
 

 

 

 

  

  :راههای تقويت بهداشت رواني فرزندان

 

اگر با ناراحتي هاي رواني کودکان ، نوجوانان و جوانان روبرو  -

از تصميم هاي  شديم با حوصله و متانت آن ها را رفع کنيم و

 عجوالنه بپرهيزيم.

در ناراحتي هاي شديد، درد دل و گريه کردن باعث تخليه  -

رواني و آرامش مي شود، در اين شرايط از يک دوست صميمي 

 مي توانيم کمک بگيريم. 

 مشارکت جو باشيم تا دوستان جديد بيابيم.  -

 از مشاهده فعاليت هاي جديد فرزندانمان لذت ببريم.  -

ي شخصيت خود و با پرورش ابعاد روحي، معنوي و مذهب -

 فرزندانمان به سالمت رواني باالتري دست يابيم. 

رواني خود و ديگران کمک  با احترام به ديگران به بهداشت -

 زمينه هاي اعتماد را فراهم کنيم.  و کنيم

به احساسات فرزندانمان توجه کنيم و ويژگي هاي آنها را  -

 بشناسيم. 

 شاط کنيم. محيط زندگي را در حد توان جذاب و پرن -

فرصت هاي مناسب براي بروز احساسات و شخصيت  -

 فرزندانمان ايجاد کنيم. 

به دست آوردن بهداشت رواني منوط به روبرو شدن با  -

واقعيت، سازگار شدن با تغييرات، ظرفيت داشتن براي مقابله 

ترام قائل شدن به ديگران و با اضطراب ها، کم توقع بودن، اح

 ن شرايط در خانواده فراهم شود. ست، بکوشيم اي... ا

رفتار والدين در خانواده بگونه اي باشد تا فرزندان خود را  -

در زندگي شاد، خوشحال و فارغ از گرفتاري هاي احساس 

  .کنند

  

 سالمت روحى و جسمى فرزند شما هر دو مهم هستند

 نيازهاى اوليه براى سالمت جسمى کودک:

 غذاهاى مغذى؛ -

 خواب و سرپناه کافى؛ -

 ورزش؛ -

 ها؛مصونيت -

 محيط زندگى سالم؛ -

 نيازهاى اوليه سالمت روحى کودک:

 خانواده بامحبت و حامى؛ -

 فرصت براى صحبت کردن با خانواده؛ -

 فرصت براى بازى با کودکان ديگر؛ -

 امنيت و آرامش؛ -

 

 
 

 

 

 

 
 

 بیمارستان روانپزشکی کاررگژناد
 

 سالمت روان کودکان
 
 

 احد آموزش رپستاریو
 رگداوری و نظارت:

 ، کارشناس ارشد رپستاری زرها مالیی
 A-KH-13کد بروشور:

 ۱۳۹۷بهار  اتریخ بازنگری:

سالمت روانی کودکان باعث می شود تا خوب 

تفکر نمایند، پیشرفت اجتماعی داشته و 

 مهارت های جدید را به خوبی بیاموزند. 



   

  

  

 

 علل مشکالت سالمت روان 

همه علل مشکالت سالمت روان در کودکان را نمي  ما

شناسيم. اما مي دانيم که هم محيط و هم ساختار 

بيولوژِيک فرد دراين امر دخالت دارد. از جمله علل 

بيولوژيک مي توان به ژنتيک، عدم تعادالت شيميايي و 

صدمه به سيستم اعصاب مرکزي اشاره کرد. اين عوامل در 

ختالالت نوروبيولوژيک ناميده علم پزشکي تحت عنوان ا

مي شوند. بسياري از عوامل محيطي مي توانند کودکان را 

در معرض خطر قرار دهند. براي مثال کودکاني که با 

خشونت، سوء استفاده، مسامحه، يا مرگ عزيزان، طالق و 

يا روابط از هم گسيخته مواجه مي شوند، بيشتر درمعرض 

ساير ريسک فاکتورها مشکالت سالمت روان قرار دارند. 

 شامل طرد شدن بعلت نژاد، جنسيت، مذهب يا فقر است. 

 سالمت روان کودکان

  

  

 

  

 

خانواده اولين کانوني است که کودک در آن پرورش 

در واقع پايه و بنيان رفتار و عادات کودک در  مي يابد.

خانه گذاشته مي شود. خانه بايد مکاني باشد که 

آن احساس امنيت کرده و بتواند عاليق، کودک در 

استعداد وعواطف خود را بدون واهمه و ترس ابراز 

نموده و از افراد ديگر خانواده در حل مشکالت خود 

با توجه به اهميت دوران کودکي و نقش  . کمک بگيرد

آن در شکل گيري آينده انسان ها، امروزه بيش از 

ه قرار مي پيش مسائل کودکان و نوجوانان مورد توج

گيرد. اگر انتظار والدين از کودک در حد پايين باشد، 

مشکالتي در رفتار کودک ايجاد مي کند و  اين انتظار

حرکات او را به سمت پايين سوق مي دهد. همچنين 

اگر انتظار خارج از حد توان کودک باشد و او نتواند به 

آنها دست يابد، در اين صورت عزت نفس و اعتماد به 

 ودک کاهش مي يابد.نفس ک

  

  

نشانه های هشداردهنده اختالل 

 رواني

 افت تحصيلي .1

 نمرات ضعيف، به رغم کوشش هاي متمادي .2

 دلواپسي و اضطراب مدام .3

خودداري مکرر از رفتن به مدرسه يا شرکت  .4

 در فعاليت هاي معمولي بچه ها

 ناآراميبيش فعالي يا  .5

 کابوس هاي پياپي .6

 نافرماني يا پرخاشگري پي در پي .7

 قشقرق مداوم .8

افسردگي، اندوه يا زودآزاري )تحريک  .9

 پذيري(

  

 

عبارتند از افسردگی، برخی از  بیماری های روان در کودکان 

  اضطراب، مشکالت خوردن، نقص توجه و اختالالت بیش فعالی.


