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 BPHSهمذهَ ای تز صحت رّاًی در 
 

I. هيٌَپض س: 

كیَؼ يـػو  50ييکم ؿٔاَی ارتًبػی ٔ يـیْی ؿٔاَی ػؿ ربيؼّ اكـبَی ثنیبؿ ىبیغ امت. ثیو اف 

يًکٍ امت اف یک ييکم ؿٔاَی ؿَذ ثجـَؼ. ييکالت ؿٔاَی يُزـ ثّ مطٕس ثبالی َبتٕاَی يیيَٕؼ ٔ ثبؿ 

ٍضت ؿٔاَی ػؿ ثقؿگی ؿا ثـ ربيؼّ اكـبَی تضًیم يیکُُؼ. ػؿصبنیکّ كوؼاٌ ىؼیؼ عؼيبت ٔ يتغََبٌ 

کيٕؿ ٔرٕػ ػاؿػ تبيیٍ عؼيبت تغََی ثـای ؿكغ َیبفْبی چُیٍ رًؼیت ثقؿگی ثنیبؿ ػىٕاؿ امت. 

ػؿصبنیکّ ػِ ْب ْقاؿ يـیِ ؿٔاَی ػؿ ارتًبع ٔرٕػ ػاؿػ ايب عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ػؿ کيٕؿ ثنیبؿ 

يی َیق تؼؼاػ يضؼٔػی يضؼٔػ يیجبىؼ. تُٓب یک ىلبعبَّ ؿٔاَی ػؿ کيٕؿ ٔرٕػ ػاؿػ ٔ ػؿ ىلبعبَّ ْبی ػًٕ

َیق  PHCثنتـْب ثـای پؾیـه يـیْبٌ ؿٔاَی کّ َیبف ثّ ثنتـىؼٌ ػاؿَؼ ٔرٕػ ػاؿػ. ثّ ٕٓؿ ييبثّ ػؿ 

عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ثنیبؿ يضؼٔػ امت ٔ ػؿ ثؼْی اف يُبٓن اٍال" ٔرٕػ َؼاؿػ. ثبٔرٕػ ایٍ اگـ 

َی ؿا ثـای اکخـ يـیْبٌ ؿٔاَی کبؿکُبٌ يـاهجتٓبی ٍضی أنیّ تـثیّ ىَٕؼ يیتٕاَُؼ عؼيبت ٍضت ؿٔا

اؿایّ کُُؼ. ٔاّش امت کّ اکخـ کنبَیکّ ثـای ييکالت ؿٔاَی عٕػ ثّ ػَجبل تؼأی يیگـػَؼ اثتؼا ثّ يـاکق 

 عؼيبت ٍضی أنیّ يـارؼّ يیکُُؼ.

ثـای ؿكغ كوؼاٌ عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ػؿ کيٕؿ يغٍَٕب" ػؿ مطش يـاهجتٓبی ٍضی أنیّ ػؿ مبل 

تیژی ثـای اػؿبو ٍضت ؿٔاَی ػؿ عؼيبت أنیّ ٍضی تٓیّ ىؼ. پـٔمّ يؼؿى یک پالٌ امتـا 2004

 مبفی اف ٔالیت َُگـ ْبؿ ىـٔع گـػیؼ ٔتب صبل ثّ ْلت ٔالیت ػیگـ کيٕؿ تٕمؼّ یبكتّ امت.

 ثؼْی صوبین ػؿ يٕؿػ يـیْی ؿٔاَی ػؿ عؼيبت ٍضی أنیّ ػؿمـتبمـ رٓبٌ:

  ؿٔاَی یب مٕامتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ ػاىتّ كیَؼ اف رًؼیت ػًٕيی يًکٍ امت ييکم  30ْـ مبل

 ثبىُؼ.

 .یک مٕو آَٓب ثّ ػاکتـ يـارؼّ ًَیکُُؼ 

  كیَؼ يـیْبَیکّ ثّ  30صؼٔػPHC .يـارؼّ يیکُُؼ ييکالت ؿٔاَی یب ؿكتبؿی ػاؿَؼ 

 50  كیَؼ اف آَٓب ػؿPHC .تيغیٌ ػاػِ يیيَٕؼ 

 .اکخـ يـیْبٌ ثّ ٍٕؿت مـاپب کًک يیيَٕؼ 

  ب ثّ ٍٕؿت ثنتـی تؼأی يیيَٕؼ.كیَؼ آَٓ 0.5تُٓب 

 

 ػٔ ثنتّ عؼيبت ثـای اؿایّ يـاهجت ْبی ٍضی ػؿ اكـبَنتبٌ ٔرٕػ ػاؿػ:

کّ ىبيم عؼيبت ٍضی ػؿ ىلبعبَّ ػؿ مطٕس ػٔو ٔ  (EPHSهجوْػَ خذهات اطاطی در ػفاخاًَ ) .1

 مٕو يیجبىؼ ٔ ٍضت ؿٔاَی ؿا ثّ صیج یک رق ػؿ ثـ ػاؿػ.

کّ ىبيم عؼيبت ػؿ مطش يـاهجت ْبی أنیّ يیجبىؼ ٔ  (BPHSهجوْػَ خذهات صحی اطاطی ) .2

 ٍضت ؿٔاَی ؿا ثّ صیج یک رق ػؿ ثـ ػاؿػ.

 ىبيم يٕاؿػ فیـ امت: BPHSرق ٍضت ؿٔاَی 

  آيٕفه ٔ آگبْی ٍضت ؿٔاَی 

 ىُبمبیی يـیْبٌ ٔ ؿرؼت ػْی 
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   ارتًبػی  -ؿٔاَی  -ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ٔ تؼأی ثیٕنٕژیکی 

  ارتًبػی اعتالالت ؿٔاَی ىبیغ اػى اف علیق ٔ ىؼیؼ ثّ ىًٕل  - ؿٔاَی -تؼأی ثیٕنٕژیکی

 ٔاثنتگی ثّ يٕاػ يٕاػ َيّ آٔؿ

 اعتالالت ؿٔاَی آلبل ثّ ىًٕل ييکالت یبػگیـی 

 )يـگی )ٍـع 

  عٕػآفاؿی ثّ ىًٕل عٕػکيی 

  کّ ثب رق َبتٕاَی ػؿ( ثبفتٕاَی ثـ پبیّ ارتًبعBPHS )يـتجٔ امت 

 تؼأی ػاعم ثنتـ 

 ٔ پیگیـی يبَیتٕؿیُگ 

 َظبؿت 

 گقاؿه ػْی 

 

II. :هؼکل رّاًی اجتواػی 

امتـك ؿٔاَی ارتًبػی ًْیيّ ثب ىـایٔ ؿٔاَی، ارتًبػی، كـػی یب يضیطی يـتجٔ امت ٔ ثّ ٕٓؿ يکـؿ 

ثّ تزـثیبت امتـك آٔؿ يُزـ يیگـػػ. ٍضت ٔ ماليت یک ىغٌ اؿتجبٓ هٕی ثب تٕاَبیی ٔی ثـای 

چبنو ْبی فَؼگی ػاؿػ. امتـك ؿٔاَی ارتًبػی ثطٕؿ ٔمیؼی مبفگبؿی ٔ تطبثن يٕكوبَّ ثب کيیؼگی ْب ٔ 

ىبيم ػٕايم ثیٍ كـػی، كبيیهی، ارتًبػی ٔ ؿٔاَی ثٕػِ کّ ًّْ امجبة یب ػٕاهت امتـك ْنتُؼ. توـیجب" 

ْـگَّٕ تـییـ ػؿ فَؼگی چّ ىؼیؼ ٔ یب علیق يیتٕاَؼ ثّ ػُٕاٌ یک امتـمٕؿ ػًم کُؼ ثّ ىًٕل تـییـاتی 

یآٔؿػ يخم افػٔاد، ثچّ ػاؿ ىؼٌ ٔؿیـِ. ّٔؼیت اهتَبػی ٔ ارتًبػی ّؼیق کّ ثـای كـػ عٕىی ي

 آمیت پؾیـی اكـاػ ؿا ػؿ ثـاثـ ييکالت ٍضت ؿٔاَی اكقایو يیؼْؼ.

 ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ىبیغ ػجبؿتُؼ اف:

 يُبفػبت كبيیهی 

 ثیکبؿی 

 اف ػمت ػاػٌ کبؿ 

 ييکالت ايُیتی 

 ٌاف ػمت ػاػٌ ػقیقا 

 ييکالت يبنی 

 ػیگـاٌ اعتالف ثب 

 َِؼاىتٍ مـپُب 

 يـیْی تٓؼیؼ کُُؼِ فَؼگی 

 

يیتٕاَُؼ َبگٓبَی ىـٔع ىَٕؼ ٔ یب ػٔايؼاؿثبىُؼ. ثّ ْـ ٍٕؿت آَٓب ثبػج هؼکالت رّاًی اجتواػی 

اعتالل ػؿ ػًهکـػ ؿٔاَی ٔ اَزبو کبؿْبی ؿٔفيـِ يب يیيَٕؼ. ػؿ اکخـ يٕاهغ ایٍ ييکالت ثّ فٔػی 
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يبل عٕػ اػايّ يیؼْؼ ٔنی ثؼْی أهبت يًکٍ امت تکـاؿ ىٕػ ثـٓـف يیيَٕؼ ٔ ىغٌ ثّ ػًهکـػ َٕؿ

ٔ یب میـ يقيٍ ؿا اعتیبؿ کُؼ. ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی يیتٕاَُؼ ثغيی اف يـیْی ؿٔاَی ثبىُؼ یب ایُکّ 

ثبػج ثـٔف آٌ ىَٕؼ. آيٕعتٍ يٓبؿتٓبی مبفگبؿی ثب ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی يیتٕاَؼ ثّ کبْو احـات 

 ی ثبالی ٍضت كـػ کًک کُؼ.ييکالت ؿٔاَی ارتًبػ

َوو يًٓی ؿا ػؿ ْـ ػٔ یؼُی ػؿ ثـٔف ٔ میـ يـیْی ؿٔاَی يخم  اطتزص رّاًی اجتواػی

امکیقٔكـیُیب، اعتالالت اّطـاة ٔ اكنـػگی ػاؿػ. يٕارّ ىؼٌ ثب امتـك یب كيبؿ ؿٔاَی ارتًبػی يخم 

اؿگـكتٍ يیتٕاَؼ پبمظ ْبی صٕاػث فَؼگی، تـٔيبی ػٔؿاٌ ٓلٕنیت یب تزـثیبتی يبَُؼ يٕؿػ تجؼیِ هـ

ثیٕنٕژیکی ٔ ؿكتبؿی ؿا ػؿ رـیبٌ يٕارّ گـػیؼٌ ثؼؼی اكقایو ػْؼ. ثُبثـایٍ يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ٔ 

 ييبٔؿِ ٔمبیم يلیؼی ثـای کًک ٔ کنت يزؼػ ماليت ؿٔاَی ارتًبػی ٔ ٍضت ؿٔاَی ْنتُؼ.

 

 يیکبَیقو ْبی يؼًٕل مبفگبؿی ثیٍ اكـآَٓب ػجبؿتُؼ اف:

 ٕاَؼٌهـآٌ ع 

 ًٌَبف عٕاَؼ 

 ٌٍضجت کـػٌ ثب اػْبی كبيیم یب ػٔمتب 

 ػؿیبكت کًک ْبی ٓجی 

 ػاىتٍ ػؿآيؼ ثیيتـ 

 ػاىتٍ ايُیت ؿؾایی ثٓتـ 

 ِػؿیبكت ييبٔؿ 

 َّػؿیبكت کًک ْبی ثيـػٔمتب 

 ػاىتٍ مـپُبِ ثٓتـ 

 يـارؼّ ثّ ٓجیجبٌ يضهی 

 

III. :راتطَ جظن ّ رّاى 

بالَکّ ػؿ ٔاهغ آَٓب ػٔ ؿط یک مکّ ْنتُؼ. آَٓب ثب ْى يـػو كکـ يیکُُؼ کّ رنى ٔ ؿٔاٌ اف ْى رؼا اَؼ ص

اؿتجبٓ تُگبتُگی ػاىتّ ايب ثـای يب ٔرِٕ يتلبٔت ؿا َيبٌ يیؼُْؼ. ثـعالف آَچّ كکـ يیيٕػ رنى ٔ ؿٔاٌ 

يب اف ْى رؼا َجٕػِ ٔ ٔاثنتّ ثّ یکؼیگـ امتُؼ. گبْی أهبت ؿٔاٌ ثـ رنى تبحیـ يیگؾاؿػ ٔ گبْی رنى ثـ 

ؾاؿػ. اگـ ثّ ْـ ٓـیوی یکی اف آَٓب اف چیقی يتبحـ ىٕػ ػیگـی َیق کى ٔ ثیو تضت تبحیـ ؿٔاٌ تبحیـ يیگ

هـاؿ يیگیـػ. ثـای يخبل اگـ کنی ؿًگیٍ ىٕػ يًکٍ امت ػچبؿ مـػؿػی ىٕػ یب يخال" یک اؿتجبٓ يُلی 

 ثیٍ امتـك ٔ صًالت ههجی ٔرٕػ ػاؿػ.

 

 

 

 

و هیجانی  فزیکیکه خطرات  مخصوصا" مزایا و مفاد بالقوه ای دارد یروان -ی رویکرد های جسم

، کیفیت زندگی و مزاجند روان میتوا - استفاده از این مداخالت بسیار پایین است. مداخالت جسم

 سازگاری را بهبود بخشد و همچنین باعث بهبود اعراض میشود.
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 هزیضی رّاًی
 

گَّٕ تؼـیق يیکُؼ: صبنت ماليتی امت کّ ػؿ آٌ اىغبً مبفيبٌ ٍضی رٓبٌ ٍضت ؿٔاَی ؿا ایُ

تٕاَبیی ْبی عٕػ ؿا يیيُبمُؼ، هبػؿ اَؼ ثب امتـك ْبی َٕؿيبل فَؼگی مبفگبؿ ىَٕؼ، ثّ ٕٓؿ كؼبالَّ 

 ٔپـحًـ کبؿ کُُؼ ٔ ػؿ ربيؼّ مٓیى ثبىُؼ.

 ىغَی اف َظـ ؿٔاَی َٕؿيبل امت کّ ثتٕاَؼ:

 .تٕاَبیی ْبی عٕػه ؿا ىُبمبیی کُؼ 

  امتـمٕؿْبی َٕؿيبل فَؼِ گی مبفگبؿ ىٕػ. ثب 

 .ثّ ٕٓؿ كؼبالَّ کبؿ کُؼ 

 .ػؿ ربيؼّ مٓیى ثبىؼ 
 

 ٍضت ؿٔاَی ػٔ ثؼؼ ػاؿػ:

ٍضت ؿٔاَی يخجت يیتٕاَؼ ثّ هنى اصنبك عٕة ٔ یب ػؿک، ثـػاىت ٔ تلنیـ ربيغ اف يضیٔ ؿـُ  (1

 ب ػیگـاٌ پُؼاىتّ ىٕػ .تطبثن ثب آٌ ٔ یب تـییـ آٌ ػؿ ٍٕؿت نقٔو ٔ ثالعـِ كکـ کـػٌ ٔ اؿتجبٓ ث

 ٍضت ؿٔاَی يُلی یب يـیْی ؿٔاَی کّ ثب اعتالالت ؿٔاَی، اػـاُ ٔ ييکالت يـتجٔ امت. (2
 

ػًهکـػْبی يغتهق يخم كکـکـػٌ، اػؿاک، ْیزبَبت، صبكظّ، هْبٔت، ػًهکـػْبی صـکی ٔؿیـِ يًکٍ 

 امت يغتم ىَٕؼ. ثّ چُیٍ تـییـاتی ؿكتبؿ ؿیـَٕؿيبل گلتّ يیيٕػ.

