دستور طبق و روز هر باید دارو -

 و بیمار تر شدن معمول) به(مثل کم شدن خواب، ولخرج شدن و پرانرژي عود شداردهندهه عالیم -

 سرعت براي درمان مراجعه کنند. شود تا در این مواقع به داده آموزش خانواده

  شود. مصرفی داده داروي خطرناك بالقوه یا شایع عوارض مورد ضروري در اطالعات -

 کـه  افرادي در ویژهبه لیتیوم، مصرف درحال بیماران به کافی مایعات و آب مصرف مورد در توصیه -

 داروي هرگونـه  مصـرف  مورد در مشورت لزوم و کنندمی کار آفتاب نور زیر یا گرم يهادر محیط

  شود. دیگر انجام
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  بیمار و خانواده آموزش داده شود عالیم هشداردهنده عود که باید به

 کم شدن خواب بیمار در چند شب پیاپی -

 شدن بیمارتر و پرانرژيپرحرف  -

 شادي بیش از معمول یا افزایش اعتماد به نفس  -

 ترین محركعصبانیت یا پرخاشگري با کم -

 ولخرجی -

   گیري، ترس، بدگمانیکناره گیري از اجتماع، گوشه -

 

  کارشناس وظایف شرح

 آموزش روانی به بیمار و خانواده -

  عالیم هشداردهنده عود آموزش -

  دارو قطع عدم و رت درمانضرو مورد در بیمار آموزش -

  ذکرشده در بخش درمان (باال) سایر اقدامات غیردارویی -

 

 روانپزشک به غیرفوري ارجاع موارد

 .نیستند فوري ارجاع شرایط حایز که دوقطبی اختالل به مشکوك بیماران تمام -

 کنند.می امتناع دارو خوردن از دلیلی هر به که بیمارانی -

 .اندنداده پاسخ پزشک اولیه اقدامات به شده و دچار یداروی عوارض به که بیمارانی -

پزشـک   اقـدامات  بـه  و شده متوقفها آن درمانی پیشرفت درمان، به نسبی پاسخ از پس که بیمارانی -

  .اندنداده پاسخ پسخوراند طبق

 عود عالیم بروز -

 درمان قطع براي -



 

82 

 

 بار یک ماه دو هر کمدست یا پسخوراند يبرنامه طبق -

  آمده است.» داروها بالینی و آزمایشگاهی مصرف پیگیري نحوه«ر بخش مواردي که د -

بیمـاري برگردنـد    از قبـل  وضـعیت  بـه  انـد کـامالً  نتوانسته هنوز درمان از پس ماه بیمارانی که چند -

  (احتمال نیاز به بازتوانی).

  

 روانپزشک به فوري ارجاع موارد

 .نرسد واقعی پزشک نظر اگر بهحتا دارد،  دلیل فکر (ایده) خودکشی هر به که بیماري -

 .کندمی امتناع غذا و آب خوردن از که بیماري -

 .صحبت عدم تحرك، عدم بد، طبی وضعیت خوردن، غذا در جدي اختالل وجود -

  

 روانپزشکی بخش به فوري ارجاع موارد

 .دارد خودکشی براي جدي يبرنامه یا طرح که بیماري -

 .برساند آسیب دیگران به رودمی احتمال که بیماري -

 .است دشوار وي رفتار کنترل که بیقرار شدیداً یا آژیته پذیر،تحریک بسیار بیمار -

 ناتوانی خانواده در مراقبت از بیمار و نظارت بر درمان وي -

  

 بازگشت بیمار از ارجاع از مراقبت پس و پیگیري نحوه

 ارجاع) از بازگشت اول هفته اولیه: (طی مراقبت

توصـیه   بـر اسـاس  درمان  پیگیريو ضرورت  بیماري و درمان آندر مورد  بیمار و خانواده آموزش

و  هـا پزشک و پاسخ به سواالت احتمالی بیمار یا خانواده در جلسه اول ضروري است. ادامه آمـوزش 

بعدي  يهاانجام سایر مداخالت پیشنهادي در باال در طی چند جلسه بعدي انجام خواهد شد. ویزیت

 ی تا ماهانه انجام خواهد شد. بسته به شرایط از هفتگ
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  یاختالالت اضطراب

 مقدمه

توانند مشکالت زیـادي را  میهاي روانپزشکی هستند و ترین تشخیصاختالالت اضطرابی از شایع

راي   ي مؤثر هاياما خوشبختانه درمان. آورندوجود براي افراد مبتال به (شامل دارویی و غیردارویـی) ـب

رونـد. انـواع   شـمارمی هـاي روانپزشـکی بـه   از جملـه مـؤثرترین درمـان   ه وجود دارد کاختالالت این 

  :گیرند عبارتند ازیاختالالت اضطرابی که در این فصل مورد بررسی قرار م

  

  اضطراب فراگیر

اوقـات روز اضـطراب و    تـر بیشدر براي چندین ماه (بیش از شش ماه) افراد مبتال به این اختالل 

ممکن است مربوط به مسایل مختلف روزمره باشد یـا ایـن کـه     ین دلشوره. اکنندمیدلشوره را تجربه 

قـراري،  سایر عالیم همراه این اختالل عبارتند از زود خسته شدن، بـی علت خاصی نداشته باشد. حتا 

  خواب. اختاللپذیري (زود عصبانی شدن)، تنش عضالنی و مشکل در تمرکز، تحریک

  

  اختالل پانیک 

هـاي  خود حمالت پانیک اسـت کـه شـامل دوره   وقوع غیرمنتظره و خودبهمشخصه اختالل پانیک 

همراه با اضطراب، تنگـی نفـس، احسـاس    بسیار شدید  دقیقه) از ترس 30تا  10بین معموالً کوتاهی (

از چند حمله در یک روز تـا تعـداد انگشـت    ها آن باشد. فراوانی بروزعالیم دیگر می و برخی خفگی

نگرانی از مرگ به دلیل مشکل قلبی یا تنفسی ممکـن اسـت کـانون    کند. یشماري در یک سال فرق م

تـپش قلـب و درد قفسـه سـینه      اسـت معتقـد   حملـه پانیـک باشـد. بیمـار     اصلی توجه بیمار در حین

  میرد.میکند یا سکته میدهنده آن است که دارد نشان

  

  اجتماعی هراس

و دیگـران او را   گیـرد مـی اعی قـرار  هـاي مختلـف اجتمـ   بروز اضطراب زمانی که فرد در موقعیت
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نظیر صحبت کردن در جمع. در این شرایط فرد نگران است به نوعی رفتار  کنند؛بینند یا ارزیابی میمی

  کند که منجر به تحقیر شدن یا خجالت کشیدن شود. 

  

  

  اختالل استرس پس از سانحه

آید. البته همـه  می ر شدید پدیدزاي بسیااختاللی است که پس از مواجهه فرد با یک واقعه استرس

بارتند از تجربه شوند. عالیم اصلی آن عها دچار این اختالل نمییافته با این گونه استرسافراد مواجهه

آن واقعـه  کننـده  زا در خواب یا بیداري؛ تمایل به اجتناب از چیزهایی که یـادآوري مجدد واقعه آسیب

  .گی با عصبانیت و پرخاشگريهستند؛ افزایش برانگیختگی مثل گوش به زن

  

  غربالگري و نحوه ارجاع 

را بررسی ها آن پزشک به کمک مصاحبه و معاینه وضعیت روانی و وضعیت جسمی بیمار، عالیم و سیر

  کند تا به تشخیص اختالل اضطرابی برسد.عالوه علل طبی احتمالی را بررسی و رد میکند و بهمی
 

  یاختالالت اضطراب پیگیريدرمان و 

  درمان اختالل اضطرابی منتشر

که مسئولیت این کار بـا   شودمی بسیاري از اوقات درمان اختالالت اضطرابی با درمان دارویی آغاز

هاي معمول براي ایـن  بازجذب سروتونین مثل فلوکستین از درمان يمهارکنندهپزشک است. داروهاي 

کننـده هسـتند. ایـن اقـدامات شـامل      کمـک  اختالالت هستند. در برخی موارد اقدامات غیردارویی نیز

(فصل مداخالت غیردارویی) است  "مقابله با اضطراب"و مهارت  "مقابله با استرس"آموزش مهارت 

توانند اثراتـی  موارد با کارشناس سالمت روان است. اگرچه این اقدامات نمی که مسئولیت اجراي این

در کنترل و کاهش استرس، بهبودي  ند با کمک به بیمارتوانها داشته باشند، ولی میدرمانیهمانند روان

  را سرعت ببخشند و یا احتمال عود بیماري را کاهش دهند.  
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  درمان هراس اجتماعی

پروپرانولـول  داروهایی مثـل  تر هاي اصلی هستند. در موارد خفیفدرماندرمانی رواندارودرمانی و 

باشـد. در  کننـده  توانـد کمـک  گرفتن در موقعیت مـی قرار از یک ساعت پیش نیم تا  گرممیلی 40-20

موارد شدیدتر پزشک ممکن است داروهایی مثل فلوکستین هم براي بیمار تجویز کند. آموزش روانـی  

 باشد. کننده تواند کمکبه بیمار توسط کارشناس سالمت روان می

  

  درمان اختالل پانیک

تـوان بـه   ه درمان اقدامات غیردارویی را هم مـی در ادامدارو در آغاز درمان نقش بسیار مهمی دارد. 

باشند. آموزش روانی به بیمـار  کننده توانند کمکسازي و مقابله با استرس میدارو اضافه کرد. خودآرام

  در آغاز درمان به خصوص در مورد خطرناك نبودن حمالت پانیک نقش بسیار مهمی دارد.  

  درمان اختالل استرس پس از سانحه  

روند. اقدامات غیردارویی هم در این بیماران هر دو در درمان به کار میدرمانی روانرو و باز هم دا

  کننده باشد. تواند کمکمی

  

  درمان اختالالت اضطرابی دیگر

ه کارشـناس       ممکن است بیماران دیگري هم براي دریافت اقدامات غیردارویـی توسـط پزشـک ـب

از اخـتالالت اضـطرابی پـیش گفـت نباشـند. منظـور        سالمت روان ارجاع شوند که مبتال به هیچ یک

تري است که عالیم کامل اختالالت ذکر شده را ندارنـد. بـراي ایـن افـراد     اختالالت اضطرابی خفیف

(فصل مداخالت غیردارویی) استفاده کرد  "مقابله با اضطراب"و  "مقابله با استرس"توان از روش می
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  شوند. زیابی دوباره به پزشک ارجاع داده مینبودن مداخالت براي ار مؤثر و در صورت

  

  شرح وظایف کارشناس 

  آموزش به بیمار و خانواده  -

  این اقدامات ي مقابله با استرس و مقابله با اضطراب به بیماران مناسبهامهارت آموزش -

  ي دیگر به بیماران بسته به ارزیابی بالینی و نیاز بیمارهامهارت آموزش هر یک از سایر -

  

  دوي آموزش دا يخانوادهید به بیمار و که با نکاتی

، امـا  شودمی دیدهپس از چند هفته معموالً داروها  يبه بیمار و خانواده یادآور شود که اثرات اولیه -

  از است. ینزمان هفته  8-16براي کسب حداکثر نفع درمانی 

   .استر یپذدرمان ا خطرناك نبوده،یرغم شدت آن کشنده یک علیاختالل پان -

  د. شوبا پزشک مشورت حتماً  قبل از قطع دارو -

  شود. باعث عوارض جانبی خطرناك یا وابستگی نمیاستفاده شود، زیر نظر پزشک  ی که دارودر صورت - 

 ین یا اجتناب از مصرف الکل و دخانیات ضروري است. ئکاهش مصرف کاف -

  

  جبري -اختالل وسواسی

  مقدمه

یا حسی عودکننده و مزاحم (مثل فکر آلوده یا نجـس   وسواس عبارتست از فکر، احساس، اندیشه

بودن، یا شک نسبت به بسته بودن در). اجبار رفتاري آگاهانه است بـراي کـاهش احسـاس نـاراحتی     

از معمـوالً  ناشی از وسواس، نظیر شستن، وارسی یا اجتناب. بیمار مبتال به اختالل وسواسـی اجبـاري   

هـا سـبب اتـالف    ها یا اجبـار هایش آگاهی دارد. این وسواسغیرمنطقی یا زیاده از حد بودن وسواس

یکی از انواع این اختالل، بیمار  در شوند.یوقت و اختالل در روند معمول زندگی، یا کارکرد شغلی م
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افکار عودکننده درباره بدشکلی بدن خود دارد که به این حالت اختالل بدشکلی بدن گفته مـی شـود.   

هایی از تخفیف و تشـدید عالئـم را تجربـه کنـد ولـی بهبـودي       ست دورهبیمار در طول زمان ممکن ا

  افتد. خودبخودي تقریبا اتفاق نمی

  غربالگري و نحوه ارجاع 

ها را بررسی پزشک به کمک مصاحبه و معاینه وضعیت روانی و وضعیت جسمی بیمار، عالیم و سیر آن

  برسد. جبري- وسواسیکند تا به تشخیص اختالل کند میمی

  جبري-پیگیري اختالل وسواسیمان و در

درمانی بـه انـدازه   درمانی است. با توجه به در دسترس نبودن روانمبناي درمان استفاده از دارو یا روان

کننـده باشـد   تواند کمککافی، در حال حاضر درمان انتخابی اول دارودرمانی است. آموزش روانی می

  در درمان داشته باشد.سازي نقشی رسد که خودآرامنظر نمیولی به

  شرح وظایف کارشناس 

  آموزش به بیمار و خانواده  -

 این اقدامات ي مقابله با استرس و مقابله با اضطراب به بیماران مناسبهامهارت آموزش -

  

  دي وي آموزش داید به بیمار و خانوادهنکاتی که با

از  هفتـه  6تـا   4پـس از  حـدود    معمـوالً داروهـا   يبه بیمار و خانواده یادآور شود که اثرات اولیه -

  از است. ینزمان هفته  8-16براي کسب حداکثر نفع درمانی  و، شودمی دیده شروع دارو

  د. شوبا پزشک مشورت حتماً  قبل از قطع دارو -

  شود. در صورتی که دارو زیر نظر پزشک استفاده شود، باعث عوارض جانبی خطرناك یا وابستگی نمی - 

  

  کیکوتیاختالالت سا

   قدمهم
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وجـود   کنـد، مجـزا مـی   اخـتالالت را از سایر ها آن کهک یکوتیترین خصوصیت اختالالت سامهم

باشد واقعیت را از خیال تمایز دهـد.  میکه بیمار قادر ن. به این معنی باشدمیسنجی اختالل در واقعیت

نواع ایـن اخـتالالت   اترین شدهبرخی از شناختههذیان و توهم بارزترین عالیم این اختالالت هستند. 

توان از را میگذرا. اختالالت سایکوتیک  سایکوتیکو اختالل  یانیا، اختالل هذیزوفرنیاسک عبارتند از

ازمنـد  یگذارنـد و ن یفـرد مـ   یبر زندگ يادی، چرا که اثرات زدانست "شدید روانی"ي هابیماري جمله

 یت عمـوم یک درصد از جمعید ن اختالالت در مجموع حدویوع ایهستند. ش یو توجه خاص پیگیري

گیـرد.  اقدامات تشخیصی و درمان دارویی توسط پزشک و متخصص روانپزشـکی صـورت مـی   است. 

انجام اقدامات غیردارویی شامل آموزش روانی به بیمار و خانواده و همچنین آموزش راهکـار کـاهش   

  هیجان ابرازشده است. 

  

  علل و عالیم

باشد ژنتیک بسیار قابل توجه میص است، ولی نقش عوامل علت ایجادکننده این اختالالت نامشخ

طـور معمـول   . عوامل محیطی مانند استرس هم بهشناسی این اختالالت دارددر سبباي سهم عمدهو 

  هستند.  مؤثر در آغاز عالیم و بروز اختالل

   :ن اختالالت عبارتند ازیم این عالیترمهم

 قابل توجیه نباشـد)، مثـل هـذیان     یفرهنگ يهانهیت و زمک اعتقاد نادرست که با اعتقادایان (یهذ

 .کنند یا قصد جانش را دارندمیگزند و آسیب که بیمار مبتال معتقد است او را تعقیب 

 که در واقع وجود ندارند)، مثل توهم شنوایی یـا شـنیدن صـداهایی کـه      ییهاتوهم (ادراك محرك

 .شنوندمیدیگران ن

 رفتار یا گفتار آشفته 

 ها و عواطفجانیو کاهش بروز ه یاجتماع يها، کاهش ارتباطيریگمنفی، مثل گوشه عالیم 
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  و نحوه انجام آن  ارجاع موارد

کـه در پـی آمـده    کوز یسـا  يغربـالگر  يهـا سؤال براي بررسی وجود عالیم سایکوتیک ازپزشک 

  :کنداستفاده می ،است

  ؟یمشنوینمگویند ما یگران مید که دیرا بشنو ییش آمده صداهایشما پ يا برایآ .1

 ؟یمنیبینمگویند ما یگران مید که دینیرا بب ییهازیش آمده چیشما پ يا برایآ .2

د) یشناسیکه نم یکسانحتا گران (یا حرکات دید رفتارها یش آمده که احساس کنیشما پ يا برایآ .3

 مربوط به شماست؟ یبه نوع

 ن بردن شما را داشته باشند؟یا از بیت یر و اذگران قصد آزاید دیش آمده که احساس کنیشما پ يا برایآ . 4

 دارید؟ یخاص یاسیا سی ید مقام مذهبیش آمده که احساس کنیشما پ يا برایآ .5

و قابـل   یآن فاقـد ارتبـاط منطقـ    يآشفته است کـه اجـزا  خته و یردرهم یمار به شکلیا گفتار بیآ .6

 با هم باشد؟ یفهم

 افت؟ی یل قابل فهمیآن دل يکه نتوان برا آشفته استو  يرعادیغ یمار به شکلیا رفتار بیآ .7

  

   :نکته

 یمـار تلقـ  یرا معـادل گفتـه خـود ب    د و ارزش آنیز پرسـ یمار نیتوان از همراه بیرا م 1-5سؤاالت 

  نمود.

  دهد.یا با شرح حال خانواده پاسخ میرا پزشک با مشاهده خود  7و 6 االتؤس

  ددا ر برخورد با این بیماران انجامد دیکه نبا ییکارها

 یات توهمیداشتن تجرب یرونیمار یا واقعیت بیهذیانی ب يا رد) درباره باورهاید ییقضاوت (تأ .1

  مار مسلح یمصاحبه با ب .2

 و خطرناك یمار عصبانیبا ب ییمصاحبه به تنها .3

 ، بیمار تمایلی بـه صـحبت دربـاره   اطمینان بخشی با وجودمواردي که  پافشاري بر پرسش درباره .4
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  .نداردها آن

  

  و مراقبت بیماران پیگیري، درمان

کوتاه مدت نیست و ممکن است از یک سال تا پایان عمـر بیمـار طـول    معموالً درمان این بیماران 

بکشد. البته تعداد کمی از بیماران مبتال به اختالل سایکوتیک گذرا ممکن است بـه تشـخیص پزشـک    

درمان دارویی و تجـویز داروهـاي    متخصص نیاز به درمان کوتاهی داشته باشند. اساس درمان مبنی بر

باشد. با توجه بـه  ضدسایکوز (مثل هالوپریدول، تري فلوپرازین، پرفنازین، ریسپریدون و االنزاپین) می

این که بسیاري از بیماران نسبت به بیماري خود بینش کافی ندارند، متقاعد کـردن بیمـار بـراي ادامـه     

چند ماه پـس  معموالً دالیل عود بیماري است که ترین متواند مشکل باشد. قطع درمان از مهدرمان می

  افتد. از قطع داروها اتفاق می

  

   شرح وظایف کارشناس

درمـانی و هـم در ادامـه سـیر درمـان       يبرنامهمداخالت کارشناس باید هم در آغاز ورود بیمار به 

ادامـه درمـان و    خصوص توضیح دربـاره ضـرورت  ش روانی به بیمار و خانواده و بهانجام شود. آموز

هـا بایـد بیمـار    . البته براي ایـن آمـوزش  شودمی هایی است که دادهعدم قطع داروها از اولین آموزش

این آمـادگی در شـرایط حـاد    معموالً آمادگی الزم براي شرکت در جلسات آموزش را داشته باشد که 

ها ممکـن اسـت   این آموزش .شودمی بیماري وجود ندارد. اما آموزش به خانواده از همان آغاز شروع

نیاز به صرف وقت ها آن در بیش از یک جلسه طول بکشد یا خانواده سواالتی داشته باشد که پاسخ به

تواننـد در سـیر   مثبتی که مـی  تأثیر ها دارند وي باشد. با توجه به اهمیت زیادي که این آموزشتربیش

 مـار یکـه ب  یدر صورتارزشش را دارد. معموالً  شودمی صرفها آن بیماري داشته باشند، وقتی که براي

، داشته باشد از سه روز در مراجعه تربیشر یا تاخیها مراجعه نکند تیزیهر کدام از و يبرا پیگیريدر 

د تـا بـه   یـ ق نمایرا تشـو  يکنـد و و  یمار، علت را بررسیبهورز موظف است ضمن مراجعه به منزل ب
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  پزشک مراجعه کند.

  ها ضروري است)نواده (براي کلیه بیماران و خانوادهآموزش به بیمار و خا -

  ي اجتماعیهامهارت آموزش -

  در صورت لزوم هامهارت آموزش سایر -

هاي قبل از بیماري یا نـوعی شـغل حمایـت شـده در صـورت      کمک به بیمار براي بازیابی فعالیت -

  امکان 

  

  قطع درمان

و  يدسـتور و  بر اساسا یباالتر  سطح یا کاهش دوز دارو تنها توسط پزشک تخصصیقطع درمان 

  .است و نه ناگهانی "یجیتدر"ا قطع درمان یگردد. همواره کاهش دوز یانجام متوسط پزشک 

  

  عوارض دارویی

تر (مثل هالوپریـدول، تـري فلـوپرازین و    میعوارض داروهاي ضدسایکوز قدیترین شایعبرخی از 

ر یـ ر را درگیـ عضـالت ز معمـوالً  د عضالت کـه  یاسپاسم مداوم و شد( دیستونیپرفنازین) عبارتند از 

ضـالت  هـا)، ع ا منحرف شدن چشمیکند: سر و گردن (کج شدن گردن)، عضالت چشم (باال رفتن یم

ن یو در پی آن راه رفتن مداوم براي رفع ا يقرار ی(احساس ب آکاتیژیا)، زبان (اشکال در بلع و تکلم)

دیسـتونی نیـاز بـه درمـان     . هازش دستلرو (سفت شدن عضالت مخطط)  پارکینسونیسماحساس)، 

  کند.  فوري دارد و پزشک با تزریق فوري بیپریدین عضالنی آن را درمان می

 

   يموارد ارجاع فور

  دارد. یخودکش يبرا يجد يبرنامها یکه طرح  يرمایب -

  ب برساند.یآس یم دارد به فرد خاصیکند تصمیکه اظهار م يماریب -
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 دشوار باشد.  يرفتار و قرار که کنترلبی شدتژیته یا بهر، آیپذکیار تحریمار بسیب -

 م.یک بدخیبروز عارضه سندرم نورولپت -

 بد، عدم تحرك، عدم صحبت. یت طبیدر غذا خوردن، وضع يوجود اختالل جد -

 

    يرفوریاع غموارد ارج

 ازشده توسط پزشک و کارشناس سـالمت روان  ها و مداخالت انجامبا وجود آموزشکه  یمارانیب -

  کنند. یخوردن دارو امتناع م

 ص و شروع درمانید تشخییتأ يرا ندارند، برا يط ارجاع فوریکوز که شرایاسماران مشکوك به یب -

 اند. ه پاسخ ندادهیکه به اقدامات اول ییماران مبتال به عوارض دارویب -

 

   کوزیمار مبتال به پسیب يخانوادهآموزش 

  :انجام شوند چند جلسه یط توانندیی که میهاآموزش

ـ  - وراثـت و نقــش آغازکننــده و  اي نقـش زمینــه شــامل  يمــاریجـاد ب یح در مــورد علــت ایتوض

 تشدیدکنندگی استرس 

 یعیطب يماورا يهارویعدم دخالت ن -

 يهـا وجـود درمـان   :يرانه و جـد یگیاز به درمان پینو  يماریکنترل بودن بقابل قابل درمان و   -

 يها براي تسریع روند بهبودي و مداوم درمانو لزوم ادامه جد ياعارضهثر و کمؤم

لذا الزم است در صورت بـروز   .عوارض همه قابل درمان هستند قابل درمان بودن عوارض دارو: -

 به سرعت به پزشک گزارش داده شوند

 در صورت قطع دارو بدون دستور پزشک يماریاحتمال عود ب -

  یت و بازتوانیاز به حماین -

ه درمـان، اسـترس، هیجـان    ه تشدید بیماري بیانجامند (قطـع خودسـران  توانند بعواملی که می
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ند تا از انتقـاد  ید دقت نمایخانواده با ياعضاشده زیاد و اجزاي آن) و نحوه کاهش این عوامل: ابراز

توانـد  یکنـد و مـ  یمار وارد مـ یرا به ب يادین کار استرس زیکنند. ا يمار خودداریمکرر از ب يهاکردن

ز نقـش مخـرب دارد،   یمار نیش از حد از بین مراقبت بیشود. همچن يماریاحتمال عود بش یباعث افزا

 یمار نظارت، سرکشـ ین امور بیتریین و جزیترمار شامل کوچکیب يد به تمام کارهاین افراد نبایبنابرا

ا ن رفتارهـ یـ مار داشته باشـند. ا یه رفتار و حرکات بیبه کل یدر کنترل و سرکش یا دخالت کنند و سعی

مـؤثر   يمـار ید بیتواند در تشـد یز مین يریدعوا و درگ ،است که مشاجره یهیزا هستند. بدهم استرس

 باشد.

  

  جسمیشبهاختالالت 

  تعریفمقدمه و 

یا فرد بر این باور اسـت کـه یـک بیمـاري یـا       شودمی در این اختالالت، عالیم یک بیماري ظاهر

، هـا بیمـاري  به عبارتی دیگـر در ایـن   گونه نیست.اینکه در واقعیت این با وجودبدشکلی وجود دارد 

  دهد.ي جسمی نشان میهابیماري صورت عالیمشناختی خود را بهاختالالت روان

  

 علل و عالیم

اجتماعی چون سرکوب و واپس زدن خشم نسـبت بـه دیگـران بـه همـراه متوجـه        -عوامل روانی

نی که الگوي نقـش بیمـار هسـتند، در کنـار     همانندسازي با والدی ،ساختن آن خشم به سوي خود فرد

جسـمی بـا   شـبه انـد. اخـتالالت   ژنتیک و عوامل زیستی در ایجاد این اختالالت سـهیم دانسـته شـده   

هـاي متفـاوت اسـت. در    بندي این اختالالت همین نشـانه کند. مبناي دستههاي متفاوتی بروز مینشانه

  جسمی را مشاهده نمایید. شبه هايتوانید نحوه رویکرد به نشانهنمودار زیر می

  
  

 باشدیو معاینه عمومی با اختالل جسمی خاصی قابل توجیه نم ت جسمی که پس از انجام شرح حالیوجود یک شکا
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  ارجاع فوري به پزشک براي ارزیابی و درمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرکزبه پزشک  يرفوریارجاع غ                       

  

  توجه: 

هاي گذرا در مورد ابتال به یک جسمی دقت کنید. به عنوان نمونه نگرانیشبه اختاللجسمی و شبهي هانشانهمیان  به تفاوت

توان به عنوان معیاري براي تواند در برخی افراد بهنجار باشد. مدت زمان کافی و ایجاد اختالل در کارکرد روزانه را میبیماري می

  ار داد. افتراق نشانه از اختالل مدنظر قر

 عصبیبروز یک عالمت 

کاذب مثل نابینایی، فلج یا 

 تشنج

 

یلیاختالل تبد  

وجود عالیم مختلف و متنوع 

گوارشی، درد، جنسی و 

کاذبعصبی   

وجود یک یا جند 

 عالمت درد

سازياختالل جسمانی  

 اختالل درد

اشتغال ذهنی با ابتال 

 به یک بیماري خاص

اختالل 

 خودبیمارانگاري 

ر موارد اختالالت شبه یسا

یجسم  
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 بیماران و آموزش مراقبت  ،پیگیري

ـ   در این اختالالت ارادي نمی هاتولید نشانه .1 ادا "د بیمـار را ماننـد کسـی کـه     باشـد. بنـابراین نبای

 نگریست. "آوردیمدر

با بیمار روبرو نشوید. درد یا فلـج  » اینها تنها در ذهن شما وجود دارد«هیچ زمان با جمالتی مثل  .2

 است. براي بیمار واقعی

  را در زندگی بیمار ارزیابی کنید. ها آن به جاي شدت یا کیفیت عالیم، آثار .3

مـار و گـوش   ین همدلی کردن بـا ب یبیان مشکالت روانی اوست، بنابرا يبرا یشکایات بیمار راه .4

 وي کمک کند. يتواند به بهبودیات مین شکایدادن به ا

  افل نشوید.بخشی غیرقضاوتمندانه به بیمار غاز اهمیت اطمینان .5

  ها به تعداد خاصی (مثال یک بار در ماه) محدود شود و با نظم معینی انجام شود. ویزیت .6

 به بیمار کمک کنید ارتباط این عالیم را با حاالت روانی خود درك کند.  .7

طـور  در مدتی کوتاه و طی چند ساعت تا چنـد روز بـه  معموالً ها در مورد اختالل تبدیلی، نشانه .8

رود. با بیمار همدلی کنید و به او اطمینان دهید خطري جدي وي را تهدیـد  ز بین میخود اهخودب

ها طی مدت مالقـات بـا بیمـار،    نشانه نماندکند. از قضاوت کردن بپرهیزید. در صورت باقینمی

 تر بیمار را به پزشک مرکز ارجاع دهید. جهت ارزیابی دقیق

 

  شرح وظایف کارشناس 

  وادهآموزش به بیمار و خان -

 ي مختلف بسته به نیاز مراجعهامهارت استفاده از آموزش -

شرح حال بیمـار و مشـکالتی کـه در حـال حاضـر بـا آن روبروسـت از         بر اساسکارشناس باید 

باشد (مثل حل مساله، کاهش استرس یـا  ، مواردي که براي شرایط بیمار مناسب میهامهارت مجموعه

  د و آموزش دهد. فردي) را انتخاب کنهاي بینحل تعارض
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  صرع

  مقدمه 

. شودمی گفته Seizure تشنج یا ا هر نوع تظاهر بالینی،ببه هر نوع تخلیه الکتریکی غیرطبیعی مغز، 

 هـا صورت از هوش رفـتن و تکـان خـوردن انـدام    در بسیاري از موارد این تخلیه الکتریکی خود را به

 گفتـه  Epilepsyوند، بـه آن صـرع یـا    ، مـزمن و تکرارشـونده شـ   تشـنج وقتی حمالت دهد. نشان می

  شوند. می استفاده. گاه این لغات و اصطالحات جابجا نیز شودمی

باشـد کـه ناشـی از    یصورت گذرا م، نتیجه اختالل عملکرد فیزیولوژیک مغز بهبنابراین یک تشنج

ی از حمـالت  زمان و البته غیرطبیعی قشر مغز است. انواع بسیار متنـوع تخلیه الکتریکی هماهنگ و هم

تشنج وجود دارند که تظاهرات هر کدام بستگی به این دارد که اوالً اختالل عملکـرد از سراسـر قشـر    

طور منتشر آغاز شود یا تنها از یک منطقه شروع شود. ثانیـاً عملکـرد آن قسـمت از قشـر مغـز      مغز به

ضـعی (پارشـیال یـا    بـه دو دسـته کلـی مو    تشنجطور فیزیولوژیکی و طبیعی چیست؟ بر این اساس به

 پیچیـده ) و simpleخـود دو دسـته سـاده (    موضـعی . نـوع  شـود می و منتشر (ژنرالیزه) تقسیم فوکال)

)complex ( .بیمـار  و  اسـت ساده، حمله محدود به مناطق خاصی از قشر مغـز  موضعی  در تشنجدارد

ـ بسته به منطقه درگیـر در قشـر مغـز عال    لیدهد وهوشیاري خود را از دست نمی  متفـاوت اسـت   م،ی

رغـم اینکـه حملـه محـدود بـه      ، علیموضعی پیچیده تشنجدر  .ی و ....)یشنوا، ییبینا، حرکتی، (حسی

هوشیاري خود را بدون این که به زمین بیافتد، لوب تمپورال) است، بیمار مثل قسمت خاصی از مغز (

 حملـه در سراسـر مغـز منتشـر    هاي منتشر اما در تشنج کند.از دست داده و با محیط ارتباط برقرار نمی

  خورد.  دهد و به زمین میو فرد هوشیاري خود را از دست می شودمی

  شوند: یباشند، توضیح داده میترین مدر زیر چند نوع صرع که شایع

یـا صـرع    )- GTCS Generalized tonic colonic Seizure( منتشـر کلونیـک   –تشنج تونیک  -1

 افتد و دچار فاز تونیک حمله تشـنج یوشیاري خود را از دست داده و مطور ناگهانی هبیمار بهبزرگ: 

ها به سـمت بـاال   شوند و چشمیو سفت م )extendباز ( ها و تنه و گردن. در این حالت اندامشودمی
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کنند. ممکن است در این مرحله صداي شبیه جیغ یا فریاد توسط بیمـار ایجـاد شـود.    یانحراف پیدا م

و بدون پاسـخ   گشادها . مردمکشودمی اه پوست کبودله متوقف و مخاط دهان و گتنفس در این مرح

اختیار شود. این مرحلـه  شوند. ممکن است در این مرحله یا مراحل بعدي ادرار بیمار نیز بییبه نور م

کـه حرکـات ریتمیـک انقبـاض      شـود مـی  انجامد و سپس فاز کلونیک شروعیثانیه به طول م 20-10

انجامـد. بعـد از اتمـام    یطول مثانیه به 30شوند. این فاز نیز حدوداً یها شروع مت اندامانبساط عضال

 پـس از تشـنج یـا    تشنج بیمار تا چند دقیقه گیج است و نسبت به زمان و مکان شناخت نـدارد (فـاز  

Postictalگردد.  ی) و سپس به وضعیت عادي باز م  

. بیمـار  شـود مـی  سال شـروع  4-12معمول بین  طوربه و کودکیدر  :absenceکوچک یا صرع  -2

بـه  گردد. ولـی  یداده متوقف میدهد. و کاري که انجام میطور ناگهانی هوشیاري خود را از دست مهب

ه مـدت چنـد ثانیـه       یزدگی پیدا مافتد. در این حمله، بیمار حالت خیرگی و ماتنمیزمین  کنـد کـه ـب

گـردد و کـاري را کـه انجـام     یکودك به وضعیت عـادي برمـ   درنگبی انجامد. بعد از حملهمیطول به

  دهد. این حمالت ممکن است در طی روز به تعداد بسیار زیاد تکرار شود. یداده ادامه میم

از اواخـر  معمـوالً  گیـرد و  ی: حمالت از نواحی عمقی لوب تمپورال منشا مصرع لوب تمپورال -3

باشـد: ابتـدا ممکـن اسـت بیمـار      یت به شکل زیر مـ شوند. حمالکودکی یا سنین نوجوانی شروع می

ی (احسـاس غیرطبیعـی در   یاحشـا  احسـاس هـا  آن ترینخاصی داشته باشد. شایع درآمداحساس پیش

غییر غیرطبیعی نسبت به محیط، ت صورت احساسها بهاحساس این، تهوع .....) است. سایر باالي شکم

باشند. سـپس بیمـار ارتبـاط    یی با خود یا محیط ممحیط، احساس بیگانگ فرم و شکل و اندازه اشیاي

انجام  –م اتوماتیسم مانند ملچ، ملوچ کردن یدهد و عالیخود با محیط و هوشیاري خود را از دست م

تـر ماننـد درآوردن   حرکـات پیچیـده   -ها مانند کورمال کـردن سـطح زمـین   حرکات تکراري در دست

ور چیزي، دویدن، رفتار شبیه بـه تـرس و فـرار، از    چرخیدن به دور خود یا چرخش دورانی د -لباس

کوتـاهی دارد و سـپس    منگـی پـس از حملـه   دهد. بعد از اتمام این مرحله، بیمـار فـاز   یخود نشان م

. ممکن است بیمار در طول حمله، با چندین بار صدا زدن پاسخ محدود بله یا خیر نیز شودمی هوشیار
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آورد. ممکـن اسـت گـاه یـک حملـه      مـی رخ داده را به یـاد ن  بدهد. بعد از اتمام حمله، بیمار حوادث

  به یک حمله تونیک کلونیک ژنرالیزه (یعنی از حالت فوکال به منتشر) تبدیل شود.  موضعی پیچیده

  

  تب و تشنج

دار سیسـتمیک،  که در کودکان در طی یک بیماري تـب  شودمی تشنج به تشنج منتشري گفتهتب و 

  هاي مغزي ایجاد شده باشد. بدون درگیري مغز و پرده

  

  نحوه برخورد با تب و تشنج

  ا متخصص کودکان دارد.یست یبه نورولوژ ياز به ارجاع فوریماه ن 18ر سن یز تب و تشنج

 ،دقیقه ادامـه یابـد   15یا اگر بیش از ک بار تکرار شود یش از یماه اگر ب 18سن  يتب و تشنج باال

  متخصص کودکان دارد.ا یست یبه نورولوژ ياز به ارجاع فورین

  

  درمان صرع

توئین و فنوباربیتـال از  درمان صرع دارویی است. داروهایی مانند کاربامازپین، والپروات سدیم، فنی

صـورت تـک   همیشه بـه  ترین داروهاي ضدصرع هستند. پزشک درمان موارد مبتال به صرع را معروف

منظـور از   .یابدافزایش مییج دوز دارو د و در صورت کنترل نشدن حمالت به تدرکندارویی آغاز می

  . ش از یک حمله در سال نداشته باشدکنترل حمالت این است که بیمار بی

 

  برخورد با عوارض دارویی

لپتیک، عـوارض سیسـتمیک (ماننـد عـوارض گوارشـی) و عـوارض       اپیتقریباً تمام داروهاي آنتی 

لرزش، کندي حافظه) را دارند و در صورتی کـه  (مانند اختالل تعادل، سرگیجه، گیجی، منگی،  مرکزي

ه مداخلـه ندارنـد     شدید نباشند با ادامه درمان تخفیف یافته و یا برطرف می ولـی در   ،شـوند و نیـاز ـب
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صورتی که شدید باشند و باعث تغییر فعالیت روزانه و روند جاري زندگی فرد شـوند، بایـد در ابتـدا    

  کاهش حمالت تشنج عود کند، باید دارو را تغییر داد.  دوز دارو را کاهش داد. اما اگر با این

  

   شرح وظایف کارشناس

 آموزش به بیمار و خانواده -

 شرایط و نیاز بیمار  بر اساس هامهارت آموزش هر یک از -

  بیمار و ارجاع به پزشک در صورت نیاز يخانوادهارزیابی سالمت روانی  -

  

  ي آموزش دهدباید به بیمار و همراهان و کارشناسنکاتی که 

تفاوت تشنج و صرع را توضیح دهید. تشنج مشکلی مربوط به مغز است. صرع یک بیماري اسـت   -

 شود. هاي مکرر است. صرع مسري نیست و در اثر جادو یا ارواح خبیثه ایجاد نمیکه شامل تشنج

از  %75درباره ماهیت تشنج و علل احتمالی آن توضیح دهید. صرع یک بیماري مزمن است امـا در   -

اش را بـدون  طور کامل کنترل کرد و فرد خواهد توانست باقی زنـدگی ها را بهتوان تشنجموارد می

 دارو سرکند.  

