
 خود مراقبتی 



 یک عمر سالمت با خودمراقبتی

 :بقرهسوره   195آیه 

 «  والتلقوا بایدیکم الی التهلکه» 

 و خود دست با که این از را انسان و  
 را خود ها، مباالتی بی و ها توجهی بی
 ....کند می نهی افکند هالکت به

 



 یک عمر سالمت با خودمراقبتی
... به مان حیات حفظ برای مسئولیم ما از یک هر پس  

  وجود از و شویم توانمند و ماهر آگاه، کافی اندازه
 آن آفرینش خاطر به خود به خداوند که ارزشمندی

  و مراقبت دمید، آن در پاکش روح از و گفت تبریک
 .کنیم حفاظت

... شده، دمیده آن در که پاکی روح و جسم این که چرا 
 که است خدایی بزرگ امانت و ماست ثروت ترین بزرگ

 و است رحمان و است تر نزدیک ما به گردن رگ از
 .رحیم

 



   .است خودمراقبتی سالمت اول گام ،•

 .شود می انجام خودمان برای و ما وسیله به خودمراقبتی•
  از خودمان بگیریم یاد ما که است همین سالمت، اول گام•

 .کنیم مراقبت خودمان
   شود، می منجر ما سالمت به که هایی مراقبت•
  خانواده یا خود که هایی فعالیت یعنی: مراقبتی خود محصول•

 بیماری، به ابتال از پیشگیری سالمت، ارتقاء یا حفظ برای مان
 .دهیم می انجام آن عوارض کاهش یا بیماری درمان

 

 



  خودمراقبتی یعنی چه؟

  مهارت دانش، از فردی هر آن، در که است عملی خودمراقبتی،•
  طور به» تا کند می استفاده منبع یک عنوان به خود توان و

    .کند مراقبت خود سالمت از «مستقل
 نیز دیگران از غیرتخصصی یا تخصصی کمک کسب و مشورت•

 .گیرد قرار مدنظر

 .است زمان صرف خود، از مراقبت الزمه که کنیم قبول•

 



 خودمراقبتی شامل  
 .استخودمراقبتی، خودمدیریتی و خوداتکایی 

  مقابل در افراد پذیری مسئولیت به خودمراقبتی•
  زندگی، سالم سبک اتخاذ طریق از خود سالمت

  و حوادث رخداد از جلوگیری جهت تدبیراندیشی
  داروهای از صحیح استفاده و نگهداری ها، بیماری

 بهینه مراقبت و جزیی های بیماری در نسخه بدون
 .شود می اطالق مزمن های بیماری



 
 شامل خودمراقبتی 

 (ادامه)خودمراقبتی، خودمدیریتی و خوداتکایی است  
 
 

 که داد توضیح گونه این توان می را خودمدیریتی•
  سختی با که این با را شان زندگی بیشتر افراد چگونه

 استفاده هایشان داشته از و بیایند کنار مشکالت و ها
  .کنند حداکثری

  حفظ برای فرد نفس به اعتماد و توانایی به خوداتکایی•
 اهداف به دستیابی و روزمره امور انجام استقالل،

 .شود می گفته دیگران به وابستگی حداقل با زندگی



 اقدامات الزم برای انجام خودمراقبتی 

اقدامات عمومی که برای همه مردم مشترک است، مانند اقدام  1.

 .برای غذا، فعالیت فیزیکی، ارتباطات، آب و هوا

 .اقداماتی که بر رشد و نمو انسان در طول زندگی تاثیر می گذارند2.

 اقدامات مربوط به بیماری، جراحت و درمان های مربوط به آن ها3.