 

 ین ؿكتبؿ َٕؿيبل اف ؿكتبؿ ؿیـَٕؿيبل َکبت فیـ کًک کُُؼِ عٕاُْؼ ثٕػ:ثـای تلـ

 :ْـ ييکهی کّ ثیو اف چُؼ ْلتّ ػٔاو کُؼ يیتٕاَؼ آمیت ؿمبٌ ثبىؼ. صبنت ؿٔاَی ؿا ػؿ يٕهؼیت  هذت

 ْبی يغتهق يؼبیُّ کُیؼ.

 اػـاُ حبثت يخم اف ػمت ػاػٌ َٕمبَبت َٕؿيبل عهوی ٔ ؿكتبؿی. دّام ّ ػذت 

 ثـ ػًهکـػ ػؿ يکتت، يضم کبؿ، ؿٔاثٔ ثیٍ كـػی، عبَّ ٔ كؼبنیت ْبی تلـیضی. اضتاثيز اػز 

 

ؿكتبؿْبی ؿیـَٕؿيبل ثغيی اف يـیْی ؿٔاَی امت کّ ثب تـییـات يغتهلی ًَبیبٌ يیيٕػ ٔ ثنتگی ثّ ایٍ 

 ػاؿػ کّ کؼاو ػًهکـػ ؿٔاَی ثیيتـ تضت تبحیـ هـاؿ گـكتّ امت.

 

 ؿٔاَی:ثـ امبك مبفيبٌ ٍضی رٓبٌ اعتالل 

 .ؿكتبؿی یب ؿٔاَی امت 

 .اف نضبظ کهیُیکی اًْیت ػاؿػ 

  يؼًٕال" ثب یک َبؿاصتی ٔ امتـك ػٔايؼاؿ یب عطـ كقایُؼِ آمیت یب يـگ ٔ یب افػمت ػاػٌ آفاػی

 ًْـاِ يیجبىؼ.

 .ىبيم پبمظ ْبی كـُْگی ؿیـيُتظـِ ػؿ ْـ يٕهؼیتی يیجبىؼ 
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جـػ ػؿ مبفگبؿی ثب ْیزبَبت، امتـك ٔ عيى ييکم ایٍ ثؼاٌ يؼُبمت کّ کنیکّ اف يـیْی ؿٔاَی ؿَذ يی

ػاىتّ ٔ ػؿ كؼبنیت ْبی ؿٔفاَّ ٔ ػؿ ؿمیؼگی ثّ ينٕٔنیت ْبی كبيیهی، ؿٔاثٔ یب ينٕٔنیت ْبی يکتت 

 ييکم يیؼاىتّ ثبىُؼ.

 

اف مجت ػوبیؼ مُتی ػؿک ػؿمتی اف يـیْی ْبی ؿٔاَی ػؿ ربيؼّ اكـبَی ٔرٕػ َؼاؿػ. تؼأی ْبی ٓجی 

الت ؿٔاَی ارتًبػی ثـای ثٓجٕػی يـػو اف ایٍ يـیْی ْب کًک يیکُؼ. ػویؼِ ثّ ایُکّ ػؿ کُبؿ يؼاع

ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی یک يـیْی امت کّ تُٓب ثب ػٔا تؼأی يیيٕػ یک ػیؼگبِ ؿهٔ امت. ایٍ ػیؼگبِ 

یـات يـػو ؿا اف كکـ کـػٌ ػؿ يٕؿػ ایُکّ يیتٕاَُؼ ثـ فَؼگی ىغَی، اكکبؿ، اصنبمبت ٔ ؿكتبؿ عٕػ تبح

فیبػی ػاىتّ ثبىُؼ ثبفيیؼاؿػ. ایٍ عٕػ يیتٕاَؼ ثبػج َبؿاصتی ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ىٕػ. ًْچُیٍ يـػو ؿا 

 اف کيق ؿٔىٓبی يغتهق تؼأی ؿیـٓجی کّ ػؿ ػمتـك ثٕػِ ٔ يلیؼ ْنتُؼ ثبف يیؼاؿػ.

 

ؼیِ ػؿ ينئهّ يٓى ػیگـ ایٍ امت کّ يـػيی کّ يـیْی ؿٔاَی ػاؿَؼ کى ٔ ثیو ثب پیو ػأؿی ٔ تج

فَؼگی ؿٔفيـِ عٕػ ؿٔثـٔ يیيَٕؼ. يٓى امت تب ثّ یبػ ػاىتّ ثبىیى کّ ػاىتٍ يـیْی ؿٔاَی اىتجبِ 

ىغٌ َینت، ایٍ ػاليت ّؼق َجٕػِ ٔ انجتّ چیقی ْى َینت کّ ىغٌ اف آٌ ىـيُؼِ ثبىؼ. تًبو 

 کبؿکُبٌ ٍضی ثبیؼ ثب چُیٍ َگـه ْبی يُلی كؼبالَّ ثـعٕؿػ کُُؼ.

 

I رّاًی:. ػلل هزیضی ُای 

 ػٕايم عطـ ثـای اعتالالت ؿٔاَی ػؿ ثقؿگنبالٌ ػجبؿتُؼ اف:

 :ػٕايم ثیٕنٕژیکی

 آمیت پؾیـ ثٕػٌ اف َگبِ رُتیک 

 ٍاَتبَبت صبػ ٔ يقي 

  مٕتـؾی ٔ کًجٕػ يٕاػ امبمی ؿؾایی 

 ٍؼيبت ٔ تـٔيبی يـقی 

 آمیت ْبی هجم اف تٕنؼ 

 امتلبػِ اف انکٕٓل ٔ يٕاػ َيّ آٔؿ 

 ٔکـیٍتيٕىبت امتوالثی ٔ اَؼ 

 :ػٕايم ؿٔاَی

 يٓبؿتٓبی ّؼیق مبفگبؿی ثب امتـك 

 ٍػقت َلل پبیی 

 تزـثیبت تـٔيبتیک 

  تضٕل ػؿ فَؼگی یب گؾؿ ثّ يـصهّ ػیگـ فَؼگی 

 تزـثیبت ػٔؿاٌ ٓلٕنیت 
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 :ػٕايم ارتًبػی

 صٕاػث فَؼگی يخم مٕگٕاؿی، اف ػمت ػاػٌ ىـم، تَبػيبت 

 كوـ، ثینٕاػی، َبثـاثـی رُنیتی، ييکالت ارتًبػی ثّ ىًٕل ثیکبؿی، يٓبرـت ٔ ثیزب ىؼ ،ٌ

 عيَٕت، َبايُی، يُبفػبت ػٔايؼاؿ.

 

II:اػزاض ّ ػالین هزیضی رّاًی . 
 

 تـییـات ػؿ كؼبنیت ؿٔاَی صـکی:. 1

 .ِثیوـاؿی یک ّٔؼیت َبؿاصتی كقیکی امت يخال" ػؿ اّطـاة، اكنـػگی ٔؿیـ 

 و اف صؼ ٔرٕػ ػاىتّ ٔ كـٓ تضـکیت )ثیو كؼبنی( ّٔؼیتی امت کّ ػؿ آٌ صـکبت كقیکی ثی

 يؼًٕال" ثب ييکم تٕرّ ًْـاِ امت. يخال" ػؿ اعتالالت ػٔؿاٌ ٓلٕنیت. 

 ػؿ مبیکٕف ػیؼِ ” تٓیذ/َبآؿايی )عيَٕت ٔ پـعبىگـی( ىکم ىؼیؼ كؼبنیت كقیکی امت کّ يؼًٕال

 يیيٕػ يخال" ػؿ يبَیب، مبیکٕف صبػ ٔ امکیقٔكـیُیب.

 ػؿ اكنـػگی ىؼیؼ ػیؼِ يیيٕػ کّ ػؿ آٌ كؼبنیت ْبی یب كؼبنیت صـکی آْنتّ  کُؼی ؿٔاَی صـکی

( اکخـ كؼبنیت ْب يخم Catatoniaكقیکی َٕؿيبل آْنتّ ٔ کُؼ يیيَٕؼ ٔ ػؿ ىکم ىؼیؼ یب کبتبتَٕیب )

 عٕؿػٌ، ٍضجت کـػٌ، ؿاِ ؿكتٍ ٔ ػٔؿ عٕؿػٌ توهیم يییبثؼ.

 ( آکبتیژیبAkathisiaَبآؿايی ىؼیؼ اف مجت ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْبی آَتی م ).بیکٕتیک امت 

  ،تیک ْب صـکبت ؿیـاؿاػی، ؿیـيؼًٕنی ٔ ؿیـَٕؿيبل ْنتُؼ يخم چيًک فػٌ، ثبال کيیؼٌ ثیُی

 ٍبف کـػٌ گهٕ ٔؿیـِ

 ( ػینتَٕیبDystonia)  یک ػبؿّّ ىؼیؼ ػٔاْبی آَتی مبیکٕتیک امت کّ يؼًٕال" ػؿ ىـٔع تؼأی

ٔ ػُن ثٕػِ کّ ثب يَـف ایزبػ يیيٕػ ٔ ىبيم توهٌ ػٔايؼاؿ ٔ تـمُبک ػْالت گـػٌ، فثبٌ 

 ػٔاْبی ّؼ پبؿکیُنٌٕ ثٓجٕػ يیبثؼ.

 ( ارجبؿCompulsion .ؿكتبؿ تکـاؿی ثـای کبْو مطش ثبالی اّطـاة افمجت ٔمٕاك يیجبىؼ )

ؿكتبؿْبی ىبیغ ارجبؿی ػجبؿتُؼ اف: تلتیو کـػٌ، ىنتٍ ٔ تًیق کـػٌ، ىًـػٌ، تکـاؿ کـػٌ ثؼْی 

ت کـػٌ چیقْب، نًل کـػٌ چیقْب ثّ ٕٓؿ يکـؿ، ًَبف نـبت عبً، تکـاؿ کـػٌ ثؼْی کبؿْب، يـت

 عٕاَؼٌ ثبؿ ثبؿ ٔؿیـِ.

 

تـییـات ػؿ گلتبؿ: ػؿمیـ يـیْی ؿٔاَی تـییـاتی ػؿ ٍضجت کـػٌ َٕؿيبل يًکٍ امت اتلبم ثیبكتؼ . 2

 کّ ثؼْی اف آَٓب ػجبؿتُؼ اف:

 .پـصـكی کّ ىغٌ ثیيتـ اف يؼًٕل گپ يیقَؼ يخال" ػؿ يبَیب 

  كيبؿ تکهى(Pressure of speech)  ٍکّ ػؿ آٌ ىغٌ ثّ مـػت گپ يیقَؼ ٔ ًَیتٕاَؼ رـیبٌ مغ

 عٕػ ؿا کُتـٔل کُؼ.

 .كوـ کالو کّ ػؿ آٌ يضتٕای کالو ثنیبؿ اَؼک امت 
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 ( ٌنکُت فثبStuttering ٌکّ ػؿ آٌ ىغٌ ثـیؼِ ثـیؼِ ٍضجت يیکُؼ یب ػؿ رـیبٌ ٍضجت کـػ )

 تبعیـ یب يکج ٔرٕػ ػاؿػ.

  Mutism الو امت.کّ َجٕػٌ ک 

 .پـه اكکبؿ کّ ػؿ آٌ يّٕٕع ٍضجت تـییـ يیکُؼ ثؼٌٔ ایُکّ يّٕٕع هجهی ثّ پبیبٌ ؿمیؼِ ثبىؼ 

 

 تـییـات ػؿ تلکـ:. 3

 ُذیاى (Delusion ٔیک ػویؼِ َبػؿمت ثـ امبك امتُتبد ؿهٔ اف ٔاهؼیت ثیـَٔی امت کّ تٕم :)

 ُؼ اف:اػْبی كبيیم ٔ ػٔمتبٌ ؿیـهبثم پؾیـه امت. ْؾیبَبت ىبیغ ػجبؿت

  ْؾیبٌ تؼویت ٔ آفاؿ: ىغٌ عٕػ ؿا ػؿ عطـ اصنبك يیکُؼ يخال" کنی ربمٕمی ٔی ؿا يیکُؼ یب

 يًکٍ امت تٕمٔ ينًٕو کـػٌ ٔ یب ربػٔ ٔؿیـِ ثّ ٔی ّـؿ ؿمبَؼ.

  ْؾیبٌ اَتنبة: یؼُی ىغٌ يّٕٕع ثضج امت ٔ یب يٕؿػ تًنغـ ٔ ؿمٕایی هـاؿ يیگیـػ صتی

 تٕمٔ ثیگبَّ ْب.

 :ىغٌ كکـ يیکُؼ کّ كـػ يًٓی امت، هؼؿت یب تٕاَبیی عبٍی ػاؿػ کّ  ْؾیبٌ ثقؿگًُيی

 يیتٕاَؼ ثّ ػیگـاٌ کًک کُؼ يخال" ثّ ؿئیل رًٕٓؿ ييٕؿِ ثؼْؼ ٔؿیـِ.

 .ْؾیبٌ کُتـٔل یب تنغیـ ىؼٌ تٕمٔ رٍ ْب، ثیگبَّ ْب یب کبيپیٕتـْب یب ثـَٔکيیؼٌ اكکبؿ 

 :ْنتُؼ کّ اّطـاة ىؼیؼ ؿا ثبػج يیيَٕؼ. اكکبؿ ٔ تَبٔیـ َبعٕامتّ، ػٔايؼاؿ ٔ تکـاؿی  ّطْاص

ثؼْی اف ٔمٕاك ْبی ىبیغ ػجبؿتُؼ اف: تـك اف کخیلی یب آنٕػِ ىؼٌ، تـك اف آمیت ػیؼٌ، تـك اف 

 ػَجبَی ىؼٌ، ىک ػؿ يٕؿػ َظى ٔ تـتیت، تيٕیو ایُکّ یک کبؿ ثّ عٕثی اَزبو َيؼِ امت ٔؿیـِ.

 

 تـییـات ػؿ اػؿاک:. 4

 ( تزطامHallucination)ک ؿیـَٕؿيبل چیقْبی کّ ٔرٕػ عبؿری َؼاؿػ اف ٓـین صٕاك : ػؿ

 پُزگبَّ.

 إَاع يغتهلی اف ثـمبيبت ٔرٕػ ػاؿػ:

  ثـمبيبت ىُٕایی: اػاؿاک ؿهٔ ٍؼاْب ٔ صـكٓب يخم، ىُیؼٌ َزٕاْبی ػیگـاٌ، مـٍٔؼای

 يٕتـ، ىُیؼٌ ٍؼای اكـاػیکّ ػؿ صبل گپ فػٌ ْنتُؼ.