 دار شوند.توانند زندگی طبیعی داشته باشند، ازدواج کنند و بچهافراد مبتال به صرع می -

 هرگز نباید کودکان مبتال به صرع را از مدرسه رفتن بازداشت. -

هـاي  ها را داشته باشند. اما باید از کـار کـردن بـا ماشـین    شغل تربیشتوانند به صرع می افراد مبتال -

 خودداري کنند. ها آن سنگین یا در نزدیکی

 تنهایی خودداري کنند.افراد مبتال به صرع باید از آشپزي روي آتش روباز یا شنا کردن به -

خوابی یا در عالوه کمخدر خودداري کنند. بهافراد مبتال به صرع باید از مصرف الکل زیاد یا مواد م -

  نامناسب است. ها آن زن قرار گرفتن برايمعرض نورهاي چشمک
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  الف) نکات مربوط به مصرف دارو:  

مصـرف شـود. مصـرف نامرتـب دارو      شدهبه مدت توصیهو طبق دستور  طور مرتببهدارو باید  -1

  باشد. یترین علت از کنترل خارج شدن حمالت تشنج مشایع

اغلب عوارض دارویی شایع، گذرا بوده و با ادامه درمان و یا پس از قطع دارو بعد از مـدت الزم،   -2

 رود.  یاز بین م

  طور ناگهانی قطع شود. قطع ناگهانی دارو خطر دارد و از این رو نباید به -3

 

  ب) اقدامات اساسی حین حمله:  

  . در کنار بیمار بمانیدتشنج تا اتمام حمله حفظ کنید و خونسردي خود را  -1

بیمار را به پهلو بخوابانید و سر بیمار هم بـه همـان طـرف باشـد تـا بهتـر بتوانـد تـنفس کنـد و           -2

 اش نشود. ترشحات دهان یا استفراغ وارد ریه

 رساننده را از اطراف بیمار دور نگه دارید. اجسام خطرناك و آسیب -3

حتـا  نیسـت و   مـؤثر  باز کردن دهان بیمار، ی�اگرفتن بیمار ها و داشتن انداماقدام خاصی مانند نگه -4

 خطر آسیب جسمی را براي بیمار دربردارند. بنابراین از این کار خودداري کنید. 

تا زمانی که بیمار هوشیاري کامل خود را بدست نیاورده اسـت از خورانیـدن آب، غـذا، دارو بـه      -5

 ید. یبیمار خودداري نما

شوند که االن تشنج خواهند کرد. در این موارد بایـد جـایی   ه متوجه میگاهی بیماران قبل از حمل -6

 که امن باشد دراز بکشند تا موقع افتادن آسیب نبینند. 

  

  ج) در موارد زیر بیمار باید سریع به مراکز درمانی برده شود: 

  طول انجامیده است. از ده دقیقه به تربیشاي که حمله -1

  ت فرد هوشیاري خود را بدست نیاورده است. حمله که بین حمال تربیشدو یا  -2
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..... که حین حمله اتفاق افتـاده   هاي بدنی مانند ضربه به سر یا سایر مناطق بدن، خونریزيآسیب -3

  است.

  

   توانی ذهنینا 

   مقدمه

) فـرد نسـبت بـه    intellectual functioningي ذهنی (هاتر بودن تواناییمعنی پایینذهنی به توانینا

 گیـري ي سـنجش هـوش انـدازه   هـا آزمون توسطمعموالً ین سایر افراد است. توانایی ذهنی افراد میانگ

ذهنی در نظر گرفته شده اسـت.   ناتوانی عنوان شاخص به هاآزمون در این 70ي کمتر از . نمرهشودمی

 ) فـرد adaptive functioningپایین بودن توانایی ذهنی منجر به ایجاد اشـکال در عملکـرد انطبـاقی (   

. به این معنی که فرد عقب مانده قادر نیست به درستی از پس کارهایی بربیایـد کـه از سـن او    شودمی

رود. کارهایی مثل رسیدگی به امور شخصی مثل نظافت، امور جـاري منـزل، ارتبـاط برقـرار     میانتظار 

  ی کار و تفریح.ي تحصیلی، توانایهاکردن با دیگران، استفاده از خدمات معمول شهري، توانایی

در  یذهن یباشد. در عقب ماندگ "سالگی 18قبل از "باید حتماً  باید توجه داشت که شروع مشکل

. شودمی دهیر دیتاخ ی، ارتباط اجتماعي، زبان، شناخت، بازیمثل رشد حرکت یتکامل هاياکثر شاخص

و  يالت رفتـار خود دارند و ممکن اسـت مشـک   یمینسبت به سن تقو يکمتر ین کودکان سن عقلیا

  مختلفی نشان دهند.  یجانیه

، یالزم به ذکر است که میزان بروز سایر اخـتالالت روانپزشـکی مثـل اخـتالالت خلقـی، اضـطراب      

از سـایر کودکـان    "تـر بیش"در این کودکان  یتوجهکمو  فعالیبیش، اختالل ییذایا ياختالل رفتارها

. کودکان شودمی بنديمتوسط، شدید و عمیق طبقهذهنی بسته به شدت به انواع خفیف،  ناتوانیاست. 

داراي نوع خفیف قبل از سنین مدرسه تفاوت فاحشی با سایر کودکان ندارند و ممکن اسـت در ایـن   

  سنین توسط خانواده تشخیص داده نشوند. 

  علل  
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ذهنی یک بیماري یکسان نیست و ممکن است علـل و عوامـل مختلفـی باعـث ایجـاد آن       ناتوانی

ه عبارتند از عوامل ژنتیک (مثل سندرم داون و سـندرم ایکـس شـکننده) یـا شـرایط محیطـی       شوند ک

یا سموم حوالی تولد،  هامنفی بر رشد و نمو طبیعی مغز دارند (مثل مواجهه با عفونت تأثیر مخربی که

  و تربیتی) و یا ترکیبی از این عوامل.اي تروما به سر، فقر تغذیه

   

  ام آنو نحوه انج ارجاع موارد

ذهنی یا موارد مشکوك به آن الزم اسـت کلیـه مـوارد     ناتوانیپس از شناسایی اولیه موارد مبتال به 

صورت غیرفوري به سطح تخصصی ارجـاع  انجام اقدامات احتمالی ضروري به براي تایید تشخیص و

 داده شوند. 

نیازمند معموالً ته باشند، ذهنی در صورتی که اختالل همزمان دیگري نداش ناتوانیبیماران مبتال به  

ارجاع مجدد به سطح تخصصی نیستند، مگر این که دچار مشکل روانپزشکی جدیدي مثل اخـتالالت  

-مشکل پـیش  بر اساسخلقی، اضطرابی، اختالالت رفتاري یا غیره شوند. در این صورت نوع ارجاع 

مبحـث اخـتالالت کودکـان     گردد و مشابه موارد ارجاع فوري و غیرفوري ذکر شـده در میآمده تعیین 

  باشد. می

  

    و خانواده انماریآموزش به ب و مراقبت بیماران پیگیري

پسـخوراند سـطح    بـر اسـاس  و مراقبت از بیمـار پـس از بازگشـت از ارجـاع      پیگیرينحوه ادامه 

  . در کلیه موارد الزم است موارد زیر به خانواده آموزش داده شود:شودمی تخصصی انجام

کودك محدود است و سرعت یادگیري این کودکان نسبت به کودکـان طبیعـی کنـدتر     يهاتوانایی -

 است. 

باید متناسب با سطح هوشی کـودك   هاتواند به این کودکان کمک کند ولی این آموزشمیآموزش  -

 تنظیم شده باشد. 
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 ي دارند.  تربیشي مختلف این کودکان نیاز به حمایت هادر موقعیت -

و وظایفی را واگذار کـرد و نبایـد از کلیـه     هاي کودك باید به او مسئولیتهابسته به سطح توانایی -

 امور معاف باشند. 

توانـد  مـی ي حمـایتی و آمـوزش   هـا آسایی براي این اختالل وجود ندارد ولی درمـان درمان معجزه -

  تاحدي وضعیت را بهتر کند.

  

  و کم توجهی فعالیبیشاختالل 

  و عالیم تعریف

ي قـرار گرفتـه و بهتـر از گذشـته تشـخیص داده      تربیشهاي اخیر مورد توجه این اختالل در سال

هـاي  اختاللی است کـه بـا نشـانه    یتوجهفعالی و کمگیرد. اختالل بیششود و مورد درمان قرار میمی

رود قراري و وول خوردن، راه رفتن در مکانی کـه انتظـار مـی   فعالی (پرتحرکی) چون احساس بیبیش

ال کـالس درس، زیــاد حـرف زدن و تحــرك و بازیگوشـی بــیش از انـدازه در کنــار     فـرد بنشـیند مــث  

هایی چـون فرامـوش کـردن وسـایل     نماید. کمبود توجه به صورتتکانشگري و کمبود توجه بروز می

هاي مدرسه، جاانداختن کلمه در دیکته، عدم توجه به سخنان بزرگترها و پرت شدن حواس به محرك

کم باید به شود. عالیم دستگوش دادن به دیگران یا انجام تکالیف دیده میمحیطی نامربوط در حین 

سالگی شروع شده باشد. الزم است ایـن   12ها قبل از ماه طول کشیده باشد و برخی از نشانه 6مدت 

  ها حداقل در دو مکان مجزا (مثال منزل و مدرسه) اتفاق بیفتد.نشانه

صـورت مخـتلط و ترکیبـی از    تـوجهی عمومـا بـه   و کـم  الیفعـ بیشالبته باید دقت کرد که اختالل 

هـاي  نشـانه حتمـاً   دهد. اما نباید تصور کرد در هر کودك دچار این اختاللهاي دو گروه رخ مینشانه

روز کنـد. بـراي طـرح        با نشـانه صرفاً  تواندفعالی وجود دارد و اختالل میبیش هـاي کمبـود توجـه ـب

رفتارهاي تکانشی بیمار باید از حد مورد انتظار براي کودکـان   تشخیص باید دقت کرد که پرتحرکی و

  سطح تکاملی زیادتر باشد. سن و همهم
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عالقگـی بـه   هایی مثل پرتحرکی، ناسازگاري، درس نخوانـدن و بـی  این کودکان با شکایتمعموالً 

شـوند. ایـن   ها و پرخاشگري براي درمـان ارجـاع مـی   دقتی در دیکتهانجام تکالیف، جا انداختن و بی

راي    هاي رایانههاي تلویزیون و بازيکودکان ممکن است عالقه زیاد به برنامه اي داشته باشـند ولـی ـب

انجام تکالیفشان رغبت نشان ندهند و موقع انجام تکالیف نیازمند نظارت دیگران باشند. ممکن اسـت  

کودکـان بزرگتـر ممکـن    خصوص در مـورد  عالیم اختالل از یک روز به روز دیگر متفاوت باشد و به

  است در حضور ارزیاب برخالف انتظار ساکت و آرام بنشینند. 

  

  درمان  

هاي غیردارویی نیـز در  درمان اصلی این اختالل، استفاده از داروهاي محرك است. انواعی از درمان

 تـوان بـه آمـوزش مـدیریت رفتارهـاي     مـی ها آن مورد این اختالل استفاده شده است که از مؤثرترین

ها جهت تایید تشخیص و شـروع  اشاره نمود. در تمام موارد در صورت وجود نشانه هاکودکان به والد

  درمان مناسب کودك باید به پزشک مرکز ارجاع شود. 

  

  شرح وظایف کارشناس

 آموزش به خانواده  -

  (آموزش فرزندپروري، فصل مداختالت غیردارویی) آموزش والدگري به خانواده در صورت لزوم -

 

  مشاوره و آموزش یاصول کل 

  به والدین در خصوص موارد زیر آموزش دهید: یتوجهکمو  فعالیبیشدر صورت وجود اختالل 

که تابستان یا تعطـیالت اثـري بـر رونـد درمـان ندارنـد       در مورد لزوم درمان طوالنی اختالل و این

 توضیح دهید.

رقراري روابط مناسـب بـا اطرافیـان،    موجب افت عملکرد تحصیلی، اختالل در ب فعالیبیشاختالل 

دریافت بازخوردهاي منفی از محیط و بـه دنبـال آن کـاهش اعتمـاد بـه نفـس و احسـاس ناکـامی و         
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  تواند اثر پیشگیرانه داشته باشد.شود. درمان میافسردگی می

که برخی از این مشکالت به دلیل وجود این اختالل است در مورد مشکالت رفتاري کودك و این

پس از رفتار مثبت بوده و مکررا تکـرار   فوريهایی که این کودکان به تشویق والدین آموزش دهید.به 

تواند از یک کاال یا هدیه براي تشویق استفاده نمود. تشویق میحتماً  دهند. الزم نیستشوند پاسخ می

اصله پـس از رفتـار   تر از برخورد معمولی بوده و بالفولی مهم است که برجسته ،لفظی یا رفتاري باشد

  شود.رفتاریشان بدتر میبدحتا باشد. این کودکان نسبت به تنبیه بدنی پاسخ مناسبی نداشته و 

  

  یذاییا ياختالالت رفتارها

  و عالیم تعاریف

سـت. اخـتالل   هـاي مختلـف ا  عالمت اصلی در این دسته از اختالالت، مشکالت رفتاري در زمینه

ه برجسـته اخـتالل   ل سلوك، دو اختالل اصلی این دسته اسـت. نشـان  و اختال ايرفتار نافرمانی مقابله

اعتنایی نسبت به خواسـت مراقبـان و بزرگترهـا اسـت. اخـتالل      ، لجبازي و بیايرفتار نافرمانی مقابله

شود و ممکن است در خارج از خانه کودك مشکلی نداشـته باشـد.   عمدتا در محیط خانواده دیده می

شـود.  کند و در ارتباط با معلمان یا اولیاي مدرسه دیده میه هم بروز میگاهی مشکل در محیط مدرس

  کودکان مبتال به این اختالل از دید دیگران کودکان لجباز و سرکشی هستند. 

در اختالل سلوك عالمت اصلی زیر پا گذاشتن قـانون و حقـوق دیگـران اسـت. تخریـب امـوال       

یم این اختالل است. تعدادي از افراد مبـتال بـه ایـن    دیگران، پرخاشگري، دزدي و فریبکاري جزو عال

  اجتماعی مبتال خواهند شد. ضداختالل بعدها به اختالل شخصیت 

  

  ارزیابی و درمان 

هاي خانوادگی براي تسهیل آموزش والدین در اي، انجام مداخلهدرمان اولیه اختالل نافرمانی مقابله

درمان اصلی این اختالل غیردارویی است و مبتنـی بـر   ي مورد نیاز براي کودك است. هامهارت ایجاد
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(آمـوزش   تقویت رفتارهـاي مناسـب و نادیـده گـرفتن یـا عـدم تقویـت رفتارهـاي نـامطلوب اسـت          

  .  ، فصل مداختالت غیردارویی)فرزندپروري

در صورت هر گونه شک به وجود اخـتالل سـلوك در اولـین فرصـت ممکـن، کـودك را جهـت        

  مرکز ارجاع دهید.  ارزیابی و درمان به پزشک

  

  مشاوره و آموزش یاصول کل 

  این موارد را به والدین آموزش دهید:

معناي کـودك یـا نوجـوان بـد بـودن نیسـت و       رفتارهاي کودك یا نوجوان در هر دو اختالل به -1

 هاي یک اختالل روانپزشکی است. نشانه

  ن مبتال را گوشزد کنید.ي والدین در مدیریت رفتار کودك و نوجواهامهارت اهمیت یاد گرفتن -2

از افزایش شدت اختالل و احتمال پیشرفت به سمت رفتارهـایی   گیريپیشاهمیت درمان را در  -3

 بند و باري جنسی یادآور شوید. چون سوءمصرف مواد یا بی

  

  اوتیسماختالل طیف 

  تعریف و مقدمه

هـاي  نـی از همـان سـال   ذه ناتوانیاوتیسم یا در خودفرورفتگی یکی از اختالالتی است که همانند 

 مبتال به اوتیسمدهد. از اولین نکاتی که در یک کودك سالگی) خود را نشان می 3اول زندگی (قبل از 

ها و چیزهایی که اطرافش هستند توجـه زیـادي نـدارد.    کند این است که کودك به آدمجلب توجه می

کنند و وقتی فرد شوند نگاه میمیمثال کودکان عادي به صورت مادرشان و سایر افرادي که نزدیکشان 

برند که بغلشـان کننـد. ولـی کودکـان مبـتال بـه       دستانشان را به شکلی باال می شودمی آشنایی نزدیک

زننـد و  لبخنـد نمـی  هـا  آن کنند، با دیدن دیگران یا در پاسخ بـه هاي دیگران نگاه نمیاوتیسم به چشم

شوند با هم سـن و  هم ندارند. وقتی هم که بزرگتر می به بغل شدن یا مورد توجه قرار گرفتناي عالقه
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  جوشند و تمایلی به انجام کارهاي دسته جمعی ندارند. ساالن خود نمی

از طرف دیگر کودکان مبتال به اوتیسم در یادگیري زبـان و ارتبـاط برقـرار کـردن بـا دیگـران هـم        

افتند را یاد بگیرند و دیرتر به حرف میها تکلم توانند همانند دیگر بچهمشکل دارند. این کودکان نمی

و تکراري باشـد.  اي توانند به خوبی حرف بزنند و کالمشان ممکن است کلیشهوقت نمییا اینکه هیچ

باشد. مـثال  اي هاي این کودکان هم تکراري و کلیشهعالوه بر این ممکن است رفتارهاي دیگر و بازي

هـاي تکـراري انجـام    زيدهنـد و بـا  عالقه نشان میها آن هاي محدود یا قسمتی ازبازيفقط به اسباب

تواننـد یـک   نمـی  هاي تخیلی انجام دهند، مثالهایشان بازيبازيتوانند با اسبابعالوه نمیدهند. بهمی

عنوان ماشین یا یک کتاب را یـک آدم تصـور کننـد. رفتارهـاي تکـراري در تنـه و       قوطی کبریت را به

آوري آنهـا،  لو و عقب و حرکات چرخشی، قطاري چیدن اشیاء یا جمـع ها به صورت حرکات جاندام

هـاي  داشتن عادات خاص و مقاومت به تغییر، توجه بیش از حد به موضوعات خاص از دیگر ویژگی

  این کودکان است.

  

  غربالگري و نحوه ارجاع 

  عبارتند از: شودمی سه سوالی که براي غربالگري اختالل اوتیسم پرسیده

  در عملکرد زبان مشکل دارد؟ ا کودكیآ -1

  ان مشکل دارد؟یو اطراف سایر کودکانبا  یکالمآیا کودك در برقراري ارتباط غیر -2

  آیا کودك حرکات تکراري یا عالیق خاص غیرطبیعی دارد؟ -3

اگر پاسخ به هر یک از این سواالت مثبت باشد باید به تشخیص اختالل اوتیسم مشـکوك شـد و   

ي در کودك بررسی کرد. در صورتی کـه  تربیشاال ذکر شدند را با دقت سایر خصوصیاتی که در متن ب

وجود اختالل در دست کم دو حیطه از سه حیطه فوق (زبان، برقراري روابط بین فـردي و رفتارهـا و   

  به روانپزشک ارجاع شود.  تربیشعالیق محدود و تکراري) محرز شود، کودك باید براي بررسی 

    پیگیريدرمان و 
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هـاي  هاي دارویی و غیردارویی است. درمانختالل اوتیسم مثل سایر اختالالت شامل درماندرمان ا

ب بـه خـود   ی، آسید، پرتحرکیشد يقراریمثل ب ،مشکالت همراهبراي کنترل و کاهش معموالً  ییدارو

 یدرمان، رفتاریشامل گفتاردرمان هاي غیرداروییدرمان .رودکار میی بها اضطرابی یخلق هايا نشانهیو 

بـه   یدهـ پاسـخ  ی (شـامل آمـوزش  مانند مدل اختالل عملکرد عصب شناخت یدرمان يهامدل یو برخ

ی، انگیختن رشـد  ل آموزشیو وسا هايبازاسباب یبه وارسکودك ق یتشوبا زش یش انگیگران، افزاید

اشکال  کالمی و آموزشرید غین تقلیهمچن ی به کودك وانیو ب یارتباط يهامهارت با آموزش شناختی

طـور معمـول نتیجـه بهتـري     شروع شوند بـه تر هاي غیردارویی اگر از سن پایین). درمانر مواردیو سا

  دارند. 

هـاي الزم دربـاره بیمـاري و عالیـم آن را بدهـد.      کارشناس سالمت روان باید به خانواده آمـوزش 

  هاي موجود را یادآوري کند. همچنین درمان

  

  موارد ارجاع 

 یحمالت تشنج 

 زننده به خودبیتارهاي آسرف 

 يپرخاشگر 

  گرانیتهاجم به د 

 از رفتن به مدرسه یاجتناب ناگهان 

 یمدت طوالنه خوردن ب امتناع از غذا 

 ا اقدام به آنی یافکار خودکش 

 سوانح و ید، آزار جنسیشد ی، تهاجم، آزار جسمییربار آدمید نظیشد يزابیع آسیمواجهه با وقا ،

  دیتصادفات شد

  يریادگیاختالالت 
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  و عالیم تعریف

صورت نـاتوانی در یـادگیري خوانـدن، نوشـتن و درك ریاضـیات      به این دسته از اختالالت عمدتاً

کنـد. توانـایی تحصـیلی و    هاي عملکرد تحصـیلی ضـعیف عمـل مـی    کند و کودك در آزمونبروز می

مزمـان نـاتوانی   نیست. اختالل یادگیري در صورت وجـود ه ها آن گفتاري این کودکان متناسب با سن

باید بیش از حدي باشد که با نقایص هوشی و توجـه در ایـن    یتوجهکمو  فعالیبیشذهنی و اختالل 

تـري از عملکـرد تحصـیلی نسـبت بـه      شود. از نظر بالینی این کودکان سطح پـایین کودکان توجیه می

  عملکرد هوشی خود دارند.

هاي میزان خوانـدن، دقـت خوانـدن و    ر زمینهتوانایی خواندن کودکانی که اختالل خواندن دارند د

  درك مطلب پایین است، و اغلب با مشکل در هجی کردن، ضعف نوشتن و تاخیر کالم، همراه است. 

در معمـوالً  شود. ایـن کودکـان   اختالل ریاضی با مشکل در محاسبات و منطق ریاضی مشخص می

یق، یادگرفتن جـدول ضـرب و انجـام جمـع     هاي جمع و تفرخاطر آوردن نشانهیادگیري نام اعداد، به

  اعداد با مشکل روبرو هستند.

هاي نوشتن است. این کودکان بدخط هستند. حروف در اختالل نوشتاري، نقص اساسی در توانایی

نویسند و در نوشتن کلماتی چون خواندن مشکل دارند. اگر در دیکته کـودکی بـه جـاي    را وارونه می

د به این اختالل شک کرد. البتـه بـدیهی اسـت وجـود تنهـا یـک اشـتباه        دیدید بای "خاندن"خواندن، 

هاي اولیه دبسـتان مـورد   در همان سالمعموالً کننده اختالل یادگیري نیست. اختالالت یادگیري مطرح

  شود.  گیرد و در صورت آگاهی کافی تشخیص داده میتوجه قرار می

  

  درمان  تشخیص و

حصیلی جدي روبرو هستند که ممکن اسـت بـا همـین شـکایت     با مشکالت تمعموالً این کودکان 

ها مشـکل تحصـیلی را خواهـد    این اختالالت از نظر پنهان مانده و کودك سالمعموالً مراجعه نمایند. 

توانـد از  موقع کودك بـراي انجـام مـداخالت درمـانی مـی     لذا تشخیص زودهنگام و ارجاع به .داشت
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  نماید. گیريپیشمشکالت بعدي 

اختالل یادگیري مبتنی بر آموزش و تمرین مداوم است. بازخورد مثبت بـه کـودك زمینـه را    درمان 

  سازد.  تر اجتماعی و تحصیلی مهیا میبراي پیشرفت بهتر وي و عملکرد مناسب

  

  مشاوره و آموزش یاصول کل

ا بـراي  ها رآن ناشی از وجود این اختالل است ومشکالت تحصیلی کودك  به خانواده یادآور شوید که

بخواهیـد  و تاکید کنید اهمیت پرهیز از سرزنش کردن کودك همچنین باید بر اقدام به درمان ترغیب نمایید. 

. مهم است خانواده بداند کـه کـودك   بازخورد مثبت بدهند هاي هر چند کوچک به اوپیشرفتدر مقابل که 

  اشی از تنبلی نیست. دچار یک اختالل نیازمند درمان است و عامل مشکل او ارادي و مثال ن

  

  کیاختالل ت

  تعاریف و عالیم

طـور شـایعی   انـد، کـه بـه   هـدف، مکـرر و تکـرار شـونده    ها حرکات یا صداهاي ناگهانی، بیتیک 

صـورت ارادي  پذیرند. فرد ممکن است بـه ناخواسته و یا در پاسخ به یک تمایل درونی قوي انجام می

هاي تشدید یا تخفیف دارد شود. تواتر تیک متفاوت و دوره هاآن مدت کوتاهی مانع انجامبتواند براي 

ات یا اصوات ناگهـانی،  و ممکن است به شکل حرکات ارادي یا صدا درآوردن باشد. تیک ساده حرک

توانند به شکل حرکـات مـنظم و هدفمنـدتر یـا اصـوات      هاي پیچیده میولی تیک ،اندمعنیکوتاه و بی

  ایند. مشخص (مثل ناسزا گفتن) تظاهر نم

  

  درمان  

که تیک اسـترس زیـادي را بـر فـرد یـا      در انواع اختالالت تیک درمان دارویی الزم نیست مگر آن

هـاي رفتـاري در   اي از روشتوجهی ایجاد کرده باشد. مجموعهخانواده تحمیل و اختالل عملکرد قابل
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  گیرد.  درمان این اختالل مورد استفاده قرار می

  

  شاصول کلی مشاوره و آموز

 در صورت وجود اختالل تیک به والدین در خصوص موارد زیر آموزش دهید:

ایـن حرکـات را تولیـد     دلیل نقص در سیستم اعصاب مرکزي است و کودك عمـداً این اختالل به -

 کند.نمی

 به والدین در مورد لزوم درمان دارویی توضیح دهید. -

م و زیـاد شـود، در نتیجـه نبایـد     به والدین آموزش دهید که در طول درمان ممکن است عالیم کـ  -

 درمان را بدون اجازه پزشک قطع کرد. 

 خاطر تیک به کودك تذکر ندهند.هاي کودك توجه نکنند و بهبه والدین آموزش دهید که به تیک -

گذشـته باشـد   ها آن خصوص زمانی که مدت زمان کمی از شروعها گذرا هستند بهبسیاري از تیک -

  .بخشی کنیدناندر این خصوص به والد اطمی

  

  یاختالالت دفع

  تعاریف و عالیم

که این اتفاق در شود. زمانیکنترل دفع ادرار و مدفوع به مرور و در جریان تکامل کودك کسب می

ه گردد. این اخـتالالت بـه دو دسـت   مدت زمان مورد انتظار رخ ندهد تشخیص اختالل دفعی مطرح می

 سـالگی طبیعـی تلقـی    5شـود. شـب ادراري تـا حـدود     اختیاري مدفوع تقسیم مـی شب ادراري و بی

 7ماه (یا یـک بـار در مـاه در کـودك بـاالي      بار در  چه حداقل دوسالگی چنان 5. بعد از سن شودمی

طبیعـی  ث رنج و افت عملکـرد شـدید شـود غیر   که بروز آن باعماه اتفاق افتد یا این 3مدت به سال) 

هـاي نامناسـب حـداقل    صورت غیرارادي یا تعمدي در محلشود. به دفع نامتناسب مدفوع بهتلقی می

کودکان دچار ایـن اخـتالل در    شود.سال اطالق می 4ن باالتر از ماه در کودکا 3مدت یک بار در ماه به
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  نفس پایینی دارند. ارتباط با همساالن دچار مشکل بوده و اعتمادبه

  

  درمان

ی محتمل رد شـود. در نتیجـه در هـر کـودکی بـا      هاي طبپیش از هر نوع اقدام درمانی باید اختالل

کودك را جهت ارزیابی به پزشک مرکز ارجاع دهید. در درمان شب ادراري حتماً  شک به این اختالل

عنـوان درمـان   سازي نظیر تشکچه و زنگ و استفاده از جدول رفتـاري بـه  هاي شرطیاستفاده از روش

سـازي و رفتـاري بـر حسـب     هاي شرطیع نیز روشاختیاري مدفوکننده است. در بیدارویی کمکغیر

زاي محیطـی و اخـتالالت   اختیاري مدفوع باید به عوامـل اسـترس  نوع اختالل مفید است. در مورد بی

  توجه نمود.   تربیشهمراه 

  

  اصول کلی مشاوره و آموزش

 اختیاري ادرار به والدین آموزش دهید که: در صورت وجود بی

 اتش نیازمند درمان است.تأثیر دلیل عوارض ومحدودشونده است ولی بهد خوداراین اختالل در اکثر مو - 

 کند.کار نمیکودك عمدا اقدام به این -

 خاطر این اتفاق تنبیه بدنی نکنند.هرگز کودك را به -

 هاي رفتاري و دارویی توصیه شده از اهمیت زیادي برخوردار است.درمان و انجام روش پیگیري -

 

 مدفوع به والدین آموزش دهید که: اختیاريدر مورد بی

 خاطر این رفتار تنبیه بدنی نکنند.کودك را به -

 ها در رژیم غذیی تاکید کنید.در صورت وجود نوع احتباسی همراه با یبوست به لزوم استفاده از ملین - 

  درمان آموزش دهید. پیگیريدر خصوص  -

  لکنت زبان
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  تعاریف و عالیم

شود. در لکنت زبان مشـکل در حفـظ جریـان    کالم دیده می صورت نقص در روانیلکنت زبان به

شـود. هـر چنـد    سـالگی آغـاز مـی    9تا  5/1تولید اصوات گفتاري است. لکنت زبان عموما بین سنین 

تـر اسـت. در برخـی    سالگی در دامنه سـنی ذکرشـده بـیش    7تا  5و  5/3تا  2احتمال شروع در سنین 

صورت همزمـان ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد.       ر نیز بهکودکان مبتال دیگر اختالالت زبان و گفتا

تـدریج  کند و بهها بروز میشود و به مرور و طی هفتهصورت ناگهانی آغاز نمیگاه بهلکنت تقریبا هیچ

در زمان شدت نیز ممکـن اسـت در حـین    حتا یابد. با این وجود فراوانی بروز و شدت آن افزایش می

  آواز خواندن از بین برود. هایی چون روخوانی با فعالیت

هـایی  هبینی وقوع لکنت، پرهیز از کاربرد اصوات یا واژهاي همراهی چون پیشاحتمال وقوع نشانه

هایی چون تیک یا لرزش رود و یا نشانههایی که احتمال بروز لکنت در آن میمعین، پرهیز از موقعیت

  در حین سخن گفتن وجود دارد.  لب و چانه

  

  درمان

ترین روش درمانی در این دسته اختالالت است. در اختالل لکنت در مؤثر ور کلی گفتاردرمانیطبه

توان کمک گرفت. آموزش والـدین  هاي ایجاد آرامش و تمرین تنفس نیز میکنار گفتاردرمانی از روش

اد ز اهمیت است، چون عدم درمان لکنت منجر به بروز اعتمیو توجه به روابط اجتماعی کودك نیز حا

  شود.  به نفس پایین کودك، ضعف خودپنداره و اضطراب اجتماعی در وي می

  

  اصول کلی مشاوره و آموزش

 در صورت بروز لکنت به والدین آموزش دهید که:

اند از کلمه لکنت استفاده ن نشدهیگاهی ناروانی کالم بخشی از فرایند رشدي است پس تا مطم -1

 نکنند. 
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 دشونده است.در بسیاري موارد لکنت خودمحدو -2

 ن انجام شود.حال الزم است مشاوره با متخصصابا این -3

 براي صحبت کردن کودك را تحت فشار قرار ندهند. -4

 به لکنت کودك توجه نکنند. -5

 در زمان صحبت کودك با حوصله به او گوش دهند و از عباراتی مثل زود باش استفاده نکنند. -6

 ره طبیعی داشته باشند.موقع صحبت با اضطراب به او نگاه نکنند بلکه چه -7

 در حین صحبت با کودك اشتباهات تلفظی او را اصالح نکنند. -8

 گاه به او نگویند چکار کند تا لکنت نداشته باشد.در حین صحبت هیچ -9

  گاه براي یافتن کلمه یا اداي آن به کودك کمک نکنند.هیچ -10

  

  عادات خاص

و یـا رفتارهـاي شـبیه    نـاخن   هاي خاص مثـل مکیـدن شسـت، جویـدن    در صورت وجود عادت

 ارضایی موارد زیر را به والدین آموزش دهید: خود

 در برابر این رفتارها واکنش تند نشان ندهند و از تنبیه بدنی استفاده نکنند. -1

 تفاوت بوده، چهره نگران یا مضطرب نداشته باشند.در برابر این نوع رفتارها کامال بی -2

بینی کرده و شرایط را بـه نحـوي تغییـر    قعیت را پیشتا جاي ممکن قبل از بروز این رفتارها مو -3

 دهند که کودك فرصت بروز رفتار را پیدا نکند.