  هدفدار و آگاهانه اکتسابی، است اعمالی شامل خودمراقبتی•
  دهند می انجام شان خانواده و فرزندان خود، برای مردم که
 بمانند تندرست تا

 کنند حفاظت خود جسمی و ذهنی سالمت از•
 سازند برآورده را خود روانی و اجتماعی نیازهای •
 کنند پیشگیری حوادث یا ها ی بیمار از •



  کنند مراقبت را مزمن های وضعیت و ها ناخوشی •
  از ترخیص یا حاد بیماری از بعد خود سالمت از نیز و•

   .کنند حفاظت بیمارستان
  های مهارت و کارآیی افزایش موجب وضوح به خودمراقبتی•

  رفتار بر کید تأ برای اصلی مفاهیم از یکی و شود می فردی
 است سالم



  :در تعریف خودمراقبتی، پنج ویژگی زیر، مستتر است

 داوطلبانه است رفتاری -1

 شده آموخته است فعالیتی -2
  خود، سالمت حفظ برای همگانی است مسئولیتی و حق -3

   نزدیکان و خانواده

  و نوجوانان نوزادان،کودکان، های مراقبت از است بخشی -4
   سالمندان

  دریافت نیازمند نیستند، خودمراقبتی به قادر که بزرگساالنی و -5
  یا اجتماعی خدمات دهندگان ارائه از بهداشتی های مراقبت

 .بود خواهند بهداشتی



 قالب و محتوای خودمراقبتی

خودمراقبتی دارای قالب و محتوای خاصی است  . 
 قالب به سازوکار و روش انجام خودمراقبتی و حمایت از آن

 .  اطالق می شود
  محتوا نیز موضوع خاصی است که در هر رفتار خودمراقبتی به

 .  آن پرداخته می شود
نیازهای هدف، گروه حسب بر توان می را خودمراقبتی محتوای 

 .داد تغییر نیازها ساختن برآورده مختلف های راه و آنها خاص



 انواع خودمراقبتی

توان در چهار گروه کلی زیر   انواع خودمراقبتی را می•
 :بندی کرد طبقه

 سالمتبرای حفظ خودمراقبتی  -1

 جزییدر ناخوشی های خودمراقبتی  -2

 حادهای ی در بیمار خودمراقبتی  -3 

 مزمندر بیماری های خودمراقبتی  -4

 



 چرا خودمراقبتی؟

  که دارد وجود محکمی شواهد ،NHS 2013 سال گزارش طبق•
 بینی پیش خودمراقبتی برای را درصدی 7 مالی جویی صرفه

 های پذیرش هزینه ازکاهش ناشی جویی صرفه این .کند می
  سرپایی های پذیرش و نشده ریزی برنامه و شده ریزی برنامه
 .است

 بیلیون 4/4 درحدود چیزی جویی صرفه این ملی، سطح در•
 .است انگلستان سراسر در پوند

  جویی صرفه مطمئن، اما تر ضعیف مدارک از وسیعی طیف•
 .دهند می نشان را درصدی 20 حدود بالقوه

 



 مزایای خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی

  داروهای با عالمتی درمان با یا و درمان بدون کوتاه مدتی در جزیی های ناخوشی•
 .یابند می بهبود ای نسخه غیر

 واسطه به اورژانس مراکز و پزشکان به مراجعات درصد 20 حدود انگلستان کشور در•
 و باشد می درمان قابل بیمار خود توسط سادگی به که است جزیی ها ناخوشی
  شود، می دارو تجویز به منجر که عمومی پزشکان های ویزیت دوسوم به نزدیک

 .شود درمان دارو، بدون یا پزشک تجویز به نیاز بدون داروهای با تواند می
  جزیی های ناخوشی در خودمراقبتی برای مردم آموزش که دهد می نشان آمار•

 صرفه مبلغ که بگیرد را مورد بی مراجعات از پنجم یک جلوی حداقل تواند می
 یک در دالر میلیارد 96 انگلستان، کشور در سالمت نظام منظر از تنها شده جویی
  از غیبت به نیاز عدم با مرتبط جویی صرفه اجتماعی منظر از اگر .بود خواهد سال
  بیفزاییم، فوق عدد به را نقل و حمل هزینه کاهش و پزشک به مراجعه منظور به کار