 ًیب صٕاػث ػؿ َٕؿ کبيم ؿٔف ثب چيًبٌ ثبف. ثـمبيبت ثیُبیی: اػؿاک ؿهٔ اىیب، اىغب 

 .ثـمبو ؽایوٕی: اػؿاک ؿهٔ يقِ ْب 

  ثـمبو ثٕیبیی: اػؿاک ؿهٔ ثْٕب يخم ثٕی گٕىتی کّ ػؿ صبل مٕعتٍ امت یب ثٕی ىًغ ػؿ صبل

 مٕعتٍ.

  ثـمبو رنًی: اػؿاک ؿهٔ كـآیُؼْب ٔ صٕاػحی کّ ػؿ ػؿٌٔ رنى یب ثـای رنى ىغٌ اتلبم

 ٌ اىیب یب اصنبك رـیبٌ ثـم افَٓبیبت ىغٌ.يیبكتؼ يخم َلٕؽ کـػ

  ثـمبو تًبمی: اصنبك تًبك یب ایُکّ صٕاػحی فیـ پٕمت اتلبم يی اكتؼ یب چیقی ؿٔی پٕمت

 صـکت يیکُؼ. يؼًٕال" ایٍ ثـمبو ثب یک كکـ ْؾیبَی يتُبمت ثب آٌ صًبیّ يیيٕػ.
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 ـػِ امت ٔ تضت : اصنبك ایُکّ رنى، ػٕآق/يقاد یب اػْبی ثؼٌ ىغٌ تـییـ کهظخ ػخصيت

کُتـٔل ٔی َینتُؼ. ایٍ صبنت ػؿ اعتالالت ؿٔاَی ٔ كیقیٕنٕژیکی يغتهق ىبیغ امت يخم: اكنـػگی، 

 اّطـاة، ٍـع، مکیقٔكـیُیب ٔؿیـِ

 اصنبك ایُکّ يضیٔ آـاف ىغٌ ؿیـٔاهؼی ٔ يخم ؿٔیب امت یب تـییـ کـػِ امت. ایٍ هظخ ّالؼيت :

 َیق پیؼا ىٕػ. صبنت يیتٕاَؼ ثؼؼ اف يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ

 

 . تـییـات ػؿ ْیزبَبت:5

 اصنبمبت ػؿَٔی يخم اكنـػگی، عٕىی، تـك ٔؿیـِهشاج : 

 َاَؼکبك ثیـَٔی يقاد، يخال" ؿًگیٍ ثّ َظـ ؿمیؼٌ، اىک ؿیغتٍ، عٕىضبل ثّ َظـ ؿمیؼٌ، ػاطف :

 يْطـة ثٕػٌ ٔؿیـِ.

 :ؿات تُبمجی ثب يٕهؼیت ػجبؿتُؼ اف ؿًگیُی، اّطـاة، ػبٓلّ ؿیـيتُبمت )اظٓب ػْاطف غيزًْرهال

ٔ يکبٌ َؼاؿػ(، ػبٓلّ ثی حجبت )تـییـ مـیغ ػٕآق يخال" عٕىضبنی ثّ ؿًگیُی ٔ ثبنؼکل(، ػبٓلّ 

کُؼ )تٕاَبیی اظٓبؿ ْیزبَبت کُؼ يیيٕػ(، ػبٓلّ یکُٕاعت )ْیچ پبمظ ػبٓلی ثّ یک يضـک ٔرٕػ 

 َؼاؿػ( ٔؿیـِ

 ىبػی )ػؿ يبَیب(، عهن يْطـة ٔؿیـِ: اكنـػِ )ػؿ اكنـػگی(، عٕىی کبؽة ٔ هشاج غيزًْرهال 

 ثی پبمغیتغييز در ُْػياری : 

 

 تـییـات ػؿ ػًهکـػْبی ىُبعتی:. 6

  ػجبؿت اف تٕاَبیی تًـکق ثـ یک صبػحّ ای ػؿ صبل رـیبٌ امت کّ َگٓؼاؿی آالػبت ؿا توزکش

 تنٓیم يیکُؼ. ييکالت ػؿ تًـکق ػؿ اعتالل اّطـاة، اكنـػگی ٔؿیـِ ػیؼِ يیيٕػ.

 َک كـآیُؼ َگٓؼاؿی ٔ یبػآٔؿی آالػبت امت. ػًهکـػ ؿیـَٕؿيبل صبكظّ ؿا كـايٕىی یب ی حافظ

amnesia  يیگٕیُؼ کّ ػؿ آٌ ىغٌ ػؿ یبػآٔؿی آالػبت يٓى َبتٕاٌ امت يخال" ػؿ ػینٕمیيٍ یب

تزقی )گننتگی(. صٕاك پـتی اَتوبل يکـؿ تًـکق اف یک يضـک ثّ يضـک ػیگـ امت. ایٍ صبنت 

 يیيٕػ.ػؿ يبَیب ػیؼِ 

 تٕاَبیی تيغیٌ فيبٌ، يکبٌ ٔ اىغبً ثّ ىًٕل عٕػ امت. َبتٕاَی ػؿ رٓت یبثی  یاتی جِت

ّٔؼیتی امت کّ ىغٌ اف مبل، يبِ ٔ ؿٔف يطهغ َینت یب يکبَی ؿا کّ ػؿ آٌ هـاؿ ػاؿػ تيغیٌ 

 ػاػِ ًَیتٕاَؼ ٔ صتی ْٕیت عٕػ ٔ آـاكیبٌ عٕػ ؿا ًَیؼاَؼ.

 

 . تـییـات ػؿ ْٕىیبؿی:7

  ثٕػٌ ثؼیٍ يؼُبمت کّ كـػ ثیؼاؿ، ثب يضیٔ آـاف عٕػ ػؿ تًبك ٔ ثّ يضـک ْب ثّ ٕٓؿ ْٕىیبؿ

ٓجیؼی پبمظ يیؼْؼ. ثی پبمغی ّٔؼیتی امت کّ ىغٌ ثّ ٕٓؿ َٕؿيبل ثّ يضـک ْب پبمظ ػاػِ 

( ّٔؼیتی امت کّ ىغٌ ثّ يضـکبت هٕی پبمظ stuporًَیتٕاَؼ يخال" ػؿ ػینٕمیيٍ. متٕپـ )
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ػاػِ ًَیتٕاَؼ يخال" ػؿ اكنـػگی ىؼیؼ. کٕيب ّٔؼیتی امت کّ ْیچ پبمغی ػؿ هنًی يیؼْؼ یب پبمظ 

 ثـاثـ يضـکٓبی هٕی ٔرٕػ َؼاؿػ.

 

 تـییـات عٕاة:. 8

  ٓاگـچّ ػؿ ثنیبؿی اف يـیْی ْبی ؿٔاَی تـییـات عٕاة ؿط يیؼْؼ ٔنی ييکالت عبٍی ػؿ اؿتجب

ـییـات ىبیغ ػؿ عٕاة ػؿ يـیْی ْبی ثب عٕاة ٔرٕػ ػاؿػ کّ ثّ آَٓب اعتالالت عٕاة گلتّ يیيٕػ. ت

 ؿٔاَی ػجبؿتُؼ اف:

  عٕاة يغتم ىؼِ: عٕاة ٔ ثیؼاؿی ْبی يکـؿ ػؿ ٓی ىت کّ ػؿ اعتالالت اّطـاثی ىبیغ

 امت ٔ ػؿ ػیگـ اعتالالت ؿٔاَی يخم اكنـػگی ٔهتی کّ اّطـاة ؿبنت امت ػیؼِ يیيٕػ.

 .مضـعیقی: کّ يؼًٕال" ػؿ اكنـػگی ػیؼِ يیيٕػ 

 يبَیب ػیؼِ يیيٕػ. کًغٕاثی ػؿ 

 .پـعٕاثی ػؿ ثؼْی اف إَاػی اكنـػگی ػیؼِ يیيٕػ 

 

 تـییـات ػؿ كؼبنیت رُنی:. 9

  ّتـییـات ػؿ كؼبنیت رُنی يًکٍ امت ثغيی اف اعتالالت ؿٔاَی يخم اكنـػگی ثبىؼ ٔ یب يیتٕاَؼ ث

یم رُنی، عبٓـ يَـف ػٔاْب يخال" ّؼ اكنـػگی ْب ایزبػ ىٕػ. تـییـات ىبیغ ػؿ يـػاٌ کبْو ي

َبؿمبیی اَتؼبؽ ٔ اَقال فٔػؿك ْنتُؼ. اف مٕی ػیگـ اعتالالت عبً رُنی ػؿ يـػاٌ ٔ فَبٌ ٔرٕػ 

 ػاؿػ.

 

 :تـییـات يـتجٔ ثب يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ. 10

 .تـییـات فیبػی ثّ ىًٕل تـییـاتی کّ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ يًکٍ امت اتلبم ثیبكتؼ 

 ال" تيـیش ػاػِ يیيَٕؼ:تـییـات عبً يـتجٔ ثب يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ؽی 

a )ىیِٕ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ کّ ثبػج ٍؼيّ فػٌ ثّ ٍضت يیيٕػ. ٍؼيّ يیتٕاَؼ هصزف هضز :

 كقیکی یب ؿٔاَی ثبىؼ.

b )ىیِٕ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ کّ عطـ ػٕاهت يْـ ؿا ثـای ىغٌ يَـف هصزف خطزًاک :

 کُُؼِ اكقایو يیؼْؼ.

c )َيّ آٔؿ ایزبػ يیيٕػ ٔ ثبػج اعتالل ػؿ مطش : صبنت کّ ثّ ػَجبل يَـف يٕاػ هظوْهيت

ْٕىیبؿی، ىُبعت، اػؿاک، ػبٓلّ یب ؿكتبؿ ٔ یب ػیگـ ػًهکـػْب ٔ پبمظ ْبی ؿٔاَی ٔ 

كیقیٕنٕژیکی يیيٕػ. اعتالل ثب تبحیـات صبػ كبؿيبکٕنٕژیکی ٔ پبمظ ْبی یبػگـكتّ ىؼِ ثّ يٕاػ َيّ 

يیيٕػ يگـ ػؿ يٕاؿػیکّ ثّ اَنبد  آٔؿ يـتجٔ امت ٔ ثب گؾىت فيبٌ یب تؼأی کبيم ثـٓـف

 ٍؼيّ ؿمیؼِ ثبىؼ یب اعتالٓبت ػیگـی پؼیؼ آيؼِ ثبىؼ.

d )اعتالل چيًگیـ یب فرـت َبىی اف يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ:طْاطتفادٍ اس هْاد ًؼَ آّر :  

 َبتٕاَی ػؿ ارـای ينٕٔنیت ْبی عٕػ ػؿ يضم کبؿ، عبَّ یب يکتت 
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 يَـف ػایى ػؿ صبالت ٔعیى رنًی 

  هبََٕی يتکـؿ ػؿ اؿتجبٓ ثب يَـف يٕاػ َيّ آٔؿييکالت 

 اػايّ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ثب ٔرٕػ ييکالت ثیٍ كـػی 

e )اىتیبم َنجت ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ ػجبؿت اف تًبیم ثـای يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ثّ يُظٕؿ اػتياق :

ػؿ ایٍ تًبیم يیتٕاَؼ ثّ يزجٕؿیت ػُٕ ىٕػ ٔ  ثؼمت آٔؿػٌ تبحیـات تزـثّ ىؼِ هجهی امت.

يٕرٕػیت ػالیى ػاعهی ٔ عبؿری يیتٕاَؼ اكقایو یبثؼ يغٍَٕب" ػؿ ٍٕؿتیکّ يٕاػ َيّ آٔؿ ثّ 

ؿاصتی ػؿ ػمتـك ثبىؼ. ایٍ صبنت ثب اكقایو تًبیم ثـای رنتزٕی يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ اكکبؿ يـتجٔ 

 ثب يٕاػ َيّ آٔؿ ييغٌ يیيٕػ.

f )ؿ امتلبػِ يیيٕػ.: کبْو تبحیـ ػیٍ يوؼاؿ يبػِ َيّ آٔؿ کّ ثّ ٕٓؿ يتکـتحول 

g )تـییـ ؿكتبؿی َبُْزبؿ پیٕمتّ ثب ػالیى ىُبعتی ٔ كیقیٕنٕژیک ُْگبيی اتلبم يی اكتؼ کّ تزک :

ٔ ػٔايؼاؿ ػاىتّ امت کبْو  فیبػيوؼاؿ يبػِ َيّ آٔؿ ػؿ عٌٕ یب اَنبد ػؿ ىغَی کّ يَـف 

 یبثؼ.

h )بَؼُْؼِ ایٍ امت کّ : یک ػمتّ اف اػـاُ ىُبعتی، ؿكتبؿی ٔ كیقیٕنٕژیکی کّ َيّاتظتگی

 ىغٌ ثّ امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ ثبٔرٕػ ييکالت يـتجٔ ثب آٌ اػايّ يیؼْؼ.

 

III:تذًاهی یا اطتيگوا ّ هزیضی رّاًی . 

 

ػؿػَبک ٔ  "امتیگًب ػؿ يٕؿػ يـیْی ؿٔاَی ثـای فَؼگی يـیْبٌ ؿٔاَی ٔ َیق عبَٕاػِ ْبی ىبٌ ٔاهؼب

ػؿیبكت تؼأی ٔ صًبیت کّ ثـای ػاىتٍ فَؼگی َٕؿيبل ٔ آمیت فَُؼِ امت. امتیگًب يـیْبٌ ؿا اف 

ٍضتًُؼ ثّ آٌ َیبفيُؼ اَؼ ثبفيیؼاؿػ. اعتالل ؿٔاَی يـیْی هبثم تؼأی يیجبىؼ. ثّ ٕٓؿ کهی يـیْبٌ 

َؼاؿَؼ ٔ اگـ ييکم ٍضت ؿٔاَی ایيبٌ کُتـٔل ىٕػ يیتٕاَُؼ فَؼگی کُُؼ، کبؿ  ؽکبییؿٔاَی ْیچ اعتالل 

 ؼّ ثبىُؼ.کُُؼ ٔ اػْبی كؼبل ربي

 

 امتیگًب ؿا يیتٕاَیى ثب کهًبت فیـ ثٓتـ يؼُب کُیى:

 ؿلهت 

 پیو ػأؿی 

 ِتجؼی 

امتیگًب ؿا يیتٕاٌ َيبَّ ای اف ىـو، ثؼَبيی ٔ َبپنُؼ ثٕػٌ ػاَنت کّ ثبػج يیيٕػ تب كـػ پؾیـكتّ َيٕػ، 

ىتّ ىٕػ. يٕؿػ تجؼیِ هـاؿ ثگیـػ ٔ اف اىتـاک کـػٌ ػؿ ثؼْی اف مبصبت يغتهق ارتًبػی کُبؿ گؾا

ثؼْی اف تزـثیبت يـیْبٌ ؿٔاَی آَوؼؿ َبؿاصت کُُؼِ امت کّ آَٓب اَزبو ػاػٌ کبؿْبیی ؿا کّ ثغو 

ثنیبؿ يًٓی اف فَؼگی آَٓب ثٕػِ امت کبيال" يتٕهق يیکُُؼ. ثـای يخبل، ثؼْی اف يـػو ػؿعٕامت ػاػٌ 

ؼ. ایٍ َيبٌ يیؼْؼ کّ آَٓب ىؼیؼا" ثـای کبؿ ؿا يتٕهق يیکُُؼ یب ثـای ایزبػ ؿٔاثٔ رؼیؼ ػیگـ تاله ًَیکُُ

 اصنبك ىـو ٔ عزبنت فػگی يیکُُؼ.
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 هؼو ْبی فیـ ثّ يب کًک يیکُؼ تب ثّ امتیگًب کّ يـیْی ؿٔاَی ؿا اصبّٓ کـػِ امت پبیبٌ ػْیى:

 اكقایو آگبْی ػؿ ربيؼّ .1

 کنت يؼهٕيبت ثیيتـ ػؿ يٕؿػ ٍضت ؿٔاَی ٔ يـیْی ؿٔاَی .2

 هبؿ کّ ًّْ يب ىبینتّ آٌ ْنتیى ثـعٕؿػ ىٕػ.ثب يـػو ثّ ىیِٕ يضتـيبَّ ٔ ثب ٔ  .3

کًپبیٍ کـػٌ ثـای صوٕم ٔ ایزبػ هٕاَیٍ يُبمت. يـیْی ؿٔاَی ثّ ػُٕاٌ یک يؼیٕثیت ػؿ هبٌَٕ  .4

 يقایبی يؼیٕثیت ػؿ اكـبَنتبٌ يطـس َيؼِ امت.