مستقیم کودك را به فعالیت دیگـري مشـغول   صورت غیردر صورت بروز رفتار در همان ابتدا به -4

 نمایند.

 ن مراجعه نمایند.ار با وجود این اقدامات به متخصصادر صورت تداوم رفت -5
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  یخودکش

  دمهمق

طور متوسط روزانـه  آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بر اساس

افتـد. بررسـی رونـد خودکشـی در     سـال اتفـاق مـی    29مورد خودکشی در کشور با میانگین سنی  13

 در 3/1طـوري کـه میـزان خودکشـی از     دهـد بـه  توجهی را نشان مـی هاي گذشته ایران رشد قابلسال

  رسیده است.1393در سال هزار نفر جمعیت در صد 4/6به  1363ار نفر در سال هزصد

رفتارهـاي خودکشـی    (risk factors)از خودکشی، شناسایی عوامل خطر  گیريپیشهاي در برنامه

اند مـردان مجـرد، زنـان تـازه ازدواج     شده در ایران نشان دادهاهمیت بسیار است. مطالعات انجام زیحا

دار در معرض خطر باالتر براي آموز و نوجوان، مردان بیکار، و زنان خانهو پسران دانشکرده، دختران 

ترین علل خودکشی است، بدین ترتیـب شناسـایی بـه موقـع     اقدام قرار دارند. افسردگی یکی از شایع

ا بـه  تواند اقدام به خودکشی و مـرگ ناشـی از آن ر  افراد افسرده و درمان مناسب و کامل این افراد می

  میزان زیادي کم کند.  

  

  غربالگري  

افکار خودکشی را با استفاده از سواالت زیر ارزیابی نمایید. از فکر خودکشی باید بـا صـراحت و   

  مستقیم پرسید. 

  اید؟کنید از زندگی سیر شدهآیا در حال حاضر احساس می -1

  رسید؟کنید که کاش زندگی شما به پایان میآیا در حال حاضر آرزو می -2

 کنید که خود را از بین ببرید؟آیا به این فکر می -3

  در صورت وجود فکر خودکشی بیمار را به پزشک مرکز ارجاع دهید. 

  

  د انجام شودیبامالقات با پزشک که تا زمان  یاقدامات

  بیمار را تنها نگذارید.  -
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  هید.  خطرناك، وسایل تیز و برنده، داروها و سموم را دور از دسترس بیمار قرار د ياشیا -

  مراقب احتمال صدمه زدن بیمار به خودش یا اطرافیان باشید.  -

  به بیمار فرصت دهید افکار و احساسات خود را آزادانه بیان کند و با وي همدلی نمایید.  -

هـاي  از پند و اندرز و قضاوت زودهنگام در مورد بیمار بپرهیزید. گاهی تنها گوش دادن به صحبت -

  کننده باشد. تواند بسیار کمکبیمار می

  به خانواده جهت حمایت و نظارت نزدیک اطالع دهید.  -

 طور مشروح تشخیص، علت و اقدامات درمانی خود را ذکر نمایید.در تمام موارد ارجاع به -

  
  

  چند توصیه

کنند نادرست است و هر بیماري که تمایل به خودکشی را این باور که بیماران با افکار خودکشی آن را عملی نمی -

  کند باید به دقت ارزیابی و تحت نظر قرار گیرد.وان میعن

در صـورت برگشـت افکـار    تأکید کنیـد کـه    گردد.ن وي بگویید گاه افکار خودکشی دوباره برمیبه بیمار و مراقبا -

  به شما مراجعه نمایند.  سرعتخودکشی به

 شود. پرسش در مورد خودکشی موجب افزایش خطر اقدام به خودکشی نمی -

هاي مشـابهی داشـته کـه    خصوص اگر در گذشته دوره؛ بهتی بودن احساس غیرقابل تحمل بیمار تأکید کنیدبر موق -

  بهبود یافته است. 

تواند میزان خودکشی را افزایش دهد، پخش خبر مربوط به خودکشی یک نفر در بین مردم از جمله عواملی که می -

ی را پخش نکنید و هم توصیه کنید دیگـران از ایـن کـار    باشد. پس هم خودتان خبر خودکشآن محل یا منطقه می

  خودداري کنند. 

  



 

118 

 

  

  

  

  مجموعه مدیریت سالمت روان براي کارشناسان سالمت روان
  

 هفتمفصل 
  

 
 

  

  مداخالت غیردارویی
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د بتوانیدروپس از مطالعه این فصل انتظار می  

 ها را بدانیدهاي شناختی را بشناسید و نحوه آموزش آنمهارت 

 ها را بدانیدهاي اجتماعی را بشناسید و نحوه آموزش آنمهارت 

 ها را بدانیداي را بشناسید و نحوه آموزش آنهاي مقابلهمهارت 

 ها را بیان کنیدعوامل خطر خودکشی و نحوه پرسش آن 

 رش دارویی را نام ببریدعوامل مؤثر در بهبود پذی 

  انیدا بدرنکات الزم براي کاهش هیجان ابرازشده توسط خانواده بیمار مبتال به سایکوز 

 نکات الزم براي آموزش به والدین در زمینه فرزندپروري را توضیح دهید 
 

 عناوین فصل

 ها  آموزش مهارت 

o لهگیري، حل مساهاي شناختی: خودآگاهی، تصمیممهارت 

o فرديهاي بینهاي اجتماعی: ارتباط مؤثر، حل تعارضمهارت 

o اي: استرس، خشم، اضطراب، غمگینی و افسردگیهاي مقابلهمهارت 

 بررسی احتمال خودکشی و مقابله با آن 

 بهبود پذیرش دارویی 

 مشاوره خانواده براي بیمار مبتال به سایکوز 

 فرزندپروري  
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  هامهارت آموزش

باشد. هاي حل مشکالت مراجع میترین استراتژيآموزي یکی از مهمطور که ذکر شد مهارتهمان

ي تربیشدر فرایند مداخالت روانی اجتماعی کاربرد ها آن که آموزش هامهارت در اینجا یک سري از

ی و اجتمـاع  یشخصـ  يهـا مهـارت  کامـل از یک مجموعه تقریبـا  ها آن دارد، توضیح داده شده است.

دشوار  يهاتیموقع ارتباط سازنده و سالمی با دیگران برقرار کنند،د تا نکنیکمک مافراد به هستند که 

اي سازنده يمقابلههاي منفی خود ها و هیجانبا استرس ت کنند،یریخود را مد یز زندگیبرانگو چالش

که  ییهابیو از خود در مقابل خطرات و آسداشته باشند  یدر زندگ یسالم يهاانتخابداشته باشند، 

تواند هم براي افرادي که مبتال می هاارتمه بنابراین آموزش این شوند، محافظت کنند.یبا آن مواجه م

به اختالالت مختلف روانپزشکی مثل اسکیزوفرنیا، اختالل دوقطبـی و افسـردگی و اضـطراب هسـتند     

دالیلی دچار مشکالتی در روابط بین فـردي یـا مـدیریت کارهـاي     مفید باشد و هم براي افرادي که به

زننده به خود و دیگـران دور  رفتارهاي پرخطر یا آسیب را ازها آن اند راهگشا بوده وروزمره خود شده

توان براي افراد مختلف بسته به مشکلی که دارنـد از  می هامهارت نگاه دارد. البته با توجه به تنوع این

  .یک یا چند مهارت استفاده کرد

  

  هامهارت انواع

و اجتمـاعی اسـت   ي شخصی هامهارت ي زندگی یک مجموعه ازهامهارت طور که ذکر شدهمان 

روانـی اجتمـاعی بـه آن نیـاز      شیو رفاه و آسـا  یت از زندگیداشتن احساس رضا يکه همه افراد برا

 ،یشـناخت  يهـا مهـارت  را بـه سـه دسـته   هـا  آن توانیم یدارند ول یانواع مختلف هامهارت نیادارند. 

  اي تقسیم کرد.اجتماعی و مقابله

  

  ي شناختیهامهارت -الف

و حل مساله است به  يگذارهدف ي،ریگمی، تصمیکه شامل مهارت خودآگاه یتشناخ هايمهارت
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بـر  ها، استعدادها، نقاط ضعف، عالیق و اهداف خود را بهتر بشناسـند و  توانایی کند کهمیافراد کمک 

اي را رشد داده و اهداف مناسبی را براي زندگی خـود وضـع کننـد.    بینانهنفس واقعهآن اعتمادب اساس

هاي درسـت و سـالمی گرفتـه و    کند که تصمیمبه افراد کمک می هامهارت این، این دسته از برعالوه 

بـه افـراد بـا     هـا مهارت اي حل کنند. بنابراین، آموزش اینصورت سازندههمشکالت زندگی خود را ب

هاي مختلف زندگی خـود مشـکل   گذاري در زمینهنفس و کسانی که در زمینه هدفهمشکالت اعتمادب

هاي مهمی در زندگی خود مواجه هسـتند، مفیـد خواهـد بـود.     گیريهاي تصمیمیا با موقعیت ارند ود

راي  هـا  آن است، زیراکننده این، آموزش مهارت حل مساله، براي تمام انواع مراجعان کمک عالوه بر ـب

  اند. شناس مراجعه کردهحل مشکل و یا مشکالت خود به مشاور و یا روان

  

  خودآگاهی

کمـک  است. خودآگاهی مهارتی است که به افـراد  ق و کامل خود یشناخت دق یی، توانایآگاهخود

ق خـود  یـ هـا و عال هـا و اسـتعدادها، اهـداف و ارزش   ییتوانـا  بر اسـاس و خود را  یکند تا زندگیم

شـامل شـناخت ابعـاد     یداشته باشند. خودآگاه یدر زندگ يتربیشت یکند و احساس رضا يزیرهیپا

  اشاره شده است.ها آن ر بهیت که در زاس یمختلف

خـود در   يهـا و اسـتعدادها  ییشـامل شـناخت توانـا    ین بعد از خودآگاهی: انقاط قوت و ضعف -

است. شناخت نقاط قوت و ضـعف خـود    یو اجتماع ي، هنری، ورزشیلیمختلف تحص يهاحوزه

رشـد و   يبرارا نه الزم ی، زمودشمی نانهیبنفس واقعکه موجب اعتماد بهنیا ها عالوه برنهین زمیدر ا

 کند.یز فراهم میها و استعدادها نییت توانایتقو

ـ یترک یهـر انسـان  : یات مثبت و منفیشناخت خصوص - اسـت.   یات مثبـت و منفـ  یاز خصوصـ  یب

ـ تقو ينـه الزم را بـرا  یهـا زم یژگـ ین ویق ایشناخت دق ات مثبـت و برطـرف کـردن    یت خصوصـ ی

 ش دهد.ینفس فرد را افزاتواند عزتیرو منیآورد و از امیفراهم  یات منفیخصوص
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 قیـ ک سکه هسـتند و شـناخت دق  ی يها دو رومسئولیتحقوق و ها: مسئولیتشناخت حقوق و  -

 ین بخـش از خودآگـاه  یـ گران خواهد شد. ایوالنه در قبال خود و دئمس یک زندگیموجب ها آن

 .شودمی ز محسوبیاز وجود نتعارض و ابر يگران شامل حل سازندهیشرط ارتباط مؤثر با دشیپ

  

  حقوق اساسی 
 حق بیان افکار، عقاید و احساسات حق برآورده شدن نیازهاي اساسی مثل غذا و پوشاك

حق سالم بودن مثل هواي سالم، غذاي سالم و دسترسی به امکانات 

 بهداشتی
 حق گوش داده شدن و جدي گرفته شدن

 هاي خوداولویتن حق داشت حق داشتن ارتباط و مشارکت اجتماعی

 حق در خواست کردن چیزهاي مورد نیاز حق داشتن حریم خصوصی

 حق نه گفتن بدون احساس گناه حق با احترام رفتار شدن

 
 

 ینوجوان يدورهف ین تکالیتراز مهم یکیها شناخت اهداف و ارزشها: شناخت اهداف و ارزش -

 موجـب  ین بعد از خودآگـاه ین، ایا وه برکند. عالیم میرا ترس يو یر زندگیاست که نقشه و مس

 رد و مطـابق بـا  یـ خود بگ يهااهداف و ارزش بر اساسخود را  یزندگ يهامیکه فرد تصم شودمی

 نده خود را بسازد.یو آ یزندگها آن

ن یـ اق دارد. شـناخت ا یل و اشـت یـ مهـا  آن است که فرد نسبت به ییزهایق چیعالق: یشناخت عال -

باشـد   یحـ یو تفر ی، ورزشـ ی، اجتماعي، هنری، ادبیمختلف علم يهاحوزهتواند در یق که میعال

ـ داشـته باشـد و بـه ا    يتـر بـیش توجه ها آن خود به يهايزیرکه فرد در برنامه شودمی موجب ن ی

 ش دهد. یافزا یت خود را از زندگیب احساس رضایترت

ند و یوشـا از احساسـات خ  یعیف وسـ یـ خـود ط  یهـا در طـول زنـدگ   انسانشناخت احساسات:  -

کنند. شناخت احساسـات و  یره را تجربه میغ ، غم، ترس، اضطراب، شرم ويند مانند شادیناخوشا

و  شیند را افـزا یاحساسات خوشـا  يکند تا احتمال تجربهیآن به فرد کمک م يزندهیعوامل برانگ

بله با شرط مهارت مقاشین، شناخت احساسات، پیا ند را کاهش دهد. عالوه بریاحساسات ناخوشا

 است. یمنف يهاجانیه
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 یري  گمتصمی

هـا  آن يکـار را بـرا  نیـ است کـه ا  يابزار يریگمیسازند و تصمیش را میخو یها خود زندگانسان

سـت.  یهـا هوشـمندانه ن  يریگمین تصمیشه ایهم یرند ولیگیم میدهد. اگرچه همه افراد تصمیانجام م

ز چنـدان  یآن ن یمنف يامدهایت است پیاهمیو ب ککوچل یغلط مربوط به مسا يهايریگمیتصم یوقت

بوده و گاه  يند آن جدیناخوشا يامدهایاست، پ یل مهم زندگیمربوط به مسا یوقت یول ،ستین يجد

  شده است:ح داده یتوض یمنطق يریگمیتصممراحل سبک  ریماند. در زمی یتا آخر عمر باق

رد کـه در  ید بپـذ یابتدا فرد با یمنطق يریگمیتصم يبرا -يریگمیت تصمیمواجه شدن با موقع .1 

است که به  یرونیو ب یکار مستلزم باز بودن به اطالعات دروننیقرار دارد. ا يریگمیت تصمیک موقعی

  قرار دارد. يریگمیت تصمیدهد که در موقعیام میپ يو

ق یـ ن، دقصورت روشي بهریگمیت تصمید موقعین مرحله بایدر ا -يریگمیت تصمین موقعییتع. 2

م یتصـم  یبداند که قرار اسـت در مـورد چـه موضـوع     قیدقطور بهمشخص شود تا فرد  یو اختصاص

  رد.یبگ

ز یـ هـا و ن دهیا يد با استفاده از بارش فکرین مرحله فرد بایدر ا -مختلف يهانهیدا کردن گزیپ .3

دا کند. نکته مهـم  یپ وجود دارد، يریگمیت تصمیرا که در موقع یمختلف يهانهیگز گران،یمشورت با د

  ها.ت آنیفیهاست و نه کنهیت گزین مرحله، کمیدر ا

 یمثبـت و منفـ   یاحتمال يامدهایپ بر اساسمختلف  يهانهین مرحله گزیدر ا -هانهیگز یابیارز .4

با اهـداف و   یتواند شامل هماهنگیامدها میشوند. مالك مثبت بودن پیم یابیگران ارزیخود و د يبرا

  گران باشد.یخود و د یو روان یش جسمیمحسوس و رفاه و آسا يهاگران، پاداشید دییأها، تارزش

ن یتـر مثبـت و کـم   يامـدها ین پیتـر بـیش کـه   يانـه ین مرحله گزیدر ا -نهین گزیانتخاب بهتر .5

 بر اسـاس نه ین گزین است که بهترین قسمت ای. نکته مهم در اشودمی را دارد انتخاب یمنف يامدهایپ

بـودن هـر    یا منفیب مثبت یا ضریشود بلکه وزن یانجام نم یمثبت و منف يامدهایساده پ يجمع جبر

  رد.یگد مورد توجه قرار یامد است که بایپ
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را  یک نقشـه عملـ  ید ینه انتخاب شد باین گزیبهتر یوقت -میتصم ياجرا يبرا يزیربرنامه .6  يـب

ـ با یدر چـه زمـان   ییکارهـا خته شود و در آن قدم به قدم مشخص شود که چه یآن ر ياجرا د انجـام  ی

  شود.

-م گرفتـه یانجام شده، تصـم  يزیربرنامه بر اساسن مرحله یدر ا –آن یابیم و ارزیتصم ياجرا .7

  رد.یگیقرار م یابیآن مورد ارز یواقع يامدهایپ بر اساسشده اجرا شده و سپس 

  

  لهاحل مس

ل کوچک ین مسایاز ا یاست. برخ همسالطور مداوم در حال حل هخود ب یانسان در سرتاسر زندگ

 یل دشـوار و بغرنجـ  یگر، مساید یبرخ یندارند ول يادهیچیل پیه و تحلیاز به تجزیو ن هستندو ساده 

اسـت کـه بـه افـراد کمـک       یمهارت مسالهطلبند. حل یرا م يادهیچیمنظم و پ يت فکریهستند و فعال

حـل   ياصورت مؤثر و سـازنده به را یزندگ يها، مشکالت و چالشیکند تا با تفکر منظم و منطقیم

  کنند.

ه هـم  یار شـب یبا هم دارنـد و لـذا مراحـل آن بسـ     یکیارتباط نزد يریگمیو تصم مسالهند حل یفرا 

  آمده است. مسالهر مراحل حل یهستند. در ز

  

  مسالهرش یپذ. 1

حـل آن   يا) متعهد کردن خود به تـالش بـر  2و ( مساله) اعتراف به وجود 1شامل ( مسالهرش یپذ

ش دهنـد شـامل فهرسـت کـردن     یافـزا  مسالهحل  يتوانند تعهد فرد را برایکه م ییهاياست. استراتژ

ص و برطـرف کـردن   یحل نکردن مشـکل و تشـخ   يامدهاین پیحل مشکل، تصور کردن بدتر يایمزا

  .شودمی مسالهند حل یاست که مانع از ورود به فرا یموانع

  

  ف مشکلیتعر. 2
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ن ییز تعیحل آن بلکه احساس فرد نسبت به قابل حل بودن آن را ن ینها چگونگف مشکل نه تیتعر

 که مشکل قابل حل در نظر گرفتـه شـده و   شودمی مشکل، موجب یق و اختصاصیف دقیکند. تعریم

  شناخته و حل شود.  یدرستبه

  

  مختلف يهاحلدا کردن راهیپ. 3

را  يهاحلگران راهیمشورت با د و يد با استفاده از روش بارش فکرین مرحله بایا در  يمختلف ـب

در مـورد   یابیگونه قضاوت و ارزچید هین مرحله آن است که نبایدا شود. نکته مهم در ایحل مشکل پ

  مخصوص مرحله بعد است. یابی. ارزشودمی هادهیان آزاد ایرد چون مانع جریها صورت بگحلراه

  

  هاحلراه یابیارز. 4

در هـا  آن زان مـؤثر بـودن  یو م یمنف مثبت و يامدهایپ بر اساسمختلف  يهاحلن مرحله، راهیدر ا

  شوند.یم یابیارز مسالهحل 

  آن ياجرا يبرا يزیرو برنامه حلن راهیانتخاب بهتر. 5

توانـد  یا مـ یب را دارد و ین معایترد و کمین فوایتربیشباشد که  یحلراه تواندمی یانتخاب حلراه

تـر از انتخـاب واحـد    ب آن کـم یـ و معا تـر بـیش آن  يایـ مختلف باشـد کـه مزا   يهاحلاز راه یبیترک

  هاست.آن

  

  حلمؤثر بودن راه یابیارز. 6

کـه در  یرد. در صورتیگیقرار م یابیدر حل مشکل مورد ارز حلزان مؤثر بودن راهین مرحله میدر ا

 یبرگشـت و بررسـ   یبه مراحل قبل دیمؤثر نبوده با یانتخاب حلن مرحله مشخص شد که راهیا يانتها

د به آن توجـه داشـت   یکه با یکرد که در کدام مرحله، مشکل وجود داشته است. در هرحال نکته مهم

ـ فقـط   یانتخـاب  حلوجود ندارد و راه حلک راهیحل مشکالت، فقط  ين است که برایا  حـل ک راهی
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  را انتخاب کرد. يگرید حلتوان راهیمؤثر نبود م یحلن اگر راهیاست. بنابرا یشیو آزما یموقت

  

  ي اجتماعیهامهارت -ب

کـه منطبـق بـر عـرف      ينحوبه گران استیبا د مؤثر ارتباط يمهارت برقرار ی،اجتماع هايمهارت

توان به ي اجتماعی را میهامهارت اي داشته باشد.براي هر دو طرف بهره و سود دوجانبه ،جامعه بوده

 فـردي تقسـیم کـرد. آمـوزش ایـن     ی و مهارت ایجاد و حفـظ روابـط بـین   ي ارتباطهامهارت دو گروه

هاي اجتنابی و افراد مبتال بـه اضـطراب اجتمـاعی    براي افراد با مشکالت ارتباطی، شخصیت هامهارت

 تـأثیر  هـاي پرخطـر تحـت   تواند به افراد کمـک کنـد تـا در موقعیـت    این می سودمند بوده و عالوه بر

  و از سالمت خود محافظت کنند. ندریر نگفشارهاي منفی دیگران قرا

  

  مهارت ارتباط مؤثر

ـ یام اسـت  یـ افت و ارسال پیند دریفرا ،ارتباط ق آن افکـار، احساسـات،   یـ کـه از طر  ينـد یفرا یعن

م. یکنیافت میگران را درید يازهایافکار و احساسات و ن ،خود را ابراز کرده يهاتیها و شکاخواسته

ـ فیو بهبود ک یروان ،یسالمت جسم يثر در ارتقاارتباط مؤ يبرقرار ییتوانا  ینقـش مهمـ   یت زنـدگ ی

ک منبـع مهـم لـذت و    یانسان  یت اجتماعیل ماهیدلبه گرانیارتباط با د يک سو برقراریرا از یدارد ز

از  تـر بـیش  يخـوب موجـب برخـوردار    یگر روابط اجتماعید يو از سو شودمی محسوب یشادکام

ـ  یسـالمت جسـم   ينقش آن در ارتقـا  که شودمی یت اجتماعیشبکه حما از  گیـري پـیش و  یو روان

  ده است.یبه اثبات رس یاجتماع یروان يهابیآس

ان افکار، احساسات و یاز ب یو نوع خاص یرکالمیو غ یارتباط کالم یارتباط شامل دو مؤلفه اساس 

  .شودمی دهیازهاست که ابراز وجود نامین

  

  ارتباط کالمی -الف
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  صحبت کردن .1

احساسـات و   ،ق آن افکـار یـ هـا از طر و انسـان  اسـت ام یـ سـال پ رن شکل ایترت کردن مهمصحب 

ـ  ینقش مهم ین کانال ارتباطیکنند. استفاده مؤثر از ایان میخود را ب يهاخواسته -نیدر بهبود روابط ب

تفاهم و ءجـاد سـو  یبا اصول درست صحبت کـردن موجـب ا   ییگر عدم آشناید يدارد و از سو يفرد

  ر آمده است:یصحبت کردن در ز ی. اصول و قواعد کلشودمی يفردنیب يهاتعارض

 روشن و واضح صحبت کردن و عدم استفاده از کلمات و عبارات مبهم و دو پهلو 

 الت و نوع رابطه با طرف مقابلیاستفاده از زبان مناسب با سن، تحص 

 مناسب صدا يصحبت کردن با سرعت و بلند 

 ن شاخه به آن شاخه نرفتنیک موضوع و از ای يتمرکز رو 

 وگوگفتوارد شدن در  يمتکلم وحده نبودن و دعوت از طرف مقابل برا 

 ن صحبت کردن  یدر ح یتماس چشم 

 ـ ، تهدیمنفـ  يهـا ن، قضاوتیه، توهیعدم استفاده از کلمات و عبارات مسموم شامل طعنه و کنا د، ی

 ره.یا برچسب زدن و غیت ی، ترور شخصیسه منفیمقا

  گوش دادن  .2

گر آن گوش دادن اسـت کـه بـدون آن ارتبـاط     ید يسکه است و رو يک رویصحبت کردن فقط 

جاد و یدر ا یاست که نقش مهم یارتباط يهامهارت نیتراز مهم یکیبرقرار نخواهد شد. گوش دادن 

ام را یـ ن پیـ دهند، در واقع به طرف مقابل ایگر گوش میکدیافراد به  یمانه دارد. وقتیحفظ روابط صم

ا یـ و  يدار ی، چه احساسیکنیخواهم بدانم تو چه فکر میدهم و میت میمن به تو اهم"دهند که یم

  گوش دان عبارت است از: ی. اصول اساس"يدار يازیچه ن

 ونی که موجب پـرت  ریو ب یدرون يهاطرف مقابل با اجتناب از محرك يهاتوجه کردن به صحبت

 .شودمی شدن حواس

 هاي مختلف کالمی و غیرکالمی مانند حفـظ تمـاس   ردن با استفاده از روشتشویق گوینده به صحبت ک

چشمی، تکان دادن سر، لبخند زدن یا اخم کردن متناسب با موضوع، وضعیت بدنی متمایل بـه گوینـده،   
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 .بیان کلماتی مثل اووم، آها، بله، خوب و غیره و پرسیدن سؤاالتی در مورد موضوع صحبت

 در صحبت طرف مقابل وجود دارد یکته مبهمکه ن يسؤال کردن در موارد. 

 يهـدف و انتقـاد  ی، بـ یجانی، هيتکرار وگوگفتکه  يطرف مقابل در موارد يهاصحبت ییبازگو 

 .شده است

 دا یـ طرف مقابل و نه به منظور پ يهادرك نظرات و احساس يبرا یعنی يریادگی يگوش دادن برا

 .يو يهادر صحبت یرمنطقیا غیکردن نکات اشتباه و 

  

  ارتباط غیرکالمی-ب

ا یـ شود و یرد بلکه از آنچه که گفته نمیگیقرار م شودمی که گفته يزیچ تأثیر ارتباط نه تنها تحت

ز یو زبان بدن ن شودمی هستند که فرستاده یامیاز پ یرد. کلمات فقط بخشیپذیم تأثیر زین "زبان بدن"

بـا  ی کالمـ ریغ يهـا امیـ آل، پدهیـ ت ایکند. در وضعیخود را منتقل م يهاامیبدون استفاده از کلمات، پ

الت و مقاصـد  یها، تماجانیدر مورد احساسات، ه یاطالعات اضاف يک سریهماهنگ بوده و  یکالم

ـ بـا هـم متنـاقض بـوده و ا     ین دو کانـال ارتبـاط  یا یگاه یگذارد ولیار فرد میطرف مقابل در اخت ن ی

افتـد  یمـ  ین اتفاقیچن ی. وقتشودمی شنونده يز سومخلوط و متناقض ا يهاامیپ يهاافتیموجب در

ا کنتـرل آن دشـوارتر اسـت.    یار بوده و یاست که درست است چون غالباً ناهش یرکالمیام غیاحتماالً پ

ـ با هم هماهنگ بـوده و پ  یکالمریو غ یکالم يهاامیک ارتباط مؤثر، پین در یبنابرا را بـه   یکسـان یام ی

گر، تمـاس  یکدیشامل فاصله افراد از  یرکالمیمختلف ارتباط غ يهافهکنند. مؤلیطرف مقابل ارسال م

، سـرعت و آهنـگ   يمثـل بلنـد   یفرازبان يهایژگیها، و، ژستیت بدنی، حالت صورت، وضعیچشم

  باشد.یصدا و سکوت م

  

  ابراز وجود -پ

 هـا و م و مناسب باورهـا، احساسـات و خواسـته   یان مستقیو ب یابراز وجود، احقاق حقوق شخص 

 تـأثیر  فـرد  یشـناخت گران همراه است. ابراز وجـود در رشـد روان  یازهاست که با احترام به حقوق دین
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ش یمستقل و افـزا  يریگمی، تصمیت شخصیش عزت نفس و احساس رضایدارد و موجب افزا يادیز

ـ   ی. اشودمی هاازها و خواستهین ياحتمال ارضا  در مقابـل رفتـار منفعالنـه و    يفـرد نین سـبک رفتـار ب

ده یـ خـود را ناد  يهاپرخاشگرانه قرار دارد. در سبک منفعالنه فرد حقوق، افکار، احساسات و خواسته

را   ید يت و خشنودیفقط جلب رضا يرد و هدف ویگیم  يگران است. در سبک پرخاشـگرانه فـرد ـب

 يارهاکار از انواع مختلف رفتنیا يکند و برایمال میگران را پایخود حقوق د يهادن به خواستهیرس

  کند.  یپرخاشگرانه استفاده م
  

 هاي مختلف رفتاريهاي سبکویژگی

هاي خمیده و افتاده، این پا و آن پا ومن کردن، شانهد حرف زدن، من: عدم تماس چشمی، پایین انداختن سر، یواش و با تردیروش منفعالنه

  کردن

هاي گره کـرده، بـا صـداي بلنـد حـرف زدن، لحـن       ی تهاجمی، مشتهاي خیره و گستاخانه، اخم کردن، حالت بدننگاه روش پرخاشگرانه:

  دادن یا حمله فیزیکیکردن، هلخصمانه، فریاد زدن، توهین

تماس چشمی، حالت صورت جدي و آرام، راست و محکم ایستادن، واضح، جـدي و بـا اطمینـان حـرف زدن، آرام و مودبانـه       روش قاطعانه:

  صحبت کردن
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  مراحل آموزش ابراز وجود

. اول کار ممکـن  گرفتادیآن را  توانپس مثل هر مهارت دیگري می ک مهارت استیابراز وجود 

در خواهـد شـد.    تـر بیششود، مهارت فرد نیز ن یتمر تربیشهرچه  ینظر برسد ولهب یاست کار سخت

 ر مراحل ابراز وجود آمده است:یز

، داشـتن  یساسـات شخصـ  د و احیـ ان عقایـ حق با احترام رفتارشدن، ب - یشناخت حقوق شخص -

 گران بدون داشتن احساس گناهید يشنهادهایخود و رد کردن تقاضاها و پ يهااولویت

 هاازها و خواستهیشناخت احساسات، ن -

 نظر صحبت در مورد موضوع مورد يبرا ین زمان و مکان مناسبییتع -

د با ید است که بان مرحله ابراز وجویترن قسمت مهمیا -ازهاید، احساسات و نیان افکار و عقایب -

  ر انجام شود:یتوجه به اصول و قواعد ز

 نفـس و  از اعتماد بـه  یحاک ین جمالتیچن -"من"ر یازها با ضمیف افکار، احساسات و نیتوص

  افکار و احساسات است. مسئولیترش یپذ

  ــتق ــالت مس ــتفاده از جم ــهیاس ــود  -م و محترمان ــراز وج ــوالً در اب ــمعم ــیتوض و  ریح و تفس

ن حــال جمــالت محترمانــه بــوده و از کلمــات یدر عــ یود نــدارد ولــوجــ یخــواهمعــذرت

 شود.یز استفاده نمیآمنیو توهکننده سرزنش

 د بـه او نشـان دهـد کـه     یـ با طرف مقابل وجود دارد فـرد با  يامانهیکه ارتباط صم يدر موارد

 . براي این منظور، انجام کارهاي زیر مفید است:متوجه احساسات اوهست

 ر مورد ضرورت ابراز وجود توضیح کوتاهی د 

  همدلی با طرف مقابل و بیان آن 

 خاطر هتوانید بمی. و نه ابراز وجود -خواهی براي ناراحت شدن طرف مقابل معذرت

خواهی کوتاهی کنید معذرت - ولی نه براي اینکه حرف خود را زدید -ناراحت شدن او

 ."متاسفم که ناراحت شدي"

  حالـت  یت و محکم بودن لحن صدا، تمـاس چشـم  یمانند قاطعاستفاده از زبان بدن قاطعانه ،
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 محکم. یت بدنین حال آرام و وضعیچهره قاطع و در ع

 

د از طـرف  یـ ان کـرد با یـ فرد احساسات و خواسته خـود را ب  یوقت – دن نظر طرف مقابلیپرس .4

  .ان کندیمقابل هم بخواهد تا نظر خود را ب

  

 -باشـد طرف قابـل قبـول    ود ن راه حلی که براي هرردن و یا تالش براي پیدا کرد. تشکر ک5 

ممکـن اسـت   ي وي اگـر تقاضـا   یولباید از او تشکر شود. را قبول کرد فرد  ياگر طرف مقابل تقاضا

 دو هر يد که براحلی را پیدا کننباید دو طرف سعی کنند راه را دچار مشکل کندطرف مقابل  ينحوبه

  کننده باشد.یراض

  

  گفتن "نه  "ا یمهارت امتناع 

هایی که در موقعیت شودمی هاي ابراز وجود محسوبمهارت امتناع یا نه گفتن یکی از انواع پاسخ

انجام آن را  خواهدیکه نم گیردکاربرد دارد که فرد تحت فشار منفی دیگران براي انجام کاري قرار می

از عوامل خطـر مهـم    یکی دیگران یمنف فشار. ستین نئآن مطم یو نادرست یا در مورد درستیدهد و 

ی مانند مصـرف مـواد، ارتکـاب جـرم و روابـط جنسـی       اجتماع یروان يهابیاز آس ياریدر بروز بس

مجهـز   یمنفـ  يا مقابله با فشارهاید به مهارت امتناع یباافراد  ين مواردیدر چن ناسالم و پرخطر است.

  ست:ن مهارت شامل سه مرحله ایباشد تا بتواند از خود محافظت کند. ا

فـرد  شنهاد طرف مقابل مـبهم بـوده و   یدارد که پ ين مرحله اختصاص به مواردیا -سؤال کردن .1

ـ ا خیـ کند یرا دچار دردسر م يا قبول آن وید دارد که آیترد شـنهاد کـامالً   یکـه پ یر. در صـورت ی

  شود. ین مرحله طیست ایمشخص و روشن است الزم ن

ه ب د مخالفت خیبافرد ن مرحله یدر ا -ان مخالفتیب .2 ـ ب يهـا یژگـ یان کنـد. و یـ ود را قاطعاـن ان ی

  قاطعانه مخالفت عبارت است از:

 م را بـه طـرف مقابـل    یام مخالفت روشن و مسـتق یک پین کلمه یا -"نه "شروع جمله با کلمه



 

132 

 

ل یـ مختلف، نظر خـود را تحم  يهابخواهد با توسل به روش يکه ونیدهد و لذا احتمال ایم

  ابد.ییکند، کاهش م

  و محکـم   يدر مخالفـت خـود جـد    فـرد دهد که یر من نشان میضم -"من"ر یضماستفاده از

  است.