 .بود خواهد تر بزرگ بسیار نهایی جویی صرفه



 مزایای خودمراقبتی در بیماری های مزمن
40 عمومی پزشکان به مراجعه کاهش درصد 
متخصص پزشکان به مراجعه درصد 17 کاهش 
50 اورژانس مراکز به مراجعه در کاهش درصد 
50 بیمارستانی بستری در کاهش درصد 
50 کار از غیبت روزهای در کاهش درصد 
 کیفیت ارتقاء و بهداشتی های هزینه کاهش یعنی ها این همه و  

 مردم زندگی
با تماس در ساعت 3 سال، یک طول در دیابتی بیمار یک  

  مابقی در و است درمانی بهداشتی های حرفه پرسنل و پزشکان
    .است خود از مراقبت مسئول سال ساعت 8757



   محور دو بر « خودمراقبتی رفتار»
 و     « خودمراقبتی تقاضای»•
  .است استوار « خودمراقبتی عاملیت»•
 اتخاذ برای توانمندی وجود معنای به «عاملیت»

  و اجتماعی فردی، بعد سه خود که است رفتار یک
 .دارد رفتاری



 مولفه های سه گانه خودمراقبتی
 

  را خودمراقبتی برای افراد توانمندسازی های مولفه•
  یک که مثلثی ؛کرد تشبیه مثلث یک به توان می

 نظام دیگرش ضلع است؛ فرد رفتاری نظام آن، ضلع
  و (فردی عوامل) کنترل به نسبت او نگرش و ارزشی

  عوامل) زیستی یا اجتماعی محیط دیگر، ضلع
 .است (اجتماعی



 مولفه های سه گانه خودمراقبتی

  .است فرد ارزشی نظام و خودکارآمدی شامل : فردی بعد1.

  تأمین اجتماعی حمایت شبکه شامل : اجتماعی بعد2.
 . است الزم اطالعاتی و تجهیزاتی انگیزشی، عوامل کنندة

  مهارت و زندگی های مهارت دربرگیرندة :رفتاری بعد 3.
  شبکه توسط خود ها مهارت این که است سالمتی های

 آموزش او به و قرارگرفته فرد اختیار در اجتماعی حمایت
 .شود می داده



  زمانی فعاالنه و ارادی صورت به خودمراقبتی، با•
 را کارهایی تا گیریم می نظر در خودمان برای را

 و جوانی تقویت و حفظ موجب که دهیم انجام
 برنامه یک داشتن واقع، در .شود می ما انرژی
 رفتار چگونگی با ارتباط در خودمراقبتی، جامع

  چنین با .است روانمان و روح و ذهن بدن، با ما
 برای کوچکی های گام توانیم می ای برنامه

  مان زندگی کیفیت بهبود و استرس کاهش
 .برداریم



 
 خود آگاهی :گام اول 

  خودمراقبتی منظور به ریزی برنامه برای گام اولین خودآگاهی،•
 که آنچه هستیم، که آنچه مورد در باید خودمراقبتی برای .است
  دیدگاه قصدی، چنین برای مان دالیل و باشیم خواهیم می

 فعاالنه، و آگاهانه تا شویم توانمند باید بعد و باشیم داشته روشنی
   .کنیم واقعیت به تبدیل خواهیم، می که را آنچه

 به آگاهی، این و هستیم آگاه خود، قوت و ضعف نقاط از ما همه•
  وجود به را تغییراتی توانیم می آن با که دهد می قدرتی ما

 .کنیم عوض را خود زندگی که بیاوریم



 
خودمراقبتیمزایای   

 :مزایای خودمراقبتی از این قرار استمهم ترین برخی از  

 کندما را تجدید می انرژی. 
استرس ما را کاهش می دهد. 
 می بخشدنو و احساسی مثبت برای زندگی به ما چشم اندازی. 
 می کنداحساس شادی، آرامش و صلح را در ما ایجاد. 
 می کنیماحساس سالمت و تندرستی در جسم خود. 
 می دهداعتماد به نفس و عزت نفس ما را افزایش. 

