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خداوندا سینه ای سالم از حسادت روزی من گردان تانسبت به هیچ یک از مخلوقات تو به خاطر هیچ برتری که تو بهه  

یا دنیایی یا سالمتی یا تقوی یا گشودگی یا راحتی که به ههر یهک   آنان داده ایی حسادت نورزم تا این که هیچ نعمت دینی 

 از بندگانت داده ای نبینم مگر آ ن که بهتر از آن را برای خودم بوسیله تو از تو آرزو کنم.

 

 دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه

  



 

 مقدمه
 

اذهان نزدیکك مکی سکازد    ایی است که در بسیاری از موارد بیماری و اختالل را به بهداشت روان واژه

. در ابعاد فردی و اجتمکاعی اسکت   همان سالمت جسم و روان صوری و واقعی آن ولی در واقع معنای

تعکادل  ، کسی است که بتواند بین انتظارات و تکوان خکود   با این وصف انسان سالم و خانواده متعادل،

مفهکوم کنکار   ، بهداشکت روانکی   امروزه در رشته های تخصصی گونکاگون . پایدار و پویایی برقرار نماید

به منزله معیار بهداشت روانی مثبت و سالم در نظکر گرفتکه شکده اسکت ککه بکر ایکن اسکاس         ، آمدن

در هریك از اعضای خانواده نمایکان شکود    زیر از عناصر بهداشت روان می باشند و چنانچههای  مولفه

میکزان رشکد و نمکو یکا      -انواده نگرش مثبت به خود و خ -آن خانواده دارای بهداشت روان می باشد:

خودمختاری یا  -عملکرد یکپارچه روانی در سطوح مختلف  -خود شکوفایی و تکامل اعضای خانواده 

درك صحیح از واقعیت و تسلط بر محیط و خود را قربانی محیط نشناختن،  -استقالل شخصی اعضا 

بکروز  ، رشد به طور موفقیت آمیکز  تعامل با دیگران، دسترسی به منابع موجود، گذر از مراحل مختلف

خانواده بتوانند هیجانات خود را شناسایی کنند و آن احساسات را به طکور   مناسب هیجانات که افراد

بهداشت روانی خود و دیگران را در معرض آسیب قرار خواهنکد   در غیر اینصورت،. مناسب بروز دهند

نشکاط و سکرزندگی،    عنکاوینی همچکون ازدواج،  تحکت   فصکل  9در  لذا کتاب حاضر با ایکن نگکاه  . داد

بکه  . . . . . . .  تربیکت دینکی و  ، معنویکت ، صله رحکم ، زیر منظومه ها ی خانواده، ارتباط موثر، بخشش

ی دارای بهداشکت روانکی را بکه خکوبی نمایکان سکازد و       رشته تحریر در آمده است تا عملکرد خانواده

کتاب مذکور از . همانند شکل انفرادی قابلیت بروز دارد اینکه نشان دهد سالمت در بعد اجتماعی نیز

عناوین و موضوعات درسی رشته مطالعات خانواده در مقطع کارشناسی می باشد ولی در عکین حکال   

( . . . علوم تربیتکی و  )روانشناسی، مشاوره، دانشگاهیهای  قدرت کاربرد در مقاطع باالتر و سایر رشته

دیدگاهی تقریبا یکپارچه نسبت به بهداشت و سالمت خانواده ارایکه   را نیز داراست چون تالش شد تا

کارشناس ارشکد مشکاوره    پشتکارو همکاری سرکار خانم طاهره سادات رضایی، درپایان از تالش. دهد

و راهنمایی در امر تدوین کتاب نهایت سپاس و تشکر را دارم و توفیقات روزافزون ایشان را از خداوند 

 . سبحان خواستارم
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