 استفاده از زبان بدن قاطعانه  

 یاجتناب از بهانه آوردن و معذرت خواه 

  

فـرد  ب یـ دارد که طرف مقابل قصد ترغ ين مرحله اختصاص به مواردیا -ل مخالفتیک دلیذکر 

  اندازد، ندارد.یمرا به مخاطره  ينده ویکه سالمت و آ يکاررا به 

شـنهاد خـود را تکـرار    یپ مرتـب  ، طرف مقابلبا وجود مخالفتد که یآیش میپ يموارد یالبته گاه

کنـد تـا در   یکمک مـ فرد ر به یز يهاشنهاد خود کند. روشیکند او را وادار به قبول پیم یکرده و سع

  م نشود:ین فشارها مقاومت کرده و تسلیمقابل ا

 ه نهتکرار دوباره و دوبار  

 مخالفت کردن در قالب جمالت مختلف 

 ییاعتنایب 

 عوض کردن موضوع صحبت 

 بهانه آوردن و پشت گوش انداختن 

 ت یترك موقع 
  

 نکته مهم

داند که او قصـد دارد وي را ترغیـب بـه کـاري کنـد کـه       اگر پیشنهاد طرف مقابل کامال روشن و واضح است و فرد می 

الزم نیست مراحل یک، سه و چهـار را طـی کنـد. فقـط بایـد       ،ندازدااطره بیممکن است سالمتی و زندگی وي را به مخ

  است ن باشد که کار درستی را انجام دادهبگوید، موقعیت را ترك کند و مطمئ قاطعانه نه
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  فرديهاي بینمهارت حل تعارض

ـ . تعارض وقشودمی محسوب یاجتماع یزندگ یعیر و کامالً طبیناپذک جنبه اجتنابیتعارض    یت

ا چنـد نفـر در مقابـل هـم قـرار      یـ دو  يازهایها و نق، خواستهیها، عالافتد که اهداف، ارزشیاتفاق م

حل و فصـل شـود سـبب     ياست و در واقع اگر به شکل سازندهیخود بد نيخودرد. تعارض بهیگیم

رشد  يارتقا و مسالهحل  ییش توانایگران، افزاید دیازها و عقایت روابط، درك بهتر احساسات، نیتقو

  .شودمی زین یشخص

 مسـاله حـل تعـارض و حـل     يانـه یرش قواعد زمیپذ یمهارت حل تعارض شامل دو مرحله اصل 

  ح داده شده است.یاختصار توضر بهیاست که در ز

ن قواعد شامل موارد یاست. ا يقواعد ضرور برخیت یرش و رعایتعارض، پذ يحل سازنده يبرا

  شوند:یر میز

 راست.یناپذو اجتناب یعیتعارض، طب  

 ت دارد.یک اندازه اهمیدو طرف به  هر يازهاینظرات و ن 

 است. يحل تعارض، کارکردن مثل دو همکار ضرور يبرا 

 رش باشد.یدو طرف قابل پذ هر ياست که برا یحلحل تعارض، راه يخوب برا حلراه 

 است. يت اصول ارتباط مؤثر ضروریحل تعارض، رعا يبرا 

 دهند، متوقف کردن بحث و موکـول کـردن آن   یت را نشان میم عصبانیو نفر عالد ا هریک ی یوقت

 است. يگر ضرورید یبه زمان

 د در زمان و مکان مناسب انجام شود.یحل تعارض با 

 

  لهحل مسا

   اسـتفاده  مسـاله حـل آن از مهـارت حـل     ياست و لذا برا يفردنیا مشکل بی مسالهک یتعارض 

  گر انجام شود.یکدیو توافق  يد با همکاریبا مسالهه مراحل حل ین تفاوت که کلیبا ا ،شودمی
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ی
د ارتباط

قواع
  

ش
ل گو

حا
ی در 

وقت
د: 

ستی
کردن ه

 به طرف مقابل نگاه کنید.  

 هاي او توجه کنید.به حرف

 دادن هستید. نشان دهید که در حال گوش

 وش دهید.رسد گنظر میههاي او درست و قابل درك ببه نکاتی که در حرف

 به احساسات او توجه داشته باشید. 

 هاي طرف مقابل را قطع نکنید.حرف

 اگر نکته مبهمی وجود دارد سوال کنید.

د: 
ستی

خود ه
ن نظر 

ل گفت
حا

ی در 
وقت

  

 به طرف مقابل نگاه کنید.

 خصمانه باشد.لحن صدایتان مودبانه و غیر

 ده کنید.تهاجمی استفااز زبان بدن آرام و غیر

 سرزنش و توهین نکنید.

 تهدید نکنید. 

 مسایل قدیمی را پیش نکشید.

 متکلم وحده نباشید و نظر طرف مقابل را هم بپرسید.

  

  ايي مقابلههامهارت -ج

هاي ناخوشایند ماننـد خشـم، اضـطراب و    ها و هیجانبا استرسشامل مقابله  ايهمقابل هايمهارت

ی ناشـی از    به افراد کمک می هامهارت غمگینی است. این کند تا تنش و برانگیختگی جسـمی و رواـن

بـراي افـرادي کـه تحـت      هـا مهارت هاي منفی را کاهش دهند. آموزش اینها و هیجانتجربه استرس

استرس قرار دارند، افراد با مشکالت خشم و پرخاشگري و نیز افراد مبتال بـه اضـطراب و افسـردگی    

  د بود. خواهکننده کمک

  

  مقابله با استرس

 ياسـت کـه سـازگار    یراتییدر واکنش به حوادث و تغی و ذهن یبدن یختگیاسترس، تنش و برانگ

را بـه عوامـل   هـا  آن تـوان یتواند موجب استرس شـود کـه مـ   یم یزند. عوامل مختلفیفرد را برهم م

، فقـر و  محـیط کـار  ، مثـل مشـکل بـا خـانواده     یطـ یمح /یعوامل اجتمـاع  هابیماري ک مثلیولوژیزیف
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در مـورد   یدگاه منفیشامل د یشناختز و عوامل روانیخجرم يهادر محله ی، زندگیت اجتماعیمحروم

ـ   همـه انسـان   یکرد. اگرچـه اسـترس در زنـدگ    يبندمیا تقسیگران و دنیخود، د  یهـا وجـود دارد، ول

که از  یقرار دارد. کسانها نآ يمقابلهن تفاوت در نوع یافراد نسبت به آن متفاوت است. ا يهاواکنش

-ت پشـت یـ ز بـا موفق یـ هـا را ن ن اسـترس یدتریکننـد، شـد  یسالم و سـازگارانه اسـتفاده مـ    يهامقابله

تواننـد اسـترس را   یناسـازگار و ناکارآمـد دارنـد نـه تنهـا نمـ       يهاکه مقابله یکسان یگذارند ولیسرم

ن یمشـکالت خـود اضـافه کـرده و بـد     را هم به  یا شدت آن را کم کنند بلکه مشکلیبرطرف کرده و 

  اندازند.یخود را به مخاطره م یو روان یب سالمت جسمیترت

   

  مراحل مقابله با استرس

ا تحمـل اسـترس   یـ رسـاندن و  کردن، به حداقلبرطرف ياست که برا ییهامقابله با استرس تالش

ـ  یا یت و یلا فعایک کار یصورت انجام دادن تواند بهیها من تالشیرد. ایگیصورت م  یک عمـل ذهن

  با استرس توضیح داده شده است: سالم و مؤثر ينجا مراحل مقابلهیباشد. در ا یروان

  استرس يها. شناخت نشانه1

 یمختلفـ  يهاد. استرس نشانهد فرد بداند که تحت استرس قرار داریمقابله با استرس، ابتدا با يبرا

  اشاره شده است:ها آن ر بهیدارد که در ز

 دهان، تکـرر ادرار، سـرد    یدن، حالت تهوع، خشکیتپش قلب، تند تند نفس کش -یبدن يهاهنشان

  ها، سردردخصوص در گردن و شانههدر عضالت بدن ب یشدن بدن، تنش و گرفتگ

 ینـ یبشیف، پـ یضـع  يریـ گمیشدن حافظه، تفکر آشفته، تصـم کاهش تمرکز، کم -یذهن يهانشانه 

  زاامل استرساد به عیاتفاقات بد و فکرکردن ز

 شـدن، احسـاس   یو زود عصبان يریپذکی، تحری، بدخلقیاضطراب و دلواپس -یجانیه يهانشانه

  ، ترس و وحشت.يدیناام

 شـدن خـواب،   ا کـم یـ  ی، پرخـواب یا پرحرفـ ی یحرف، کميقراری، بيریگگوشه -يرفتار يهانشانه

 دن.یدر انجام کارها، ناخن جو یپاچگو دست یزدگشتاب
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  مدارجانیه ي. مقابله2

اسـت کـه اسـترس آن را بـرهم      یافتن به آرامشیکاهش تنش و دست مدار، هیجان يمقابلههدف  

 کنـد کـه عـالوه بـر    یرا تجربه م يادیند زیناخوشا يهاجانیزده است. فرد به هنگام استرس تنش و ه

 زیزا نعامل استرس برطرف کردن يبرا یکند، مانع از تفکر منطقید میتهد را يو یکه سالمت رواننیا

  ر آمده است:یمدار سالم در زجانیه يها. انواع مقابلهشودمی

 کـه تـنش    شـود می ستم بدن دارد و موجبیبخش بر کل سک اثر آرامیق یتنفس عم -قیتنفس عم

  کل بدن کم شود.

 

 تمرین تنفس عمیق

ها رامی هوا را از ریهآیک، دو، سه، چهار. حاال به هایتان بفرستید و تا چهار شماره بشمارید:رامی به درون ریهآهوا را به«

دهید کلمه یا عبارتی مثل آرام یا من بار این کار را تکرار کنید و هر بار که یک دم و بازدم را انجام می خارج کنید. چند

  »آرامم را با خود تکرار کنید.

  

 ن ییب و فشار خون را پات است چون ضربان قلیپادزهر عصبان يسازآرام -يسازآرام يهانیتمر

بدن را در حالـت آرامـش    یطور کلهکند و بیکند، تنش عضالت را کم میآورد، تنفس را کند میم

  دهد.  یقرار م

 

 سازيتمرین آرام

گاه عضالت مختلف بـدنتان را بـه   رامی نفس بکشید و آنآبه پشت دراز بکشید و یا روي یک صندلی راحت بنشینید. به

تـان را شـل کنیـد... ابروهـا...     از سر شروع کنید و پایین بیایید تا به نوك انگشتان پا برسید. پیشـانی  ترتیب شل کنید.

ها... از قسمت بـاالي دسـت تـا نـوك انگشـتان...      هاي صورت... گردن... دستها... زبان و ناحیه گلو... تمام قسمتپلک

گـاه... ران... زانـو...   ي شکم را شل کنید... نشمینناحیه همچنان به تنفس آرام و منظم خود ادامه دهید... حاال عضالت

کردن یک قسـمت بـدن، بـه حالـت     ساق پا... کف پا... و انگشتان پا... توجه کنید که چطور با هر بار نفس عمیق و شل

  رسید... به تنفس آرام ادامه دهید.آرامش می

 

 کـه تـنش    شودمی بدن در ايهاست چون موجب ترشح ماد یک ضداسترس عالیورزش  -ورزش

 .بردباال میکند و خلق را یو اضطراب را کم م
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 تغذیه و خواب خوب 

 

  هداشت خواب ب

دهد. قرار می تأثیر تحت تربیشکه وضعیت جسمی و روانی فرد را  شودمی موجب مشکالت خوابمعموالً استرس 

زیر قواعد بهداشـت خـواب کـه بـه افـراد کمـک        اي دارد. درخوابی در زمان استرس اهمیت ویژهبنابراین، مقابله با بی

  کند تا الگوي خواب خود را بهبود بخشند، آمده است:می

 شوید بیدار خواب از معینی وقت در روز هر و دیبرو رختخواب بهی نیمع وقت در شب هر . 

 ـ  غذاخوردن، مطالعه از و کنید استفاده خوابیدن براي فقط خود بستر از  بسـتر  در نویـ زیتلو بـه  کـردن  نگـاه  ای

 .دیزیبپره

 بخش انجام دهیدرود به اتاق دیگري بروید و یک فعالیت آراماگر خوابتان نمی. 

 را قبل از خواب کنار بگذاریدمحركي داروها مصرف گار،یس دنیکش الکل، ای قهوه دنیعادت نوش. 

 بپرهیزید ظهر از بعد خواب و روزانه زدن چرت از. 

 از قبـل . آوریـد  دسـت  بـه  را خود جسمانی تناسب روز طول در ای گاهیصبح ورزش تدریجی يبرنامه کمک به 

 .دینکن ورزش خواب

 کنید امتحان خواب از قبل دقیق 20 مدت را به گرم آب با حمام. 

 نکنید میل سنگینی غذاي خواب، از قبل و کنید صرف غذا معینی ساعت باًدریتقر روز هر. 

 ي)سازآرام دستورعمل به جعهمرا( کنید استفاده سازيآرام روش از هاغروب. 

 اسـتفاده  دنیـ خوابي بـرا  باشـد  مناسب صدا و نور نظر از کهی مکان از و سازید راحت خود براي را خواب شرایط 

  .کنید

 

 پردازيیاؤر  

 ندیخوشا یذهن يهايرسازیتصو 

 

 سازيتمرین آرام

ستید. به جزییات این مکان فکر کنیـد.  بخش مثل ساحل دریا، دشت، جنگل و... هتجسم کنید در یک مکان زیبا و آرام

صـداي  ایـد،  کنید که در طبیعت هستید، سعی کنید خنکی چمنی را کـه روي آن دراز کشـیده  براي مثال اگر تصور می

  نوشید و... را تصور کنید.که می بخش چاییپرندگان، طعم لذت

در ذهـنش   یر منفـ که فرد تحت استرس قرار دارد افکـا  یزمان -بخش به خودگفتن جمالت آرام

مـدار  جـان یه يمقابلهمؤثر  يهااز روش یکیدهد. پس یش میرا افزا يو یچرخد که تنش و نگرانیم

  شود. ها آن نیگزیتر جاو مثبتتر ن است که افکار درستیا
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  جمالت آرام بخش

 باشدقرار نیست این وضعیت تا ابد ادامه داشته  این وضعیت ناخوشایند است، ولی وحشتناك نیست

 از کاه، کوه نساز شودمی راهههمه چیز روب

 را تحمل کنمکننده توانم چیزهاي ناراحتمی کنداضطراب و نگرانی هیچ کمکی به من نمی

 این حادثه زودگذر است، اوضاع بهتر خواهد شد اي نیستمدانم آدم ناتوان و درماندهمی

  

 سه، پنج یـا ده سـال دیگـر و پرسـیدن ایـن       فکر کردن به یک، -اندازقراردادن موقعیت در چشم

 سوال از خود که آیا آن موقع هم این موضوع به همین اندازه براي من مهم خواهد بود؟

 فکر کردن به زمانی که استرس برطرف شده است -فرافکنی زمان.  

  عبادت و راز و نیاز با خداوند 

 هـا  آن وان روي کمک و حمایتتهاي خود و کسانی که میفکر کردن به نقاط قوت و توانایی

 .حساب کرد

   صحبت با یک دوست 

  نوشتن افکار و احساسات خود 

  هـاي ورزشـی، دیـدن فـیلم،     انجام کارهاي مورد عالقه مثل فعالیـت  -انجام کارهاي مورد عالقه

کنـد. چـون موجـب    دادن به موسیقی، نقاشی، مطالعه کتاب و... به کـاهش تـنش کمـک مـی    گوش

 شودمی زا و بهترشدن خلقعامل استرسشدن حواس از پرت

 ه موضـوع       شودمی ها نیز باعثاین فعالیت -هاي روزمره انجام کارها و فعالیت کـه فـرد کمتـر ـب

 شود. تر زا فکر کند و ذهن آراماسترس

 ها آن اختصاص دادن زمانی به دیگران و کمک به 

  

  مدارمساله ي. مقابله3

ا شـدت  ی را که موجب استرس شده برطرف کند و یکه مشکل ن استیمدار امساله يمقابلههدف 
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  ح داده شد. یتوض است که مسالهن مقابله همان مهارت حل یآن را کاهش دهد. ا

 یی در زنـدگی مواجـه  هـا با اسـترس  ی فردن است که گاهیا ته مهمی که باید به آن توجه داشتنک

از  یکـ یسخت  يمارین، بیوالد ییمانند جداد را ندارها آن نترل یا برطرف کردنک ییکه توانا شودمی

ن یـ رش ایتنهـا راه، پـذ   ين مـوارد یل. در چنین قبیا پدر و از یا ورشکستگی يکاریخانواده، ب ياعضا

ثرات منفی استرس روي تحمل آن است تا ا يمدار براجانیه يمقابله يهات و استفاده از روشیموقع

و مهـارت   ییتوانـا کنـد  ی چون فرد تصور میکه گاه ودبمراقب  باید فقط زندگی فرد کمتر شود. البته

د. پس ینیرقابل حل ببیکند آن را غیاد برآورد میز یلیا شدت حادثه را خی و مقابله با استرس را ندارد

  دارد.  يادیت زیت استرس اهمیموقع ينانهیبدرست و واقع یابیارز

  

  مقابله با خشم 

ـ  یخود تجربه م یدر زندگ یها گاهاست که همه انسان یعیجان طبیک هیخشم  ن یهمـ  یکننـد. ول

خود فـرد و   یتواند به سالمت جسمیابراز نشود م یدرست يوهیاگر کنترل نشود و به ش یعیجان طبیه

و  یگـاه اجتمـاع  یب کند و موجب از دست رفـتن شـان و جا  یرا تخر يگران صدمه بزند، روابط وید

  شود. يشرفت ویرشد و پ يهافرصت

کنتـرل   یکنترل خشـم و دو مرحلـه اصـل    يبرا يریگمیمرحله تصمشیک پیخشم شامل  مقابله با 

  خشم و ابراز آن است.

  

 کنترل خشم يبرا يریگمیتصم  

ل یـ تحل بر اساسد ابتدا سبک غالب ابراز خشم خود را شناخته و سپس یکنترل خشم، فرد با يبرا

  ع ابراز خشم عبارتند از:یشا يهاککند. سب يریگمیر آن تصمییتغ يآن، برا يهانهید و هزیفوا

  پرخاشگرانه يت در قالب کلمات و رفتارهای: ابراز عصبانسبک پرخاشگرانه .1

 ت و عدم ابراز آنیسرکوب عصبان سبک منفعالنه: .2



 

140 

 

 ه و ...یت به صورت قهر، طعنه و کنایم عصبانیرمستقی: ابراز غپرخاشگر -سبک منفعل .3

 ول ارتباط سالمت اصیت با رعایابراز عصبان سبک قاطعانه: .4

ا بـه  یـ گران و یا به دیا به خود فرد، ین موارد فوق، سه سبک اول ناسالم و مضر هستند چون یب از

  زند.یگران صدمه میخود و د يهاییاموال و دارا

  

 کنترل خشم  

ت یرند خشم خود را کنترل کنند تـا هنگـام عصـبان   یاد بگین است که افراد یهدف از کنترل خشم ا

جاد کند. کنتـرل خشـم   یگران مشکل و دردسر ایخود و د يانجام ندهند که برا يا کاریند ینگو يزیچ

  .شودمی ریشامل مراحل ز

 تیعصبان يو رفتار ی، شناختیم جسمیشناخت عال .1

این،  عالوه بر که فرد بتواند خشم خود را کنترل کند، اول باید تشخیص دهد که عصبانی است. براي این

است. بنابراین، آشنایی با عالیم هشداردهنده اولیه خشـم، بـه فـرد     تره آن آسانلیکنترل خشم در مراحل او

  که خشم شدت بگیرد آن را کنترل کند. عالیم خشم عبارتند از: این کند تا قبل ازکمک می

دهـان، داغ شـدن، لـرزش،     یق، خشـک یتعر ش ضربان قلب، تند شدن تنفس،یافزا -یم جسمیعال -

 .یبدن يو دردها یتنش عضالن

ت شـده، کـاهش تمرکـز،    یکـه موجـب عصـبان    يا رفتـار یبا حرف  یاشتغال ذهن -یم شناختیعال -

 .یمنف هايییخودگو

هم، بلند شدن تن صـدا و خصـمانه    يرو ها، فشار دادن دندانهامشت شدن دست -يم رفتاریعال -

 .ت بدنیشدن وضع یشدن آهنگ آن، تهاجم

  

 مزنده خشیبرانگ يهاتیشناخت عوامل و موقع .2

کنـد تـا متوجـه شـوند     مـی به افراد کمک  شودمی که موجب خشم یو عوامل هاتیشناخت موقع 
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کند تا در میکمک ها آن به ین آگاهیشوند. امی یعصبان یچه وقت، کجا و از دست چه کسانمعموالً 

و  هـا تیـ اورنـد. موقع یعمل بهالزم را ب هاياطیاد است، احتیشدن ز یکه احتمال عصبان هاییتیموقع

  زنده خشم عبارت است از:یع برانگیعوامل شا

 هاازها و خواستهین یناکام -

 يفردنیب هايو تعارض هااختالف -

 مثل غم، شرم، اضطراب و احساس حقارت یدردناک هايجانیه -

 ی، گرسنگی، خستگيفشار کار ،یجسم يو دردها هايماریب -

 گرانیدر مورد د یافکار منف -

 

 ذهن و بدن يسازآرام ياهآرام کردن خود با روش .3

  شمارش معکوس  -

 یقیگوش دادن به موس -

    قیتنفس عم -

 مورد عالقه يانجام کارها -

  ي  سازآرام -

 نوشتن احساسات -

    قدم زدن -

 معمول يهاتیانجام فعال -

   سبک يهاورزش -

 کنندهآرام يهاییخودگو -

   ک دوستیصحبت با  -

 ندیخوشا یذهن يرسازیتصو -
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  جمالت آرام بخش

 س عمیق بکشچند نف آرام باش

 کندعصبانیت فقط اوضاع را بدتر می اي نداردعصبانی شدن هیچ فایده

 این موضوع ارزش این همه عصبانیت را ندارد ام را حفظ کنمتوانم خونسرديمی

 خواهم پیش برودطور که من میچرا اوضاع همیشه باید آن چرا همه باید طبق میل من رفتار کننند

  

 یتیتوانند در همان مـوقع یست، افراد مید نیت شدیحله آن است که اگر عصبانن مرینکته مهم در ا

ت را ترك و سپس به آرام ید است بهتر است موقعیت شدیاگر عصبان یکه هستند خود را آرام کنند ول

  کردن خود بپردازند.

  

 مقابله با اضطراب

خـود   یدر زنـدگ  یاهاست که همـه افـراد گـ    یو نگران يقراری، بیک احساس ناآرامیاضطراب  

 هـاي وهیافـراد بـه شـ    .ند استیالبته ناخوشا یول یعیجان طبیک هین، اضطراب یکنند. بنابرایتجربه م

گـر ناسـالم   ید یسالم و برخـ ها آن از یکنند که برخیز مقابله میبرانگاضطراب يهاتیمختلف با موقع

ر مراحـل  یـ در ز ده اسـت. ف شـ یتوصـ  درست و سالم مقابله بـا اضـطراب   يهاروش نجایاست. در ا

  سالم با اضطراب آمده است:  يمقابله

  م اضطرابیص عالی. تشخ1

ترین عالیم ، آشنایی با عالیم اضطراب و تشخیص آن است. مهممقابله با اضطراب ين قدم برایاول

  اضطراب عبارت است از: 

 یگرفتگـ نفـس، تـنش و    یا احساس تنگـ ی: تند شدن ضربان قلب، تند شدن تنفس یم جسمیعال

  دهان یعضالت، عرق کردن، عرق کردن کف دست، لرزش، لرزش صدا، تکرر ادرار، خشک

ــ یم شــناختیــعال ــز، کــاهش حافظــه، افکــار منف ــی: کــاهش تمرک ــا موقع ی، اشــتغال ذهن ــب ت ی

  زیبرانگاضطراب

  قراري، میخکوب شدن، پرحرفی یا کم حرفی، پرخوري یا بی اشتهایی، مشکل خواب: بیعالیم رفتاري
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  زنده اضطرابیبرانگ يهاتیص عوامل و موقعیتشخ. 2

یی کـه  هـا تیـ کند تا در موقعیکمک مبه فرد  شودمی موجب اضطرابمعموالً که  یشناخت عوامل

ت یـ د تـا شـدت اضـطراب در آن موقع   دچار اضطراب شود اقدامات الزم را انجام ده ددهاحتمال می

  .کمتر شود

  

 . مقابله با اضطراب3

ورود  د قبـل از یها را بان روشیاز ا یبعض مقابله با اضطراب وجود دارد. يابر يمتعدد يهاروش

شود ولـی از تعـدادي    ت کمیآن موقعتا اضطراب فرد در  کردبرانگیز استفاده هاي اضطراببه موقعیت

    توان در خود موقعیت استفاده کرد.دیگر می

  قیتنفس عم

ـ  ز ویبرانگاضطراب يهاتیق قبل از مواجهه با موقعیتنفس عم  توانـد موجـب   ین آن مـ یا در حـ ی

  جاد احساس آرامش شود.یکاهش دلشوره و ا

  

  يسازآرام هاينیتمر

 وتوانند همزمان هم در حالـت آرامـش باشـند    افراد نمین است که یا يسازآرام هاينیمنطق تمر 

ـ برانگاضطراب يهاتید در موقعنریاد بگافراد یو اضطراب، پس اگر  یهم نگران حالـت آرامـش    ز دری

ط یک محـ یـ در  ي بایـد ابتـدا  سـاز آرام هـاي نیتمـر البته د بود. قرار نخواهنباشند دیگر مضطرب و بی

  .شود زا استفادهاضطراب يهاتیدر موقعها آن و سپس ازشده ن یساکت و آرام تمر

  

 سازيتمرین آرام

  در مکان کامال راحتی روي زمین یا یک صندلی راحتی بنشینید - 

  هایتان را ببندیدچشم - 

ها، از انگشت پا شروع کنید و عضالت بدنتان را به ترتیب از پایین به باال شل کنید، شست پا، کف پا، ساق پا، ران- 

  ها، بازوها، گردن، صورت و پیشانیشکم، پایین کمر، باالي کمر، قفسه سینه، شانه

   رامی باز کنید و چند نفس عمیق بکشیدآتان را بهچشمان - 
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  ندیخوشا یذهن هاييسازریتصو

 هـاي کنـد تجسـم مکـان   یگر کـه بـه کـاهش تـنش و اضـطراب کمـک مـ       ید يهاکیاز تکن یکی 

ات ییو با جزتر زنده هان مکانیچقدر تجسم ا د. هرفرد دوست دارد در آنجا باش است که يندیخوشا

  باشد در کاهش اضطراب مؤثرتر است. تربیش

  

 تصویرسازي ذهنی

  بخش مثل یک دشت باصفا، جنگل یا ساحل دریا تجسم کنید. یک مکان کامال آرام و لذتخود را در  - 

  کندکنید و هیچ مشکلی ندارید و هیچ چیزي شما را اذیت نمیتصور کنید که در این مکان کامال احساس راحتی می - 

  ن هستید برگردید.کنید، به محیط واقعی که در آدر حالی که این احساس آرامش و راحتی را حفظ می - 

  رامی چشم خود را باز کنید و چند نفس عمیق بکشید آبه - 

  جادیزه اینداشته باشند. انگ یباشند و بعض د.

  بخشجمالت آرام

و  یافکار منفـ  يک سرین است که یا شودمی ش اضطرابیموجب افزامعموالً که  یاز عوامل یکی

درون  يحال به صـدا ا تابهیآ د.کنبا خود تکرار میرا ها آن چرخد وفرد میزا مرتب در ذهن اضطراب

ـ کنـد  ین صداها اضطراب شما را کـم مـ  یا ؟دیاگوش داده ییهاتین موقعیذهن خود در چن ـ ا زی اد؟ ی

از  "کننـد؟ یفکـر مـ   یکنم، اگه خراب کنم چکار کنم؟ در موردم چـ یدونم خراب میم" مثل یجمالت

ـ قبـل از ورود بـه موقع   فرد بایـد  کند. پسیت را بدتر میاست که فقط وضع ییجمله صداها  يهـا تی

   وي کاهش پیدا کند د تا اضطراببخش را تکرار کنخود جمالت آرام ن آن، بایا در حیزا و اضطراب

  

  بخشجمالت آرام

 ترسماگه به ترس فکر نکنم دیگه نمی نگران نباش

 اولین قدم را با آرامش بردار شودمی راهههمه چیز روب

 توانم چند نفس عمیق بکشماگر دچار اضطراب شدم می کندو نگرانی هیچ کمکی به من نمی اضطراب

 گذردباالخره این موقعیت می توانم از عهده این کار بربیایمدانم که میمی

  

  پرت کردن حواس

یگـري  د يزهـا یچ يحـواس خـود را رو  فرد  ز فکر کند پس اگریتواند همزمان به دو چیذهن نم 
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کنـد  نیز کاهش پیـدا مـی  تر خواهند شد و اضطراب تر و کمرنگزا کمرنگ، افکار اضطرابندمتمرکز ک

  . هاي پرت کردن حواس آمده استدر زیر چند مورد از تکنیک

  شمارش اعداد -

 ک شعریزمزمه کردن  -

 ندیک خاطره خوشایفکر کردن به  -

 حل کردن جدول -

 ینقاش يک تابلویط اطراف مثل یمح يمتمرکز کردن توجه خود رو -

  

  ین ذهنیتمر

مصاحبه  کیصحبت در برابر جمع، هاي اجتماعی مانند به کاهش اضطراب در موقعیت ن روشیا 

  کند:  کمک می ک فرد مهمیبا  وگوگفتا یو  شغلی

تلـف، در  مخ يهـا و در همان حال بـا روش  خود را در آن موقعیت مهم تصور کند فرد بایدابتدا  .1

  .دخود آرامش ایجاد کن

 د داد.ود تمرین کند که در آن موقعیت چه خواهد گفت و یا چه کاري انجام خواهدر ذهن خ .2

و پچ پچ دیگـران  دن ید مثل خندیایش بیکه ممکن است پ ید که با اتفاقاتدر ذهن خود تمرین کن .3

 .د کردچطور برخورد خواه

ي تـر بـیش احساس آرامش و راحتـی   د تاآنقدر تکرار کندشوار  يهاتیموقع ين را براین تمریا .4

 .کند

  

  و افسردگی مقابله با غمگینی

ن علـل  یتـر عیداشـته باشـد. شـا    یاست که ممکن اسـت علـل مختلفـ    یعیجان طبیک هی ینیغمگ

قـرار گـرفتن، از    یمنفـ  یابیـ ره، مورد ارزیو غ کاري ،یلیمختلف تحص يهانهیشکست در زم ینیغمگ
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ـ یمقابلـه بـا غمگ   يبرا یختلفم يهاراه. باشدمی یک فرد مورد عالقه و شکست عاطفیدست دادن   ین

اشاره شده است. الزم به ذکر است که اگـر غمگینـی طـوالنی    ها آن تریندر زیر به مهم وجود دارد که

مدت و یا شدید باشد و منجر به بروز اختالل در زندگی روزمره شود، دیگر طبیعی نیست و بایـد بـه   

  عنوان یک اختالل آن را درمان کرد. 

  

رش کـار  یکنـد. البتـه پـذ   یرا کمتر مـ  یشده، درد روان ینیکه موجب غمگ یفاقرش اتیپذ رش:یپذ

توان از آن فرار کـرد  میکه ن یتیعنوان واقعبهنهایت در ان احتیاج دارد ولی وقتی است و به زم یسخت

  .شودمی ز کمتریدرد و رنج همراه با آن واقعه ن ،شودمی پذیرفته

استرس یکی از عوامل آشکارساز افسردگی است، بنـابراین   هاي روانی اجتماعی:مقابله با استرس

کنـد، بـه کـاهش شـدت غمگینـی و افسـردگی       هایی که فرد در حال حاضر تجربه میمقابله با استرس

  کند.کمک می

براي این کار به فرد فرصت دهید در مکانی خصوصی دربـاره مشـکل خـود حـرف بزنـد. از فـرد        -

 اند، صحبت کند. کند باعث مشکل فعلی او شدههایی که فکر میبخواهید درباره علت

و  "حـل مسـاله  "زاي فعلی بپرسید و تا جاي ممکن تـالش کنیـد بـا کمـک     درباره عوامل استرس -

فـردي و استرسـورهاي   نگر موجود، براي مشـکالت بـین  همچنین کمک نزدیکان یا خدمات جامعه

  روانی اجتماعی فرد راه حل مناسب پیدا کنید. 

بـه سـوءرفتار، آزار و اذیـت (مثـل همسـرآزاري) و غفلـت (در مـورد کودکـان یـا          مسایل مربوط  -

سالمندان) را ارزیابی و مدیریت کنید. در صورت لزوم با خدمات و منـابع موجـود در جامعـه یـا     

  مراکز قانونی تماس بگیرید. 

فاده گر خانواده را شناسایی کنید و تا جاي ممکن از ایشـان در جـاي مناسـب اسـت    اعضاي حمایت -

 کنید. 
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  در کودکان و نوجوانان:

مشکالت مربوط به مصرف مواد یا اختالالت عصبی و روانی (به خصوص افسردگی) را در والدها  -

  ارزیابی و در صورت لزوم براي درمان ارجاع کنید. 

استرسورهاي والدها را شناسایی و تا جاي ممکن بـا کمـک خـدمات و منـابع موجـود در جامعـه        -

  مدیریت کنید. 

 طور مستقیم دربارهگرفته شدن یا مورد زورگویی واقع شدن را ارزیابی (بهاري، نادیدهاحتمال بدرفت -

  .بپرسید) و مدیریت کنیدها آن

اگر مشکلی در عملکرد تحصیلی وجود دارد، جهت یاقتن راهی براي حمایت از کـودك، موضـوع    -

   .را با آموزگار کودك مطرح کنید

  .ي والدگري را آموزش دهیدهاهارتم در صورت ممکن به والدها -
 

شوند اغلب دوست دارند در رختخـواب  تی افراد دچار غمگینی میوق :روزانه يبرنامهفعال کردن 

افـراد   طین شراید. در ادراز بکشند، از خانه بیرون نروند، باکسی حرف نزنند و هیچ کاري انجام ندهن

را  ینـ ین کار فقط غمگیا ید. ولدارنرا ن يج کاریانجام ه ییا توانایحال و حوصله و کنند احساس می

کـه   شـود می تدریج متوجههب د آن وقتی فرد باید شروع به فعالیت کنکند. سخت است، ولیم تربیش

از  یفهرسـت فـرد بایـد   ) 1(این کـار بایـد دو کـار انجـام شـود:       ي. براشودمی بهتر شروز به روز حال

البتـه  د. را انجـام دهـ  ها آن یکی دو مورد ازد هر روز نک یسع د وارهاي مورد عالقه خود را تهیه کنک

ـ  ،دبـر لذت نمیها آن نداشته و ازها آن اي به انجامیگر عالقهد دفرد احساس کن ممکن استابتدا   یول

ـ  الیم غمگینی ایـن اسـت کـه عالقـه فـرد     از ع یکیاست چون  یعین احساس طبیندارد ا یاشکال ه ب

هرچـه میـزان   د، ادامـه دهـ  ها آن باید به انجام . پسشودمی کمتررده است بکارهایی که از آن لذت می

از کارهـا و   ی) فهرسـت 2( شـود مـی  کمتـر  شود غمگینی نیـز  تربیشبخش در زندگی هاي لذتفعالیت

افراد ممکـن  د. روز یکی دو کار مهم را انجام ده د هرهایی روزمره خود را تهیه کند و سعی کنالیتفع

 شـان ج عملکردیتـدر هندارد بـ  یاشکال ید ولی قبل انجام دهنخوبهرا بها آن دار نتوانناست در اوایل ک
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 بهتر و بهتر خواهد شد.