 می دهدشور و شوق زندگی و انگیزه موفقیت ما را افزایش. 



 
!خودت باشمراقب   

  به ما، احساسات و ذهن بدن، هستیم؟ خود مراقب کافی اندازه به آیا 
 ؟نه یا هستیم شان مراقب دارند، نیاز که ای اندازه به گویند می ما
  خود از کافی اندازه به آیا که بدانیم کنند می کمک ما به زیر عالیم 

 : نه یا کنیم می مراقبت
 انرژی بودن پایین•
 ناامیدی و استرس•
 انگیزه کمبود•
 زندگی به اشتیاق و شور کمبود•
 در کوره از زود کردن، گریه راحتی به) عاطفی مشکالت•

 (  ..... و رفتن



 پنج ستون خودمراقبتی

اطالعات 
آموزش دانش و مهارت 
ابزار و لوازم خودارزیابی 
شبکه حمایتی 
انتخاب های سبک زندگی سالم 



 برنامه جامع
 خودمراقبتی فردی

 خودمراقبتی برنامه باید ابتدا جامع، اندازی چشم ترسیم برای•
 خواهیم می که چیزهایی مورد در یعنی کنیم؛ تجسم را موردنظرمان

     .کنیم فکر کنیم، تقویت خواهیم می که چیزهایی یا دهیم تغییر
    :شامل خودمراقبتی جامع برنامه

 خودمراقبتی جسمی 

 خودمراقبتی روانی و عاطفی 

خودمراقبتی اجتماعی 

خودمراقبتی معنوی 

 

 





 خودمراقبتی جسمی

 :خودمراقبتی جسمی نیازمند زیست سالم است
 ها و تمرینات ورزشی فعالیت •
 خوردن غذای سالم •
 خواب و استراحت کافی•
 ن توجه به محیط پیرامو •

 توسعه محیطی آرام و بی سروصدا، عنصری کلیدی 
 استبرای خودمراقبتی 

 



 
 برنامه نمونه 

 جسمیخودمراقبتی 

 
3  بار در هفته پیاده روی کنم 4تا. 

یک بار در هفته شنا کنم. 

یک لیوان اضافی آب در روز بنوشم. 

یک قطعه اضافی از میوه در روز بخورم. 

ناهار را خودم درست کنم، به جای اینکه فست فود بخورم. 

 محیط زندگی خودم را سر و سامان بدهم؛ هر بار یک اتاق یا کمد لباس را

 .مرتب کنم



 خودمراقبتی روانی و عاطفی

  است احساسی دربرگیرنده ما روانی و عاطفی نیازهای•
  مدیریت برای هایمان توانایی و خودمان به نسبت که

 سالمت وجود .داریم مشکالت با مقابله و احساسات
  افسردگی، از رهایی از بیشتر خیلی عاطفی یا ذهنی

 سالمت درواقع، .است روانی مسایل دیگر و اضطراب
  وجود به روانی، بیماری نبودن جای به عاطفی و روانی

 .دارد اشاره مثبت هایی ویژگی



 خودمراقبتی روانی و عاطفی

 وجود احساس رضایت•
 اعتماد به نفس کافی   •
 اعتماد و صمیمیت•
 میل و رغبت به زندگی   •
 شادی و نشاط•
 توانایی مقابله با استرس   •
 تغییراتانطباق با •
 توجه به اوقات فراغت•

 لذت بردن از زندگی•



 نمونه برنامه 
 خودمراقبتی روانی و عاطفی

یادبگیرم که وقتی الزم است بگویم نه، نه بگویم. 
زندگی در محل کار و خانه را از هم جدا کنم. 
احساسات خودم را بنویسم. 
با یک دوست یا مشاور مورد اعتماد صحبت کنم. 
به یک کالس هنری بروم. 
به یک باشگاه ورزشی ملحق شوم. 

