
ارتباط درون فردی

شبکه ملی مؤسسات خیریه و نیکوکاری

98دی ماه 

مریم رسولیان



اهمیت سالمت روان

افرادسالمتوزندگیکیفیتدرمهمینقشروانسالمت

مایند،نتلقیپرمعنارازندگیکهمی سازدقادرراآنانوداشته

.باشندمطرحفعالشهروندیکعنوانبهوداشتهخالقیت

وسالمتازنشدنیجدابخشیعنوانبهروانسالمت

.استشدهشناختهرسمیتبهجهاندر،انسان هابهزیستی



تعریف سالمت روان

اریبیمنبودبهتنهاروانسالمتبهداشت،جهانیسازمانتعریفطبق

هکاستبهزیستیازحالتیروانسالمتبلکه،نمی شوداطالقروانی

نارکبهقادرخود،توانایی هایتشخیصضمنتامی سازدقادرراافراد

وثرموبهره ورطوربهبتوانندوبودهزندگیمعمولاسترس هایباآمدن

.کنندکمکخوداجتماعبهوکردهکار



چند نمونه چالش درون فردی

ر عکس العمل درست د. همکارم رفتار درستی با من نکرد

برابر این رفتار چیست؟

میزان آزادی که به فرزندم بدهم چقدر است؟

رفتار صمیمانه با دیگران، جنس مخالف چگونه است؟



چند نمونه چالش درون فردی

میزان همکاری در محیط چگونه باید باشد؟

من فرد توانمندی هستم؟

کارهایم را درست انجام می دهم؟



علل چالش های درون فردی

همه توانی، فداکاری، : باورها

کمال گرایانه، نقش های فرهنگی : انتظارات



دو رویکرد سالمت روان مثبت

(Hedonic)گرایی لذت 

(Eudaimonic)فضیلت گرایی 



رویکرد لذت گرایی 

در رویکرد لذت گرایی یا عاطفی، احساس 

.  تدر الویت فرد اسشادمانی یا عملکرد عاطفی 



رویکرد فضیلت گرایی 

ت، مثبیا عملکرد در رویکرد فضیلت گرایی 

مطلوب در زندگی فردی و اجتماعی عملکرد 

.  در اولویت فرد است



سالمت روان مثبت

ت ، سالمفضیلت گراییو لذت گرایی تجمیع رویکردهای از 

.  شکل می گیردروان مثبت 

ر فردی دتوانمندی های سالمت روان مثبت دربرگیرنده مفهوم 

.می باشدابعاد روانشاختی، عاطفی و اجتماعی 



ه در هر حرفه ای که هستید نه اجازه دهید که به بدبینی های بی حاصل  آلوده  شوید ، نه  بگذارید  ک

حاکم  لحظات تاسف باری که برای هر ملتی پیش می آید ، شما را به یا س و ناامیدی  بکشاند  در آرامش

“   رده ام ؟ برای یادگیری و خود آموزی   چه  ک”:زندگی کنید نخست از خود بپرسید ...بر کتابخانه هایتان و

:                سپس  هم   چنان  که پیش می روید بپرسید 

:م تا با صدای بلند بگویی.....و این پرسش را آن قدرادامه دهید “ من برای کشورم چه کرده ام ؟ ”

”  من آن چه در توان داشته ام انجام داده ام“ 

(                                                               1822-1895)لویی پاستور   