مثبـت   يهـا جـان یجـاد ه یند، ایناخوشا يهاجانیکاهش ه يهااز راه یکی: هاي مثبتایجاد هیجان

دادن د مثـل گـوش  آوریرا بوجود م يمثل شاد یاحساسات خوبوي که در  ییبه کارهافرد باید است. 

 .درا انجام دهها آن رده ولم شاد و... فکر کیک فی يشاد، تماشا یقیک موسیبه 

که یک  شودمی : ورزش موجب تولید یک ماده شیمیایی به نام اندورفینورزش و فعالیت فیزیکی

ـ    يبرنامهدر حتماً  ضدافسردگی طبیعی است. پس افراد باید ورزش را د. روزانه زنـدگی خـود بگنجانن

فعالیت فیزیکی باید با فعالیتی که مورد عالقه فرد بوده و براي مدت زمـانی کـه بـراي او قابـل قبـول      

 45اندازه متوسط (مثل تدریج افزایش یابد. فعالیت بدنی بههدقیقه)، شروع شده و سپس ب 5است (حتا 

  تواند اثرات مثبتی داشته باشد. میدقیقه) سه بار در هفته 

 تـر بیشبه اتفاقی که موجب غمگینی شما شده فکر شود غمگینی نیز  تربیشهرچه  پرت کردن حواس:

که  . پس افراد نباید آن اتفاق را جلوي چشمان خود آویزان کنند و مرتب آن را مرور کنند. براي اینشودمی

 است.کننده هاي پرت کردن حواس کمکذهن از افکار مربوط به آن حادثه خالی شود، روش

 موارد زیاد در سرشان نیه ایشب يد احتماالً افکارین هستیغمگافراد  یوقت بخش:نیتسک هايحرف

همـه مـن را رهـا    "، "کـس مـن را دوسـت نـدارد    چیهـ "، "امک آدم شکست خوردهیمن " چرخد:یم

ز تمـوم  یمن همه چ يگه براید"، "کردم یاشتباه وحشتناک"، "ز درست نخواهد شدیچ چیه" ،"کنندیم

د کـه اگـر   ی افراد باید با خود فکر کننطین شرایکند. در چنیم تربیشرا  ینیار فقط غمگن افکی. ا"شد

بایـد دوسـت خـود    گفتم تا حالش بهتر شود. پـس  یت من را داشت به او چه مین دوستم وضعیبهتر

 .نیز بزنند ها را به خودد و همان حرفباشن

را  یحال و حوصله کس یموقع افسردگ افرادمعموالً  -هاي روابط اجتماعی برقراري مجدد شبکه

اسـت.   مؤثر یلیخ ینیمثل غمگ يندیدر کاهش شدت احساسات ناخوشا یروابط اجتماع یولندارند 

او  کننـد، از  یهمـدل وي را درك کنند، بـا   او گوش دهند،فرد غمگین توانند به احساسات یم دیگران

ـ یتوانـد غمگ یمـ  هانیو همه ابخش را انجام دهند لذت يهاتیفعالوي  ا بای ،ت کنندیحما را کـم   ین
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  تواند انجام شود:. این کار از دو طریق میکند

 بـراي فـرد   میرمسـتق یا غیـ م یمستق یاجتماع یت روانیکه حما یقبل یاجتماع هايتیفعال ییشناسا -

هـا،  هـاي اجتمـاعی، دیـدار از همسـایه    ه است (مانند حضور در مراسم و گردهمـایی کردمیفراهم 

 .ستان)تماس با دو

 هاي اجتماعی قبلیهاي فرد و تشویق وي براي شروع مجدد فعالیتشناخت نقاط قوت و توانایی -

و  دهنـد یگـران اختصـاص مـ   یرا بـه د  یزمـان  ی افرادوقت دوستانه:داوطلبانه و نوع يکارهاانجام 

بلکـه   شـود یم منحرف از مشکالتشان شانکه توجه نیا د عالوه بردهنانجام میها آن ارهایی را برايک

 د.ی نیز در مورد خود پیدا کننکه احساس خوب شودمی موجب

هـاي مـذهبی و   زشبا توجه به اعتقـادات و ار  توانندمیافراد  :پیدا کردن معنایی براي درد و رنج

حتمالی و مثبت ا يهاجنبه يمثال رو يد. براندا کنیرنج خود پ يرا برا یید معنامعنوي خود سعی کنن

 .دتوانند از این تجربه بگیرند، تمرکز کننه میهایی کیا درس

، کمی تسکین پیدا کـرد و  هاي فوقروانی با استفاده از روشکه فرد از نظر  پس از این حل مساله:

آمادگی ذهنی الزم را پیدا کرد، باید با استفاده از مهارت حل مساله، اتفـاق و مشـکلی را کـه موجـب     

  .نداي حل کغمگینی شده، به شکل سازنده

  

  بررسی احتمال خودکشی و مقابله با آن

بسیاري از اختالالت روانپزشکی از جمله افسردگی احتمال خودکشی و صدمه به خود را افـزایش  

دهد. بنابراین، ارزیابی میزان خطر خودکشی و طراحی اقـدامات مناسـب بـراي افـراد در خطـر از      می

 اهمیت زیادي برخوردار است.

  

  ز آنا گیريپیشو  یخودکش

پزشکی است که مستلزم ارزیابی و هاي روانترین اورژانسافکار و اقدام به خودکشی یکی از مهم 
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مداخله فوري است. کارشناسان بهداشتی باید با ارزیابی و مدیریت رفتـار خودکشـی آشـنایی داشـته     

ی شـیوع  باشند تا بتواننند اقدامات ضروري را انجـام دهنـد. اگرچـه، خودکشـی در بیمـاري افسـردگ      

، اختالل دوقطبی و اختالل شخصیت مرزي نیـز  امانند اسکیزوفرنی هابیماري باالتري دارد ولی در سایر

  هاي ارزیابی و مداخالت سریع و فوري براي رفتار خودکشی آمده است.. در زیر روششودمی دیده

  

  یخطر اقدام به خودکش یابیارز

اساسی مشاوره، باید خطر اقدام به خودکشی بررسی اصول  بر اساسپس از ایجاد ارتباط با بیمار  

  :شودمی شود. ارزیابی خطر خودکشی با توجه به موارد زیر انجام

 توان با استفاده از آن افکار و قصد خودکشی را سواالتی که می - یافکار و قصد خودکش یبررس

 در حال حاضر و گذشته ارزیابی کرد، در زیر آمده است:

  آور براي شما اتفاق افتاده است؟ه بسیار استرسآیا اخیرا یک حادث -

 شد؟اید که کاش زندگی تمام میتازگی به این فکر افتادهآیا به -

 اید؟آیا تا به حال به صدمه زدن به خود فکر کرده -

 اید؟آیا اخیرا افکاري در مورد پایان دادن به زندگیتان داشته -

 ده بودید؟آیا در گذشته به پایان دادن به زندگیتان فکر کر -

 آیا قصد صدمه زدن به خود را دارید؟ -

 اید؟حال اقدام به خودکشی کردهآیا تابه -

در خطـر بـاالیی قـرار دارد. همچنـین اگـر در       : اگر بیمار در حال حاضر افکار خودکشی داردنکته

گذشته اقدام به خودکشی کرده و یا قصد پایـان دادن بـه زنـدگیش را داشـته اسـت تاحـدودي خطـر        

  ي دارد.  تربیش

 اي براي صدمه زدن به خودتان و یا آیا برنامه و نقشه: بررسی وجود طرح و نقشه براي خودکشی

 پایان دادن به زندگیتان دارید؟
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 آیا براي از بین بردن خودتان، روش خاصی را در نظر دارید؟ آیا این روش در دسترس است؟

مـورد نظـر    هـاي کند و بـه روش میح مطر یخودکش يرا برا یقیکه طرح و نقشه دق يماریب: نکته

  قرار دارد. ییباالبسیار دارد، در خطر  یدسترس یخودکش يخود برا

 پریشی، اخـتالالت رفتـاري و نیـز حـاالت     وجود افسردگی یا روان -ماریب یت روانیوضع یبررس

قراري شدید، شرم و احسـاس حقـارت و خشـم، احسـاس     روانی مانند ناامیدي، احساس گناه، بی

 دهد.ی و پوچی و انزواي اجتماعی احتمال خودکشی را افزایش میتنهای

 هاي تحصیلی، خانوادگی، شغلی و اجتماعیبررسی کارکرد فرد در زمینه 

 دهنده، خـانواده  پزشکی، اطالعات منبع ارجاعهاي پزشکی و روانپرونده -یاطالعات جنب یبررس

 و دوستان

 

  مدیریت رفتار خودکشی

دهـد کـه فـرد در خطـر بـاالیی بـراي اقـدام بـه         خطر خودکشی نشـان مـی  در صورتی که ارزیابی 

  خودکشی قرار دارد باید فوري و بدون اتالف وقت اقدامات زیر صورت گیرد:

 وجه او را تنها نگذارید.هیچفرد را در یک محیط امن و تحت نظارت در مرکز قرار دهید و به 

 از دسترس دور نگه دارید.تواند با آن به خود صدمه بزند، وسایلی را که می 

  منظور انجام قـدامات فـوري ماننـد بسـتري     وي را به یک فرد متخصص یا یک مرکز تخصصی به

 کردن در بیمارستان ارجاع دهید.

      اگر دسترسی به متخصص ندارید، از خانواده، اقوام و دوستان تقاضا کنید تـا در مـدت زمـانی کـه

 ته باشند.خطر خودکشی باالست، او را تحت نظارت داش

 در صورتی که خطر اقدام به خودکشی باال نیست، اقدامات زیر مفید خواهد بود:

  ايجهت دریافت کمک تخصصی و درمان بیماري روانی زمینه ک متخصصیارجاع به 

 یاجتماع یت روانیحما 
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 لیق نشان دادن عالقه، فهم و همدیمار از طریت از بیحما 

 بررسی دالیل زنده ماندن 

 قاط قوت و مثبت شخص با یادآوري حل مشکالت قبلیتمرکز روي ن 

 با آنها مؤثر يمقابلههاي روانی اجتماعی بیمار و کمک به وي براي شناسایی استرس 

 ماریب یاجتماع یت روانیتم حمایسفعال کردن س 

      آموزش خانواده، دوستان و اقوام براي نظارت دقیق و مستمر بر بیمار تـا زمـان کـاهش خطـر

 خودکشی

 کنندگان براي محدود ساختن دسترسی بـه وسـایل خطرنـاك ماننـد     خانواده و مراقبت آموزش

 داروها، سموم، چاقو و ...

 آموزش خانواده در مورد مدیریت تهدید به خودکشی مانند تماس با اورژانس 

 فعال کردن سیستم حمایت اجتماعی شامل اقوام، دوستان، همکاران، افراد مورد اعتماد و غیره 

 انی از افراد خانواده و دوستان بیمار جهت کاهش سطح اضطراب و تنش آنهاحمایت رو 

  

  پیگیريپایش و 

منظم وضعیت بیمار از طریق تماس تلفنی، حضور در منزل بیمار و یا ترتیب دادن  پیگیريپایش و 

در ابتـدا بـا    پیگیريجلسات منظم با بیمار در کاهش خطر خودکشی اهمیت زیادي دارد. این پایش و 

و پس از اینکه خطر خودکشـی بـه    شودمی اي یک بار در دو ماه اول) انجامواصل اندك (مانند هفتهف

ي (هر دو تا چهار هفته یـک  تربیشتوان آن را در فاصله زمانی اي کاهش یافت میمیزان قابل مالحظه

  بار) انجام داد. 

  

  : نکته مهم

وجـود   یخطر خودکشـ  یشود. وقت یپزشکن درمان روانیگزید جایچ وجه نبایبه ه این مداخالت
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ر مـداخالت ارجـاع   یسـا انجام ا یو وي  کردن يبستر يک متخصص برابیمار را به ی دیباحتماً  دارد،

   داد.

  

  بهبود پذیرش دارویی

کـه   ییهسـتند کـه تمـام داورهـا     ییاز مصرف دارو وجود دارد. گروه اول آنهـا  یمتفاوت يالگوها 

کنند. یاز آن را مصرف م یگر، فقط بخشیگروه د کنند.یمنظم استفاده مطور ز شده را بهیشان تجویبرا

کـه   یفقـط در مـواقع   یعنیدهند. یانجام م» يادوره«صورت کار را بهنیهستند که ا ییآنها يدسته بعد

م یـ عال یکننـد و وقتـ  یطور مـنظم از داروهـا اسـتفاده مـ    ماه به مدت چند يست برایحالشان خوب ن

کننـد و  یا احساس کردند که حالشان خوب اسـت در مصـرف دارو تعلـل مـ    یت و افیکاهش  يماریب

از کننـد.  یم يزشده خودداریتجو ياز مصرف دارو یطور کلهستند که به ییآخر، آنها يباالخره دسته

  ر اشاره کرد:یتوان به موارد زیم شودمی پذیرش داروییکه باعث کاهش  یلیدالمهمترین 

 باره درمانفقدان اطالعات کافی در 

 روزانه نامنظم يبرنامه 

 درمانیوي درباره دارو يخانوادهار و یا باورهاي نادرست بیم  

   

  یدرمان رش دارویبهبود پذ يراهکارها

 افزایش دانش و آگاهی بیمار  

استفاده  يطور کامل از نوع درمانی که براي او پیشنهاد شده است، آگاهی نداشته باشد و نحوهاگر بیمار به

احتمال زیاد از مصـرف دارو خـودداري   هاي مختلف درمان اطالعی نداشته باشد بهن را نداند یا از جنبهاز آ

  ترین اطالعاتی که باید در این زمینه به بیمار داده شود عبارت است از:خواهد کرد. مهم

 نام دارو و موارد استفاده آن 

 فواید دارو 
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 جزییات دقیق مربوط به مصرف دارو 

 هاي کاهش آندارو و روش عوارض جانبی 

 رژیم غذایی الزم 

 تداخل دارویی 

  

 هاي رفتاريروش 

ـ نه ییآ يادداشت جلویعنوان مثال گذاشتن کننده باشد بهيادآوریفرد  يکه برا ياستفاده از موارد -  ای

 .تنظیم ساعت براي زمان مصرف دارو

 .ي مصرف دارو و یا کنترل مصرف داروادآوریگران در یکمک گرفتن از د -

 ت قـرار یلود مصرف دارو را در اوروزانه خو يبرنامهدر  بیمار باید -یمینظارت بر خود و خودتنظ -

 .ان نظم مصرف دارو را رعایت کندامک جايکند تا  یدهد و سع

روبـرو خواهـد   هـا  آن را که با یسد و موانعیک جدول بنویدرمان خود را در  يهابرنامهبیمار باید  -

را انتخـاب  راه ن یو بهتر ز فهرستین مشکالت را نیغلبه بر ا يهاشرد و سپس رویشد، درنظر بگ

  .دینما

  

 راهبردهاي شناختی  

راي بهبـود پـذیرش       نبود، مـی کننده اگر رویکردهاي رفتاري کمک تـوان از راهبردهـاي شـناختی ـب

ها و باورهـاي منفـی و نادرسـتی اسـت کـه مـانع از       درمانی استفاده کرد. قدم نخست شناخت دیدگاه

و قدم بعدي مقابله با این باورهاست. براي مقابله بـا باورهـاي نادرسـت و     شودمی رف منظم دارومص

  کننده خواهد بود:ناکارآمد در مورد مصرف دارو، استفاده از راهکارهاي زیر کمک

از بیمار بپرسید اگر فردي که براي وي بسیار مهم است و به او عالقه زیادي دارد مبتال به بیماري  .1

بیماري وي شود و در مورد مصرف یا عدم مصرف دارو بـا او مشـورت کنـد، بـه وي چـه       شبیه
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ل و مشکالت خود یکنند خودشان مسا یند سعیگویمها آن نان کامل بهیا با اطمیآخواهد گفت؟ 

سـوال کنیـد   ها آن خیر است، ازها آن رند؟ اگر جوابیرا نپذ پزشک یرا حل کنند و روش درمان

 کنید؟  دهند (عدم پذیرش دارو درمانی) به دیگران توصیه نمیخود انجام میچرا کاري را که 

کمک کرده است؟ براي این کار وي باید بـه  ها آن از بیمار بخواهید تا بررسی کند که آیا دارودرمانی به . 2

 .هایی که دارو را دقیق مصرف کرده، فکر کند و عالیم بیماري را در آن مدت بررسی کنددوره

 .ی در مورد مصرف دارو با افکار مثبتافکار منف ینیگزیجامار براي آموزش بی .3

 .آموزش بیمار براي انجام یک تحلیل هزینه/ فایده و یا محاسن و معایب براي مصرف دارو .4

شـامل   راهکاراین  -آموزش بیمار براي به چالش کشیدن باورهاي نادرست در مورد مصرف دارو .5

 مراحل زیر است:

 ورهاي نادرست در مورد مصرف دارو و یادداشت کردن آنهاشناسایی افکار و با 

 بررسی دالیل موجود براي درستی و نادرستی این باورها 

 هاي دیگر فکر کردن در مورد مصرف داروبررسی شیوه 

 آوري اطالعـات  هاي دیگر بررسی درستی و نادرستی باورهاي موجود مانند جمـع شناخت راه

 از منابع موثق

  

   هاهین توصیآخر

هاي زیر بـه  هاي فوق افزایش پیدا نکرد، انجام توصیهپذیرش دارویی بیمار با استفاده از روشاگر 

  وي مفید خواهد بود: 

وع را با متخصصان ن موضیاحتماً  دارد یمشکلبا دارو ا یخود را قطع کند و  يخواهد دارویاگر م -

 درمیان بگذارد. 

 یقطع نکند. قطع ناگهـان  یطور ناگهانو به هکباریرا به خود، دارو  یو بهداشت روان یحفظ سالمت يبرا - 

 افزایش احتمال برگشت بیماري شود. درمان ممکن است باعث
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ـ  يریگمیز در تصمین بیمار اجازه دهد خود ويد تا در صورت امکان به با پزشک خود صحبت کن -  اي رب

 مصرف دارو نقش فعال داشته باشد. 

  

 سایکوزال به مبتمشاوره خانواده براي بیماران 

ارد که ن دیبه ا یبستگ يادیزمیزان به کنار آمدن با فرد مبتال در خانواده يشاوندان برایخو توانایی 

 خـانواده  ز در برخـورد ین يماریعالوه سن بروز ببهداشته است.  یتیچه شخص يماریفرد مبتال قبل از ب

 يهـا مهـارت  انـد و از داشـته  یخـوب  یشـغل  يهامهارت که قبل از ابتال یمارانیگذارد. بیمار اثر میبا ب

انـد احتمـاالً   بـوده  هاهارتم گونهنیکه فاقد ا يسه با افرادیاند در مقابرخوردار بوده یمطلوب یاجتماع

زد منزل و ن بهمعموالً مار یمارستان بیص از بیخواهند داشت. هنگام ترخ يماریبعد از ب يعملکرد بهتر

مـار  یب يتوانـد بـه بهبـود   یمها آن وجود دارد که توجه به يمل متعددگردد و عوایخود برم يخانواده

نها بهبـودي  تپریشی روانماران مبتال به اختالالت یب یخاطر داشت که برخبهد یبا، اگرچه، دیکمک نما

تواند بـه بهبـود وضـعیت بیمـار     خواهند داشت. در زیر انواع مداخالت در سطح خانواده که می نسبی

  کمک کند، آمده است. پریشی مبتال به روان

  

 بیمار يخانواده 1آموزش روانی  

- ر مورد بیمـاري روان دمختلفی را  تواند مطالبمیدو تا سه جلسه در معموالً کارشناس سالمت روان  

ده شـده در  گرفتن بازخورد از مطالب آموزش دا ،آموزش این نکته مهم در به خانواده آموزش دهد.پریشی 

آن درك صـحیحی از  اند و نان حاصل شود که خانواده مطالب را درست متوجه شدهاطمیهر بخش است تا 

  عبارت است از: شودمی ترین مواردي که در آموزش خانواده به آن پرداخته. مهماندپیدا کرده

 توضیح علت بیماري 

 یطبیع يهاي ماوراعدم دخالت نیرو 

                                                        
١- psychoeducation 
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  یرانه و جديکنترل بودن بیماري و نیاز به درمان پیگیا قابل درمان 

 قابل درمان بودن عوارض دارو 

 احتمال عود بیماري در صورت قطع دارو بدون دستور پزشک 

 عود بیماري يعالیم هشداردهنده 

  بیمار حمایت و بازتوانیضرورت  

 بیماري شامل قطع دارو، استرس و هیجانات ابراز شده شدیدکننده عوامل تشدید 

 هاي مقابله با عوامل تشدیدکنندهراه 

 

 آموزش خانواده براي کاهش هیجان ابرازشده  

شایع بوده و یکی پریشی هاي بیماران مبتال به روانهاي شدید در خانوادهاز آنجایی که ابراز هیجان

کند و ممکن اسـت منجـر بـه تشـدید و یـا عـود       از عواملی است که استرس زیادي به بیمار وارد می

هاي زیـر  به این منظور باید آموزش اهمیت زیادي دارد.بیماري شود، آموزش خانواده براي کاهش آن 

  به افراد خانواده داده شود:

 هاي مکرر از بیماراز انتقاد اجتناب 

 خودداري از مراقبت بیش ازحد و انجام تمام کارهاي بیمار 

 اجتناب از نظارت، سرکشی، کنترل و یا دخالت زیاد در کلیه رفتارها و اعمال بیمار 

  

 راي کاهش مشکالت ناشی از بیماريآموزش خانواده ب 

توانـد مشـکالت زیـادي بـراي خـانواده ایجـاد کنـد کـه         میپریشی وجود یک بیمار مبتال به روان 

هـاي  تـرین سرفصـل  کنـد. مهـم  مدیریت آن به بهبود وضعیت روانی بیمار و افراد خانواده کمـک مـی  

  آموزشی در این زمینه به شرح زیر است:

 اي براي سازگارشدن با بیماري ي مزمن به دورههابیماري اشته باشند کهخاطر دهخانواده باید ب

 .نیاز دارند
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 اگـر سـؤالی   و  دنـ صـحبت کن بـا او   رامی و روشنیآبهخواهند به بیمار آموزشی بدهند اگر می

ممکـن   پرسـیده شـود  زیرا اگر در یک زمان چند سـؤال را  بپرسند، د هر بار یک سؤال نکنمی

 .بیمار گیج شوداست 

 دنهاي هیجانی پرهیز کناز ایجاد سر و صدا و درگیري. 

 که رسد بیمار به آنچه نظر میزمانی که بهحتا د ند و مورد غفلت قرار ندهنبیمار را نادیده نگیر

 .دهد، گوش نمیشودمی گفته

 دند که او را دوست دارنبه وي نشان ده. 

 یرا این کار فقط تنش و نـاراحتی  سعی نکنند او را متقاعد کنند که باورهایش نادرست است ز

 .دهدبیمار را افزایش می

 با تشویق و تقویت او را به رعایت بهداشت شخصی ترغیب کنند. 

 تقویت کنند زیرا این کـار عـزت    -هر چند کوچک -او را براي انجام هر کار مثبت و موفقیتی

 .دهدنفس وي را افزایش می

  هاي معمول اجتماعی، راي خود تنظیم کند و فعالیتروزانه ب يبرنامهاو را تشویق کنند تا یک

 .آموزشی و شغلی خود را تا جاي ممکن از سربگیرد

 هاي اجتماعی و اقتصادي فراهم کننـد، مثـل   هایی براي مشارکت در فعالیتبراي بیمار فرصت

 .شدهداشتن یک شغل حمایت

   این مهـم اسـت کـه بـر     بیماران مبتال به سایکوز ممکن است مورد تبعیض واقع شـوند، بنـابر

آمیزي که نسبت به این بیماران وجود دارد غلبه کرد و تالش کـرد  باورهاي نادرست و تبعیض

 .که کیفیت زندگی این افراد بهتر شود

 به او اجازه دهند که تنها بودن و زندگی خصوصی را نیز تجربه کند. 

 موقع داروها وي نظارت داشته باشندبر مصرف مرتب و به. 
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  خانواده براي زمان بحران  آموزش  

کنـد. در ایـن وضـعیت    افتد که عالیم حاد بیماري عود مـی زمانی اتفاق میمعموالً ا حمله یبحران 

شـود  جان یا اختالالت رفتار و هیها، اختالالت فکر و انید، هذیدچار توهمات شدبیمار ممکن است 

ـ ا احساس کند که چیو  شدت وحشت کندبهکننده دلیل شنیدن صداهاي تهدیدیا بهو  در  یز ترسـناک ی

البتـه   الزم است بالفاصله به پزشک مراجعـه شـود.  در چنین مواردي باشد. یاطرافش در حال وقوع م

  باشد:کننده تواند کمکرعایت موارد زیر توسط خانواده می

 ار توان با دلیـل آوردن بیمـ  حاد نمیپریشی روانکه در حالت خاطر داشته باشد هخانواده باید ب

 .کرد را متقاعد

 مضطرب یا عصبانی نشوند و سعی کنند خود را کنترل کنند و آرام بمانند. 

 کنند تلویزیون و رادیو را خاموش سروصداي محیط را کاهش دهند براي مثال. 

  منزل میهمان هستند تقاضا کنند آنجا را ترك کننداز کسانی که در. 

 دنبا آرامی، روشن و واضح صحبت کن. 

  دنکنکه وضعیت او را درك میندنشان دهبه بیمار.   

ـ بالفاصـله بـه اورژانـس    بهتر اسـت   ،با خشونت همراه استپریشی روان که حملهدر صورتی   ا ی

. پس از تلفن به اورژانس تقاضاي کمک کنندها آن ند و ازرا توضیح ده مشکلکنند، تلفن  110پلیس 

  د. ناهنمایی بخواهلفن کرده و از وي رتر مایپزشک معالج ببه بهتر است 
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  فرزندپروري

ی توجه به این مساله از اهمیـت بـاالی  توجه به تربیت فرزند از جمله وظایف والدین است. امروزه 

ی مدیریت رفتـار کودکـان و اعمـال    یبرخوردار است. در موارد بسیاري ممکن است والدین خود توانا

شـده از  است الگوهاي ارایهط گاه ممکن داشته باشند. در این شرایني صحیح فرزندپروري را هاروش

ي علمـی  هـا ي آزمون و خطا چندان کارآمد نباشند. لذا مراجعـه بـه روش  هاسوي اطرافیان و یا روش

تعریفی از معنی والد بودن برخـی   يساز باشد. در این فصل سعی شده است ضمن ارائهتواند چارهمی

نیم تا کارشناسان بهداشت روان منبعی بـراي ارائـه   دهی رفتار را بیان کهاي تربیت فرزند و شکلروش

  ي مناسب در اختیار داشته باشند. هادستورعمل

  

 پدر و مادر بودن چه معنایی دارد؟ 

فرزندپروري فرآیند بزرگ کردن و آموزش و پرورش یک کودك از تولد تا بزرگسالی اسـت. پـدر   

ایفی اسـت کـه هـر فـردي در طـول      ترین و درعـین حـال دشـوارترین وظـ    و مادر بودن یکی از مهم

هـاي دینـی و   ها را از والدین خود، اطرافیان، آموزهکند. والدین معموال این روشمیاش تجربه زندگی

پـیش   شرایطی گاهحال  کنند. با اینآموزند و یا از طریق آزمون و خطا راه خود را پیدا میفرهنگی می

در  ي برخورد با فرزند خود دچار مشکل شود.ین شیوهکه والد در تربیت فرزند و انتخاب بهتر آیدمی

  هاي علمی تربیت فرزند را به والدین آموزش داد. این موارد الزم است روش

  گذارد عبارتند از:میپروري اثر عواملی که بر روش فرزند

 اش از دوران کودکی خودهاي شخصیو تجربه سوابق رشدي والد 

 ناختی والدوضعیت سالمت شخصیت و آرامش روانش 

 ازندسمیتر ي کودك که مراقبت از او را دشوارتر یا آسانهاویژگی 

 کند هایی که دریافت میحمایتمیزان و از یک طرف،  شودی که به خانواده وارد میاسترس میزان

 ) ابط شغلی، دوستان، خویشان و ....ي اجتماعی (روو شبکه ي زن و شوهرشامل رابطه
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 درست یا غلط در مورد تربیت فرزندورهاي و با ها، روشهاالگو 

  
 

ي کارهاي دیگر زندگی مسـتلزم  این حقیقتی است که پدر و مادر بودن، مهارتی است که مثل همه

  تواند آنها را فرا گیرد. تالش، صرف وقت، شکیبایی و آموزش است که فرد می

  
  در تربیت فرزند: رایج نادرست  رفتارهاي نامناست و باورهاي

 کننـد و بـا   میو نکوهش رفتارهاي کودك استفاده  هاي منفی مثل سرزنشردهاي منفی مکرر: در این مورد والدین معموالً از روشبرخو

است  نبه جدال و تنش بیشتر شده و ممک رشوند. این گونه برخورد اگر زیاد تکرار شود منجمیرفتارهاي منفی با تندي و عصبانیت روبرو 

 ایش دهد. حتی رفتار منفی را افز

 کنند بنابراین رفتارهاي مثبت تشویق نشده و میتوجه نکردن به رفتار مثبت: این زمانی است که والدین به رفتارهاي مثبت کودك توجه ن

 یابند. میبه تدریج کاهش 

 گیرد. میق قرار طور ناخواسته مورد توجه و تشویتوجه و تشویق ناخواسته رفتار منفی: این زمانی است که رفتار منفی کودك به 

 شـود.  میآل: این انتظار که فرزند نباید هیچ نقصی داشته باشد غیرواقعی است و باعث احساس ناکامی و شکست انتظار وجود فرزند ایده

کاهش تواند این مشکالت را میي برخورد والدین با این مشکالت کنند، نحوهمیزنند و نافرمانی میگاهی گریه کرده، نق  هاي بچههمه

 داده یا حفظ نماید. 

 هاي ها و ارزشتوان کودك را راهنمایی نمود و مهارتدانند. میاین فکر که همه چیز تقصیر آنهاست: گاهی والدین خودشان را مقصر می

 هاي برخورد کامالً استاندارد غیرممکن است. شیوه اجتماعی را به آنها آموخت ولی کنترل تمام رفتارها و اتخاذ

 شود که والدین رفتار کودك را تعمدي تلقی کرده و واکنشی بیش از آنچه الزم میر که همه چیز تقصیر کودك است: این فکر باعث این فک

 شود. میاست نشان دهند. این خود باعث بدتر شدن رفتارهاي کودك 

 کنند که باعث مین خود را وقف تربیت فرزند اببه این معناست که مراق :این نگرش که باید تمام وقت خود را به تربیت فرزند اختصاص داد

برد. وظیفه والد بـودن زمـانی از کیفیـت    میشود والد یا مراقب نیازهاي اساسی خود را در نظر نگیرد. در نتیجه از زندگی خود لذت نمی

 خوبی برخوردار خواهد بود که در آن رعایت تعادل شود و والدین نیازهاي خود را هم در نظر بگیرند. 

    این نگرش که مشکالت خودبخود برطرف خواهند شد: برخی والدین مشکالت رفتاري کودك را گذرا پنداشته و انتظار دارند که بـا رشـد

کودك این مشکالت برطرف شود. در حالی که مشکالت رفتاري نیازمند بررسی در مراحل اولیه است. والدینی که این طرز تفکر را دارند 

 شوند. میدچار مشکل  ها، ایجاد تغییرات و استفاده از کمکهال، راه حلدر پیدا کردن علت مشک

  

  

  اصول کلی تربیت فرزند

  ایجاد محیط تربیتی امن

ایجاد محیط امن به معنی فراهم نمودن محیطی اسـت کـه امنیـت جسـمی و روانـی کـودك در آن       

ی مثل سـقوط  رات محیطشود. در مورد کودکان خردسال محافظت کودك در برابر خطمیمحیط تامین 

گرفتگی، سوختگی و مواردي از این قبیل، از طریق امن نمودن محیط منـزل و مراقبـت   از بلندي، برق
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ي خشونت، پرخاشـگري و نیـز محافظـت کـودك در     هادر برابر خطرات روانی مثل مواجهه با صحنه

اي اجتمـاعی امـن در   برابر آزارهاي جنسی و جسمی. در مورد کودکان بزرگتر و نوجوانان ایجاد فضـ 

ه  ي مناسب براي سکونت و دوسـت هاخانه و مدرسه و انتخاب محیط نحـوي کـه مواجهـه بـا     یـابی ـب

  رفتارهاي پرخطر به حداقل برسد.

  

  ي رابطه مثبت با کودکانبرقرار

کننده، با کیفیت و توأم با محبـت افـزایش   است از ایجاد فضایی که در آن روابط مراقبت تعبارتس

ساس ایمنی، دوست داشته شدن و پذیرش پرورش یابد. الزم است والـدین بـراي کودکـان    یافته و اح

ي آنان گـوش دهنـد و   هاوقت اختصاص در نظر گرفته و توجه خاص به آنها داشته باشند؛ به صحبت

با آنها حرف بزنند. با آنها مهربان باشند و عالقه خود را به صورت کالمی یـا غیرکالمـی بـه کودکـان     

مایند و در ارتباط خود با کودکان، خودپنداره مثبتی در آنها القا کرده و پرورش دهند. به کودکان ابراز ن

  خود احترام بگذارند و آنها را دلگرم سازند. 

  

  برقراري ارتباط

تبـاط بـا   برقـراري ار  برقراي ارتباط به معنی انتقال پیام و تعامل مشترك بین والد و کـودك اسـت.  

بسیاري از مواقـع ارتبـاط مناسـبی بـین      ی مناسب براي گفتگو نیاز دارد.فضای کودك به محیطی امن و

  که این ارتباط یک ارتباط یک سویه است.والد و کودك برقرار نیست یا این



 

163 

 

  

  ي برقراري ارتباط با فرزندان به والدین آموزش بدهید:در مورد نحوه
  

  احترام گذاشتن .1

 گونه حرف بزند. ید او با شما آنطوري با کودك حرف بزنید که دوست دار 

 .امتناع از غر زدن، مسخره کردن، تحقیر کردن کودك، متهم کردن 

 زود قضاوت نکنید.  

 گیري نکنید.از کودك خرده 
  

 اختصاص دادن زمان با کیفیت براي کودك .2

 ًتید. با کودك باشید طوري که احساس کند در دسترس او هس هر روز زمانی را هر چند کوتاه، واقعا 

  .در این زمان تنها به کودك توجه کنید و کار دیگري انجام ندهید 

 با کودك فعالیتی را ترتیب دهید تا هردو از آن لذت ببرید. 
 

  گوش دادن به کودك و انعکاس احساسات وي .3

  .به فرزندتان نگاه کنید  

 دقت گوش دهید. هایش بهبه حرف  

  عنوان مثال با این عبارت که: ید. بهکنگوید و احساس او را به او منعکس میآنچه  

  "کنی زیرا....میتو گفتی ..... تو احساس...  "

  .از روي حالت چهره و بدنش احساسش را درك کنید  

 احساسش را با کلمات براي او بیان کنید.  

 (خوب/ بد) به کار نبرید.  در مورد هیجان کودك کلمات مبهم  

  بزند و احساس خود را به شما بگوید. در عین حال کودك را مجبور نکنید حرف  

  :رسـه ...  مـی نظـر  بـه "و یـا بپرسـید:    "بیشـتر صـحبت کنـی؟   خواهد در ایـن مـورد   میدلت "اگر تمایل داشت حرف بزند بگویید

 "خواهی بگویی چه شده؟می(غمگین/خوشحال/ عصبانی/ خسته) هستی! 
  