از یک موزه یا گالری بازدید کنم. 



 
 خودمراقبتی  اجتماعی

  روابط توسط ما مغز .هستند اجتماعی موجوداتی ها انسان 
  اجتماعی نیازهای .گیرد می شکل تولدمان زمان از ما اجتماعی

 : شامل
 محبت و عشق تعلق، به نیاز•
   اجتماعی فعالیت داشتن•
   فردی بین روابط حفظ•
 نزدیک های دوستی حفظ•
 ما اطراف در دوستان و خانواده وجود لذت•
 دوستان و خانواده با مفرح های فعالیت در شرکت•



 نمونه برنامه 
 خودمراقبتی اجتماعی

یک بار در هفته با دوستان خود مالقات کنم. 

به گروه همسان خود ملحق شوم. 

شب را با همسر خود بگذرانم. 

پیک نیک های خانوادگی داشته باشم. 



 نمونه برنامه 
 خودمراقبتی اجتماعی

ها صف در نوبت رعایت مثال کنیم رعایت را اجتماعی نظم 

رانندگی و راهنمایی قوانین مثال کنیم رعایت را قوانین 

که هایی فیلم CD کپی را دارد وجود بازار در آن اصل  

 .نکنیم



 نمونه برنامه 
 خودمراقبتی اجتماعی

یادگاری تاریخی، آثار یا و اتوبوس صندلی روی 
 .ننویسیم

نریزیم آشغال یا و نزنیم ترقه عمومی معابر در. 
نکنیم پرت بیرون به خودرو از را خود آشغال. 
خودمان منزل درب فقط را خود زباله کیسه 

 .بگذاریم
 
 



 
معنویخودمراقبتی   

 

خالق با کند می کمک ما به معنوی خودمراقبتی  
  .کنیم درک را زندگی معنای و شویم آشنا هستی

 ضروری ما بدن برای غذایی مواد با تغذیه که همانطور
 تنها .است ضرورت یک نیز حمان رو پرورش است،
  توانیم می کنیم، برقرار ارتباط خود خالق با که زمانی
 .سازیم شکوفا را خود وجودی استعدادهای تمام

  و زندگی واقعی معنای درک با معنوی خودمراقبتی
 .است مرتبط مان واقعی هویت



 
معنویخودمراقبتی   

 

به آن در که است معرفت از ای درجه معنوی بیداری  
   .رسیم می هستی خالق و خود زندگی از جدیدی درک
که خدایی به کند می کمک ما به معنوی خودمراقبتی  

  و شویم تر نزدیک است، تر نزدیک ما به گردن رگ از
  تمام با بیشتری سهولت با رحمتش، و لطف سایه در

 .کنیم مقابله مان زندگی های نشیب و فراز



 نمونه برنامه 
 خودمراقبتی معنوی

نمازم را به موقع بخوانم. 
هر روز قرآن بخوانم. 
 کمک  سالمندان به خانه سالمندان بروم و به مراقبت از

 .کنم

وقتی را درطبیعت بگذرانم. 



برای خودمراقبتیبرنامه ریزی   

  در .است مهمی کار فردی، خودمراقبتی برنامه طراحی•
 تحقق های استراتژی و خودمراقبتی اهداف مرحله، این
 برنامه اجرای در ما موفقیت البته .شود می تعیین آنها

  آن اجرای به نسبت ما واقعی تعهد تابع خودمراقبتی
 تشخیص که است ممکن زمانی تنها تعهدی چنین .است
 ضروری مان تندرستی و رفاه برای ای برنامه چنین دهیم
  داشته باور را نیازهایمان و خودمان وجودی ارزش و است

 .باشیم



کلیدی نکته های   
طراحی برنامه خودمراقبتیبرای   

پرآب های ایده با را خود :کنیم نگاه کودکان های گام به 
 ساده و کوچک چیزهای است بهتر .نکنیم خسته تاب و
 .کنیم انتخاب کردن شروع برای را