 ىُبمبیی ٔ توؼیـکـػٌ ًْکبؿی ٔ کًکٓبی ارتًبػی کّ تٕمٔ يـیْبٌ ؿٔاَی ٍٕؿت گـكتّ امت. .5

ؿا امتلبػِ َکُیؼ. ” يـیِ ؿٔاَی“پّ فػٌ يـػو ثـ امبك تيغیٌ آَٓب ارتُبة کُیؼ. ْـگق نـت اف تب .6

 ثّ ربی آٌ ثگٕییؼ أ یک يـیْی ؿٔاَی ػاؿػ.

گبْی أهبت ؿمبَّ ْب يـیْبٌ ؿٔاَی ؿا ثّ ٕٓؿ َبيُبمجی ثّ تَٕیـ يیکيُؼ. ٔ ایٍ يّٕٕع ػؿ  .7

 ٓب ثنیبؿ ػىٕاؿ امت.اؽْبٌ ػبيّ کهیيّ ْبی ؿا ایزبػ يیکُؼ کّ تـییـ آَ
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 صحت رّاًی ّ حمْق تؼز
 

يٕؿػ ؿلهت هـاؿ گـكتّ اَؼ. ػؿ ثنیبؿی اف رٕايغ ” يـیْبٌ ؿٔاَی رق اكـاػی ْنتُؼ کّ ػؿ رٓبٌ ىؼیؼا

يـیْی ؿٔاَی ثّ ػُٕاٌ یک ّٔؼیت ٓجی ػؿ َظـ گـكتّ ًَیيٕػ. ػؿ ایٍ رٕايغ يـیْی ؿٔاَی 

ب تُجیّ ثّ عبٓـ اَزبو ػاػٌ یک ؿكتبؿ ؿیـاعالهی تهوی يیيٕػ. صتی اگـ يؼًٕال" ّؼق ىغَیت ی

يـیْی ْبی ؿٔاَی ثّ ػُٕاٌ یک ّٔؼیت ٓجی ىُبعتّ ىَٕؼ تؼأی کّ آَٓب ػؿیبكت يیکُُؼ اؿهت کًتـ اف 

 ػیگـاٌ امت.

تغطی اف صوٕم ثيـ ػهیّ يـیْبٌ ؿٔاَی ػؿ رٕايغ ػؿ مـامـ رٓبٌ، ػؿ يٕمنبت ٍضت ؿٔاَی، 

ْب ٔ ػؿ يزًٕع ػؿ مطش رٕايغ ؿط يیؼْؼ. يـیْبٌ ؿٔاَی ػؿ مـامـ رٓبٌ ثب ػايُّ ٔمیؼی اف  ىلبعبَّ

تغهلبت صوٕم ثيـی يٕارّ يیيَٕؼ. امتیگًبی کّ آَٓب ثب آٌ يٕارّ ْنتُؼ ثؼیٍ يؼُی امت کّ آَٓب اؿهت اف 

 ربيؼّ کُبؿ گؾاىتّ ىؼِ ٔ يٕكن ثّ ػؿیبكت يـاهجت ْبی کّ َیبف ػاؿَؼ ًَیيَٕؼ.

 

 ی اف تغهلبت ىبیغ ػؿ فیـ نینت ىؼِ امت:ثؼْ

 ّکُبؿ گؾاىتّ ىؼٌ اف ربيؼ 

 کًجٕػ يـاهجت ْبی ٓجی يٕؿػ َیبف 

 ثبفَگٓؼاىتٍ )يٓبؿ کـػٌ(، نت ٔ کٕة ىؼٌ یب ػیگـ مٕامتلبػِ ْبی كقیکی 

 ٌگـمُّ يبَؼ 

 ٍيٕؿػ مٕامتلبػِ ٔ ؿلهت هـاؿگـكت 

  ِثـای ایٍ يـیْبٌايتُبع اف اؿایّ كـٍت ْبی تضَیهی، ىـهی ٔ تٓیّ مـپُب 

 َگٓؼاؿی کـػٌ ػؿ تغت عٕاة ْبی هلل يبَُؼ 

 يضـٔيیت اف نجبك، ربی عٕاة، آة ٍضی یب تيُبة يُبمت 

 

 ثؼْی اف اهؼايبت کّ ثـای رهٕگیـی اف چُیٍ تغهلبتی يلیؼ ْنتُؼ:

 تـییـ ػاػٌ َگـه ْب ٔ اكقایو آگبْی 

 ثٓجٕػ صوٕم ثيـ ػؿ يـاکق ٍضت ؿٔاَی 

 گبٌ عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ٔ كبيیهٓبی آَٓبتوٕیت کـػٌ امتلبػِ کُُؼ 

  ٌيـاکق ؿٔاَپقىکی ثّ ػُٕ يـاهجت ْبی ارتًبػی ربیگقیٍ کـػ 

 اكقایو مـيبیّ گؾاؿی ػؿ ثغو ٍضت ؿٔاَی 

 تَٕیت هٕاَیٍ ٔ پبنینی ْب ٔ ایزبػ عؼيبت کّ صوٕم ثيـ ؿا اؿتوب يیجغيؼ 

 

 کبؿکُبٌ ٍضی ثبیؼ:

 َٓب ػكبع کُُؼ ٔ مؼی کُُؼ عٕػ يغتبؿی ٔ آفاػی يـیْبٌ ثّ ٔهبؿ يـیْبٌ اصتـاو ثگؾاؿَؼ، اف صوٕم آ

 ؿٔاَی ؿا اؿتوب ػُْؼ.
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  يطًیٍ مبفَؼ کّ ؿّبیت آگبْبَّ اكـاػ ثب اعتالالت ؿٔاَی امبك تًبو تؼأی ْبی هبثم ػمتـك ؿا

 تيکیم يیؼْؼ.

 .اكـاػ ؿا کّ اف اعتالالت ؿٔاَی ؿَذ يیجـَؼ ػؿ اَکيبف پالٌ تؼأی عٕػىبٌ ىـیک مبفیؼ 

 م ْب ؿا ػؿ تؼأی ٔ يـاهجت اف ثنتگبٌ ىبٌ کّ اعتالل ؿٔاَی ػاؿَؼ ىبيم مبفیؼ.كبيی 

  تًَیى گیـَؼِ ْبی ربيؼّ ؿا اف يُبثغ ٔ ػیگـ صًبیت ْبی کّ ثـای تبيیٍ يـاهجت ْبی ٍضت ؿٔاَی

 ثب کیلیت ٔ عٕة الفو امت آگبِ مبفیؼ.
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 تذاّی اختالالت رّاًی
 

اكـاػیکّ ثیًبؿی ؿٔاَی ػاؿَؼ ثّ ػَجبل کًک صـكّ ای ًَیگـػَؼ. يـػيی کّ اف اعتالالت  ثنیبؿی اف

ؿٔاَی کًتـ ىبیغ يخم مکیقٔكـیُیب ٔ اعتالل ػٔهطجی ؿَذ يیجـَؼ ثّ ٕٓؿ کهی کًک صـكّ ای ػؿیبكت 

ؼ. عٕاُْؼ کـػ ٔنی گبْی أهبت یک يؼتی ؿا ػؿ ثـ يیگیـػ تب ایٍ ييکالت تيغیٌ ٔ تؼأی ػؿمت ىَٕ

ػؿ مبنٓبی اعیـ ييغٌ ىؼِ امت کّ ييکالت ٍضت ؿٔاَی ينئهّ ثقؿگی ػؿ اكـبَنتبٌ امت. گـچّ 

ييکالت ٍضت ؿٔاَی يُزـ ثّ يـگ يـیِ ًَیيَٕؼ ٔنی آَٓب ػهم اٍهی ثـای َبتٕاَی ػؿافيؼت ْنتُؼ. 

ـیْی ْب اكنـػگی ػؿ يیبٌ ييکالت يتؼؼػ ؿٔاَی ثّ تُٓبیی ػهت ثقؿگ يـگ ْبی َبثُٓگبو، َبتٕاَی، ي

ـػ ایٍ يـیْبٌ ٔ امتیگًب َنجت ثّ آَٓب یک ؿَذ اّبكی ؿا ٓٔ ٍؼيبت ؿا تيکیم يیؼْؼ. اؿهت َگـه 

ثبالی آَٓب تضًیم يیکُؼ. مبفيبٌ ٍضی رٓبٌ تبکیؼ يیؼاؿػ کّ ؿمیؼگی ثّ ثیًبؿیٓبی ؿٔاَی ثبیؼ ثَٕؿت 

ـای يـیْی ْبی ؿٔاَی ثُیبػی ييبثّ ؿمیؼگی ثّ ثیًبؿی ْبی رنًی ثبىؼ. مّ ىکم ػًؼِ اف تؼأی ث

 ٔرٕػ ػاؿػ.

 

 :. تؼأی ػٔایی1

ىبیؼتـیٍ َٕع تؼأی ػؿ اكـبَنتبٌ ثٕػِ کّ ػاکتـاٌ ٔ يـیْبٌ ثّ عبٓـ َجٕػ آالػبت کبكی ػؿ يٕؿػ 

كیَؼ يـیْی ْبی  50يؼاعالت ؿیـػٔایی ایٍ ؿٔه ؿا ثیيتـ تـریش يیؼُْؼ. ثّ ْـ صبل ػؿ صؼاهم 

يیتٕاَؼ اػـاُ يـیْی ؿٔاَی ؿا کبْو ػْؼ ٔنی ييکم ؿٔاَی  ؿٔاَی ػٔا کًک کُُؼِ ًَیجبىؼ. ػٔا

ارتًبػی کّ ػؿ پل فيیُّ ٔرٕػ ػاؿػ ػمت َغٕؿػِ ثبهی يیًبَؼ کّ يیتٕاَؼ ثبػج ػٕػ اػـاُ یب ػٔاو آٌ 

ىٕػ. ػٔاْب ثبیؼ ثب اصتیبٓ يَـف ىَٕؼ فیـا تًبو ػٔاْب ػٕاؿُ ربَجی ػاؿَؼ کّ ثبػج يیيٕػ تب اكـاػ 

ربی ثٓتـ ىؼٌ ّٔؼیت ىبٌ ثؼتـ ىؼِ امت. يؼًٕال" ایٍ ػٕاؿُ ثبػج يیيٕػ کّ  اصنبك کُُؼ کّ ثّ

ىغٌ تؼأی ؿا يتٕهق مبفػ. اف ٓـف ػیگـ ثؼْی اف ػٔاْب يؼتبػ کُُؼِ ْنتُؼ. توـیجب" تًبو ػٔاْبی 

 يـیْی ْبی ؿٔاَی َجبیؼ ثـای فَبٌ صبيهّ تزٕیق ىَٕؼ.

 

 فاؿت ٍضت ػبيّ ىبيم اَؼ ػجبؿتُؼ اف:ػمتّ ػٔاْبی ؿٔاَپقىکی کّ ػؿننت ػٔاْبی امبمی ٔ

 ػٔاْبی آَتی مبیکٕتیک (Antipsychotic) 

 ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی (Antidepressant) 

 ػٔاْبی ّؼ اّطـاة (Anxiolytic) 

 ػٔاْبی ّؼ يـگی (Antiepileptic.کّ ثّ ػُٕاٌ تخجیت کُُؼِ ْبی يقاد ْى امتلبػِ ىؼِ يیتٕاَُؼ ) 

 ٌٕػٔاْبی آَتی پبؿکیُن (Antiparkinson) 

 

 تٍٕیّ ْبی ػًٕيی ثـای تزٕیق ػٔاْبی ؿٔاَپقىکی:

 .پالٌ تؼأی ؿا ثـای يـیِ ٔ ثنتگبٌ ٔی تيـیش کُیؼ 

 .ػٔای ؿا اَتغبة کُیؼ کّ کًتـیٍ ػٕاؿُ ربَجی ؿا ػاؿػ 

 .ثـای کبْو ػٕاؿُ ربَجی اف کًتـیٍ ػٔف ػٔایی ىـٔع کُیؼ 
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 .ثّ تؼؿیذ ػٔف ؿا اكقایو ػْیؼ 

 ثّ ٍٕؿت ػٔفْبی يُونى تٍٕیّ کُیؼ. اگـ ايکبٌ ػاؿػ ػٔا ؿا 

 .ػؿ يـصهّ اثتؼایی تؼأی يـاهت ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ثبىیؼ 

 .ػٕاؿُ ىبیغ ؿا ثـای يـیِ ٔ اهبؿة ٔی تيـیش کُیؼ 

 .اگـ ايکبٌ ػاىت ثـای کبْو ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ثّ تؼأی ثب یک ػٔا پبثُؼ ثبىیؼ 

 مظ ًَیؼْؼ ػٔا ؿا يیتٕاَیؼ تـییـ ػْیؼ.ثؼؼ اف ایُکّ ػیؼیؼ یک ػٔا ثب ػٔف ٔ يؼت کبكی پب 

 

 . تؼأی ْبی ؿٔاَی ارتًبػی2

ثنیبؿی اف اكـاػیکّ اف اعتالالت اّطـاثی ٔ اكنـػگی ؿَذ يیجـَؼ تٕمٔ تؼأی ؿٔاَيُبعتی ثٓجٕػ يیبثُؼ. 

