حیطه های خودمراقبتی
طشاحی یه تشًاهِ خَدهشالثتیً ،یاصهٌذ تَجِ تِ ّوۀ عٌاصش صًذگی است؛ ایني عٌاصنش دس اْاسدسنتِ ج،نوی،
سٍاًی ،اجتواعی ٍ هعٌَی طثمِ تٌذی هی شًَذ .تٌاتشایي هی تَاى گفت خَدهشالثتی اْاس حیطِ داسد:
الف-خَدهشالثتی ج،وی
ایي تخش اص خَدهشالثتی شاهل خَسدى غزای سالن ،فعالیت تذًی ٍ توشیٌات ٍسصشی هی شَد؛ ایي وِ آیا ٍسصش
هی وٌین؟ آیا دس هَسد غزاّایی وِ هی خَسین فىش هی وٌین؟ ٍ ...
خَدهشالثتی ج،وی تِ هعٌی تَجِ تِ هحیط پیشاهًَواى ًیض ّ،ت .آیا خاًِ یا هحل واس ها ًیاص تِ ًػن جذینذی
د اسد؟ گاّی وَاه تشیي تغییشات هحیطی هی تَاًذ تضسي تشیي تفاٍت ّا سا تِ ٍجَد آٍسد .هحیط صًذگی تِ ّن
سیختِ ٍ دسّن ٍتشّن هی تَاًذ ًشاًِ اح،اس دسهاًذگی ٍ استشس دسًٍی ها تاشذ؛ حالتی وِ ًوی گزاسد صًنذگی
خَتی داشتِ تاشین .گاّی تا تغییشات وَاه دس هحیط صًذگی ،ساُ تشای ًَآٍسی ّا ّوَاس هنی شنَد؛ پاو،ناصی
هحیط صًذگی اص آلَدگی ّا ،یىی اص سادُ تشیي ٍ سشیع تشیي ساّْای تغییش واهل صًذگی است.
ب -خَدهشالثتی سٍاًی ٍ عاطفی
ًیاصّای عاطفی ٍ سٍاًی ها دستشگیشًذُ اح،اسی است وِ ً،ثت تنِ خَدهناى ٍ تَاًنایی ّایوناى تنشای هنذیشیت
اح،اسات ٍ هماتلِ تا هشىالت داسینٍ .جَد سالهت رٌّی یا عاطفی ،ایضی فشاتش اص سّایی اص اف،شدگی ،اضطشاب
ٍ دیگش ه،ائل سٍاًی است .دس ٍالع ،سالهت سٍاًی ٍ عاطفی تِ جای ًثَدى تیواسی سٍاًی ،تِ ٍجَد ٍیژگنی ّنای
هثثت اشاسُ داسد.
افشاد سالن اص لحاظ عاطفی ٍسٍاًی ،لادسًذ تا ششایط سخت هماتلِ وٌٌذ ٍ ًگشش هثثت شاى تنِ صًنذگی سا حفنع
وٌٌذ .آًْا دس صهاًْای تذ ًیض خَدواسآهذ ،اًعطاف پزیش ٍ خالق تالی هی هاًٌذ؛ هاًٌذ صهاًْای خَب.
سالهت عاطفی ،تیاًگش تَاًایی ها تشای تشلشاسی استثاط تا ّیجاًْا ،اح،اسات ٍ حَاس هاى است .داشنتي سنالهت
سٍاًی ٍ عاطفی ،شاهل ٍجَد اح،اس سضایت ،اعتواد تِ ًفس وافی ،اعتواد ٍ صویویت ،هیل ٍ سغثت تِ صًنذگی
ٍ شادی ٍ ًشاط ،تَاًایی هماتلِ تا استشس ٍ اًطثاق تا تغییشات است.
تَجِ تِ اٍلات فشاغت ًیض هْن است .تشای اًجام واسّایی وِ تاعث هی شنَد تعنذ اص اًجنام آًْنا اح،ناس خنَتی
داشتِ تاشین هثل پیادُ سٍی دس ساحل ،خَاًذى یه وتاب خَب یا گَش وشدى تِ هَسیمی ٍ ...تِ دًثنا دلینل
ًگشدین .تِ یاد داشتِ تاشین وِ لزت تشدى اص صًذگی ،ضشٍستی تشای سالهت عاطفی ٍ سٍاًی است .اص خَد تپشسین
اگًَِ هی تَاًین سٍص تْتشی داشتِ تاشین ٍ پاسخ آى سا دس رّي خَد تج،ن ٍ دس للة خَد اح،اس وٌین.