اهدافمان برنامه، بر تمرکز با :کنیم عملی را خود برنامه 

 .سازیم عملی را



 کلیدی نکته های 
 (ادامه)خودمراقبتی طراحی برنامه برای   

باشیم داشته یاد به است بهتر :بگیریم آسان خودمان به 
  صرف نیازمند کنیم، می شروع را جدیدی کار که زمانی
 برنامه واگن از اگر .هستیم آن یادگیری و تنظیم برای زمانی
 باید کنیم، سرزنش را خود نباید افتادیم، بیرون خود

 .دهیم ادامه را راهمان و برگردیم
درون مربی به است خوب :کنیم گوش خود درون مربی به  

  ما درون منتقد .خود درون منتقد به نه کنیم، گوش خود
 .کند منصرف جدیدی تالش هر از را ما کرد خواهد تالش



 خودمراقبتی  برنامه طراحی 
 

 ؟کرد شروع باید کجا از
  ابتدا باید فردی، خودمراقبتی برنامه طراحی برای•

 تواند می کار این.کنیم ارزیابی را خود سالمت وضعیت
 سالمت تیم توسط ارزیابی یا خودارزیابی صورت به

 رفتارهای ها آن حمایت و راهنمایی با و گیرد صورت
  ببینیم باید سپس .سازیم مشخص را تغییرمان نیازمند

 .داریم آمادگی نظر مورد رفتار تغییر برای چقدر که



 مراحل تغییر رفتار

  ما توجه مورد تغییر هنوز مرحله این در :قصد پیش -1
  .اخیر ماه چند طی در نه کم دست است، نگرفته قرار

 .باشیم نکرده هم فکر تغییر، مورد در حتی است ممکن
 

  طور به و آگاهیم مشکل وجود از مرحله این در :قصد -2
  تغییر را رفتارمان آینده ماه چند در داریم نظر در جدی
 .نیستیم اقدام برای تعهد دادن آماده هنوز اما دهیم

 

 



 مراحل تغییر رفتار

  برای ریزی برنامه و تغییر آماده مرحله این در :آماده-3
  .هستیم سیگار ترک مانند رفتاری هدف یک به دستیابی

 هدف این به رسیدن برای هم قبل سال در است ممکن
 شده موفق کامل طور به آنکه بی باشیم کرده تالش
  به را سیگارمان تعداد است ممکن مثال، عنوان به .باشیم
  نکرده ترک کامل طور به اما باشیم داده کاهش نصف
 .باشیم

 

 



 مراحل تغییر رفتار

  شروع زمان از (ماه 6 اغلب) مدتی برای مرحله این :عمل -4
 .انجامد می طول به رفتار، تغییر برای ما فعال و موفق های تالش

 
  رفتاری تغییرات حفظ برای مرحله این در :توصیه و حفظ -5

  خوبمان رفتار این، بر عالوه و کنیم می تالش خود آمیز موفقیت
  شود دایمی تواند می دوره این .کنیم می توصیه هم دیگران به را
 .یابد پایان مدتی از بعد و



 کسب آمادگی برای اقدام
 

 برای آمادگی کسب .شویم اقدام آماده باید خودمراقبتی برای•
  در اما .مهارت یک تا است گیری تصمیم شبیه بیشتر اقدام
  ما رفتار تغییر نحوه در که هاست مهارت از ای مجموعه واقع،

 برنامه یک طراحی مهارت ،ها مهارت این ترین مهم .اند دخیل
 .است آن اجرای و مدت کوتاه اقدام



 اقدامآمادگی برای دستورالعمل کسب 

 انجام داریم قصد که را مشخصی و واضح هدف -1
 دارای باید اهداف این .کنیم مشخص دهیم،

 :باشند زیر خصوصیات
اختصاصی 
مدت کوتاه 
بودن ممکن 
 

 