  در برابر کودك به تندي واکنش نشان ندهید .4

 بحث نکنید.  با کودك جر و  

 :در برابر عصبانیت کودك عصبانی نشوید  

تواند با شما ارتبـاط برقـرار   شوید کودك بترسد و نمیکه باعث اگر عصبانی شوید یعنی کودك توانسته بر شما مسلط شود و یا این 

  کند.
  

  . به او نشان دهید که دوست داشتنی است5

  .به کودك بگویید که دوستش دارید 

 ن کودك شرط نگذارید. مثالً اگر مسواك نزنی دوستت ندارم. براي دوست داشت 

  بـدي هسـتی.   بچـه تـو  "ید نه اینکه بگوی "تار تو مناسب نیستاین رف"رفتار کودك را مورد توجه قرار دهید و نه خود او را. مثال" 

  هستی.  همچنین خوب بودن او را هم مشروط به انجام یک رفتار نکنید مثال چون مسواك زدي پس بچه خوبی

  گرفتن)  پسندد (بوسیدن، نوازش کردن، در آغوشمیسعی کنید بفهمید کودك چه نوع ابراز محبت فیزیکی را. 
  

  با کودك خود بازي کنید ،براي برقراري ارتباط .6

دهند. میي جسمانی، شناختی، اجتماعی و هیجانی خود را گسترش هابازي براي رشد کودك حیاتی است در طول بازي، کودکان مهارت

اي جهت برقراري رابطه مثبت با کودك و با کودك است. بازي با کودك وسیلهدر عین حال، بازي مفیدترین زمان براي ارتباط مادر یا پدر 

  ل و کنترل رفتار است. وزش کنار آمدن با دیگران، حل مسایوارد شدن در دنیاي او و نیز آم

  .حداقل روزي نیم ساعت با کودك بازي کنید 

 ي رهبري دهید. ر بازي با کودك هرم قدرت وجود ندارد یعنی پدر یا مادر در رأس قدرت نیستند. در بازي به کودك اجازهد  

 راحت وسایل بازي را در سطل  ي بازي پهن کنید تا بعد از بازي بتوانسفره االزم است جاي مناسبی براي بازي در نظر بگیرید. حت

  اتاق را به وضع معمولی بازگرداند.بزرگ ریخت و سفره را جمع کرد و 
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  تأیید و تشویق رفتارهاي مثبت

 نشـا در برابر رفتار مناسب تیید و توجه نیاز دارند. وقتی کودکان تشویق و توجه مثباکودکان به ت

گـردد. از طـرف دیگـر    مـی تر شان بیشتر شده و کنترل آنها بسیار آسانکنند میزان همکاريدریافت می

  یابد. میباره آن رفتار افزایش احتمال وقوع دو

آن تکـرار  آن باعث افـزایش احتمـال   انجام که گویند میهر نوع پیامد رفتاري به کننده مثبت تقویت -

  گردد.  میرفتار 

  

 هاي مثبت عبارتند از:کنندهانواع تقویت

د از توان به طریق ابراز حس افتخـار و غـرور خـو   میاحساس غرور و افتخار درونی: این حس را  .1

  رفتار خوب کودك به وي منتقل نمود. 

   .صورت کالمی و غیرکالمیتوجه مثبت بهي ارایه .2

 مثال جهت تشویق کالمی: 

 کار را انجام دادي.  طور که خواسته بودم اینمتشکرم که همان -

  کارت را خوب انجام دادي.  -

  ند. تکالیفش را تمام کم دادي که به خواهرت کمک کردي کار قشنگی انجا -

 کالمی:  مثال جهت تشویق غیر

 چشمک زدن، لبخند زدن، بغل کردن، نوازش کردن، کف زدن -

 .و سینما، کمک در تهیه دسر یا غذاي اجتماعی مثل رفتن به پارك هاامتیاز دادن به کودك و پاداش .3

 ي خاص. ها، اسباب بازي، خوراکیها، برچسبهاي عینی مثل جایزههاپاداش .4
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 تشویق توجه والدین را به نکات زیر جلب نمایید: در مورد نحوه 

  هـاي مـادي را بـراي رفتارهـاي     یید کالمی یا غیرکالمی استفاده کنید و پاداشباشد: براي رفتارهاي روزمره از تاتشویق متناسب با رفتار

  تر به کار ببرید. برجسته تر و مهم

  یید غیرکالمی به کار ببرید. است از تحسین شدن خجالت بکشد، تا ممکنو است متناسب با موقعیت باشد: اگر کودك در جمع دوستانش  

 یید کنید. ابه رفتارهاي مثبت کودك توجه کنید: رفتار مثبت را با لبخند و تکان سر، ت 

  ارزشمند  کند وظیفه دارد دیگران را خوشحال کند و این تنها راهمیدر تحسین افراط نکنید: اگر بیش از حد کودك را تحسین کنید فکر

کند تحسـین  میافتد؛ و نیز فکر میگیرد زیاد تحسین بخواهد و اگر تحسین نشود درباره ارزشمند بودن خود به شک میبودن است؛ یاد 

  نشدن یعنی انتقاد شدن. 

 ي کودك بها دهید: همیشه دنبال نتیجه نباشید. هابه تالش  

 کنید. میتخار به توانمندي کودك اشاره کنید و نشان دهید که به او اف 

 آمیز بگویید: جمالت تایید  

  .من به کار تو اطمینان دارم 

 آیی. کنم از عهده آن برمیست ولی فکر میکار دشواري ا 

  شوي.میدر کارِ... روز به روز بهتر 

  

  نحوه دستور دادن به کودك

راتی بـه آنهـا   گاهی والدین از کودکان انتظار دارند که کارهایی را انجام دهنـد و الزم اسـت دسـتو   

تواند قـاطع امـا   میمعناي پرخاشگري و عصبانیت نیست. دستور بدهند. فراموش نکنید دستور دادن به

  صمیمی باشد. 
  

  در مورد شیوه دستور دادن به والدین آموزش دهید و توجه آنها را به نکات زیر جلب نمایید: 

مکن سطح نگاه شـما بـا کـودك    تا جاي مه کودك مستقیم باشد و هنگام دستور دادن در فاصله نزدیک کودك بایستید. نگاهتان ب -1

  اسمش را صدا کنید.  یکسان باشد.

عجله کن و ... پرهیز کنید نکن، شود مثل مواظب باش، میصورت کلی مطرح و روشن بدهید. از دستوراتی که بهدستورات را واضح  -2

لطفاً دستت  "مشخصاً بگویید:  "به جاي مواظب باش"کنند پس مین زیرا این دستورات مفاهیم انتزاعی دارد و کودکان آنها را درك

 . "بگیر هارا به نرده

 دستورات مثبت بدهید یعنی افعال مثبت به کار ببرید. به کودك بگویید چه کاري را باید انجام دهد نه اینکه چه کاري را انجام ندهد.  -3

 ي به کار ببرید. از دستورات خواهشی و یا سوالی اجتناب کنید. افعال امر -4

م سـوال  یبافی نکنید. گاهی کودکان براي فرار کردن از زیر اجراي دستورات دابحث نکنید و دلیل تراشی و فلسفه درباره دستورات -5

 الزم به پاسخگویی نیست.  کنند. این چراهامیمطرح  "چرا"

 به کودك فرصت اجراي دستورات را بدهید. پشت سر هم دستور ندهید.  - 6

 غیرالزم و غیرضروري ندهید. دستورات  -7

 بر اجراي دستور نظارت داشته باشید.  -8

 بعد از اینکه کودك دستوري انجام داد او را تشویق کنید. درنگ بی -9

 5بینی کنید اگر کودك دستور شما را انجام نداد، پیامدي منطقی برایش در نظر بگیرید. اگر کودك دستور شما را اجرا نکرد، پیش - 10

زنـی  اش قبالً هشدار داده بودید اجرا کنیـد. چانـه  ، پیامدي را که دربارهدوباره تکرار کنید و اگر بالفاصله انجام نداد ثانیه صبر کنید.

 کودك را نپذیرید و پیامد را اجرا کنید. 

 کودکان را در وضع قوانین شرکت دهید.  - 11

  دهید.  ایجاد کنید و حق انتخابهایی گزینهبه جاي امر و نهی کردن مرتب به کودك،  - 12
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  هاي جدیدي آموزش مهارتهاروش

باشـد مثـل مسـواك زدن،    میي جدید و پیچیده هارشد کردن مستلزم یاد گرفتن بسیاري از مهارت

را بیاموزنـد و یـا    هـا لباس پوشیدن، حمام کردن و ... باید والدین به کودکان کمک کنند تا این مهارت

  ي مؤثر در این خصوص عبارتند از: هایند. روشرفتارهاي درست گاه و بیگاه کوك را تثبیت نما

الگو بودن والد براي کودك: والدین باید الگوي رفتـاري باشـند کـه انتظـار دارنـد کـودك آن را        .1

بیاموزد. می توان در حین انجام یک رفتار آن را توصیف نمود و به کودك اجازه داد که رفتـار را  

  شویق کنند و او را براي تالش بیشتر ترغیب کنند. تقلید نماید. او را براي موفقیت ولو اندك ت

الی بپرسد، چیزي بخواهد و ... زمـانی  وآید تا سمیآموزش اتفاقی: وقتی کودك به طرف والدین  .2

توانند به او آموزش دهند زیرا در این موقعیت، کودك به برقراري ارتباط بـا والـدین   میاست که 

 مند است. عالقه

ي: جدول رفتاري یک قرارداد مشخص است بین پدر و مادر با کودك که استفاده از جدول رفتار .3

کنـد. از  مـی یی دریافت هااساس آن کودك براي انجام فعالیتی مشخص و تعریف شده، پاداش بر

 جدول رفتاري می توان براي آموزش یک مهارت یا رفتار جدید بهره گرفت. 

 
 ات زیر جلب نماییدتوجه والدین را در استفاده از جدول رفتاري به نک

 صورت مشخص و روشن براي کودك توضیح دهید. رفتار مورد نظر خود را به  

 جایزه با کودك توافـق کنیـد. از    يکند. دربارهچه پاداشی دریافت می براي کودك مشخص کنید که اگر رفتار مورد نظر را انجام دهد

  .ي بزرگ و گران قیمت استفاده نکنیدهاجایزه

 دهد میرفتار را در نظر بگیرید. باید در ابتدا رفتارهایی را در نظر بگیرید که کودك اکثراً انجام  2یا  1ده از چارت رفتاري در شروع استفا

  را دارید.  هاو شما قصد تقویت آن

 ي بزرگتر) هابراي بچه در جدول روزهاي هفته و رفتار مورد نظر را بنویسید و به ازاي هر بار انجام آن رفتار یک ستاره یا عالمت (امتیاز

  در جدول بگذارید. در پایان هفته به ازاي تعداد مشخصی امتیاز (ستاره یا عالمت) جایزه مشخصی در نظر بگیرید. 

  .اگر کودك رفتار نامطلوبی انجام داد از امتیاز (ستاره یا عالمت) کم نکنید  

 یاز (ستاره یا عالمت) نیافزایید. اگر رفتار مطلوب دیگري به جز رفتار مورد نظر انجام داد به امت  

  ي اجتماعی را جایگزین کنید و هاهفته است. بعد از آنکه رفتار مورد نظر تثبیت شد، تشویق 2زمان مفید براي تثبیت یک رفتار حدود

  هر از گاهی از تشویق مادي نیز استفاده کنید. 

 طوري که مثالً براي گرفتن جایزه به تعداد تر کنید بهپاداش را سختشود تدریجاً دستیابی به میتر تدریج که رسیدن به هدف آسانبه

 بیشتري امتیاز نیاز باشد. 

  از انجام کار به کودك بدهید بعدشود. پاداش را میاز انجام کار داده  قبلبه کودك رشوه ندهید. رشوه، پاداشی است که به کودك.  
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  راهبردهاي مدیریت رفتار نامطلوب

را بپذیرند و احساس سرخوردگی و ناامیـدي خـود را    هاید یاد بگیرند که محدودیتبا هاهمه بچه

یی براي والدین دشـوار  هاي چنین موقعیتیشان برسند، کنترل کنند. ادارههاتوانند به خواستهمیوقتی ن

کودکان  ، پیوسته و قاطع براي رفتار نامطلوب استفاده کنند،درنگبیاست. اما اگر والدین پیامدهایی را 

  داري را خواهند آموخت. خویشتن

کند. کودکان بـه دالیـل مختلـف ممکـن اسـت      میدر ابتدا سعی کنید بفهمید چرا کودك بدرفتاري 

  بدرفتاري کنند: 

  براي جلب توجه  .1

 نمایی  به دست گرفتن کنترل امور و قدرت .2

 بیماري، خستگی، یا عصبانیت .3

 ، رفتار خود را کنترل کنند. هاتواند به دلیل مشکالت و بیماريمیکودك ن .4

 دهد:  میي مختلف انجام هاکودکان بدرفتاري را به روش

 تفاوتی، پرخاشگري و آزار خود و دیگران. انجام کاري که شما دوست ندارید، سستی کردن در امور، بی 

  زیـر   توانید از مواردمیدهد، میاگر کودك دستورات شما را انجام نداد یا رفتاري نامطلوب ارایه

 براي کاهش رفتار نامطلوب وي استفاده کنید: 

  

  داربحث جهت

کنـد و بیشـتر در   مـی وقتی کارآمد است که کودك یکی از مقررات اصلی خانه را گاهی فرامـوش  

  یی است که همکاري بیشتري دارند. هامورد بچه

  
  دار:نحوه استفاده از بحث جهت

ارد [از کلی را برایش توضیح دهید. سپس مختصر توضیح دهید چرا این رفتار مشـکل د ابتدا توجه کودك را به خود جلب کنید. سپس مش

  بخواهید که آن کار را انجام دهد.  . بعد رفتار صحیح را به کودك پیشنهاد دهید و از اوجمله خبري استفاده کنید]

  

  نادیده گرفتن

دیگـران را نیـز ضـایع    کند و حقـوق  یف باشد و خطر یا ضرري ایجاد نمیاگر مشکل رفتاري خف 
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طلبـی دارد)  اندازد یا قصد توجـه میسازد (مثل زمانی که براي به دست آوردن چیزي، قشقرق راه نمی

  از این روش استفاده کنید. 
  

 نحوه نادیده گرفتن رفتار

  .خونسرد بمانید و عصبانی نشوید  

 وانید شروع به خواندن روزنامه کنید تا با کاري سرگرم شـوید).  تمیوجه به او نگاه نکنید و حرف نزنید (هیچبه کودك توجه نکنید. به

 حالت خاصی را در چهره نشان ندهید. هیچ

 اش بیشتر شود. در این زمان اگر به او توجه کنید، تالشتان به هدر رفته است. ممکن است در ابتدا بدرفتاري 

 توانید به اولین رفتار مثبت او میبه محض اینکه رفتار نامطلوب قطع شد، اعتنایی را تا وقتی ادامه دهید که رفتار آزارنده وجود دارد. بی

 توجه کنید. 

  رود، از این روش استفاده نکنید.میدر مورد رفتارهایی که خشونت به همراه دارد یا احتمال آسیب به کسی  

  

  انتخاب پیامد

منجـر بـه پیامـدي خوشـایند     تواند رفتار را تقویت یا خاموش سازد. هرگاه رفتاري پیامد رفتار می

  شود. در پی داشته باشد رفتار خاموش میشود و چنانچه پیامد ناگواري شود آن رفتار تقویت می

تواند پیامد طبیعی باشد یا پیامد از این روش براي مشکالت رفتاري شدیدتر استفاده کنید پیامد می

پیوندد. مثال دست زدن وقوع میهرفتار بقراردادي. پیامد طبیعی آن چیزي است که خود به خود در اثر 

ـ  شود. پیامد قرارعث سوختن دست میبه اجسام داغ با وان قـرار داد  عنـ هدادي آن چیزي است که مـا ب

یش را کثیف کند باید آنها را بشوید. والـدین بایـد دقـت    هاکنیم. مثال اگر کفشبراي کودك تعیین می

طور نباشد کـه اجـازه    کنترل رفتار استفاده نکنند مثال ایننمایند که از پیامدهاي طبیعی خطرناك براي 

  دهند دست کودك را بسوزد، که دوباره سراغ آب جوش نرود! 
  

 صورت اعمال محرومیت است که در این موارد باید به نکات زیر توجه شود: گاهی پیامد رفتار به

  .محرومیت باید متناسب با رفتار باشد 

 بازي که کانون مشکل است محروم کنید. بکودك را از فعالیت یا اسبا 

  دقیقه معموالً زمان مناسبی است.  30تا  5کردن باید کوتاه باشد از مدت محروم 

  :قبل از محروم کردن، حتماً دلیل این کار را براي کودك توضیح دهید  

 ید و با توضیح درباره رفتار جایگزین صحیح، بکوشید از بازي مورد نظر را بازگرداناید، فعالیت یا اسبابنی که قرار گذاشتهبعد از اتمام زما

تري استفاده کنید یا از روش اتاق خلوت استفاده ت نکرد این روش را به مدت طوالنیتکرار اتفاق قبلی جلوگیري کنید. اگر دوباره اطاع

  کنید. 

 فهمد میاساس است و شود که تهدید شما بیمیاست. کودك به سرعت متوجه  هتهدیدهایی که امکان انجام دادن آن وجود ندارد بیهود

  کنید. میکه شما احساس ناتوانی 
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  روش استفاده از اتاق خلوت

استفاده از اتاق خلوت روش دیگري است که براي مدیریت رفتارهاي نامطلوب استفاده می شـود.  

دین می تواننـد از  بار دارد، والر واقع نشد یا کودك رفتاري خشونتي قبلی مؤثهادر مواقعی که روش

  این روش استفاده کنند. 

  چگونگی استفاده از اتاق خلوت را به والدین آموزش دهید:

بهتـر اسـت در را بـاز     بریـد. مـی در این روش کودك را در اتاق دیگري دور از هر کـس دیگـري   

و  بگذارید اما اگر کودك خواست از اتاق خارج شود، در را ببندید. اتـاق خلـوت بایـد مکـانی امـن     

  اي در آن نباشد. کنندهروشن باشد و هواي مناسب داشته باشد. اما وسیله سرگرم

ثانیه رفتـار غلـط    15ابتدا دستور را واضح و آرام به کودك ارایه دهند. در صورتی که کودك ظرف 

خود را متوقف نکرد به او بگویند کار اشتباه چه بوده و سپس پیامـد آن، یعنـی لـزوم رفـتن بـه اتـاق       

  ت را برایش توضیح دهند. اگر اطاعت نکرد پیامد را اجرا کنند. خلو

  
  اتاق خلوت به والدین گوشزد کنید نکات زیر را در استفاده از

  .خونسرد و قاطع باشید و عصبانی نشوید  

 اش را بگیرید و به سمت اتاق ببرید). در صورت لزوم به صورت فیزیکی او را هدایت کنید (شانه  

 را نادیده بگیرید و به او توجه نکنید.  ي کودكهااعتراض  

  .براي کودك سخنرانی، بحث یا غرغر نکنید  

  ،تواند از اتاق خارج شود. میبه کودك تذکر دهید که وقتی مدت زمان مقرر را ساکت گذراند  

  زمان نیز تمام  "وانی بیرون بیاییتمی"یا  "وقت تمام شد!"بعد از اتمام زمان مقرر، در مورد اتفاق مربوط حرف نزنید و با این صحبت که

  شود. می

  ،سال قابل اجرا است.  10تا  3باشد و در سنین میدقیقه به ازاي هر یک سال سن  1مدت حضور در اتاق خلوت  

  شود. میاز قبل و در زمانی که آرام و خونسرد هستید به کودك بگویید که چه رفتارهایی به اتاق خلوت منتهی  

 ودك از اتاق، کودك را تشویق کنید به فعالیت دیگري مشغول شود. او را تحت نظر بگیرید و براي اولین و کوچکبعد از خارج شدن ک-

  ترین رفتار مثبتش او را تحسین کنید.

  

  ي خاصهامدیریت رفتار در موقعیت

یا حضـور   هاي جدید مثل مهمانیهااغلب مشکالت رفتاري کودکان در زمان و حضور در موقعیت

  شوند. میایجاد  هاي عمومی یا فروشگاههاطدر محی
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  گونه آموزش دهید.هایی به والدین ایندر مورد چگونگی حضور در چنین موقعیت

 ي او و شـناخت  هـا ریزي شامل شناخت کودك، خلق و خـو، مـزاج و مهـارت   ریزي کنید. برنامهبراي موقعیت مورد نظر از پیش برنامه

توانید رفتار را مدیریت کنید. مثال چنانچـه  میباشد. بر این اساس فکر کنید چگونه میشود میروبرو یی که در محیط با آنها هاچالش

کننـده همـراه خـود    اش از حضور در مطب پزشک و انتظار کشیدن سر می رود براي این موقعیت برخی وسایل سرگرمکودك حوصله

  ببرید.

 رفتاري که انتظار  4یا  3یی مشخص کنید. قوانین را برایش توضیح دهید. مثال هاانتظارات خود را از کودك مشخص کنید و برایش گام

  دارید انجام دهد را براي او مشخص کنید.

  .اگر کودك درست رفتار کند از قبل پاداشی در نظر بگیرید  

  .بگویید اگر درست رفتار نکند چه عواقبی خواهد داشت  

 توانید از میهایی مثل مهمانی که ممکن است حوصله کودك سر برود. در موقعیتبینی کنید چه مشکالتی ممکن است پیش آید. پیش

ي او را مشخص کنید و بر خرید نظارت هاانتخاب تبازي براي سرگرم کردن کودك استفاده کنید. در هنگام خرید محدودییک اسباب

  داشته باشید. 

  

  مراقبت والدین از خودشان

الزم است که والدین بـه خـود و نیازهایشـان توجـه کننـد و      ي دشواري است. پروري وظیفهفرزند

مراقب سالمت روانی و جسمانی خویش باشند. متمرکز کردن زندگی، فقـط بـر فرزنـدان نـه بـه نفـع       

، حفـظ فضـاي   هـا والدین است نه به نفع کودکان. پدر یا مادر از حقوقی برخـوردار هسـتند: دوسـتی   

  .خصوصی، زمانی براي خودشان و غیره

  
  گونه آموزش دهید:ي مراقبت از خود به آنها اینمورد نحوهدر 

  .هر روز سعی کنید یک فعالیت خوب یا جالب براي خودتان انجام دهید  

 سازي خود اختصاص دهید. آرام بمانید. تقریباً هر روز زمانی را به آرام  

 آن توجه نمایید.  خودتان را بپذیرید و دوست داشته باشید. بر نکات مثبت خود تمرکز کنید و به  

 کننده و مطلق مثل مجبورم، باید و ... اجتناب کنید. هاي دلسرده نکنید. از گفتن واژهبا باورهاي نامعقول خود مبارزه کنید. از خود گل  

 بینانه از خود داشته باشید. هر کس ممکن است اشتباه کند. هیچ کس کامل نیست. انتظار واقع  

 شودمیگر خودتان احساس اطمینان خاطر نداشته باشید، انتقال آن به کودك نیز مشکل به خود اطمینان خاطر بدهید ا.   

  

  

  

  

  
 



 

171 

 

  

  

  

 مجموعه سالمت روان براي کارشناسان سالمت روان

  

 هشتمفصل 

  

  

و ترغیب  هاآموزش سالمت روان با گروه

 مشارکت مردمی
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  پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید

 سمی و هاي رها براي برنامه سالمت روان را به تفکیک گروهاصول آموزش بهداشت به گروه

 غیررسمی توضیح دهید. 

 د. ها و جامعه را در زمینه سالمت روان توضیح دهیمبانی و مراحل جلب مشارکت گروه 

 ها و حل مشکالت سالمت روان را توضیح دهید.ی در توسعه برنامهنقش شوراي اسالم  

 مندي از خدمات را توضیح دهید.مفاهیم بازاریابی سالمت و عوامل مؤثر بر بهره 
 

 عناوین فصل

 روري بر اهداف آموزش براي سالمت م -مقدمه 

 هاهدف برنامه آموزش سالمت روان به گروه 

 هاي غیررسمی آموزش سالمت روان در گروه 

 هاي رسمیآموزش سالمت روان در گروه 

 ها:مراحل اجراي برنامه آموزش سالمت روان به گروه 

  نها و جامعه در زمینه سالمت روامشارکت گروه 

   مراحل اجراي یک برنامه مشارکت افراد  

  شوراي روستا یا محل 

 بازاریابی سالمت  

 مندي از خدماتهرهعوامل مؤثر بر ب   
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 مروري بر اهداف آموزش براي سالمت  -مقدمه

عبـارت   سـالمت ي هـا در مراقبت هدف آموزش

است از ترغیب مـردم بـه ایـن کـه بخواهنـد سـالم       

بداننــد چگونــه سـالم باشــند، بــراي حفــظ   باشـند، 

سالمت فـردي و جمعـی اقـدام نماینـد و در موقـع      

ـ   لزوم طلب کمک کنند. منظـور  هآموزش بهداشـت ب

ف و تواناساختن مردم در یادگیري و تحقق این اهدا

نیازمند بـه   براي ارتقاي سالمت هامهارت کاربردنهب

  است:موارد زیر اجراي 

 .ي سالمتهابرنامهریزي و اجراي تشویق مردم به مشارکت در برنامه .1

پرهیـز از   وهـا  آن ي زنـدگی هـا مهـارت  توجه و درك صحیح از فرهنگ جوامع، شیوه زندگی و .2

 .وزش بهداشتمآ درقبلی  قش آمرانهپیش داوري و ن

  .برقراري ارتباط خوب با مردم که تبادل اطالعات و افکار را میسر سازد .3

مشارکت جامعه و اعتماد  ي ارتقاي سالمت کههاتکنولوژي آموزشی در برنامهترین اتخاذ مناسب .4

 ترویج دهد. به نفس را در مردم

تـوان  مـی ي فوق بپردازیم. بـا ایـن مقدمـه    هاینهبحث در هر یک از زم هایم بدر این فصل کوشیده

دریافت که استفاده از روش آموزش گروهی فواید زیادي دارد. این نوع آموزش موجب تشویق افـراد  

کننـدگان از  ایـن در آمـوزش گروهـی شـرکت     . عـالوه بـر  شـود مـی  از یکدیگرها آن گروه و حمایت

تنهـایی  هـایی دارنـد کـه بـه    ضی از افـراد توانـایی  کنند. بعي یکدیگر استفاده میهامهارت تجربیات و

ـ   هامهارت که امکان استفاده از توانایی و استفاده کنند در حالیها آن توانند ازنمی راحتـی  هدر گـروه ب

هـاي سـالمت   . به این ترتیب آموزش گروهی زمینـه مشـارکت افـراد گـروه در فعالیـت     شودمی فراهم

  آورد.  مختلف را نیز فراهم می
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  هاآموزش سالمت روان به گروه يبرنامه هدف

 هـا آمـوزش سـالمت روان بـه گـروه     يبرنامههدف 

ایجاد فرایندي است که در طـی آن افـراد و جامعـه بـه     

یی دست یابند کـه بتواننـد سـالمت روانـی و     هاتوانایی

منظور تحقق این هـدف  اجتماعی خود را ارتقا دهند. به

ي هـا از گـروه  ي مختلـف جامعـه اعـم   هـا افراد و گروه

رسمی نظیر نهادهاي مختلف مسـتقر در جامعـه ماننـد    

ي تعلیم و تربیت، دهداري، شوراي اسـالمی  هاسازمان

ــز گــروه ــاو نی ــه ه ــان خان ــر زن دار، ي غیررســمی نظی

  آموزان، کارگران و کشاورزان باید بتوانند در مراحل ذیل گام بردارند:دانش

 د جامعهشناسایی نیازهاي سالمت روان خود و افرا 

  ایجاد تمایل به حل مشکالت سالمت روان 

 ها آن ریزي به منظور حل مشکالت سالمت روان و اجرايبرنامه 

 ها آن مستمر کیفیت اجراي يو ارتقا هاارزیابی برنامه 

سـالمت روان   يتوان چنین برداشت کرد که اساساً نخستین گـام در ارتقـا  میموارد فوق  بر اساس

سازي عمـدتاً  نیازهاي واقعی و حقوق خود در زمینه سالمت روان است. این آگاه سازي جامعه بهآگاه

ي رسـمی و غیررسـمی   هـا ي جمعی به گروههانیز آموزش ي فردي و مشاوره وهااز دو محور آموزش

عنـوان  خـدمات سـالمت بـه    يدهنـده ارایـه پذیرد. در محور آموزش فـردي  میفعال در جامعه تحقق 

نمایـد بـا مشـارکت مشـتري خـدمات مشـکل سـالمت روان را        مـی که تـالش  کند میمشاوري عمل 

حلی براي آن پیدا نماید و یا او را به دلیل پیچیـدگی خـاص مشـکل بـه سـطح      موشکافی نموده و راه

خـدمات   يدهنـده ارایـه  هـا دوم یعنی آموزش بهداشت روان با گروه دهد. در محورمیباالتري ارجاع 

   کند:ا مییکی از دو نقش زیر را ایف

اي ریزي مشارکتی براي اجـراي برنامـه  ي سالمت روان به جامعه و ایجاد برنامههاانتقال پیام -الف

آموزش گروهی روشی مؤثر و کارآ بـراي ارتقـاي    تصویر:

هاي توان از قابلیتسالمت است. در این آموزش جمعی می

در جهت توانمندسازي سـایرین  فردي هریک از فراگیران 

 بهره جست. 



 

175 

 

   .ي سالمت روانهاخاص از برنامه

ي اجتمـاعی  هـا ي باالتر آموزش سالمت روان براي گـروه هاستفاده از ظرفیتاهماهنگی براي  -ب

  ...ن، پزشکان، نهادهاي تربیتی و این و روحاناهاي معتمدنظیر استفاده از ظرفیت

د که بـا  یی را به شما ارایه خواهد نموهاآنچه در ادامه مطالب این فصل خواهد آمد مجموعه روش

نموده و مشـارکت جامعـه    هاي جمعی با گروههاتوانید اقدام به برقراري آموزشمیها آن ازگیري بهره

  سالمت روان سازماندهی نمایید. يرا در ارتقا

  

  توان به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرد.  هاي موجود در جامعه را میطور کلی گروههب

هـا داراي هـدف خـاص بـوده و اعضـاي آن یکـدیگر را       ایـن گـروه   هاي رسمی:الف: گروه  

هـاي رسـمی   شناسند و مسئول دارنـد. مقـررات خاصـی در هـر گـروه وجـود دارد و افـراد گـروه        می

آمـوزان اول  ن یک مدرسه، دانـش اکنند. شرکت تعاونی روستایی، معلمفته عمل مییاصورت سازمانهب

هاي رسمی بـا  هاي رسمی یک روستا هستند. براي گروهابتدایی. شوراي اسالمی روستا از جمله گروه

کـه زمینـه    آموزشی ترتیب داد و یا ایـن  يبرنامهتوان توجه به اهداف سازمانی و وظایفی که دارند می

  را در یک فعالیت بهداشتی ایجاد کرد. ها آن تمشارک

ها هدف خـاص  این گروه رسمی:هاي غیرب: گروه

شـوند و از قـوانین و   و مشترکی ندارنـد. رهبـري نمـی   

 کنند. ممکن است بتـوان در مقررات خاصی پیروي نمی

ــا آن ــراد    ه ــرد. اف ــدا ک ــترکی را پی ــافع مش ــاط و من نق

روستا، اطفـال زیـر   کننده به خانه بهداشت، زنان مراجعه

هاي غیررسـمی  سال، کشاورزان و غیره از جمله گروه 5

 هستند.

تـوان بـا توجـه بـه نیازهـاي      هـا مـی  براي این گروه

ه ها باید به این نکته توجدر آموزش براي گروه تصویر:

هـاي  کنید که اصوالً گروه مخاطبان باید واجـد ویژگـی  

مشترکی باشند. ورود افراد غیرمرتبط بـه ایـن جمـع از    

 کارآیی آموزشی خواهد کاست. 
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آموزشـی ترتیـب داد و یـا ایـن کـه از       يبرنامهمشترك آنان یک 

مند شـد. نکتـه مهـم    در یک فعالیت بهداشتی بهرهها آن مشارکت

از  گیـري پیشي رسمی و غیررسمی هادر برقراري ارتباط با گروه

هـا  ساز و ایجاد رفتارهاي مثبـت در گـروه  بروز رفتارهاي مشکل

ها در بسیاري موارد ممکن است منجر به بروز است. کار با گروه

اختالف نظر و مجادله شود در این مورد ممکن است افراد گـروه  

تـوان  ایجاد رفتارهاي مثبت مـی  باعث موفقیت و یا شکست آن شوند. براي تحقق اهداف مورد نظر و

  هاي زیر بهره جست: از روش

   ارایه آزادانه نظرات و پیشنهادها .1

 تشویق یکدیگر به صحبت کردن  .2

  دیگرانپاسخ محترمانه به پیشنهادات  .3

 کمک به روشن شدن نظرات  .4

 ارایه اطالعات  .5

 توجه کردن به یکدیگر  .6

 داوطلب شدن براي کمک به کارها   .7

 تب در جلسات موقع و مرحضور به .8

 تشکر از یکدیگر  .9

  

  رسمی هاي غیرموزش سالمت روان در گروهآ

هاي مختلفی وجود دارد. شما با توجه به تجربه ارایه خدمات با این ها روشبراي آموزش به گروه

ها تا حد زیادي آشنا هستید. در اینجـا بـه دو اصـل ضـروري بـراي آمـوزش سـالمت روان در        روش

کنیم: نخستین اصلی که باید به آن توجه کرد این اسـت کـه بایـد سـعی     اره میهاي غیررسمی اشگروه
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هـا  آن شود گروهی انتخاب شود که در

یازهاي مشترك وجود داشـته  عالیق و ن

توانید زنانی عنوان مثال: شما میباشد به

را انتخاب کنیـد کـه کودکـانی کـه بـه      

روند داشته باشند. یکـی از  مدرسه می

قـه مـادرانی کـه    موضوعات مورد عال

کودك دبستانی دارند ایـن اسـت کـه    

عنـوان  بر روي درس داشته باشـند. شـما بـه    يتربیشچگونه باید به کودك خود کمک کنند تا تمرکز 

برداري نمایید. اصل دوم این است کـه  توانید از این فرصت بهرهخدمات سالمت می يدهندهارایهیک 

در زمینـه  هـا  آن کـه  شـود مـی  با هم آشنا شوند این امر باعث تربیشباید تالش نمود تا اعضاي گروه 

تري بـا هـم بـه    مؤثر ي نموده و عالیق و نیازهاي مشترکشان را به نحوتربیشهم مشارکت  آموزش با

  نتیجه برسانند. 

  

  هاي رسمی آموزش سالمت روان در گروه

روه را سـازمان  هاي رسمی داراي اهداف و عالیق معـین و رهبـري مشـخص هسـتند کـه گـ      گروه

توان هاي رسمی میاند. با آموزش بهداشت در گروههاي رسمی کامالً شناخته شدهدهند. افراد گروهمی

  هاي مختلف سالمت روان جلب کرد.  را در برنامهها آن مشارکت

  هاي رسمی مد نظر قرار دهیم عبارتند از: اصولی را که باید در برقراري ارتباط با گروه

نمایند و پرهیز از انتقاد از گروه و سازمانی که اعضا در آن خدمت می يشتن به اعضااحترام گذا .1

  .اشبه دلیل عملکرد ویژهها آن سازمان

 گویید.  می روشن و ساده بودن آنچه که .2

 يهها مایلند وقت اصلی خود را صرف اهـداف ویـژ  هدر ندادن وقت افراد گروه؛ زیرا این گروه .3

اغلـب   به سـمت مخـاطبین در  دهنده ایجاد ارتباط یک سویه از آموزش تصویر:

شود. در عوض ارتباطـات چنـد جانبـه گـروه     موارد منجر به شکست آموزش می

شود تا از توان تک تک اعضاي جمـع بـراي شـناخت    آموزش گیرنده موجب می

 مشکل و ارائه راه حل استفاده کرد. 
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 سازمانی خود نمایند. 