 إَاع يغتهلی اف تؼأی ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ثـای اكـاػیکّ يـیْی ؿٔاَی ػاؿَؼ کًک يیکُؼ تب ثب ثیًبؿی

ؿٔاَی عٕػ ثطٕؿ يٕحـ ٔ کبيیبة يوبثهّ کُُؼ. ؿٔاَيُبمبٌ ٔ ييبٔؿاٌ آيٕفه ػیؼِ اَؼ تب ثّ اكـاػ ثب 

ثیًبؿی ؿٔاَی کًک کُُؼ تب ػؿک ثٓتـی اف عٕػىبٌ ػاىتّ ثبىُؼ ٔ ثتٕاَُؼ ثـ ييکالت فَؼگی عٕػ كبین 

ثّ يـیِ کًک يیکُُؼ تب  آیُؼ. تؼأی ْبی ؿٔاَيُبعتی ثّ مـػت احـ ًَیکُُؼ ايب ػؿ ٓی یک ػٔؿِ فيبَی

ؿٔه ْبی رؼیؼ تلکـ، ؿكتبؿ کـػٌ ٔ صتی اصنبك کـػٌ ؿا یبػ ثگیـَؼ. ييبٔؿِ یکی اف يؼاعالت يلیؼ 

امت کّ يٕػل ْبی يغتهلی ػاؿػ ٔ يیتٕاَؼ ثـای ثنیبؿی اف يـیْی ْبی ؿٔاَی ثّ کبؿ ثـػِ ىٕػ صتی 

ثبىُؼ. يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ثؼؼا" ػؿ  ثـای إَاع ىؼیؼ آٌ ثّ ىـٓ کّ اػـاُ ثب ػٔا ْب کُتـٔل ىؼِ

 یک ثغو ػیگـ يلَال" ثضج عٕاْؼ ىؼ.

 

 . تؼأی مُتی3

تؼأی ْبی مُتی ػؿ اكـبَنتبٌ ثّ ٕٓؿ ٔمیؼی يٕؿػ امتلبػِ هـاؿ يیگیـَؼ. صکیًبٌ، يالْب ٔ ػیگـ ٓجیجبٌ 

يـػو ثّ ىًٕل اكـاػ تضَیم مُتی کّ اکخـ آَٓب يـػ ْنتُؼ ایٍ تؼأی ْب ؿا اَزبو يیؼُْؼ. تؼؼاػ فیبػی اف 

کـػِ اف ایٍ تؼأیٓب امتلبػِ يیکُُؼ ايب فَبٌ ثیيتـ اف ایٍ تؼأیٓب امتلبػِ يیکُُؼ. ثـای یک کبؿکٍ ٍضی 

 ثنیبؿ يٓى امت کّ ثب چُیٍ تؼأی ْبی ثیًبؿی ؿٔاَی آىُب ثبىؼ.

 

 تؼضی اسػيٍْ ُا/تذاّیِای طٌتی در جاهؼَ افغاًظتاى 

 ؿت( یب ثـػٌ يـیِ ثّ فیبؿت ْب ؿكتٍ ثّ ايبکٍ يوؼك )فیب 

 ؿّّٔ ىـیق ػؿ يقاؿ، ” ػؿ يٕاؿػ ىؼیؼ فَزیـ کـػٌ یب هلم کـػٌ يـیِ ػؿ آٌ يکبٌ يوؼك )يخال

 يیبػهی ٍبصت ػؿ َُگـ ْبؿ، فیبؿتگبِ ثٓهٕل ػؿ ؿقَی(.

  ّثـػٌ يـیِ ػؿ یک ؿٔف عبً ثّ ايبکٍ يوؼك )گم مـط ػؿ يقاؿ، ريٍ ىـٔع مبل َٕ ػؿ کبؿت

 .مغی ػؿ کبثم(

 .)ٍعٕاَؼٌ ثؼْی اف مٕؿِ ْبی هـآٌ ىـیق )ثـای يخبل عٕاَؼٌ مٕؿِ یبمی 

 .)آٔیقاٌ کـػٌ مٕؿِ ْبی ثنتّ ثُؼی ىؼِ هـآٌ ىـیق )تؼٕیؾ یب ىٕینت 

 .ٓجیجبٌ يضهی ػٔاْبی گیبْی تزٕیق يیکُُؼ 
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  ًْنبیّ ْب / ػٔمتبٌ/ ثنتگبٌ ػؿ صبالت چٌٕ اف ػمت ػاػٌ کنی/تـٔيب/آكبت، اف يـیِ صًبیت

كبيیم ػاؿؼاؿ ؿا تب مّ ؿٔف ًْـاْی کـػٌ، تٓیّ ؿؾا تٕمٔ ثنتگبٌ یب ًْنبیّ ْب، يـامى ” ؼ. يخاليیکُُ

 آعـ ْلتّ )رًؼّ ىت(، ثـگقاؿی يزبنل عتى، چٓهى، ٔ مبنگـػ ٔ یبػثٕػ ػؿ ػیؼیٍ ٔؿیـِ.

 .يـامى ثـای کُتـٔل رٍ ْب ٔ اؿٔاس ىیطبَی يخال" ثغيی ػؿ ىًبل کيٕؿ 

 پـْیق اف ىضًیبت، گٕىت گبٔ ٔؿیـِ.” ػاػٌ ؿژیى ؿؾایی عبً يخال 

 .ًپـْیق اف اَزبو کبؿْبی عبً ػؿ ؿٔفْبی عب 

 .پـْیق اف ؿكتٍ ثّ عبَّ ای کّ اعیـا" کنی ػؿ آٌ كٕت ىؼِ امت 

 

 هيکاًيشم ُای طاسگاری طٌتی هؼوْل ػثارتٌذ اس:

 .ٌعٕاَؼٌ ًَبفْبی َلهی ٔ عتى هـآ 

 .ؿكتٍ ثّ ايبکٍ يوؼك 

  ٌگؾىتّ ٔ ػػب کـػٌ ثـای ػلٕ ٔ ثغيو تٕثّ کـػٌ ثّ عبٓـ گُبْب 

 .امتیگًب َنجت ثّ يٕاؿػ ىؼیؼ يخم امکیقٔكـَی 

 .ثنیبؿی اف يٕاؿػ ىؼیؼ ثب كبيیم ْبیيبٌ فَؼگی يیکُُؼ 

 .ثّ فَزیـ ثنتٍ يـیْبٌ عيٍ ثنیبؿ ىبیغ امت 

  يـیْبٌ يبَیک ٔ ثؼْی اف ػیگـ يـیْبٌ مبیکٕتیک ُْگبيی کّ کًی ثٓتـ يیيَٕؼ ثّ ػُٕاٌ کنبَی

ٍبصت تٕاَبیی ْبی عبً )کـايبت( ْنتُؼ ىُبعتّ يیيَٕؼ. آَٓب ػؿ ربيؼّ عٕػ يٕؿػ اصتـاو هـاؿ  کّ

 يیگیـَؼ ٔ يـػو ثـای صم ييکالت عٕػ پیو آَٓب يیـَٔؼ.

 .ثؼْی اف يـػو ثـای ایُکّ يٕؿػ ؿصًت عؼأَؼ)د( هـاؿ گیـَؼ پیو ایٍ اكـاػ يیـَٔؼ 

  ی يیکُُؼ.يـػو ػبو اکخـ هْبیب ؿا ػؿ عبَّ ْب َگٓؼاؿ 

  ثؼْی اف يـیْبٌ ػؿ يٕمنبت َگٓؼاؿی يیيَٕؼ ٔنی ْیچ َٕع پُبْگبْی ثـای يـیْبٌ ؿٔاَی

ٔرٕػ َؼاؿػ. يـیْبٌ يقيٍ ػؿ يـمتٌٕ )يکبَی ثـای اكـاػ ثی عبًَبٌ ٔ ثیُٕایبٌ( َگٓؼاؿی يیيَٕؼ 

 ايب يؼًٕال" يـیْبٌ ؿٔاَی پؾیـكتّ ًَیيَٕؼ.

 .عٕػکيی یک گُبِ ثّ صنبة يیآیؼ 

 نی ػقیقی ؿا اف ػمت يیؼْؼ َجبیؼ ػؿ يٕؿػ أ ٍضجت کُؼ.ٔهتی ک 
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کارکٌاى صحی هختلف در تظِيالت صحی در هْرد صحت رّاًی چَ کارُای را 

 اًجام دادٍ هيتْاًٌذ؟
 

ػؿ ثنتّ  CHWرؼٔل فیـ ٔظبیق امبمی، ػاَو ٔ يٓبؿت ْبی الفو ؿا ثـای کبؿکُبٌ ٍضی ثّ ىًٕل 

 ؿٔاَی ٔ يـاهجت ْبی ؿٔاَی ارتًبػی َيبٌ يیؼْؼ. عؼيبت ٍضی امبمی ػؿيٕؿػ ٍضت

 

 ػاَو ٔ يٓبؿت ْب ٔظبیق 

CHW 

  ٍىُبمبیی يٕاؿػ مبػِ )ثؼٌٔ گؾاىت

تيغیٌ، ىُبمبیی امتـمٕؿْبی ؿٔاَی 

 ارتًبػی(

 ؿرؼت ػْی 

  آگبْی 

  تؼویت ثؼؼی/پیگیـی 

  تنٓیم کـػٌ گـِٔ ْبی کًک عٕػی/ثنیذ

 ربيؼّ

  ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ ييکالت ٍضت

 ٔاَیؿ

 ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ ؿٔاثٔ كـُْگی-

 ارتًبػی ثیٍ كـػی

 )ٌيٓبؿتٓبی مبػِ اكٓبو ٔتلٓیى )گٕه ػاػ 

  مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی/ مطٕس يغتهق

 عؼيبت يٕرٕػ

 تنٓیم کـػٌ گـِٔ ْبی صًبیتی 

َـك ٔ 

هبثهّ ػؿ 

مت 

 مُتـْب

  ٍىُبعت يٕاؿػ مبػِ )ثؼٌٔ گؾاىت

تيغیٌ، ىُبمبیی امتـمٕؿْبی ؿٔاَی 

 رتًبػی(ا

 ؿرؼت ػْی 

  آگبْی، آيٕفه ؿٔاَی ٔ تًـیٍ ْبی

 آؿايجغو

 تؼویت ثؼؼی/پیگیـی 

 ّتنٓیم گـِٔ ْبی کًک عٕػی/ثنیذ ربيؼ 

  ٔ ؿارنتـًَٕػٌ يـیْبٌ، حجت آَٓب

 گقاؿه ػْی

  ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ ييکالت ؿٔاَی 

 ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ ؿٔاثٔ كـُْگی-

 ارتًبػی ثیٍ كـػی

 ٔتلٓیى )گٕه ػاػٌ(  يٓبؿت ْبی مبػِ اكٓبو 

  مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی/مطٕس يغتهق

 عؼيبت يٕرٕػ

 تنٓیم کـػٌ گـِٔ ْبی صًبیتی 

 

CHS  ٔ

 هبثهّ

 اؿفیبثی ٔ ىُبعت ٔاهؼبت 

  َظبؿت ثـCHWْب 

 ييبؿِٔ اثتؼایی 

 )تنٓیم کـػٌ گـِٔ ْب )اَتغبثی 

 ؿرؼت ػْی 

 آگبْی ٔ آيٕفه ؿٔاَی 

 کبؿ رًؼی 

 ؿارنتـ کـػٌ، حجت ٔ گقاؿه ػْی 

 ًبك يُظى ثب ييبٔؿ ؿٔاَی ارتًبػیت 

 ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ آمیت ىُبمی ؿٔاَی 

 ػاَو امتبَؼاؿػ ػؿ يٕؿػ ؿٔاثٔ كـُْگی-

 ارتًبػی، ثیٍ كـػی

 ِيٓبؿتٓبی اثتؼایی ييبٔؿ 

  مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی/مطٕس يغتهق

 عؼيبت يٕرٕػ

 کبؿ رًؼی 



18 

 

ييبٔؿ 

ؿٔاَی 

 ارتًبػی

 اؿفیبثی 

 َلـاػی ٔ ييبٔؿِ صـكّ ای ثّ ٍٕؿت ا

 گـْٔی

 آيٕفه ؿٔاَی 

  ،ثب ػاکتـ( کبؿ رًؼیCHS )ّهبثه ٔ 

 ؿارنتـ کـػٌ ٔ حجت 

 ٌؿرؼت ػْی ٔ تؼویت ثؼؼی تؼأی يـیْب 

  َظبؿت ثـCHS ّهبثه ٔ 

 

  ػاَو امتبَؼاؿػ ػؿيٕؿػ آمیت ىُبمی

 ؿٔاَی

 ػاَو ينهکی ػؿ ؿٔاَيُبمی 

 ارتًبػی، -ػاَو ينهکی ػؿ ؿٔاثٔ كـُْگی

 ثیٍ كـػی

 ٔ يٓبؿت ْبی يؼاعهّ  ييبٔؿِ ينهکی

 ؿٔاَی ارتًبػی

  مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی/مطٕس يغتهق

 عؼيبت يٕرٕػ )مینتى ؿرؼت ػْی(

 کبؿ رًؼی 

 ػاکتـ

  اؿفیبثی 

 ٌتيغی 

 تؼأی 

 ؿرؼت ػْی 

 تضٕیم ػاػٌ/کبؿ رًؼی 

 ٌحجت کـػ 

 ػاَو ينهکی ػؿ يٕؿػ آمیت ىُبمی ؿٔاَی 

 ػاَو أنیّ ؿٔاَيُبمی 

 ػاَو امتبَؼاؿػ ػؿ ؿٔاثٔ كـُْگی-

 ارتًبػی ثیٍ كـػی

  ّييبٔؿِ اثتؼایی ٔ يٓبؿت ْبی يؼاعه

 ؿٔاَی ارتًبػی

  مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی/مطٕس يغتهق

 عؼيبت يٕرٕػ )ؿرؼت ػْی(

 کبؿ رًؼی 
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 ارتمای صحت رّاًی
 

اؿتوبی ٍضت ؿٔاَی ػجبؿت اف كـآیُؼ تٕاًَُؼ مبفی يـػو، كبيیم ْب ٔ رٕايغ ثـای کُتـٔل ماليت 

اَی ٔ ثٓجٕػ ٍضت ؿٔاَی يیجبىؼ. ثُبثـایٍ ٍضت ؿٔاَی ثّ يـارغ اهتَبػی، اَنبَی ٔ ارتًبػی ػؿ ؿٔ

ربيؼّ يـثٕٓ يیيٕػ. اف ٓـف ػیگـ ييکم ٍضت ؿٔاَی يیتٕاَؼ ىؼیؼا" کیلیت فَؼگی اكـاػ ٔ كبيیم 

ييکالت ْبیيبٌ ؿا کبْو ػْؼ. كؼبنیت ْبی يٕحـ ػؿ ثغو اؿتوبی ٍضت ؿٔاَی يیتٕاَؼ اف ثٕرٕػ آيؼٌ 

ٍضت ؿٔاَی رهٕگیـی کُؼ ٔ يؼاعالت أنیّ ػؿ اعتالالت ؿٔاَی َیبفيُؼ ًْکبؿی ٔ ًْبُْگی ثیٍ ثغو 

 ٍضت، ٍضت ؿٔاَی ٔ ػیگـثغو ْب امت.