 اقدامآمادگی برای دستورالعمل کسب 

 مورد هدف های فعالیت است قرار که را زمانی -2
 .کنیم مشخص دهیم، انجام را نظر

 

  شکست و ها موفقیت و هدف به رسیدن میزان -3
 .کنیم ثبت را خود های
 

 



 دستورالعمل کسب آمادگی برای اقدام

 .پیمان ببندیم -4

 آشکار و صریح مجازات یک لزوم، صورت در -5

   .کنیم تعیین مان فعالیت اجرای در شکست برای

 . کنیمو محدود فکر کوچک  -6



 دستورالعمل کسب آمادگی برای اقدام

  مشخص را خود رفتار پیامد یا بازده ،محصول -7

 .کنیم

  .کنیم تفادهاس یادآورها، از -8

 .کنیم ریزی برنامه -9



 دستورالعمل کسب آمادگی برای اقدام

 رسم را آن روند و خود اهداف تحقق نمودار -10

 .کنیم

  .بگیریم بازخورد دیگران از رفتارمان مورد در -11

 آماده دوباره شروع برای و نشده مایوس هرگز -12

 .شویم



 دستورالعمل کسب آمادگی برای اقدام

  کنترل در را هایمان موفقیت و ها قدرت -13

  .کنیم برجسته رفتارمان

 کسب را خودمراقبتی برای الزم های مهارت -14

 .کنیم



 ارزیابی مستمر برنامه خودمراقبتی
 را آن مؤثر کارهای راه و خودمراقبتی برنامه است الزم• 

  حیطه از یک هر برای توانیم می کار این برای .کنیم ارزیابی
  .کنیم تکمیل را آن و تهیه ای پرسشنامه ،خودمراقبتی های

  خودمراقبتی میزان بندی درجه برای توان می زیر مقیاس از
 : نمود استفاده آن های حیطه از یک هر مختلف موارد در
(نمره 5 ) همیشه 
(نمره 4)اوقات از گاهی 
(نمره 3) ندرت به 
(نمره 2) هرگز 
(نمره 1 ) ندارم ای برنامه مورد این در 



 ارزیابی مستمر برنامه خودمراقبتی
 

 های حیطه تمام در پرسشنامه تکمیل از بعد•
  به و شده کسب کم نمره که مواردی ،خودمراقبتی

 باید را است، خودمراقبتی میزان بودن پایین منزله
  است الزم لذا بخشید، بهبود را ها آن و نمود شناسایی

 اقدام و ریزی برنامه موارد آن از یک هر برای مجددا
 .نمود



 نمونه برنامه خود مراقبتی 
3  بار در هفته پیاده روي کنم 4تا. 
یک بار در هفته شنا کنم  . 
یک لیوان اضافی آب را در روز بنوشیم  . 
یک قطعه اضافی از میوه در روز بخورم . 
ناهار را خودم درست کنم،به جاي اینکه فست فود بخورم 
 محیط زندگی خودم را سرو سامان بدم ، هر بار یک اتاق یا کمد لباس را مرتب کنم  . 
 یاد بگیرم که وقتی الزم است بگویم نه، نه بگویم  . 
 زندگی در محل کار و خانه را از هم جدا کنم  . 
 احساسات خودم را بنویسم 
 با یک دوست یا مشاوره مورد اعتماد صحبت کنم  . 
به یک کالس هنري بروم 
 به یک باشگاه ورزشی ملحق شوم 
 از یک موزه یا گالري بازدید کنم  . 
 یک بار در هفته بادوستان خود مالقات کنم  . 
 به گروه همسان خود ملحق شوم 
 شب را با همسر خود بگذرانم  . 
 پیک نیگ هاي خانوادگی داشته باشم  . 
 نمازم را به موقع بخوانم  . 
 هرروز قرآن بخوانم  . 
به خانه سالمندان بروم و به مراقبت از سالمندان کمک کنم  . 
وقتی را در طبیعت بگذرانم 



 با تشکر از شما •