   .دم مداخله در مسایل اختصاصی و اهداف سازمانی گروهع .4

هـاي  اسـت و در آمـوزش سـالمت روان بـا گـروه      رعایت نکاتی که در امر بحث گروهـی الزم  .5

 اشاره نمودیم. ها آن غیررسمی به

  

  هاآموزش سالمت روان به گروه يبرنامهمراحل اجراي 

تري از این موقعیت بـراي حـل   به درك مناسبو ساختار پیشنهادي  در ادامه مطالب با مرور برنامه

 مشکالت سالمت روان پی خواهید برد.

  

   شوند:این مراحل به شرح ذیل معرفی می

 تحلیل نیازهاي سالمت روان جامعه   .1

 از مشارکت جامعه  گیري سالمت روان با بهره ياندازي عملیات ارتقاریزي براي راهبرنامه .2

 ي هدف  هاریزي آموزشی براي گروهبرنامه .3

 ریزي آموزشیسالمت روان و اجراي برنامه يعملیاتی ارتقا يبرنامهاجراي  .4

 ي ارایه شده هاسالمت روان و آموزش يارتقا يبرنامهارزیابی مستمر نتایج  .5

 ارزشیابی نتایج برنامه و ارتقا و توسعه مستمر آن  .6

  در ادامه شرح تفصیلی هر یک از مراحل آمده است.

  مت روان جامعه:تحلیل نیازهاي سال-1

پـذیرد.  مـی اخذ اطالعات از منابع مختلف صـورت   بر اساستحلیل نیازهاي سالمت روان جامعه 

  توانند یکی از موارد ذیل باشند:میاین منابع 

سالمت از سوي واحدهاي باالتر؛ در این زمینه  يبرنامهو یا یک  هاابالغ قوانین، دستورعمل -الف

مل ارسالی ناظر به اجراي خدماتی از سـالمت روان باشـد کـه نیازمنـد     ممکن است برنامه یا دستورع
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  آموزش گروهی و یا مشارکت مردمی است.

-روان در جامعه تحت پوشش دارد، بهوجود شواهدي که داللت بر بروز یک مشکل سالمت  -ب

اال رفته عنوان مثال ممکن است بنا به دالیلی خاص در یکی از مناطق تحت پوشش میزان بروز اعتیاد ب

ي خود را در مورد بـروز اعتیـاد بـه    هاخدمات ممکن است یافته يدهندهارایهباشد، در چنین شرایطی 

  یی خاص نماید.هااقدام به اجراي برنامهها آن سطوح باالتر گزارش نموده و با همکاري

ـ     هاوقوع بحران -ج ن یا تغییرات خاص در محیط که منجر به بروز مشـکالت خـاص شـود؛ در ای

توانـد  مـی و ... اي زمینه حوادثی نظیر زلزله، تغییرات سریع فرهنگی اجتماعی، منازعات قومی و قبیلـه 

  منجر به بروز مشکالت سالمت روان شود.

منظور ارزیابی مناسب نیازهـا اقـدام بـه    به بایددر تمامی موارد اشاره شده در فوق کارمند بهداشتی 

بـر   مـؤثر  کیفیت مشکل موجود، گستره آن در جامعه، عوامـل  یدبانماید. در این توصیف ها آن تحلیل

  به درستی روشن شود.ها آن بینند و تعدادمیبروز مشکل، افرادي که از آن آسیب 

صـورتی روشـن   ایـن اسـت کـه بـه     هـا ریزي آموزشی براي گروهیک موضوع بسیار مهم در برنامه

مختلـف اجتمـاعی اطالعـاتی متفـاوت از      يهـا اطالعات گروه هدف معلوم شود. در این شرایط گروه

ي اجتمـاعی  هـا عنوان مثال چنانچه در جامعه تحت پوشش با مواردي از آسیبسالمت روان دارند. به

راي  هـا  آن توانیم چند گروه هدف را آموزش دهیم و یـا از میناشی از اشتغال کودکان مواجه باشیم  ـب

قطع سطح سواد و اطالعات اجتماعی صاحبان کار،  طورعمل آوریم. بهدعوت بهاي مشارکت در برنامه

-تفاوت است، لذا چنانچـه در برنامـه  کودك و .... م ين روستا، صاحبان حرفه یا صنایع، خانوادهامعلم

سـالمت روان   يبرنامـه ي فـوق در  هـا ریزي جایگاهی را براي آموزش یا مشارکت هر یـک از گـروه  

صورت جداگانه و با محتوایی متفاوت تنظـیم  ش خود را بهمحتواي آموز بایداید کودکان انتخاب کرده

نمایید. در این شرایط به یاد داشته باشید که ارایه اطالعات غیرضروري و نیز اطالعاتی کـه در حـوزه   

آگاه باشند نـه تنهـا ضـرورت نـدارد بلکـه موجـب کسـالت        ها آن فهم گروه هدف نبوده و یا خود از

  .شودمی ي هدفهافراگیران شما از گروه
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  از مشارکت جامعه:گیري سالمت روان با بهره ياندازي عملیات ارتقاریزي براي راهبرنامه-2

ي دیگـر بـراي اجـرا نیازمنـد مشـارکت اجتمـاعی       هـا ي سالمت روان بیش از سایر برنامههابرنامه

قتصـادي،  ي اهـا ویژگی تأثیر هستند. دلیل این موضوع آن است که سالمت روان به میزان باالیی تحت

سالمت روان از مشـارکت   يبراي ارتقا بایداجتماعی و فرهنگی جامعه و خانواده است. بر این اساس 

ي رسـمی و غیررسـمی   هادر گروه هادر آن بهره جست. این توانمندي ي موجودهاجامعه و توانمندي

ردولتـی در  هـاي دولتـی و غی  دارد. در حال حاضر نهادهاي مختلف رسمی نظیر سـازمان  جامعه وجود

مصـرف مـواد، خشـونت خـانگی، کـودك آزاري، افسـردگی و اضـطراب در        زمینه مسایلی نظیر سوء

نماینـد. قـوانین و   مـی ي جنسی و حقوق اجتماعی فعالیـت  هاي مختلف هدف جامعه، تبعیضهاگروه

ي مختلفی که براي احقـاق حقـوق اجتمـاعی و    هاو نیز میثاق هاي در دسترس این گروههادستورعمل

سالمت روان اسـت. از   يست خود منبعی ارزشمند براي ارتقاهاسالمت روان در دسترس این سازمان

ي جامعه تحـت پوشـش اقـدام بـه     هاتوانند با استفاده از ظرفیتمیدهندگان خدمات سوي دیگر ارایه

وسـتا،  ن راي غیررسمی نمایند. تشکیل جلسات بـا معلمـ  هااز گروهگیري استفاده و سازماندهی با بهره

 يبرنامـه ي جدیـدي بـراي اجـراي    هـا تواند ظرفیتمیو ...  هاي مختلف زنان، شاغلین کارگاههاگروه

  حقوق اجتماعی ایجاد نماید. يسالمت روان و ارتقا

  

  ي هدف:هاریزي آموزشی براي گروهبرنامه -3

  ریزي و اجراي آموزش را موارد ذیل دانست:طور خالصه مراحل برنامهتوان بهمی

آموزشی شامل مراحل، دفعات، موضوعات و اهداف آموزش، افراد فراگیر، افـراد   يبرنامهتهیه  -1

و تسهیل کنندگان آن، محل اجراي آموزش، وسایل و ابزار مورد نیـاز و روش و  دهنده آموزش

   .ي آموزشهاشیوه

   .هاتعیین نحوه ارزشیابی فراگیران در مورد آموزش -2

  .آموزش بر زندگی و سالمت روان افراد اتتأثیر تعیین نحوه ارزشیابی -3
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 .مستمر کیفیت و استانداردهاي آموزشی يارتقا -4

 ها آن يهاگزارش به سطوح باالتر و سایر نهادها و دریافت کمک يارایه -5

 

  ها و جامعه در زمینه سالمت روان مشارکت گروه

جاد مشارکت افراد و نیز با اهداف ای هاپس از بحث در مورد آموزش سالمت روان با افراد و گروه

معنـاي  . در آموزش سالمت روان مشـارکت بـه  ایدمشارکت جامعه در زمینه فعالیت بهداشتی آشنا شده

آن است که شخص، گروه یا اجتماع براي حل مشکالتشان فعاالنه با کارکنان بهداشتی همکاري کنند. 

آنکه با مـردم و اجتمـاع    در جهت تشخیص مشکل و حل آن صورت گیرد. پس از بایداین مشارکت 

را تشویق نمایید. در اینجا باید از مهارت برقراري ارتباط ها آن ارتباط برقرار کردید باید فوراً مشارکت

  با مردم استفاده نمایید. 

  

  مشارکت افراد  يبرنامهمراحل اجراي یک 

روشـنی باشـد.   داراي مراحل اجرایی مشخص و  دسالمت روانی در روستا بای يبرنامهاجراي یک 

  همان اساس تنظیم شود.  تواند براین اساس اجراي مشارکت افراد نیز می بر

اگر پزشکی به مردم روستاي خود بگویـد کـه مـن مسـایل و      مشارکت در شناخت مشکالت: -1

دانم اشتباه کرده است. البته ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه کارکنـان       مشکالت اصلی شما را می

دانند و بهتر از دیگران مشکالت سـالمت روانـی را   ایل مردم را میسالمت روان بسیاري از مس

 درستی نشناسند به حـل دهند اما تا زمانی که مردم خود مسایل و مشکالتشان را بهتشخیص می

هـا  آن تمایل نشان نخواهند داد. اگر شما نشان دهیـد کـه تمـام مسـایل مـردم را بهتـر از      ها آن

شد. چنانچه مردم را تشـویق کنیـد تـا در درجـه اول مسـایل و      عصبانی خواهند ها آن دانیدمی

تر خواهند شد. اگر براي کمک به مشکالتشان را بشناسند، براي بحث در مورد این مسایل آماده

بیننـد، ببینیـد کمـک    نان مـی را با دید آنان و به صورتی که آها آن مردم سعی کنید که مشکالت
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  آمدن اعتماد متقابل خواهید کرد.   بزرگی به برقراري ارتباط و به وجود

اگر پزشکی به مردم روستاي خود بگوید که من بهتـرین راه حـل    مشارکت در یافتن راه حل: -2

دانم مرتکب اشتباه دیگري شده است زیرا آنچه که براي یک شخص یا را براي مشکل شما می

ین نباشـد.  اي دیگـر بهتـر  ترین است ممکن است براي یک شخص یـا جامعـه  یک جامعه مهم

جوامع مختلف مقادیر متفاوتی از منابع مختلف نظیر پول، امکانات، نیرو و غیـره را بـراي حـل    

هاي مختلف رهبران متفاوتی دارد. حل یـک  این باورها و ارزش مشکالت خود دارند. عالوه بر

نحوي صورت گیرد که در آن شرایط یا موقعیت واقعی زندگی شخص یـا جامعـه   مساله باید به

 پذیر است. دنظر باشد. این کار فقط از طریق مشارکت فرد یا جامعه امکانم

اگر پزشکی به مردم روستاي خود بگوید نگران نباشید، آنچه که براي حـل  مشارکت در عمل:  -3

هم مرتکب یک اشتباه بزرگ شده اسـت. فرامـوش    مسایل شما الزم است انجام خواهم داد باز

المت روان خودشان مسئول هستند. اگـر شـما همـه کارهـا را     نکنید که مردم در قبال مسایل س

انجام دهید ممکن است از نتیجه کار انتقاد کرده یا شما را سرزنش کنند. البته این امر بدین معنا 

خواهند انجام دهند. برعکس آنچه کـه  نیست که باید مردم را به حال خود گذاشت تا هرچه می

توانید و باید انجام دهید و کارهایی است کـه  ت که شما میباید توجه داشته باشید کارهایی اس

 توانند و باید انجام دهند و یا یادبگیرند تا براي خود انجام دهند. مردم می

در جامعـه چـه    در اینجا این سوال مطرح است که براي ایجاد مشـارکت  تسهیل در مشارکت: -4

کنید بایـد بـه سـه نکتـه     کوشش می اقدامی باید انجام گیرد؟ هنگامی که براي تقویت مشارکت

 توجه کنید: 

-راي تشویق و مشـارکت مفیـد اسـت. بـه    هایی دارد که بهاي سالمت روان روشآموزش -1

وسـیله ریـیس   گروهی که ممکن اسـت از سـوي شـما بـه    عنوان مثال گردهمایی و بحث 

 شوراي اسالمی، امام جماعت مسجد و غیره اعالم شود.

هاي فرهنگ محل را مـورد توجـه قـرار داد. مـثالً     د ویژگیدر زمان تشویق و مشارکت بای -2
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ممکن است مشارکت برخی جوانان در انظار عمومی قابـل پـذیرش نباشـد و یـا حضـور      

کـه بعضـی مـردان مشـارکت      برخی زنان در انظار عمومی قابل پذیرش نباشـد و یـا ایـن   

ماینده جوانان یـا  مستقیم زنان را در حل مساله پذیرا نباشند. در این صورت ممکن است ن

 طور خصوصی با بعضی از بزرگان روستا اقدام به مذاکره نمایند. نماینده زنان به

اي بسـیار  باید توجه کرد تشویق رهبران محلی براي ایفاي نقش خودشان در جامعه نکتـه  -3

 ردمهم است. چنانچه مساله و مشکل به صورتی باشد که بر کل مردم روسـتا اثـر گـذارد    

عمل ها دعوت بهترین بخشز مهمریها و نمایندگان برنامهید از رهبران گروهاین صورت با

 را تشویق به مشارکت کرد. ها آن آورد و

نامـه  در خالل انجام یک برنامه و در تمام مدت فعالیت بایـد پیشـرفت بر   ارزشیابی مشارکت: -4

ر آن ارزشیابی شود. د شکست موفقیت و بایدهر برنامه  گیري و به همین ترتیب در پایاناندازه

 شان کمک کرد.  در جهت یادگیريها آن م در زمینه نتایج کار بهباید از طریق بحث با مرداینجا 

  

  شوراي روستا یا محل 

ــب مشــارکت یکــی از راه هــاي جل

افراد جامعه، تشکیل جلسات براي حل 

مشکالت  خصوصهمشکالت سالمت ب

ســالمت روان در جلســـات شـــوراي  

ل اسـت. تصـور ایـن کـه     روستا یا مح

پنجاه یا صد نفـر از افـراد بـراي طـرح     

ــه  ــات برنام ــالمت روان  جزیی ــاي س ه

تشکیل جلسه دهند بسیار مشکل است. همه افراد فرصت صحبت کردن را نخواهنـد داشـت و وقـت    

زیادي صرف خواهد شد تا اطمینان حاصل کنیم که همه افراد موضوع را درك و یا در بحـث شـرکت   

 هاي رسمیترین محل براي ترغیب گروهشوراي روستا یا محل مناسب :تصویر

ت. از ریزي براي توسعه روستا اسـ رسمی و افراد صاحب نفوذ براي برنامهو غیر

رد هاي سالمت بهره جسـت. رویکـ  ریزيفرصت مباحثات شورا باید براي برنامه

المت و تواند بر تمامی عوامل اجتماعی مؤثر بر سریزي براي سالمت میبرنامه

 وار گردد. کند استطور مستقیم سالمت را تهدید مینیز عواملی که به
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گردنـد.  شوند انتخاب مـی میتري که کمیته یا شورا نامیده گروه کوچکمعموالً این اساس  اند. برکرده

انـد و اجـراي   تشکیل یافته هادر حال حاضر شوراي اسالمی در روستاها و نیز شوراهاي محل در شهر

قـع  ي مردمی به خوبی میسر است. شـوراها در وا هاگیري از این تشکلهاي سالمت روان با بهرهبرنامه

پیدا کردن مشکالت جامعه و تالش ها آن ترین وظایفنماینده کلیه مردمند و از آنجا که یکی از اصلی

منـد شـد. بعضـی از    توان از این شوراها براي حل مشـکالت بهـره  خوبی میدر جهت حل آنهاست به

  شویم: وظایف کلی که در شوراهاي مزبور قابل طرحند را در ذیل متذکر می

العات در مورد سالمت روان جامعه با مشارکت و راهنمایی پزشک و سایر کارمندان آوري اطجمع -

  بهداشتی منطقه

 هاآن مشخص ساختن مشکالت سالمت روانی جامعه و علل بروز -

 هاي الزمحلها و راهطرح برنامه -

 هاي سالمت روان در روستا و تأمین منابع مالیگیري در مورد اولویتتصمیم -

 جهیز جامعه براي دستیابی به اهداف تعیین شدهتأمین منابع و ت -

 است یلی که با آن مواجه گردیدههاي تازه و مساقرار دادن جامعه در جریان پیشرفت -

  بازاریابی سالمت روان -

و با قطع ارتباط بـا او   شودمی خدمت آغاز يگیرندهفرایند ارایه خدمت با برقراري ارتباط با   

ات ناشی از ارایه خدمت در طول زمان باقی مانــده و سـبب تحقـق   تأثیر یابد. با این وجودپایـان می

پـس از ارایـه خـدمت     درنـگ بـی . نخستین مرحله از تحقق هدف یـک برنامـه   شودمی اهداف برنامه

مانده ذهنی خـود را آموختـه اسـت، کـودك     پذیرد. مادري که رویه مراقبت از کودك عقبصورت می

کند یـا زوجـی کـه پـس از مشـاوره رویـه برخـورد بـا         ا مصرف میمبتال به صرعی که داروي خود ر

  داد این مرحله زمانی از فرایند خدمتند. بروناند، مشکالت در زندگی زناشویی را آموخته

  

سـطح سـالمت روان    يکه سبب ارتقا شودمی گیرندگان خدمت رخدادها موجب تغییراتی در تحقق این
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ذهنی ماندهدر زمینه رویه مراقبت از کودك عقبه اطالعات مورد نیاز عنوان مثال مادري کگردد. بهآنان می

ــه اســت ــل مشــکالت ناشــی از    خــود را آموخت ــد خــود را در مقاب ــار خواهــد بســت و فرزن ــه ک آن را ب

  ذهنی حفظ خواهد کرد. ماندگیعقب

  

  مندي از خدمات بر بهره مؤثر عوامل

ن تابعی است از تمایل مردم به استفاده از یـک  مندي از خدمات سالمت رواطور کلی میزان بهرهبه

خدمت و وضعیت دسترسی به آن. پدیده تمایل به استفاده از یک خدمت خود تابعی اسـت از شـدت   

قیمت و کیفیت خدمت. از سوي  و تناسب میان – شودمی که خود منجر به تقاضا –شده نیاز احساس

هـایی نظیـر دسترسـی فیزیکـی،     تـوان در دسـته  یبر دسترسی مردم به خدمات را م مؤثر عوامل دیگر،

اقتصادي، فرهنگی (مثالً آگاهی از ارزش خدمت) و زمان (فراهمی به هنگام خـدمت) خالصـه نمـود.    

منـدي از خـدمات را مـدنظر    بر بهـره  مؤثر هايتمامی مولفه بایدهاي هدف در برقراري ارتباط با گروه

توان امید می مؤثر منديکارهاي مناسب براي ایجاد بهرهردن راهها و پیدا کقرار داد. با تحلیل این مولفه

گوي نیاز مردم بوده است. برخی از سالمت روان به شکلی عادالنه و اثربخش پاسخ يبرنامهداشت که 

  به دقت مد نظر قرار گیرند عبارتند از:  بایدهـــا هایی که در این ارزیابیلفهؤم

یی ناشی از مشکل سالمت را دورتر ببینند کمتر به دنبـال حـل آن   اصوالً هر قدر مردم رخداد نها -1

عنوان مثال ممکن است تقاضاي افزایش دانش و آگاهی والدین در زمینه تربیت خواهند رفت. به

  براي درمان سرماخوردگی یا سردرد باشد. ها آن سازنده فرزندان کمتر از تقاضاي

  گذار براي مطالبه تقاضاست. تأثیر شدت ناتوانی حاصل از یک مشکل سالمت عاملی -2

 عواملی نظیر مقایسه خود با دیگران، فرهنگ سالمتی موجـود در جامعـه و آمـوزش موضـوعاتی     -3

  گذار بر تقاضاي مردم براي خدماتند. تأثیر

این اسـاس   در بسیاري موارد مردم تجربه و درك مناسب و معتبري از کیفیت خدمات ندارند. بر -4

  ند گرفتار سوداگران تجارت پیشه شوند. تواندر بازار سالمت می
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عنـوان  ترین موضوعات وضعیت دسترسی به خدمات اسـت. ایـن موضـوع بـه    و اما یکی از مهم -5

گونه که قبالً اشاره شـد  کند. همانشاخصی اساسی فراهمی خدمات را نزد متقاضیان آن ایجاد می

  .. است. دسترسی مشتمل بر دسترسی فیزیکی، اقتصادي، زمانی، فرهنگی و .

هاي فوق و پیدا کردن راهـی بـراي حـل    هاي هدف تحلیل مولفهاصوالً در برقراري ارتباط با گروه

مندي نامطلوب برخی از افراد به خدمات از اهمیت بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت. ایـن      مشکل بهره

منـدي از  هـره موضوع که فردي کهنسال به دلیل ناتوانی خود براي حضور در مرکز درمـانی قـادر بـه ب   

خدمت نیست و یا این که فردي به دلیل احساس نامطلوب ناشی از بیماري اعتیاد به مرکـز بهداشـتی   

کند تا از خدمات آن استفاده نمایـد، موضـوعاتی مهمنـد کـــــه در عرصـه ارایـه       درمانی مراجعه نمی

احان برنامه براي ایجـاد  دهندگان خدمات و هوشمندي طربا استعداد و تعهد ارایه بایدعادالنه خدمات 

  مندي به راه حلی مطلوب دست یابند. حداکثر بهره
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  پیوست ها
  

  

( پیوست ها شامل معرفی خدماتی است که توسط کارشناس سالمت روان در نظام  

مراقبت هاي اولیه ارائه خواهد شد . جهت دستیابی به شرح تکمیلی هر یک از 

  اجعه نمایید . )مطالب پیوست به کتاب پشتیبان مر
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  رح وظایف کارشناس سالمت روانش

 

  فرآیند ارزیابی تکمیلی در حوزه سالمت اجتماعی و مصرف مواد ارجاع شده از کارشناس مراقب سالمت

 خانواده

 هاي هدفهاي توانمندسازي در گروهارائه دوره هاي آموزش مهارت 

 ارجاع شده از پزشک تیم  هاي روانشناختی و مداخالت مختصر ساده به بیمارانآموزش 

 انجام مداخالت مختصر در حوزه مصرف مواد 

 هاي آنهاپیشگیري از خودکشی مجدد بر اساس دستورالعمل براي افراد اقدام کننده و خانواده 

 ارائه مداخالت روانی و اجتماعی در حوادث غیرمترقبه و بالیا 

 ف مواد و مشکالت اجتماعیهاي حوزه هاي سالمت روان، مصرارجاع موارد فوري اورژانس 

 تکمیل فرم هاي ارجاع و بازخورد ارجاع براي پزشک تیم و کارشناس مراقب سالمت جهت درج در پرونده 

 سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد  هاي حوزهنظارت بر کارشناس مراقب سالمت خانواده در فعالیت 

 اي (هر سه ماه) به سطوح هاي دورهالب گزارشهاي آماري و خدمات ارائه شده و ارسال آنها در قثبت داده

  باالتر 
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  مهارت هاي زندگی 

)آغاز شد. وي در این gilbert-botvinو با اقدامات آقاي دکتر گیلبرت بوتوین ( 1979آموزش مهارتهاي زندگی در سال 

ین نمود که با استقبال فراوان سال یک مجموعه آموزش مهارتهاي زندگی براي دانش آموزان کالس هفتم تا نهم تدو

متخصصان بهداشت روان مواجه گردید. این برنامه آموزشی به نوجوانان یاد می داد که چگونه با استفاده از مهارتهاي 

رفتار جرات مندانه ، تصمیم گیري و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوء مصرف مواد از سوي همساالن مقاومت 

طراحی یک برنامه واحد پیشگیري اولیه بود . مطالعات بعدي نشان داده آموزش مهارتهاي زندگی در  کنند. هدف بوتوین

صورتی به نتایج مورد نظر ختم می شود که همه مهارتها به فرد آموخته شود. پژوهشها حاکی از آن بودند که این برنامه 

ه است. پژوهش هاي متعدد نشان داده اند که در پیشگیري اولیه چندین نوع مواد مخدر از جمله سیگار موفق بود

خودآگاهی ، عزت نفس واعتماد به نفس شاخص هاي اساسی توانمندي ها وضعف هاي هر انسان است. این سه ویژگی 

می سازد که فرصت هاي زندگی اش رامغتنم شمرده براي مقابله با خطرات احتمالی آماده باشد به خانواده و  فرد را قادر

نگران مشکالتی که در اطرافش وجود دارد باشد و به چاره اندیشی بپردازد. مهارت هاي زندگی به  اندیشد وجامعه اش بی

جامعه را در راه رسیدن به اهداف فوق کمک  می توانند فرد و ،عنوان واسطه هاي ارتقاي سه ویژگی فوق الذکر در آدم ها

رفتارهاي  به عنوان مثال بیشتر مردم می دانند ز دانش است.مهارت به معنی استفاده ماهرانه و توانمندانه ا نمایند.

بسیاري از ایشان حتی راههاي کنترل خشم خویش رامی شناسند اما در .  پرخاشگرانه، ناکارآمد و بعضا ویرانگر هستند 

مهارت استفاده عمل چند نفر می توانند بطور مناسب از این روشها براي کنترل خشم خود استفاده کنند؟ یا به بیان دیگر 

  از روش هاي کنترل خشم را دارند؟

دنیاي امروز دنیاي ارتباطات نامیده می شود باگسترش رسانه هاي همگانی از جمله رادیو، تلویزیون واخیراً اینترنت و  

حران ... اطالعات زیادي در اختیار مردم قرار می گیرد بطوریکه بعضا باعث ایجاد بحران اطالعات می شود. منظور از ب

برخالف گذشته به مهارت تبدیل نمی شود. شاید و  اطالعات هجوم بی وقفه اطالعاتی است که متاسفانه درونی نشده

زمانی که مهارتها به زمینه هاي خاص یا موارد تخصصی مربوط می شود فقدان آنها آسیب چندانی به زندگی شخصی 

دگی باشد یا نتواند غذاي خاصی را طبخ کند، زندگی روزمره یاجامعه وارد نکند براي مثال اگر کسی فاقد مهارت رانن

وي مختل نخواهد شد. اما هنگامی که صحبت از فشارهاي روانی روزمره و بحران هاي زندگی اجتماعی به میان می آید 

می  نقص مهارتهاي مقابله اي سازگارانه یاتاخیر در انتخاب مناسب ترین راه حل به آسیب هاي جبران ناپذیري منجر

لطمه هاي شدید ناشی  ،تنهایی ناشی از رفتار غیر جرات مندانه گردد. براي مثال همه ما در کارهاي روزانه شاهد انزوا و
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از عدم کنترل خشم و یا بحران هاي ناشی از نداشتن دوست یا عوارض حاصل از دوستی هاي نامناسب بوده ایم. شاید 

پیش بینی پذیر بودن زندگی اجتماعی (کارآمدي الگوپذیري از والدین و در دهه هاي گذشته به دلیل ساده تر بودن و 

حتی نسل هاي قبل تر از آن) این مهارتها به سادگی در طی رشد آموخته شده و نیازي به آموزش مستقیم آنها 

راد در احساس نمی شد. اما امروزه آموزش مستقیم مهارتهاي زندگی به عنوان بخش مهم و کلیدي در جامعه پذیري اف

  سراسر دنیا مطرح است.

  سازمان جهانی بهداشت مهارتهاي زندگی را چنین تعریف نموده است : 

د یتوانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه اي که فرد بتواند با چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیا

)who 1994یی که منجر به ارتقاي بهداشت روانی افراد جامعه، ) بطور کلی مهارتهاي زندگی عبارتند از توانایی ها

غناي روابط انسانی ، افزایش سالمت و رفتارهاي سالمتی در سطح جامعه می گردند. مهارتهاي زندگی هم به صورت 

اجتماعی مبتال به جامعه  –یک راهکار ارتقاي سالمت روانی و هم به صورت ابزاري در پیشگیري از آسیب هاي روانی 

د ، خشونت هاي خانگی و اجتماعی ، آزار کودکان ، خودکشی ، ایدز و موارد مشابه قابل استفاده است به طور عتیانظیر ا

در ابعاد  آحاد مردمکلی مهارتهاي زندگی ابزاري قوي در دست متولیان سالمت روانی جامعه در جهت توانمندسازي 

ثبت عمل کرده، هم خودشان و هم جامعه را از آسیب تا ماجتماعی است. این مهارتها به افرادکمک می کنند  –روانی 

  اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند. –هاي روانی 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  97و بند د ماده   95به استناد بند د ماده 

نیز دولت مکلف به ارائه آموزش مهارتها گردیده است . در این راستا دو وزارتخانه بهداشت، ایران در حوزه اجتماعی 

درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به عنوان بدنه اصلی دولت و سایر سازمانها از جمله سازمان بهزیستی کل 

  شها در سطح کشور اقدام به فعالیت نموده اند .کشور، سازمان امور جوانان، شهرداریها و .... به عنوان متولیان ارائه آموز

  مراحل اجراي برنامه:

  ):(training of trainersالف: آموزش مربیانِ مربیان 

 " مهارتهاتخصصی آموزش  -  کمیته علمی "کمیته ستادي وزارت بهداشت طی برگزاري کارگاه هاي منطقه اي اعضاء 

شکان و روانشناسان در مقاطع دکتري / کارشناسی ارشد هستند به را که شامل روانپزشکان کودك و نوجوان، روانپز

پس از موافقت TOT) ( صدور مجوز تدریس در این سطح هاي منطقه اي مهارتها آموزش می دهند . TOTعنوان 

و توجه به توانایی هاي فرد  دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و اطمینان از کسب مهارتهاي الزم

  ورت می گیرد. ص
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  ):(trainingآموزش مربیان  ب : 

TOT هاي مهارت ها طی برگزاري کارگاه هاي استانی موظف به انتقال مهارتها به کارشناسان سالمت روان دانشگاه

می باشند . مربیان باید حداقل داراي مدارك پزشکی عمومی، کارشناسی  _ T _هاي علوم پزشکی به عنوان مربی 

کمیته  "پس از موافقت T) ( صدور مجوز تدریس در این سطح ی روانشناسی، روانپزشکی، باشند . ارشد / کارشناس

و توجه به توانایی هاي فرد صورت می  و اطمینان از کسب مهارتهاي الزم   "تخصصی آموزش مهارتهاي زندگی  -علمی 

  گیرد. 

  پرسنل بهداشت و درمان : آموزش  ج : 

اي دریافتی را به کلیه کارشناسان زیر مجموعه دفاتر / گروه هاي سالمت روان در مربیان موظف می باشند مهارته

  دانشگاه علوم پزشکی و هم چنین پرسنل شبکه هاي بهداشت و درمانی و خانه هاي بهداشت منتقل نمایند . 

انتقال مهارتها به گروه  نکته : آموزش گیرندگان بند ب و ج عالوه بر انتقال مهارتها به افراد زیر مجموعه خود، موظف به

  هاي مخاطب، در جامعه تحت پوشش نیز می باشند . 

  به مخاطبین اصلی ها دوره آموزشی مهارتد : برگزاري 

رسد که اتخاذ یک رویکرد مشترك بین مدرسان، بتواند اهداف ها به نظر میبا توجه به فراگیرسازي آموزش مهارت 

است) در دسترس افراد جامعه  هاي روانی ـ اجتماعی و ارتقا توانمندياز آسیب ها را (که همانا پیشگیريآموزش مهارت

به همین منظور دفتر سالمت روان با تعیین گروه هاي هدف، سرفصل هاي آموزشی، منابع آموزشی، روش هاي  ترکند.

بتداي هر سال به دستیابی به گروه هاي هدف و تعیین تحوه برگزاري کارگاه هاي که بصورت دستورالعمل یکسان ا

  دانشگاه هاي علوم پزشکی ابالغ می گردد اقدام به یکسان سازي آموزش ها می نماید . 

منابع مندرج در جدول ذیل توضیح: براي مطالعه بیشتر و آشنائی با اصول آموزش مهارت هاي زندگی به 

 .مراجعه فرمایید 
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  94در سال  آموزش مهارت هاي زندگیدستورالعمل اجراي برنامه 

  سال جامعه تحت پوشش 45-18زنان 

 سال جامعه تحت پوشش   12تا  10کودکان  
 گروه هدف

  

آموزش مهارت هاي خودآگاهی، برقراري ارتباط موثر، 

  جرات ورزي، حل مساله

 45-18براي گروه سنی 

  سال 

  سرفصل هاي آموزشی
 12 – 10براي گروه سنی 

  سال 

  

دکتر فتی و موتابی، انتشارات دانژه ( براي گروه سنی  آموزش مهارت هاي زندگی،

  بزرگسال )

آموزش مهارت هاي زندگی، دکتر بینا، چاپ وزارت بهداشت، دفتر امور زنان ( براي گروه 

 سنی کودك ) 

 منابع آموزشی

 

استفاده از دانش آموزان و اولیاي دانش آموزان مدارس، کودکان مراجعه کننده به مراکز 

و درمان ، خانم هاي مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جهت مشاوره بهداشتی 

 ازدواج، اطالع رسانی عمومی و پایگاه هاي بسیج و ....

روش هاي دستیابی به گرو ه 

 هاي هدف

 

نفر  20-15با حضور  _ساعت  12_ساعت   3جلسه اي هر جلسه  4برگزاري یک کارگاه 

  شرکت کننده

ساعت به آموزش با استفاده از تگنیک  7ارائه مفاهیم و تعاریف و ساعت به   5اختصاص 

 هاي عملی

 نحوه برگزاري
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  ي رمهارت هاي فرزند پرو

سالمت روان کودکان و نوجوانان بخشی اساسی از سالمت و رفاه عمومی است. هر اقدام جدي براي بهبود بهداشت روان 

کیفیت روابط والدین و فرزندان، از عوامل ابط خانوادگی آنهاست. کودکان مستلزم ارزیابی کیفیت تربیت کودك و رو

عاطفی حاکم بر خانواده، خصوصیات -تعیین کننده ي سازگاري است. نحوه ي تعامل والدین با کودك و جو روانی

 شخصیتی و رفتاري کودك را شکل می دهد. روابط نادرست کودك با والدین، عدم توجه به فعالیت ها و پیشرفت ها،

شیوه هاي گوناگون . فقدان توجه به حقوق و احساسات کودك منابع موثري در رشد نارسا و ناسازگاري فردي می باشد

فرزندپروري در میان کودکان و نوجوانان رفتارهاي متفاوتی به وجود می آورد. منظور از شیوه هاي فرزندپروري، روش 

   .می گیرند هایی است که والدین براي کنترل فرزندان خود در پیش

شواهد قوي وجود دارد که نشان می دهد روش تربیتی کودك و عوامل خطر مرتبط با خانواده در ایجاد اختالل سلوك 

  ) Sanders 2004در کودکان نقش دارد.( 

همچنین مطالعات دیگر نشان می دهد سبک تربیتی والدین یک عامل مهم پیش بینی کننده سوء رفتار با کودکان و 

  امل اساسی در انتقال و تداوم کودك آزاري از نسلی به نسل دیگر است.همچنین ع

کاهش سوء رفتار با مطالعات متعددي نیز نشان می دهد که آموزش مهارتهاي فرزندپروري موجب بهبود رفتار  والدین ، 

ادران؛ افزایش تغییرات مثبت در درك والدین از رفتارهاي خود؛ کاهش افسردگی و استرس م کودکان(کودك آزاري) ،

  رضایت والدین و کاهش تعارض والدین در مــــورد روش تربیت کودکان می شود.