 

 ثؼْی يؼاعالت ثـای اؿتوبی ٍضت ؿٔاَی ػجبؿتُؼ اف:

 رتًبػی ػؿ يؼاعالت ػؿ ػٔؿاٌ أنیّ ٓلٕنیت يخال" ٔیقیت يبػؿاٌ صبيهّ ػؿ عبَّ، يؼاعالت ؿٔاَی ا

 ارتًبػی ػؿ اهيبؿ يضـٔو ربيؼّ.-يکبتت، يؼاعالت یکزبیی تـؾیّ ای ٔ ؿٔاَی

 .ٌصًبیت اف آلبل يخم ثـَبيّ ْبی يٓبؿتٓبی فَؼگی، ثـَبيّ ْبی اَکيبكی آلبل ٔ رٕاَب 

  اهتَبػی فَبٌ. -تٕاًَُؼ مبفی ارتًبػی 

  ،يؼهٕنیٍ، ػٕػت کُُؼگبٌ، ثیزب ثـَبيّ ْبیی ثـای گـِٔ ْبی آمیت پؾیـ ربيؼّ يخم فَبٌ، آلبل

 ىؼگبٌ، اىغبً يتبحـ اف رُگ ْب ٔ آكبت ػیگـ.

 .كؼبنیت ْبی اؿتوبی ٍضت ؿٔاَی ػؿ يکبتت 

 .يؼاعالت ٍضت ؿٔاَی ػؿ يضم کبؿ 

 .ثـَبيّ ْبی پیيگیـی اف عيَٕت 

 .)ثـَبيّ ْبی اَکيبف ربيؼّ )يخم تٕمؼّ یکنبٌ هـیّ ْب 
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 ّلایَ در صحت رّاًی
 

مبنٓب ثغو ٍضت ؿٔاَی تُٓب ثبالی يـیْی ؿٔاَی يتًـکق ثٕػ تب ثتٕاَؼ ثّ کنبَیکّ ىؼیؼا" اف  ثـای

ايـاُ ؿٔاَی يتبحـ اَؼ کًک کُؼ. ايب ييغٌ امت کّ يؼاعالت ػؿيبَی اعتالالت ؿٔاَی ثّ تُٓبیی 

 ًَیتٕاَؼ ثبؿ اهتَبػی، ارتًبػی ٔ كـػی ؿا کّ ثب ييکالت ٍضت ؿٔاَی ًْـاِ اَؼ کبْو ػْؼ.

ْؼف اف ٔهبیّ يـیْی ؿٔاَی ؿا کبْو ثـٔف، ىیٕع ٔ ػٕػ يـیْی ْبی ؿٔاَی، کبمتٍ فيبٌ کّ يـیِ 

اػـاُ ػاؿػ ٔ کبْو ىـایٔ عطـ ثـای يـیْی ؿٔاَی ٔ ثالعـِ پیيگیـی ٔ یب تبعیـ ٔهٕع ػٔثبؿِ 

 يـُ ًْٔچُبٌ کبْو تبحیـ يـیْی ثبالی ىغٌ، كبيیم ٔی ٔ ربيؼّ تيکیم يیؼْؼ.

 ٍٕؿت ػؼو تؼأی يیتٕاَؼ ػٕاهت يُلی ثـ يـیْبٌ ٔ عبَٕاػِ ْبیيبٌ ػاىتّ ثبىؼ. اعتالل ؿٔاَی ػؿ

 

 ػٕاهت اعتالالت ؿٔاَی ػؿ کبْالٌ ػجبؿتُؼ اف:

 كوـ 

 ثیکبؿی 

 ثـْى عٕؿػٌ يُبمجبت فَبىٕیی 

 آمیت ْبی ىُبعتی، كقیکی ٔ ؽکبیی ػؿ آلبل 

 يـیْی كقیکی 

 يـگ ثّ عبٓـ يـیْی كقیکی 

 عٕػکيی 

 

 ٍضت ؿٔاَی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ػؿ ْـ مّ َٕع آٌ آگبْی ثنیبؿ کًک کُُؼِ امت:مّ َٕع ٔهبیّ ػؿ 

: ْؼف آٌ کبْو يٕاؿػ رؼیؼ يـیْی ؿٔاَی امت يخال" پیيگیـی اف ٍؼيبت يـقی ػؿ ّلایَ اّليَ .1

ػٔؿاٌ ٓلٕنیت، ثٓجٕػ تـؾیّ يخم تـٔیذ يَـف آیٕػیٍ، تؼأی ٔ پیيگیـی اف اَتبَبت يـقی، صم 

 ْبی يبػؿاٌ ٔ َٕفاػاٌ، آگبْی ػؿ يٕؿػ عٕػکيی ٔؿیـِ. اعتالكبت، عؼيبت يـاهجت

: ْؼف آٌ ىُبمبیی ٔ تؼأی ْـچّ مـیؼتـ يـیْی ؿٔاَی امت يخم تبمیل يـاکق ٍضت ّلایَ ثاًْیَ .2

ؿٔاَی، اػؿبو ٍضت ؿٔاَی ػؿ يـاهجت ْبی ٍضی امبمی، ایزبػ ثغو ْبی ٍضت ؿٔاَی ػؿ ىلبعبَّ 

 ػؿ يُبٓن ىٓـی ٔ ؿٔمتبیی ٔؿیـِ.ْبی ػًٕيی، يینـ ثٕػٌ عؼيبت ٍضت ؿٔاَی 

: ْؼف آٌ کبْو َبتٕاَی َبىی اف يـیْی ؿٔاَی امت ٔ يیتٕاَؼ اف ٓـین عؼيبت ثبفتٕاَی ّلایَ ثالثيَ .3

 ٍضت ؿٔاَی، آيٕفه ْبی صـكٕی، كـٍت ْبی ىـهی ٔؿیـِ ارـا ىٕػ.
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 ارسیاتی صحت رّاًی
 

يکالت يـیِ امت کّ ىًب ؿا هبػؿ يینبفػ ْؼف اف اؿفیبثی ثؼمت آٔؿػٌ ثیيتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ ي

 تب يـیْی ؿا تيغیٌ ػْیؼ ٔ پالٌ يُبمت تؼأی ؿا اؿایّ کُیؼ.

ىکبیبت يٕرٕػ ٔ يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی يًٓتـیٍ ثغو ْبی اؿفیبثی ْنتُؼ. ػؿٍٕؿت ايکبٌ كبيیم ٔ 

ػبت ػؿ يٕؿػ ػیگـاٌ ثبیؼ ػؿ اؿفیبثی ٔ تؼأی ىـیک مبعتّ ىَٕؼ. ارـای يَبصجّ ثّ رًغ آٔؿی آال

اػـاُ ٔ احـات آَٓب ثـ فَؼگی يـیْبٌ کًک يیکُؼ. يٓبؿت ْبیی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ؿَٔؼ يَبصجّ ؿا 

 مٕٓنت يیجغيؼ. يٓبؿت ْبی اكٓبو ٔ تلٓیى ػؿ ثغو ػیگـ ػؿًْیٍ کتبة يٕؿػ ثضج هـاؿ عٕاْؼ گـكت.

 اؿفیبثی ؿٔاَپقىکی کبيم ىبيم ثغو ْبی فیـ امت:

 ًٕل تبؿیغچّ ٓجی گؾىتّتبؿیغچّ يـیْی كؼهی کّ ثّ ى 

 تبؿیغچّ كبيیهی ٔ ىغَی 

 يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی 

 يؼبیُّ كقیکی ٔ ػَجی 

 تيغیٌ ٔ پالٌ تؼأی 

يؼبیُّ كقیکی ٔ َیٕؿٔنٕژیک تٕمٔ ػاکتـ ثـای ؿػ کـػٌ ػٕايم ػْٕی ارـا يیيٕػ. تًبو ثغو ْبی 

هکی عٕػ اَزبو يیؼُْؼ ػیگـ ثبیؼ تٕمٔ کبؿکُبٌ ٍضی کّ اؿفیبثی ؿٔاَپقىکی ؿا ثـ امبك انقايبت ين

 ثبیؼ تکًیم ىٕػ.

 

I. :تبؿیغچّ ؿٔاَپقىکی 

آالػبت ثبیؼ اف يـیِ اعؾ ىٕػ ٔ اگـ أ ًْکبؿی ًَیکُؼ ثبیؼ اف ثنتگبٌ یب کنبَیکّ ٔی ؿا ًْـاْی 

يیکُُؼ تکًیم ىٕػ. أنیٍ هؼو يطًیٍ مبعتٍ اف ایٍ امت کّ يـیِ ئٌَٕ امت ٔ ػٔيیٍ هؼو ایٍ امت 

َنجت ثّ ػیگـاٌ ٔ عٕػ يَبصجّ کُُؼِ پـعبىگـی ٔ عيَٕت َيبٌ ًَیؼْؼ. اکخـ کّ يطًیٍ ىٕیى يـیِ 

 يـیْبٌ ؿكتبؿ پـعبىگـاَّ اف عٕػ َيبٌ ًَیؼُْؼ.

 

: آالػبت ىغَی ثّ ىًٕل مٍ، رُل، صبنت يؼَی، تضَیالت، ىـم ٔؿیـِ. آالػبت ػؿ يٕؿػ ْٕیت

 ایُٓب ثبیؼ ػؿ ػٔمیّ يـیِ حجت ىَٕؼ.

 

كؼهی چیقی امت کّ يـیِ یب ثنتگبٌ ٔی تيـیش يیکُُؼ ٔ ثبػج ىؼِ تب آَٓب  : ىکبیتىکبیت كؼهی يـیِ

ثّ ػَجبل کًک ثـآیُؼ. ىکبیت كؼهی ٔ يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی يًٓتـیٍ ثغو ْبی اؿفیبثی ؿٔاَی امت کّ ْـ 

ػٔ ثبْى یکزب اؿفیبثی يیيَٕؼ. يٓى امت کّ أنٕیت ْبی يـیِ ٔ ثنتگبَو ؿا ثؼاَیى. ػؿ ىـٔع يَبصجّ 

ؼٌ مٕاالت ثبف ثنیبؿ يٓى امت، ايب مٕاالت ثبیؼ ثّ مـػت ثـ ؿٔی تيغیٌ ٔ ىٕاْؼ صًبیت کُُؼِ پـمی

 يضؼٔػ ىَٕؼ. يًٓتـیٍ کبؿ ػؿیبكت يٕاؿػ ؽیم امت:

  ييکم اف چی َٕع امت؟ 

 تبؿیظ ٔ ىکم ىـٔع؟ آْنتّ اتلبم اكتبػِ یب َبگٓبَی؟ 
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 چـا ٔ چگَّٕ ىغٌ ػؿ ایٍ فيبٌ ثّ ػاکتـ يـارؼّ کـػِ امت؟ 

 آیب ػٕايم ينبػؼ کُُؼِ ٔرٕػ ػاىتّ امت؟ 

 ػؿ ؿكتبؿ ٔی چّ تـییـاتی ثٕرٕػ آيؼِ امت؟ 

 آیب تـییـات حبثت ثٕػِ یب َٕمبَبت ػاىتّ امت؟ 

  ىؼت اػـاُ، يؼت آَٓب ٔ تبحیـ آَٓب ثـ کبؿ ٔ ؿٔاثٔ ٔ ًْچُیٍ تبحیـات كقیکی آَٓب ثـ اىتٓب، عٕاة

 ٔ يیم رُنی.

 َٓب، تؼأی ْب ٔ َتبیذ تؼأی ْبی کّ ثـای ْزًّ ْبی ييبثّ ػؿیبكت ػٔؿِ ْبی هجهی يـیْی ثب تبؿیظ آ

 ىؼِ امت.

 تلبٔت ْب ٔ ييبثٓت ْبی ػٔؿِ ْبی هجهی يـیْی ثب ػٔؿِ كؼهی 

  تيـیش ييکم ًْچُیٍ کًک يیکُؼ تب ثَیـت يـیِ َنجت ثّ ّٔؼیتو ؿا ثـؿمی کُیى. ثؼْی اف

کّ گـكتٍ تبؿیغچّ يـیْی اف یک يـیْبٌ يًکٍ امت ٔرٕػ ييکم ؿا اَکبؿ کُُؼ ٔ يًکٍ امت 

 ػْٕ عبَٕاػِ یب یک ػٔمت َقػیک ّـٔؿی ثبىؼ.

 

ایٍ هنًت ىبيم آالػبت ػؿ يٕؿػ ػٔؿِ ْبی هجهی يـیْی یب ػیگـ اعتالالت  تبؿیغچّ ؿٔاَپقىکی هجهی:

ؿٔاَی يیيٕػ. آالػبت يٕؿػ َیبف ػجبؿتُؼ اف: فيبٌ ٔ چگَٕگی ٔهٕع أنیٍ ػٔؿِ يـیْی، تؼٔای ْبی 

ٔ كؼهی ٔ تبحیـ گؾاؿی، ػٕاؿُ ربَجی، يؼت آَٓب ٔؿیـِ. يٕاؿػ ثنتـی ىؼٌ ػؿ گؾىتّ، تؼؼاػ، يؼت،  هجهی

 يکبٌ ٔ َٕع تؼأی. يغٍَٕب" أنیٍ ٔ آعـیٍ يٕؿػ ثنتـی.

 

ػؿ کم يـیْبٌ ؿٔاَی ػؿ يـارؼّ ثّ يـاکق ٍضی يؼًٕال" ثب ىکبیبت رنًی  تبؿیغچّ ٓجی گؾىتّ:

ُؼ ثبػج يـیْی ؿٔاَی ىَٕؼ يخال" ييکم ؿؼِ ػؿهیّ اكنـػگی ؿا يـهن يیآیُؼ. يـیْی ْبی رنًی يیتٕاَ

تـ يینبفػ یب كـػ ؿا ينبػؼ ثـای يَبة ىؼٌ ثّ يـیْی ؿٔاَی يینبفػ )يخال" اكنـػگی ثؼؼ اف یک صًهۀ 

ههجی(. ٔرٕػ يـیْی كقیکی يیتٕاَؼ ثبالی اَتغبة ػٔاْب تبحیـگؾاؿ ثبىؼ. يـیْی ؿٔاَی يیتٕاَؼ يُزـ ثّ 

ٌ صبنت ٓجی ًْـاِ ثب آٌ ىٕػ. يٕرٕػیت يـیْی ؿٔاَی ٔ رنًی ثب یکؼیگـ ثبػج ثؼتـ ىؼٌ ٔعیى ىؼ

 اَؾاؿ يـیْی يیيٕػ.

 

: َبو ػٔاْب ٔ ػٔف ْـ یک اف آَٓب ؿا ثـای ْـ ػٔ يـیْی رنًی ٔ ػٔاْبیی کّ كؼال" يَـف يیيٕػ

یب احـ يتوبثم ػٔایی ؿٔاَی یبػػاىت کُیؼ. آیب ػٔای ْنت کّ ثـ ّٔؼیت ؿٔاَی ىغٌ تبحیـ يیگؾاؿػ؟ آ

 ػؿثیٍ ػٔاْبی تزٕیق ىؼِ ثـای اعتالل ؿٔاَی ٔرٕػ ػاؿػ؟

 

تبؿیغچّ ىغَی ىبيم آالػبتی ػؿ يٕؿػ ػٔؿاٌ ٓلٕنیت، يکتت، تضَیالت ػبنی،  تبؿیغچّ ىغَی:

ػٔؿِ َٕرٕاَی، رٓبػ، عؼيت ػؿ اؿتو، امتغؼاو، افػٔاد، كـفَؼاٌ، ّٔؼیت اهتَبػی ٔ ارتًبػی امت. 