ج -خَدهشالثتی اجتواعی
ًیاصّای اجتواعی شاهل ًیاص تِ تعلك ،عشك ٍ هحثت است .سٍاتنط اجتوناعی هنا تنشای حفنع سنالهت سٍاًنی ٍ
ّوچٌیي سالهت ج،وی هاى ت،یاس حیاتی است .داشتي فعالیت اجتواعی ٍ حفع سٍاتط تیي فشدی تِ ها وونه
هی وٌذ تا سالهت ج،وی ٍ سٍحی خَد سا حفع وٌین .افشادی وِ دٍستی ّای ًضدیه خَد سا حفع هی وٌٌذ ٍ
ساّْای دیگشی سا تشای تعاهل اجتواعی پیذا هی وٌٌذ،ً ،ثت تِ افشاد هٌضٍی ،صًذگی طَالًی تشی داسًذ .سٍاتط ٍ
تعاهالت اجتواعی ها اص طشیك تمَیت سی،تن ایوٌی تذى هاى ،هَجة حفاغت اص ها دس تشاتش تیواسی ّا هی شًَذ.
لزت ٍجَد خاًَادُ ٍ دٍستاى دساطشاف ها هی تَاًذ تِ واّش استشس هاى ووه وٌذ .هی تَاًین تیشٍى تشٍین ٍ تا
دٍستاى خَد تخٌذین .خٌذُ تِ تٌْایی تِ عٌَاى یه واٌّذُ استشس عول هی وٌنذ .پنس تْتنش اسنت آى سا تنِ
هحیط لزت تخشی وِ تا دٍستاًواى داسین اضافِ وٌین .دس ایي صًذگی ِ تِ سشعت گزساً ،ثایذ فشصنت استثناط تنا
و،اًی وِ دٍست شاى داسین سا اص دست تذّینٌّ .گاهی وِ تَسط افشاد هثثت احاطنِ هنی شنَیذً ،ناهوىي ّنا
هوىي هی شَد .تا افشادی وِ تِ شوا اح،اس خَتی دس هَسد خَدتاى هی دٌّذ دس استثاط تاشیذ.
د -خَدهشالثتی هعٌَی
خَدهشالثتی هعٌَی تِ ها ووه هی وٌذ تا خالك ّ،تی آشٌا شَین ٍ هعٌای صًذگی سا دسن وٌینّ .واًطَس ونِ
تغزیِ تا هَاد غزایی تشای تذى ها ضشٍسی است ،پشٍسش سٍح هاى ًیض یه ضشٍست است .خَدهشالثتی هعٌنَی تنا
دسن هعٌای ٍالعی صًذگی ٍ َّیت ٍالعی هاى هشتثط است .ها ،ایضی تیشتش اص یه ج،ن ّ،تین؛ ها سٍحی پان
داسین وِ تا آى هی تَاًین ٍجَد خَد سا تَسعِ دّین .تا ایي دیذگاُ ،ها ٍاسد للوشٍینی تناالتش اص خَدآگناّی هنی
شَین وِ تِ آى «تیذاسی هعٌَی» هی گَیٌذ؛ دسجِ ای اص هعشفت وِ دس آى تِ دسن جذینذی اص صًنذگی خنَد ٍ
خالك ّ،تی هی سسین .دس سایِ اٌیي هعشفتی ،دسیچِ ّای جذیذی تِ سٍی ها گشَدُ ٍ تجاسب هتفاٍتی و،ة
هی شَد.
خَدهشالثتی هعٌَی تِ ها ووه هی وٌذ تِ خذایی وِ اص سي گشدى تِ ها ًضدیه تش استً ،ضدینه تنش شنَین ٍ
دسسایِ لطف ٍ سحوتش ،تا سَْلت تیشتشی تا توام فشاص ٍ ًشیة ّای صًذگی هاى هماتلنِ وٌنین .هعجنضُ صهناًی
خلك هی شَد وِ تا خالك خَد استثاط تشلشاس وٌین .ایي یاد خذاست وِ تِ ها آساهش هی دّذ ٍ ٍلتی وِ هعٌنای
ٍالعی صًذگی خَد سا دسن وٌین« ،شفا» آغاص هی شَد .سِ حیطِ ج،وی ،سٍاًی ٍ اجتوناعی خنَدهشالثتی ،تنش
جٌثِ هعٌَی تاثیش هی گزاسًذ ٍ تشعىس .دس ٍالع تواهی جٌثِ ّا دس ّن تٌیذُ اًذ ٍ تش ّن تاثیشهی گزاسًذ.