شیوع کودك اقدام به پژوهش در زمینه  -به منظور بررسی وضعیت موجود رابطه والد 1378اداره سالمت روان  در سال 

. این مطالعات به چند شیوه مختلـف  نمود روشهاي مدیریتی والدین در مقابل مشکالت رفتاري کودکانو  کودك آزاري

  انجام شد که در ذیل به آنها اشاره  می شود: 

  الف: میزان شیوع کودك آزاري

کودکان مراجع کننده به بیمارستان  %12بیمارستان در تهران) نشان داد که  3مطالعه مراجعین بیمارستانی( -

آسـیب   %2/87آسـیب شـدید،    %8/12وده: مورد آزار فیزیکی واقع شدند و شدت آسیب در آنها به این شرح ب

مسـئول آزار فیزیکـی  کودکـان خـود      %1/34و مادران در  %2/51خفیف تا متوسط. در این مطالعه پدران در 

 ).1379بوده اند (اداره سالمت روان وزارت بهداشت؛ 

یزیکی صورت نتایج مطالعه سمنان که  با مراجعه به منازل و سؤال از والدین و کودکان در مورد تنبیه ف -

 گرفت نشان داد که:
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ساله تنبیه  12-18کودکان و نوجوانان %7/63ساله و  6-11کودکان %3/68ساله،  1-5کودکان 2/61%      

  )1380جسمانی می شدند. (اداره سالمت روان وزارت بهداشت؛ 

 ب: روشهاي مدیریتی والدین در مقابل مشکالت رفتاري کودکان

توسط  تنبیه هاي فیزیکیاستان کشور  معلوم شد که میزان استفاده از  6یدر مطالعه ملی دیگر با بررس -

محرومیت محدود و یا  حبس کوتاه مدتوالدین بسیار بیشتر از شیوه هاي تنبیهی کم خطرتر و موثرتر نظیر 

است. پسران بیش از دختران تنبیه فیزیکی می شوند،وبر خالف نمونه هاي  از برنامه هاي لذتبخش کودك

ستانی که  پدران بیشتراقدام به تنبیه می کردند در نمونه هاي خانگی مادران بیش از پدران  از تنبیه  بیمار

 )1381استفاده می کردند ، (اداره سالمت روان وزارت بهداشت؛ 

  اهداف  برنامه مهارتهاي فرزندپروري :

ین براي دریافت مشاوره در این انگ زدایی از مشکالت رفتاري و هیجانی کودکان و عادي سازي مراجعه والد  

  زمینه با استفاده از اطالع رسانی و آگاه سازي عمومی(برنامه ملی)

 افزایش دانش و آگاهی والدین در زمینه تربیت سازنده فرزندان شامل: 

  آشنایی با مراحل رشد طبیعی کودکان 

  آشنایی با اصول تربیت سازنده فرزندان  

 آشنایی با مشکالت رفتاري کودکان 

 شنایی با برخی اختاللهاي هیجانی و رفتاري خاص در کودکانآ 

در   TOTمراحل اجراي برنامه مهارت هاي فرزند پروري نیز مانند آموزش مهارت هاي زندگی از طریق تربیت 

از طریق برگزاري کارگاه هاي منطقه اي و آموزش مهارت هاي به گروه هاي هدف  Tستاد وزارت بهداشت، تربیت 

سرفصل هاي آموزشی، منابع آموزشی، روش هاي دستیابی به ردد . در ابتداي هر سال گروه هدف، انجام می گ

گروه هاي هدف و تعیین تحوه برگزاري کارگاه هاي که بصورت دستورالعمل یکسان به دانشگاه هاي علوم پزشکی 

  ابالغ می گردد . 

منابع مندرج در جدول ذیل به  فرزندپروريتوضیح: براي مطالعه بیشتر و آشنائی با اصول آموزش مهارت هاي 

 .مراجعه فرمایید 
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  94در سال  آموزش مهارت هاي فرزندپروريدستور العمل اجراي برنامه 

 گروه هدف سال جامعه تحت پوشش  12 – 2والدین  کودکان  

  

  فرزندپروري یا آموزش اصول مدیریت رفتار کودکان براي والدین 

  اري کودکان و ارتباط مثبت با کودکان علل بروز مشکالت رفت

  تقویت رفتار هاي مطلوب کودکان 

  دستور دادن و قانون گذاري 

  مدیریت رفتارهاي نامناسب 

  آمادگی براي مدیریت موقعیت هاي دشوار، برنامه ریزي براي آینده 

  سرفصل هاي آموزشی

  

نپزشکی کودك و سال، انجمن روا 12-2آموزش مهارت هاي فرزندپروري براي کودکان 

 نوجوان 
 منابع آموزشی

 

استفاده از اولیاي دانش آموزان مدارس، مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ، 

 اطالع رسانی عمومی و پایگاه هاي بسیج و ....

روش هاي دستیابی به 

 گرو ه هاي هدف

 

 20-15با حضور  _ساعت  9_ساعت   1,5جلسه اي و هر جلسه  6برگزاري یک کارگاه 

  نفر شرکت کننده

بر اساس قوانین برگزاري جلسه براي والدین مندرج در کتاب آموزش مهارت هاي 

 سال  12تا  2فرزندپروري براي کودکان 

 نحوه برگزاري
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براي کارشناس سالمت  درحوادث غیرمترقبه و بالیاي طبیعی  اجتماعی -حمایت هاي روانی

  روان

  

  پیشگفتار

یران جزء ده کشور بالخیز دنیا است. حوادثی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتش سوزي هاي گسترده از ا      

هاي جسمی و روانی  هزاران انسان می شوند. این حوادث رویدادهایی هستند که  هر ساله منجر به مرگ و میر و آسیب

عوارض روانی جدي و دیرپایی را باقی گذارند.  این  می توانند تنش روانی قابل توجهی براي بازماندگان ایجاد کنند و

  حوادث در مدت زمان کوتاهی ظاهر می شوند ولی تاثیري که بر روي زندگی افراد می گذارند طوالنی مدت خواهد بود.

) در DALYsسال عمر مفید بر اساس مطالعه بار بیماري ها (  968081حوادث غیر مترقبه و طبیعی به میزان       

در نتیجه زلزله بم ایجاد شده  %96سال آن یعنی حدود  925728از مردم ما ستانده است که از این میان،  1382سال 

است. با توجه به قرار داشتن کشور ما روي کمربند زلزله و باوجود جاري شدن هرساله سیالب در بخشهایی از کشور 

هزار سال  60تا  40سالیانه حدود  1383و زرند در سال  1382اي مانند بم در سال شود که بدون زلزلهو...، برآورد می

دهد. با توجه به ) تشکیل می YLLبا ناتوانی و یا مرگ از دست رفته است، که سهم بسیار زیادي از آن را  مرگ (

را از بین  DALYsتوان به این نکته اشاره نمود که حوادث عمدي و غیر عمدي باالترین نسبت موارد پیش گفت می

جموع بیماریها و آسیبهاي شناسایی شده به خود اختصاص داده است که این موضوع ضرورت توجه به بالیا و حوادث م

  کند.را بیش از پیش مطرح می

هایی در ناشی از بالیا قابلیت کاهش و کنترل دارد. در این راستا برنامه DALYsتحقیقات نشان داده است که    

هاي الزم براي  کاهش  عوارض آن  در دستور کار بوده است . براین اساس بازبینی ادگیوزارت بهداشت  براي ایجاد آم

متون آموزشی حمایتهاي روانی اجتماعی در بالیا به عنوان یکی از فعالیتهاي مربوط به برنامه حمایتهاي روانی اجتماعی 

  تعیین گردید.  1387در سال 

  

  مقدمه

ها نفر و صدمات  لولیت جسمی و روانی و تغییر روند و مسیر زندگی میلیونبالیاي طبیعی ساالنه منجر به مرگ، مع

و امدادها از سایر نقاط کشور و سایر نقاط دنیا به دنبال وقوع زلزله  ها مالی شدید براي افراد و دولتها می گردند. کمک

لین امدادهایی است که به به سرعت به منطقه آسیب دیده ارسال می گردد. کمک هاي بهداشتی یکی از مهمترین و او

. هر چند تا سال هاي اخیر سیاست گذاران بهداشتی در برابر وقایع آسیب زا کمتر به عوارض رسدمی مناطق فاجعه زده

روان شناختی می پرداختند، طی سال هاي اخیر اهمیت رسیدگی سریع و به هنگام به واکنش هاي روانی افراد آسیب 

بهداشت محرز شده و به همین دلیل پرداختن به واکنش هاي روانی بازماندگان با هدف  دیده در طی زلزله بر متولیان

عادي سازي واکنش ها و جلو گیري از بروز عوارض دیرپا که منجر به افت کیفیت زندگی و کاهش کار آیی افراد می 

آسیب دیده محسوب می گردد، از اهم اهداف فعالیت هاي متخصصین و کارشناسان بهداشت روان اعزامی به مناطق 

 گردد.
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امروزه بر پایه مطالعات به انجام رسیده  در زمینه مسائل روانشناختی و رفتاري  ناشی از فجایع طبیعی، اطالعات 

اي در این زمینه وجود دارد. در پژوهش دیوید و همکاران میزان اختالالت روانی در بین بازما ندگان گردباد  گسترده

دچار  %30اختالل استرس پس از سانحه)، ( PTSDاین افراد مبتال به %36ده است. تخمین زده ش %51اندرو 

مبتال به اختالالت اضطرابی بودند. نتایج یک پژوهش طولی بر روي بازماندگان گردباد  در  %20افسردگی اسا سی و 

اي اند. در مطالعهروانی بوده باز ماندگان تا یکسال پس از وقوع گردباد دچار اختالالت %50سري النکا نشان داد که تا 

بازماندگان مبتال به اختالالت  %59صورت پذیرفت،  1996اي مخرب در هندوستان در سال که به دنبال وقوع زلزله

مبتال به افسردگی اساسی بودند. هر چند به طور  %21و  PTSDمبتال به  %23روانی قلمداد شدند که از این میزان 

ض به صورت مزمن و پایدار رسانحه اختالالت روانی کاهش می یابد، ولی در مواردي عوامعمول در سال دوم پس از 

افزاید. مساله مهم دیگر آسیب پذیري ماند. همراهی چند بیماري روانی در یک زمان  شدت آسیب روانی را میباقی می

انجامد. اکنش هایی شدیدتر میوجود اختالالت قبلی در این افراد است که مسلماً به بروز واحتمال خود افراد و 

است ، هر    (PTSD)اختالل استرس پس از سانحه اختاللی که به طور شایع تر پس از زلزله با آن سر و کار داریم، 

چند که در موارد بسیاري این اختالل را همراه با سایر اختالالت می یابیم. شایع ترین اختالالت همراه عبارتنداز  

ل هراس واختالل فوبیا. در واقع بیماري هاي روانی پس از سانحه نظیر جراحات چند گانه فرد افسردگی اساسی، اختال

  دهند.را مورد تهاجم قرار می

هر چند پژوهش هاي انجام شده در رابطه با اختالالت روانی متعاقب زلزله در ایران اندك هستند، نتایج آن ها دور 

دگان به ما می دهند. در پژوهش دژکام و همکاران در رابطه با اختالالت هاي شایع و نیازهاي بازمانسیبآنمایی از 

افراد مورد مطالعه مبتال به افسردگی اسا سی بودند که از  %68،  1369روانی در بین بازماندگان زلزله رودبار  به سال

ال بر روي کودکان س 3که پس از  1373از افسردگی شدید رنج می بردند. در پژوهش کرمی به سال  %38این میان 

برابر گروه  5/2برآورد شد که حدوداً  %60منطقه زلزله زده رود بارانجام شد، میزان اختالالت رفتاري در بین کودکان 

 استرس پس از سانحه سال قرار داشتند مبتال به اختالل   9-16این کودکان که در سنین   %7/51شاهد بود. همچنین 

دکان در چند هفته اول دچار مشکالت مهم خواب بودند و ترس ازتاریکی و تنهایی و بودند. در پژوهش احمدي همه کو

هاي سرپوشیده و ها نسبت به خوابیدن در محلافکار مزاحم هنگام استراحت و رویاهاي وحشتناك داشتند. همگی آن

ها پس از فاجعه در اطفال از استفاده از انواع وسایل حمل و نقل احساس خطر می کردند. فراوانی بیماري روانی تا سال 

  شیوعی نظیر بزرگساالن بر خوردار است. 

آسیب شناسی روانی در منطقه جنوب خراسان و اردبیل با  1376 -77در پژوهش یاسمی و همکاران در سال هاي 

برابر  2 برابر و در خرد ساالن حدود 3گروه کنترل مقایسه شد. سایکوپاتولوژي به طور عموم در بین بزرگساالن حدود 

با شدت متوسط  PTSDبزرگساالن یک سال پس از زلزله دچار اختالل  %5/76% خردساالن و 3/47گروه کنترل بود. 

  تا شدید بودند. 

) از     Rutterو  GHQدرصد کودکان( براساس  84درصد بزرگساالن و  82دربررسی بعمل آمده در زلزله بم نیز  

درصد،  65بودند   PTSDصد افرادبزرگسالی که براساس مقیاس واتسون دچار مشکالت روانشناختی رنج می بردند. در

  درصد بود. 78کودکان   PTSDبراساس مقیاس  PTSDو درصد کودکان دچار 
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زده مشخص می با نگاهی به مطالب فوق ضرورت اقدامات بهداشت روان در بین امدادهاي ارسالی به مناطق فاجعه

شاوره گروهی به دنبال سوانح در سایر کشورها ، کاهش عوارض بعدي ناشی از فاجعه را گردد. نتایج حاصل از اقدامات م

نشان می دهد.  چنین اقداماتی نه تنها به ارتقاء سالمت روان بازماندگان  کمک می نماید بلکه از همین طریق نقشی 

  می یابند دارند.  مثبت  در کاهش مشکالت جسمانی و سایکو سوماتیک که در دوران پس از سانحه افزایش

   کلی: هدف

 حوادث غیر مترقبهبالیا و روانی ناشی از مزمن پیشگیري از عوارض 

 

 اهداف اختصاصی : 

 حوادث غیر مترقبه  ناشی از بالیا وعوارض روانی  بروزکاهش  -1

 افزایش توان انطباق و آماده سازي بازماندگان  -2

 به جامعه براي سازماندهی مجدد ، خودیاري و بازسازي جامعه  تقویت مهارت هاي اجتماعی بازماندگان و کمک -3

 ارتقاء سطح سالمت روان مثبت درجامعه  -4

 

  :اهداف آموزشی

  با مطالعه منبع اصلی فراگیران مطالب زیر را فرا خوهند گرفت:

  بحران و بالیا چیست؟ -

  واکنشهاي روانی درحوادث غیرمترقبه بالیا -

  ا و حوادث غیرمترقبهنحوه مدیریت واکنش ها در بالی -

 آشنایی با انواع تکنیک هاي بهبودي -

 سوگ ونحوه مدیریت آن -

 مصرف موادمدیریت سوء -

 

 :هاي آموزشی در برنامه حمایتهاي روانی اجتماعی در بالیا سرفصل

  ها ي روانی اجتماعی دربالیا اصول کلی حمایت -

 بازگوئی و روانشناختی  -

  افکار مزاحم و تکنیک هاي کنترل آن -

  تناب و تکنیک هاي کنترل آناج -

  کمک هاي اولیه روانشناختی -

 برانگیختگی و تکنیک هاي کنترل آن  -

  اصول مداخله در بحران براي کودکان -

 

  :شرح وظایف تیم سالمت روان

  ارزیابی اولیه از سطح حادثه در منطقه  
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 روان ) نیاز سنجی از نظرمنابع (نیروي کارشناسی ، تجهیزات و امکانات مرتبط با سالمت  

  شناسائی چادرها یا محل اسکان آسیب دیدگان 

 غربالگري تمام جمعیت آسیب دیده درمنطقه 

 و ارسال به ستاد در منطقه1تکمیل فرم غربالگري (فرم شمار ( 

  .تعیین گروه هاي سنی که نیاز به مداخالت روانشناختی دارند 

 وکل مربوطهبرنامه ریزي و زمانبندي جهت مداخالت روانشناختی مطابق پرت 

  و ارسال به ستاد منطقه2تکمیل فرم مداخالت روانشناختی (فرم شماره (  

 ادامه مداخالت بر اساس پرتوکل مربوطه مطابق مراحل زمانبندي شده  

 ارجاع افراد آسیب دیده در صورت نیاز به خدمات تخصصی روانپزشکی  

 پیگیري و مداخله در صورت لزوم تا یک سال پس از حادثه 

  جمعیت عمومی در خصوص عالئم و عوارض روانی ناشی از حادثهآموزش 

 
 

توضیح: براي مطالعه بیشتر و آشنائی با اصول مداخالت و تکنیک ها به کتاب حمایتهاي روانی 

  اجتماعی در حوادث غیر مترقبه و بالیاي طبیعی ویژه کارشناس سالمت روان مراجعه کنید.
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  سان سالمت روانمداخالت روان شناختی ویژه کارشنا

 
 

  مقدمه

 چند یا یک دچار کشور سال  15-64افراد  از درصد 23,6 روان، سالمت ملی پیمایش جدیدترین نتایج اساس بر 

 بهداشتی خدمات به افراد دسترسی میزان ارزیابی براین، عالوه بودند. بررسی از قبل ماه 12 در پزشکی روان اختالل

 درمانی و اي مشاوره خدمات دریافت براي پزشکی روان بیماران از اي مالحظه بلقا بخش داد با اینکه نشان درمانی

 همچنین، شوند. نمی مند بهره درمانی بهداشتی مداخالت از مبتال، افراد سوم دو اماحدود کنند می نیاز احساس

 را کافی ماندر پزشکی، حداقل روان بیماران  کل از درصد 20 داد فقط نشان کافی درمان حداقل شاخص بررسی

 درمان کیفیت ترین نازل روانی و بهداشت خدمات از را مندي بهره کمترین که بیماران از هایی کنند. گروه می دریافت

 می نشان پژوهش این هاي یافته ).1390بودند ( رحیمی موقر و همکاران،  درآمد کم اقشار و شهرها ساکنین داشتند را

ولی  گرفته، صورت روانی بهداشت خدمات کیفی و کمی توسعه براي اخیر يها دهه در که هایی تالش رغم به دهد

 از خدمات کیفیت بهبود و خدمات این به نیازمند افراد دسترسی افزایش براي جدي و دقیق ریزي همچنان برنامه

  است. برخوردار اي مالحظه قابل اهمیت

  

  پزشکی و نظام سالمت اختالالت روان 

  

 دیده روستایی و شهري هاي محیط و اجتماعی اقتصادي مختلف سطوح کشورها، در همه رد پزشکی، روان اختالالت

شود. بررسی بار کلی بیماري ها نشان می دهد که اختالالت روان پزشکی و مصرف مواد یکی از مهمترین علل  می

، 2012است ( هورتون،  علل اصلی ناتوانی، قابل اسناد به مشکالت و اختالالت روانی 20مورد از  6ناتوانی بوده و 

 هاي هزینه نشوند، درمان و نشود داده تشخیص موقع به اختالالت این که صورتی ). در2004سازمان جهانی بهداشت، 

داشت. بنابراین، فراهم آوردن خدمات بهداشت روانی،  یک  خواهند همراه به فراوانی اقتصادي و بهداشتی، اجتماعی

 روان سالمت خدمات کند. ادغام می پیدا اي مالحظه قابل آن اهمیت به دسترسی  الویت اساسی در سرتاسر دنیاست و

 به روانی بهداشت هاي مراقبت ارائه تضمین براي استراتژي موثرترین )، PHCهاي بهداشتی اولیه (  مراقبت نظام در

 جهانی سازمان هاي توصیه نمهمتری از یکی ادغام ). این2010است (کولینز و همکاران،  خدمات این نیازمند به افراد

 به دسترسی بهبود تبعیض، و استیگما کاهش موجب که است اثربخشی و پایا نویدبخش، استراتژي و بوده بهداشت

شود (  می اولیه بهداشتی مراقبت نظام در سالمت کلی پیامدهاي و اجتماع به برگشت بهبود و ازمان کاهش مراقبت،

  ) .2008سازمان جهانی بهداشت، 

  

 به گیرد می قرار استفاده مورد اولیه بهداشتی هاي مراقبت نظام در روان بهداشت ادغام براي که مدلی لحاظ سنتی، به

 یا و پرستار و داده انجام را داروها تجویز و تشخیص شامل اصلی روانی بهداشت خدمات پزشکان، که است شکل این

این مدل، ادغام خدمات روان شناختی  دهند. در می انجام ار تلفنی هاي گیري و پی ساده رفتاري هاي توصیه مددکار
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آموزش   به فزاینده دسترسی لزوم متعدد، مطالعات که است درحالی این و گرفته صورت محدودي شکل به  PHCدر 

 و غربالگري نیز و مواد مصرف و تکانه کنترل خلقی، و اضطرابی اختالالت براي بویژه را شناختی روان هاي ها و درمان

 شده ارائه مختلفی طراحی و هاي مدل نیاز، این به پاسخ براي دهند.  می قرار تاکید مورد را کودکان در اولیه مداخالت

روانشناختی و در پاره اي  يآموزش ها خدمت، این رفتاري است. در سالمت مدل آنها ترین بخش نوید از یکی که

 هاي شود. هدف اینگونه مداخالت آموزش می ارائه  روان سالمت کارشناس توسط مختصر و فشرده موارد مداخالت

 هاي پایش و منزل تکلیف با که است بیماران خودمدیریتی به هاي مهارت و ها استراتژي مختلف انواع آموزش و روانی

  ).2010شود ( کولینز و همکاران،  می همراه تلفنی

ریت اختالالت روان پزشکی طراحی و اجرا می شود اغلب مداخالت مختصري که در نظام مراقبت هاي اولیه براي مدی

مبتنی بر مهارت آموزي، آموزش هاي روانشناختی و رویکرد شناختی رفتاري مختصر است. در این رویکرد که به منظور 

افزایش کارآیی، هزینه اثربخشی و قابلیت دسترسی به مراقبت هاي روانشناختی شکل گرفته است، تعداد جلسات ارائه 

آموزش روانشناختی، مهارت آموزي و شناسایی و تغییر رفتارهایی  اهش یافته و تمرکز جلسات اختصاصا رويخدمت ک

است که مسئول مشکل فعلی هستند. این مختصر سازي مداخالت عالوه بر مزایاي روشن آن از جمله  قابل دسترس 

با مالحظات زمانی و مکانی مراکز مراقبت اولیه ساختن آن براي تعداد بیشتري از افرادي که نیاز به کمک دارند، کامال 

تناسب دارد. مطالعاتی که اثربخشی رویکرد مداخالت مختصر را مورد ارزیابی قرار داده اند، اثربخشی آن را در 

افسردگی، اختالالت اضطرابی شامل اختالل اضطراب فراگیر، پانیک و اضطراب اجتماعی، اعتیاد و خشم نشان داده اند و 

رولمن و همکاران،  ؛2002( باند و دریدن،  رضایت باالي مراجعان و درمانگران استبراین یافته ها، حاکی از  عالوه

  ).  2014؛ یانگ و همکاران، 2005؛ روي برن و همکاران، 2010؛ نیوسما و همکاران، 2004؛ سیمون و همکاران، 2005

  

  ن پزشکیساختار و محتواي مداخالت روانشناختی براي اختالالت روا

  

مداخالت روانشناختی براي نظام مراقبت هاي بهداشتی اولیه در ابتدا بر آموزش هاي روانشناختی، تکنیک هاي آرام 

سازي و آموزش مهارت ها متمرکز خواهد بود. در مراحل بعدي و در بازبینی مداخالت، با هدف ارتقاء کمی و کیفی 

بی، رویکرد مداخالت روانشناختی گسترده تر شده و رویکردهاي خدمات و بر اساس نتایج حاصل از پایش و ارزشیا

در این مداخالت گروه هدف، بیماران مبتال به  رفتاري و شناختی در قالب مداخالت مختصر به آن اضافه خواهد شد.

مشکالت یا اختالالت روان پزشکی خفیف تا متوسط بوده که پزشک مرکز  آنها را ویزیت کرده و ممکن است تحت 

  رمان دارویی نیز باشند. این اختالالت شامل موارد زیر می شود:د

 افسردگی 

  ) اختالل اضطراب فراگیرGAD( 

 اختالل پانیک 

 جبري (  -اختالل وسواسیOCD ( 

عالوه بر موارد فوق، مداخله اي نیز براي ارزیابی خطر خودکشی و مدیریت شرایط بحرانی در نظام مراقبت هاي 

  ده است.بهداشتی اولیه طراحی ش
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همه جلسات از ساختار  یمتفاوت است ول يااندازههر مشکل یا اختالل روان پزشکی تا  يدرمان برا ياگرچه محتوا

مبتنی بر ارزیابی اولیه مراجع و کسب شرح حال، آموزش هاي روانشناختی، . جلسات کنندیم يرویپ یکسانینسبتا 

بود که توسط کارشناسان سالمت روان ارائه می گردد. مدت  آموزش تکنیک هاي آرام سازي و  مهارت آموزي خواهد

  دقیقه در نظر گرفته شده است. و تعداد جلسات یک بار در هفته می باشد.  30 جلسهزمان هر 

ماژول  3این رویکرد مداخالتی در مرحله اول ارائه خدمات روانشناختی در نظام مراقبت هاي بهداشتی اولیه، در قالب 

  که درزیر توضیح داده شده است.طراحی شده است 

  

 ماژول ارزیابی و آموزش روان شناختی . 1

در این  قسمت که در واقع جلسه اول مداخالت روانشناختی را تشکیل می دهد ابتدا نوع مشکل یا اختالل بررسی می 

ت اختالل و شود تا براساس آن میزان پیشرفت عالئم یا مشکالت در جلسات قابل ارزیابی باشد. سپس در مورد ماهی

درمان هاي موجود ، اطالعات الزم در اختیار مراجع قرار داده می شود. آموزش روان شناختی مراجع، بخش مهمی از 

مداخالت روانشناختی براي هر بیماري است. این آموزش به بیمار کمک می کند تا عالئم بیماري را به عنوان یک 

کاري انجام دهد. چنین نگرشی از یک طرف موجب اصالح باورهاي  بخشی از بیماري ببیند که می تواند در مورد آن

غلط مراجع در مورد بیماري شده  و از طرف دیگر نسبت به درمان آن امیدوار می شود. این آموزش در ماندگاري در 

ی گیرد درمان و تبعیت درمانی نقش مهمی بازي می کند. مواردي که در آموزش روان شناختی بیمار مورد تاکید قرار م

شامل توصیف شیوع بیماري و ویژگی هاي جمعیت شناختی آن، عالئم و نشانه هاي بیماري، سیر و پیش آگهی، علل و 

  عوامل موثر بر بروز بیماري و توصیف درمان هاي موجود و اثربخشی آنها می باشد. 

  

 ماژول آرام سازي  . 2

ضطراب بوده و عالوه براین، بخش قابل مالحظه اي از از آنجایی که ویژگی مشترك اختالالت اضطرابی، تجربه تنش و ا

افراد افسرده و افراد مبتال به بیماري هاي مزمن جسمی نیز از اضطراب رنج می برند، این بخش از مداخله اختصاص به 

آموزش تکنیک هاي آرام سازي دارد. تکنیک هایی که براي این منظور مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از: 

  نفس عمیق، تن آرامی پیشرونده ماهیچه اي، تنفس خودآگاه وتصویرسازي هاي ذهنی خوشایند.ت

  

 ماژول مهارت آموزي . 3

این بخش بیشتر ماهیت پیشگیري از عود دارد. از آنجایی که عامل آشکارساز اغلب مشکالت و اختالالت روان پزشکی، 

سترس و  حل مساله می تواند به پیشگیري از عود وجود استرس هاي زندگی است، آموزش مهارت هاي مقابله با ا

کمک کند. عالوه براین، سبک زندگی سالم شامل بهداشت خواب، تغذیه مناسب، تحرك و ورزش، انجام فعالیت هاي 

تفریحی و مورد عالقه و گسترش شبکه حمایت اجتماعی نیز که هم به پیشگیري از عود کمک کرده و هم کیفیت 

  د می بخشد، آموزش داده می شود.زندگی مراجع را بهبو

  

  موارد اختصاصی
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 هامشکالت و یا بحران  

 دیآیم شیپ مراجع  یدر زندگ ییهامشکالت و بحران یگاه یدارد ول یو روشن قیساختار دقمداخالت مختصر، اگرچه 

احتمال قطع  و شده یاتحاد درمان فیو چرا از پروتکل درمان، موجب تضع چونیب تیها و تبعگرفتن آن دهیکه ناد

 ایو  یموارد، خطر اقدام به خودکش نیاز جمله ا و یا منجر به بروز مشکالت بیشتري می شود. دهدیم شیدرمان را افزا

در چنین  .است يجد یجسم يهايماریب ایو  انیمانند توهم و هذ یشیو عالئم روان پر گران،یصدمه به د ،یخودزن

ع باید به متخصص  یا مرکز مناسب ارجاع  داده شده و سپس بر اساس نقطه مواردي، با توجه به ماهیت بحران، مراج

 نظرات سطح تخصصی، ارائه خدمات ادامه یابد.

 

 جلسات اضافی و یا افزایش زمان جلسات 

موارد،  نیا يبرا بدهید. شما می توانید  پاسخ  ازین نیبه ا دیدارند و شما با اجیاحت یبه جلسات اضاف ی از مراجعانبرخ 

و یا آنها را براي دریافت درمان هاي بلندمدت تر  دیکن میکوتاه مدت را تنظ يحضور يهامالقات ایو  یتلفن يهاماست

هاي رولنشناختی و اجراي  آموزش يالزم برا مدت زمانالبته، از آنجایی که  به سطح تخصصی خدمات ارجاع دهید.

ی امکان افزایش مدت زمان هر جلسه و نیز تعداد جلسات با باشد، ول متفاوتمراجع، می تاوند هر  يبرامهارت آموزي 

  توجه به مالحظات زمانی مرکز و کارشناس سالمت روان، وجود دارد.

  

 غیبت   

ها تماس گرفته با آن دیو از قبل هم اطالع نداده است، با دیآینممرکز شده به  يزیربرنامه یطبق جدول زمان ماریاگر ب

سرانجام به جلسه  ماریب یداده شود. وقت گریجلسه د کی يبرگزار بیترت ترعیهرچه سر شود تا علت آن مشخص شود و

حل مساله انجام شود و پس از  یآت يهابتیاز غ يریشگیپ يقرار گرفته، برا یمورد بررس بتیعلل غ دیابتدا با د،یآیم

  .آن به دستور جلسه معمول پرداخته شود

  

 خاتمه زودهنگام مداخالت  

ل خاتمه زودهنگام مداخله، عدم تمایل مراجع براي ادامه کار است، در چنین مواردي، کارشناس سالمت یکی از دالی

 زهیانگآموزش بیماران و ویا خانواده هاي آنها موضوع اختصاص داده و در آن با استفاده از  نیرا به ازمانی  دیبا روان

، مراجع باز هم اصرار بر عدم فوق يهارغم تمام تالشیعلتی ولی وقکند.  تیتقو کار  ادامه يرا برا و خانواده وي ماریب

ادامه درمان دارد، بهتر است جلسات خاتمه پیدا کند ولی در عین حال به وي گفته شود که هر وقت نظرش عوض شد 

  و یا آمادگی شرکت در جلسات را پیدا کرد، شما خدمات الزم را به او ارائه خواهید داد. 

  

تهیه شده توسط دفتر سالمت روانی، بسته مداخالت روانشناختی ه بیشتر به توضیح: براي مطالع

  .فرمایید مراجعه اجتماعی و اعتیاد 
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  سوءمصرف موادپیشگیري و درمان خدمات  ارائه فلوچارت

خطر پایینخطر متوسطخطر باال 

تثبیتعدم تثبیت

تثبیت عدم تثبیت

ارجاع به مراکز 
تخصصی

تشخیص، 
مداخالت درمانی و کاهش 

آسیب

درمان شناختی، رفتاري 

پیگیري/ مختصر

/ مداخله مختصر

پیگیري

غربالگري تکمیلی

مثبت

غربالگري اولیه 

منفی

ارائه بازخورد از سطح باالتر 

سایر کارکنان )کارشناس مراقب سالمت خانواده
(* تیم سالمت

ورود مراجع

کارشناس سالمت روان

پزشک عمومی
کارشناس مراقب سالمت  

خانواده
کارشناس سالمت روان

: آطالع رسانی در خصوص
آموزش خود مراقبتی -
آموزش مهارت هاي زندگی -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -

کارشناس سالمت روان

ا توجه به اینکه به صورت فرصت طلبانه انجا می شود می تواند توسط کلیه پرسنل بهداشتی و درمانی مرکز شامل کا*   انجام شود....  رشناس مراقب سالمت خانواده، پزشک، دندانپزشک، ماما و غربالگري اولیه اعتیاد ب
غربالگري روتین براي زنان باردار*  

کنترل اختالل و پیشگیري از عود

عدم کنترل عالئم اختالل

پزشک عمومی

کارشناس سالمت روان

آموزش خود مراقبتی -
آموزش مهارت هاي زندگی -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
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ئه خدما سالمت   فلوچا 

 

 

ورود مراجع

غربالگري  +-

مصاحبه روانپزشکی

+

تجویز درمان دارویی و غیر 

دارویی توسط پزشک

ارجاع به سطح باالترخدمات توسط پزشک 
براساس شرایط بیمار)  فوري یا غیرفوري(

ارائه بازخورد از سطح باالتر

پزشک عمومی

در مواردي که فرد مبتال به اختالل 
خودکشی  است/ روانپزشکی شدید

به بیمارارائه خدمات روانشناختی 

هنگی پزشک درمانگر با هما 

ویزیت روانپزشک و
ارائه خدمت در سطح باالتر

کنترل بیماري و پیشگیري از 
عود

شروع درمان دارویی و غیر 
)بستري(دارویی 

شروع درمان دارویی و غیر 
)سرپایی(دارویی 

پیگیري حضور بیمار در ویزیت هاي 
بعدي 

:اطالع رسانی در خصوص
آموزش مهارت هاي زندگی -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
آموزش مهارت هاي خود مراقبتی -

عدم کنترل عالئم 
بیماري

عدم پاسخ به درمان

خانواده کارشناس مراقب سالمت

بهبوديعدم بهبودي

پزشک عمومی

کارشناس سالمت روان کارشناس مراقب سالمت خانواده

کارشناس مراقب سالمت خانواده

-

آموزش مهارت هاي زندگی -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
آموزش مهارت هاي خود مراقبتی -

کارشناس سالمت روان
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  وچارت ارائه خدمات سالمت اجتماعیفل

 
 

ورودي مراجع

+-

پزشک عمومی)مداخالت روانی ، اجتماعی(کارشناس سالمت روان 

ارجاع به سطح باالتر خدمات پزشکی و مداخالت 
)توسط پزشگ عمومی(اجتماعی- روانی

بهبودي

پزشک عمومی

ارسال  بازخورد از سطح باالتر

عدم کنترل عالئم بیماري یا مشکل اجتماعی یا 

تداوم نیاز به خدمات سطح باالتر

کنترل بیماریئ و مشکل روانی و اجتماعی 

و پیشگیري از عود

:اطالع رسانی در خصوص
آموزش مهارت هاي زندگی - 

آموزش مهارت هاي فرزندپروري - 

آموزش هاي خودمراقبتی - 

-

+

غربالگري اولیه

ارزیابی تکمیلی

عدم بهبودي یا نیاز به خدمات سطح باالتر

دریافت خدمات

کارشناس سالمت روان

آموزش مهارت هاي زندگی- 
آموزش مهارت هاي فرزندپروري

آموزش هاي خود مراقبتی

خانواده کارشناس مراقب سالمت

کارشناس مراقب سالمت خانواده کارشناس سالمت روان

 