ٕؿػ تـییـات يٓى ػؿ فَؼگی ثبیؼ پـمبٌ ىٕػ يخال" ثیزب ىؼٌ ٔ يٓبرـت، ىـکت ػؿ رٓبػ یب ًْچُیٍ ػؿ ي

ػٔؿِ مـثبفی، ييکالت هبََٕی ٔ صوٕهی ػؿ گؾىتّ، تاله ثـای عٕػآفاؿی، َبتٕاَی رنًی، اف ػمت 
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ػاػٌ ًْنـ یب ػیگـ اػْبی كبيیم ٔؿیـِ. يًٓتـیٍ َکتّ مٕال ػؿ يٕؿػ مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ یب 

ٕٓل امت. ًّْ يـیْبٌ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل امتلبػِ ًَیکُُؼ ٔنی اگـ آَٓب امتلبػِ يیکـػَؼ انک

 آالػبت فیـ ثبیؼ پـمبٌ ىٕػ:

 يوؼاؿ، يؼت ٔ ىیِٕ مٕامتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ 

  اكقایو يوؼاؿ يٕاػ َيّ آٔؿ ثـای ػمتیبثی ثّ احـات ييبثّ –تضًم 

 اػـاُ تـک 

 ـک يٕاػ َيّ آٔؿتاله ْبی َبيٕكن ثـای ت 

  ،ِييغَبت مٕيَـف يخم امتلبػِ يوبػیـ فیبػ، فيبَی کّ ٍـف ثؼمت آٔؿػٌ يٕاػ َيّ آٔؿ ىؼ

 یب ثٓجٕػی اف احـات يٕاػ َيّ آٔؿ

 ِاعتالٓبت: رنًی يخم اَتبَبت رهؼی اف مجت فؿم، ؿٔاَی يخم اكنـػگی، ارتًبػی ٔؿیـ 

 ؿاَی ػؿ صبنیکّ تضت تبحیـ يٕاػ َيّ  َبتٕاَی: اف ػمت ػاػٌ ىـم، ييکالت هبََٕی يخال" يٕتـ

آٔؿ ثٕػِ امت، ثبفػاىت ىؼٌ تٕمٔ پٕنیل، ارتًبػی )يخم ؿلهت اف كـفَؼاٌ، ييکالت ػؿ 

 فَؼگی فَبىٕیی(

 

ىزـِ كبيیهی ؿا ؿمى کُیؼ ٔ ثنتگبَی ؿا کّ ييکم ؿٔاَی ػاىتّ اَؼ ييغٌ  تبؿیغچّ ؿٔاَپقىکی كبيیهی:

ْبی كبيیم پـمبٌ کُیؼ. يـیْی ؿٔاَی اؿهت تبحیـ ىؼیؼی ثـ کُیؼ. ػؿ يٕؿػ اؿتجبٓ ىغٌ ثب ػیگـ اػ

کیلیت ؿٔاثٔ ًٍیًبَّ يـیِ ثب ػیگـاٌ يیگؾاؿػ. ػؿ يٕؿػ ػکل انؼًم اػْبی كبيیم ػؿ ثـاثـ 

ييکالت ىغٌ ٔ َضِٕ صًبیت آَٓب مٕال کُیؼ. اف ىغٌ مٕال کُیؼ کّ آیب أ يٕاكن امت تب ىًب كبيیم ٔ 

ب آَٓب ػؿ يٕؿػ ييکالت ٍضی أ ٍضجت ًَٕػِ ٔ آَٓب ؿا ػؿ پـٔمۀ تؼأی ػیگـ اهبؿة ٔی ؿا ثجیُیؼ ٔ ث

 ىبيم مبفیؼ. 

 

II. :يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی 

 يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی هـاؿ ػاػٌ یبكتّ ْبی يٓى ػؿ کُبؿ ْى ػیگـ امت کّ ػؿ تيغیٌ ٔ تؼأی کًک يیکُؼ.

 ارقای يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی ػجبؿتُؼ اف:

 ؿ صـکی، َگـه َنجت ثّ ّٔؼیت ٔ يؼبیُّ کُُؼِظبْـ ٔ ؿكتبؿ: ّٔغ ظبْـی، ؿكتب 

 .گلتبؿ: مـػت، ثهُؼی ٍؼا، کًیت آالػبت، آىلتگی ػؿ فثبٌ ٔ يؼُب 

  ،يقاد ٔػبٓلّ: يقاد )يخم: اكنـػِ، مـعٕه، ييکٕک(، ػبٓلّ )يخم: يضؼٔػ ىؼِ، ًْٕاؿ

 َبيتُبمت(.

 تنهنم اكکبؿِ كکـ ٔ مـػت تٕنیؼ آَٓب، فيضتٕای كکـ: ْؾیبَبت، اكکبؿ عٕػکيی، اَؼا 

 اػؿاک: ثـمبيبت، ػیگـ اعتالالت اػؿاکی 

  ،ٌػًهکـػْبی ىُبعتی: مطش ْٕىیبؿی، صبكظّ )فيبٌ صبل، َقػیک، ػٔؿ(، رٓت یبثی )فيبٌ، يکب

 ىغٌ(، تًـکق

 ثَیـت: ػؿرّ آگبْی ىغٌ ػؿ يٕؿػ ييکم يٕرٕػ 
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III. :إَاع اعتالالت ؿٔاَی 

ای امت کّ ىغٌ ػؿ آٌ فَؼگی يیکُؼ. ٓجوّ  اعتالالت ؿٔاَی يؼًٕال" تضت تبحیـ ىؼیؼ كـُْگ ربيؼّ

ثُؼی يـیْی ْبی ؿٔاَی ثـ امبك اػـاُ کّ ىغٌ تزـثّ يیکُؼ ٔ تظبْـات کهیُیکی يـیْی اف هجیم 

اصنبك َبايیؼی یب ػاىتٍ ْؾیبَبت اَزبو يیيٕػ. ثؼْی اف اعتالالت ؿٔاَی ػاؿای اػـاُ ٔ تظبْـات 

اف ْى ػیگـ عیهی ْب يتلبٔت امت. ػمتّ ثُؼی ْبی يغتهلی کهیُیکی ييبثّ اَؼ ٔنی ػٕايم پل فيیُّ آَٓب 

 ICD-10ثـای اعتالالت ؿٔاَپقىکی ٔرٕػ ػاؿػ. ػمتّ ثُؼی ْبی کّ ثیيتـ امتلبػِ يیيَٕؼ ػجبؿتُؼ اف: 

کّ تٕمٔ اَزًٍ ؿٔاَپقىکبٌ آيـیکب تٓیّ ىؼِ  DSM-IV-TRکّ تٕمٔ مبفيبٌ ٍضی رٓبٌ تٓیّ ىؼِ ٔ 

 امت.

 

 ٔاَی کّ ػؿ ایٍ ثنتّ آيٕفىی يٕؿػ ثضج هـاؿ گـكتّ اَؼ ػجبؿتُؼ اف:ثؼْی اف ييکالت ٍضت ؿ

 اعتالالت ؿٔاَی ىبیغ: .1

 اكنـػگی 

 اعتالالت اّطـاة: اعتالل اّطـاة يُتيـ، صًالت پبَیک، اعتالل ٔمٕامی ارجبؿی ٔ كٕثیبْب 

 ( اعتالل تجؼلconversion) 

 ٌتـٔيب یب ّـثّ ؿٔاَی ٔ ييکالت يـثٕٓ ثّ آ 

 ؼیؼ:اعتالالت ؿٔاَی ى .2

 مبیکٕف صبػ 

 مکیقٔكـیُیب 

 يبَیب 

 اعتالل ػٔؿاٌ ٓلٕنیت: تبعـ ػوهی یب َبؿمبیی ْٕه .3

 مٕامتلبػِ ٔ ٔاثنتگی ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ .4

 ىکبیبت يجٓى رنًی .5

 عٕػآفاؿی  .6

 يـگی )یک اعتالل َیٕؿٔنٕژیک امت( .7

 

 

 

 

 

 

 

هر اختالل روانی میتواند اشکال خفیف، متوسط یا شدید داشته باشد و یا میتواند به صورت تدریجی یا 

ناگهانی شروع شود. گاهی ممکن است اعراض نوسانی باشند یا اعراض جدیدی نمایان شوند. همچنین 

مه یی همراه با دوره های نارمل روانی ممکن است سیر مزمن داشته و یا سیر هجبعضی اختالالت 

داشته باشند. مرگی اگرچه یک مشکل روانی نیست ولی در این کتاب مورد بحث قرار میگیرد زیرا مردم 

 عادی آن را به عنوان یک مشکل روانی به حساب می آورند.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )اطاطی( اّليَهؼاّرٍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارت صحت ػاهَ صحت رّاًی ّسدیپارتوٌت 

 2008 –گزٍّ کاتل 

 



  

 

 



 

 2008-گزّپ کاتل 

 

يیالػی، ؿیبمت ٍضت ؿٔاَی ٔفاؿت ٍضت ػبيّ رًٕٓؿی اماليی اكـبَنتبٌ  2008ػؿ عقاٌ مبل 

ٓی مّ ٔؿکيبپ ثّ اتلبم ْى يٕاػ  2008-ػبنیّ اثـاْیى فی ٔ اػْبی گـِٔ کبثم  ػاکتـتضت ؿیبمت 

امبمی َی ارتًبػی ػؿ يزًٕػّ عؼيبت ٍضی اهجت ْبی ؿٔاآيٕفىی صبّـ ؿا ثـای صًبیت اف اػؿبو يـ

 تٓیّ ًَٕػَؼ. اػْبی ایٍ گـٔپ ػجبؿتُؼ اف:

 

 (MOPH) ػبنیّ اثـاْیى فی ػاکتـ

 (EC/MOPH) ػظیًیمؼیؼ ػاکتـ

 (MOPHػاکتـ ثيیـ اصًؼ مـٔؿی )

 (HOSAپُْٕیبؿ ػاکتـ ػجؼانٕصیؼ مهیى )

  HOSAػاکتـ كـىتّ هؼیل )

 (HOSA) ايیٍ هللا ايیـی ػاکتـ

 (AKU) میؼ ػطب هللا ػاکتـ

 (HNTPO) صلیع هللا كیِ ػاکتـ

 (WFL) اصًؼ كـْبػ صجیت

 (IAM) ایـیل رٕؿػی ػاکتـ

 (IAM) کـمی رٕکیال

 (EC/MOPH) بلُٓگّ يینًیا

 (WHO) ٍلی هللا َؼیت ػاکتـ

 (medica mondial) مٕفاَب پبکالؿ

 (medica mondial) صًیـا ؿمٕل

 (HNTPO) پیتـ َٔتٕٔگم ػاکتـ

 (WFL) يـیى فؿيتی

 

 

 

 

 

 بلُٓگّ يینًیایٍ ثنتّ آيٕفىی: عبَى ا ينٕٔل

اصًؼ  ،ػاکتـ كـىتّ هؼیل ايیٍ هللا ايیـی، ػاکتـػظیًی،  مؼیؼػاکتـ، Sarah Ayoughi ثب ًْکبؿی

 پیتـ َٔتٕٔگم ػاکتـ، یـا ؿمٕنیكـْبػ صجیت، مٕفاَب پبکالؿ، صً

 

 



 

 



 

 پيؼگفتار
 

ػؿک ثٓتـ يُظٕؿ ثب ييبٔؿ ثّ  ّ کُُؼِيـارؼ تًبكأنیٍ  ػجبؿت اف ييبٔؿِ ؿٔاَیيـصهّ َغنتیٍ 

آٔؿػٌ ثؼمت  ، رٓتاهاف ييکالت ؿـُ ثیـٌٔ ؿكت ؿاْی ىؼٌ ٔی ثـای ػؿیبكت ٔ هبػؿت ييکال

ؼف ْػؿ َتیزّ  جبىؼ.امت، يیی ٔ ثبفیبثی يؼُی فَؼگیو اصنبك ایُکّ ػٔثبؿِ هبػؿ ثّ تبحیـگؾاؿی ثـ فَؼگ

امت کّ کبؿيُؼاٌ ٍضی ْبی ػًهی ثـای آٌ ػؼِ  اؿائّ کًک ْب ٔ ؿاًُْبیی تـیُیُگيٕاػ اٍهی ایٍ 

 ؿا اؿائّ يیکُُؼ. عؼيبتایُگَّٕ 

 

کّ يـػو اكـبَنتبٌ ػؿ مّ ػّْ  ْبیٔ مبنى آؿفٔی ًّْ يبمت. ثبٔرٕػ ييکالت ٔ مغتی  فَؼگی ْؼكًُؼ

کًک ثّ اكـاػی امت ِ ؿٔاَی ْؼف اف ييبٔؿ ثنیبؿ ييکم امت. "ایُکبؿ اؿهجب َؼِ اکـػ وبثهّاعیـ ثب آٌ ي

 :ؿَذ يیجـَؼ یب ػیگـ ييکالت ؿٔاَی ػؿػْبی رنًی ثؼٌٔ تٕریّ ػگی،يغتهق اكنـ ػالیىکّ اف 

 ثّ يُظٕؿ تٕاَبیی ػاىتٍ ؿٔاثٔ عٕة 

  تبيُبفػتٕاَبیی صم 

 امتلبػِ کـػٌ اف يُبثغ آـاف ٔ عٕػ 

 ٌْؼكًُؼ فَؼگی کـػ 

 

یم ٔ ربيؼّ ثـای اكـاػ آمیت ػیؼِ َوو يًٓی ػؿ ًْچُیٍ پيتیجبَی كبييُبثغ ىغٌ، تيغیٌ ٔ کيق 

 پیيـكت ؿَٔؼ ييبٔؿِ ؿٔاَی ایلب يیکُؼ.
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 ٍ رّاًی اجتواػیهؼاّر
 

ثؼمت آٔؿػٌ ماليت  ػٔثبؿِ امت کّ ثّ ػَجبل کُُؼۀيـارؼّ ْؼف ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی تٕاًَُؼ مبعتٍ 

 :يیجبىؼ عٕػ ؿٔاَی ارتًبػی

 

 

 

 

 

 .a اصنبك يیکُُؼ کّ هـثبَی  آَٓب .ػاؿَؼايـٔفِ اىغبً فیبػی ػؿ اكـبَنتبٌ اصنبك َبتٕاَی ٔ ػؿيبَؼگی

 ـفَؼگی عٕػ َؼاؿَؼ.ْنتُؼ ٔ ْیچ تبحیـی ث

bهجٕل يیکُؼ. ،ؼکّ ثـ مـ أ ثیبیؿا  ىغٌ ْـ چیقی ،یک ّٔؼیت هـثبَی . ػؿ 

cثّ عبٓـ يضؼٔػیت ْبی كـُْگی ٔ ارتًبػی ٔ صٕاػحی اف هجیم رُگ، تزبٔفات،  آَٓباف اكـ . ثنیبؿی

 ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ، اصنبك هـثبَی ىؼٌ يیکُُؼ. آَٓبيٓبرـت ْب ٔ ػٕاهت 

 

 :ؿا ػؿ پـٔمّ هـثبَی ىؼٌ ثبفی يیکُُؼ یيًٓ فیـ َوو ػٕايم

 

 

 

 

  ػؿ  تب ایيبٌ ِمیبمی اصنبك هـثبَی ىؼٌ ػاؿَؼ، فیـا ایٍ صبالت مجت ىؼاف مجت ّٔؼیت يـػو

اىـبل، رُگٓبی يضهی ٔ ػٔؿاٌ ػیکتبتٕؿی فَؼِ گی ًَبیُؼ، يـػو ػؿ ایٍ  ّٔؼیت ْبی يغتهق يبَُؼ

  ْیچ کبؿی کـػِ ًَیتٕاَنتُؼ. صبالت

 اَتظبؿ يیـٔػ کّ  آَٓببل يـتجٔ ػیگـ ّٔؼیت فَبٌ اكـبٌ امت: ثـ امبك كـُْگ ٔ مُت اف یک يخ

 ثّ ػُٕاٌ یک ؿكتبؿ آيٕعتّ ىؼِ تضًم کُُؼ. تب اَؼافۀ يطیغ ثبىُؼ ٔ عيَٕت ؿا

 

 :ايکبَبت ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی

 ْبی بیی إَتثب ػاؿَؼ کًک يیکُؼ تب اىغبٍی کّ اصنبك هـثبَی ىؼٌ ؿا  هؼاّرٍ رّاًی اجتواػی

 ؿا هبػؿ يینبفػ تب ػؿ فَؼگی عٕػىبٌ كؼبالَّ مٓى گیـَؼ. آَٓبعٕػ ػٔثبؿِ يـتجٔ ىَٕؼ ٔ 

 اصنبك يیکُُؼ تٕاَبئی  يُقٔیعٕػ ؿا ثّ ػالیم يغتهق کّ  ثـای اىغبٍی هؼاّرٍ رّاًی اجتواػی

 هبئى ًَبیُؼ.اؿتجبٓ  يیؼْؼ تب ػٔثبؿِ ثب عبَٕاػِ ٔ ػٔمتبٌ عٕػ

 يٕرٕػ ؿا ثب ييکم  اػـاُاكنـػگی، رنًی ٔ ػیگـ  اػـاُاؿتجبٓ ثیٍ  اػیهؼاّرٍ رّاًی اجتو

 ييکم يیگـػػ.يًکُّ صم  ْبی رنتزٕ يیکُؼ ٔ ثّ ػَجبل ػالیم اصتًبنی ٔ ؿاِػؿ فَؼگی 

 قادر بودن به برقراری روابط خوب 

 قادر بودن به حل اختالفات 

 خود و محیط اطراف خود قادر بودن به استفاده از منابع 

 داشتن یک زندگی با مفهوم 

 سنت ها، ارزش ها، سیاست، جنگ، دوران دیکتاتورها(اجتماعی ) ػٕايم 

 رفتار آموخته شده 

 اقلیمی ػٕايم 
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 تـتیت اىغبً ؿا ثب َوبٓ کًک يیکُؼ تب يُبثغ ىغٌ کيق ىٕػ ٔ ثّ ای هؼاّرٍ رّاًی اجتواػی ٍ

 ػٔثبؿِ يـتجٔ يینبفػ. هٕت ىبٌ

 یب  ػىٕاؿًَیتٕاَُؼ ؿاْی ثـای صم ييکالت كبيیهی کّ اىغبً  ثـای هؼاّرٍ رّاًی اجتواػی

 ثیٍ كـػی پیؼا کُُؼ، کًک کُُؼِ يیجبىؼ. يُبفػبت

 

  :هؼاّرٍ )طزسالؼول(فزآیٌذ

 ایٍ ثٕرٕػ يیآیؼ. يـارؼّ کُُؼِٔ  جبٓ کًک کُُؼِ صـكّ ای ثیٍ ييبٔؿػؿ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی یک اؿت

 ييبٔؿ ٔ يـارؼّ .ثـهـاؿيیيٕػ إٍل عبًاف پیـٔی  ك يٓبؿت ْبی عبً ييبٔؿ ٔـ امباؿتجبٓ ث

 ؿٔه ثٓتـ ٔ صًبیتی ؿا ثـای صم ييکالت يـارؼّ کُُؼِ پیؼا کُُؼ. ْى مؼی يیکُُؼ تب کُُؼِ ْـػٔ ثب

گـ هْبٔت کُُؼِ ٔ َیق َيبٌ ػاػٌ عٕػ ثّ ػُٕاٌ یک ىغٌ  ييبٔؿ ثبیؼ اف تجؼیم ىؼٌ ثّ یک ََیضت

ثب ييکالتو  وبثهّکًک کُؼ تب یک ؿاِ ثـای ي يـارؼّ کُُؼِـ رهٕگیـی کُؼ. ٔظیلّ أ ایٍ امت کّ ثّ ثـت

 يخجت پیؼا کُؼ.ٔ ثّ یک ؿٔه عٕة 

 ،ِييبٔؿ ٔ يـارؼّ کُُؼِ ثب ْى یک ؿاثطّ صـكّ ای، کًک کُُؼِ ٔ ثباػتًبػ ایزبػ  ػؿ رـیبٌ ييبٔؿ

 يیکُُؼ.

  ٔ آَٓب ،ؿا ػؿک کُُؼ يـارؼّ کُُؼِؼیت ػؿٌٔ ٔ ؿَذ ْبی يیغٕاُْؼ کّ ٔاه يـارؼّ کُُؼِييبٔؿ 

چّ کبؿی ثبیؼ ثکُؼ تب ّٔؼیت عٕػ ؿا تـییـ ػْؼ یب ثٓجٕػ ثغيؼ ٔ ثّ يـارؼّ کُُؼِ يیغٕاُْؼ ػؿیبثُؼ کّ 

 ایٍ تـتیت اصنبك ثٓتـی ػاىتّ ثبىؼ ٔ ػٔثبؿِ ػؿ یک فَؼگی كؼبل مٓى گیـػ.

 ِامتلبػِ کُؼ آَٓبآيٕفػ تب چگَّٕ اف يیٔ یبكتّ ؿا ػؿيـارؼّ کُُؼِ يُبثغ عٕػ  ،ػؿ كـآیُؼ ييبٔؿ 

 ًْٔچُبٌ ظـكیت ٔ تٕاَبیی ْبی عٕػ ؿا اَکيبف ػْؼ.

 ِيیگیـػ کّ چگَّٕ اعتالكبت ؿا صم کُؼ ٔ چگَّٕ اؿتجبٓبت عٕة  یبػ يـارؼّ کُُؼِ ،ػؿ كـآیُؼ ييبٔؿ

 .ایزبػ کُؼ

 ِٔثبؿِ ثـ فَؼگی عٕػ تبحیـ ثگؾاؿػ ٔ فَؼگی یبػ يیگیـػ کّ أ يیتٕاَؼ ػ يـارؼّ کُُؼِ ،ػؿ كـآیُؼ ييبٔؿ

 )ثٕرٕػ آٔؿػٌ صل اَنزبو ػؿ فَؼگی( عٕػ ؿا ثـ امبك اؿفىٓبی عٕػه ىکم ػْؼ

 ِهجٕل کُؼ ٔ هبػؿ  ،ثّ ٔی اتلبم اكتبػِ امتکّ  ؿا مؼی يیکُؼ تب چیقی يـارؼّ کُُؼِ ،ػؿ كـایُؼ ييبٔؿ

 يیيٕػ کّ آٌ ؿا ػؿ ثیٕگـاكی عٕػ ثگُزبَؼ.

 ارتًبػی مؼی يیکُؼ تب كبيیم ٔ اػْبی كبيیم ؿا ثّ ػُٕاٌ یک يُجغ صًبیتی يٓى ػؿ  ييبٔؿِ ؿٔاَی

 ييبٔؿِ ػعیم مبفػ.

  ثضج  آَٓبؿا کيق يیکُیى ٔ ثب أ ػؿ يٕؿػ  يـارؼّ کُُؼِػؿ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی، اؿفىٓبی

عیهی  تبٌيغٍَٕب" ػؿ اكـبَنایٍ ثغو يیکُیى. مپل أ يیتٕاَؼ ثـ امبك اؿفىٓبی عٕػ ػًم کُؼ. 

ثـعالف اؿفىٓبی عٕػ ػًم  يـػو اف مجت ؿـٔؿ ٔ يجبْبت يزـٔس ىؼِ عٕػ، فیـا اؿهت يٓى امت

 يیکُُؼ.
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 :لذم ُای اّل

تبثهیت ٔ ْیچ ػَب یب َؼاىتّ ثبیؼ ػؿک کُؼ کّ ؿاِ مـیؼی ثـای ثٓجٕػ ّٔؼیت ٔی ٔرٕػ  يـارؼّ کُُؼِ

 .أ ؿا تؼأی کُؼ "تب كٕؿا ٔرٕػ َؼاؿػ ربػٔیی

 أل ػجبؿتُؼ اف هؼو ْبی: 

ٔ تّٕیش ػاػٌ ثّ يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ يٕرٕػِ اكقایو آگبْی يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ ييکالت  .1

یک ّٔؼیت ؿیـَٕؿيبل  اػـاُ ٔی ػکل انؼًم ْبی َٕؿيبل ػؿ ثـاثـ ایُکّ ثنیبؿی اف

 .يیجبىؼ

ىغَی بیؼ. اگـ ثّ يـارؼّ کُُؼِ تّٕیش ػْیؼ کّ ػٔا ًَیتٕاَؼ ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ؿا صم ًَ .2

 بؿ مـػؿػی يیيٕػ ػٔا كؤ يیتٕاَؼثب یک ييکم عبً ػؿ فَؼگی عٕػ ػچ ىؼٌ ًّْیيّ ػؿ يٕار

 ،ثّ گَّٕ يخبل) ؿَذ ٔ ػؿػ ؿا ًَیتٕاَؼ اف ثیٍ ثجـػ اٍهی ، ٔنی ػهتکبْو ػْؼػـُ ٔی ؿا 

 .اف ثیٍ ثجـػ( ،ًَیتٕاَؼ تزـثیبت ىغَی ؿا ػؿ یک صبنت ػىٕاؿ یمـػؿػػٔای 

 

 ٍ رّاًی اجتواػی هفيذ اطت؟چزا هؼاّر

ػؿ ييبٔؿِ امت. يب ًْگی َیبف ثّ یک ىبْؼ ػبيم يًٓتـیٍ  يـارؼّ کُُؼِاؿتجبٓ اَنبَی ثیٍ ييبٔؿ ٔ 

ٔ تزـثّ کـػٌ ييبْؼِ کّ تزـثّ کـػِ ایى، ػاؿیى.  ْبیکّ ػؿ فَؼگی يب اتلبم اكتبػِ یب چیق ْبیثـای چیق

 يطًیٍایٍ کًک يیکُؼ تب ىغٌ عٕػ يـتجٔ ىٕیى.  تبکًک يیکُؼ تب ثّ اصنبم ،ييبٔؿاف مٕی  ًْؼنی

 ىٕػ کّ اصنبمبت ٔ تزـثیبتی کّ ثـای ٔی اتلبم اكتبػِ امت ٔاهؼی امت.

اَقٔا ثّ مـ  ػؿػؿ ػاعم عبَٕاػِ عٕػ يـاکق ييبٔؿِ يـارؼّ يیکُُؼ بَی کّ ثّ گ يـارؼّ کُُؼِثنیبؿی اف 

گـ كبيیم ثّ ػٔه ثکيُؼ. ایٍ تزـثیبت يؼًٕالً ثب ؿا اػْبی ػی آَٓبًَیغٕاُْؼ ثبؿ تزـثیبت  آَٓبيیجـَؼ. 

 ل ػؿ یک ّٔؼیت ثنیبؿ ػىٕاؿ.ٔاف ػمت ػاػٌ کُتـ ثّ گَّٕ يخبل. يیجبىؼاصنبك ىـو ًْـاِ 

آىُب ْنتیى. ػؿ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی ثـای چُؼ نضظّ،  یٓبیيب ًْگی ثب ؿَذ رؼایی ٔ اصنبك تُ

کّ  فيبَی يلیؼ ٔاهغ يیيٕػ ؼ. ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػییٍ يیـَٔاف ث بی رؼایی ثّ ٕٓؿ مضـآيیقػیٕاؿْ

ٔ ايکبَبت عٕػ ْب  تٕاَبییثّ ًْیٍ يُٕال ثب  ٔ عٕػيضیٔ ٔ ارتًبع  يـارؼّ کُُؼِ هبػؿ ىٕػ تب ثب عٕػ،

 :یٌیؼ امت کّ ػؿرـیبٌ ييبٔؿِ ػؿ تاله آٌ امتیى.صبنتی ٔ ایٍ ًْبٌ  ػٔثبؿِ اؿتجبٓ ثـهـاؿ کُؼ

  ٌيَئَٕیتاصنبك ػاػ  

 کـػٌ ىغٌ آؿاو 

 صًبیت 

 ٌٔهت گؾاىتٍ ثـای گٕه کـػ 

 ٌثب ػهت مٕال کـػ 

 َبو ثـػٌ ييکالت ثؼٌٔ تـك 

 کيق يُبثغ 

 كؼبل مبعتٍ ىجکّ ارتًبػی 

  ؿاْجـػ َٕييتـکب" ػؿیبكت ًَٕػٌ رٓبت یب  
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 یک اؿتجبٓ عٕة تٕمٔ يٕاؿػ فیـ تؼـیق يیيٕػ:

 ػاػ ٔ متؼ 

  ٔ تلبْىػؿک 

 ىكیجبیي ٍجـ ٔ 

 ؼ کّ يیغٕاْیؼ ثب ىًب آَطٕؿ ؿكتبؿ کُُؼٕٓؿی ؿكتبؿ کُی 

 ْبينٕٔنیت  تيـیک 

 ٌهبػؿ ثٕػٌ ثّ اػتًبػ کـػ 

  ّعٕػ اثـافهبػؿ ثٕػٌ ث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که مشکالت روانی اجتماعی دارند، اغلبا" اینکه زنده گی با ارتباطات خوب چه مفهومی دارد  یاشخاص

 آسان سخت است زیرا اغلب آنها ارتباط و دسترسی دیگرانبرای آنها تماس با  را باید دوباره تجربه کنند.

 احساسات خود ندارند. به

 

تمام ضرورت های که در باال برای ایجاد یک رابطه خوب و بااعتماد ذکر شد به اندازه زیادی وابسته به 

 مهارت های مشاور میباشد.
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 اّليَهؼاّرٍ 
 

I . جلظَ اّل 5طاختار 

 

ؼت ى کؼاو کتگٕؿی اف مُؼؿٔو ْب امتُؼ، ٔ ػؿیبثیؼ کّ يتؼهن ثّاػـاُ ؿا رنتزٕ ٔ پـمبٌ ًَبییؼ  (1

 پـمبٌ ًَبییؼ.ـا آَٔ تؼأی ، ػٔاو ْزًّ ْبی هجهی کؼاو اَؼافِ امت،ثّ  آَٓب

 اػـاُ  ؿـثبنگـی: چک نینت 

  ّکّ  ْبیثنیبؿ ثّ ػهت ثّ چیق اف چّ چیقی ؿَذ يیجـػ يب ثبیؼ يـارؼّ کُُؼِثـای ػؿیبكتٍ ایُک

 ثّ يب يیگٕیؼ گٕه ػْیى. يـارؼّ کُُؼِ

  ػؿ مطٕس يغتهق تّٕیش ػْؼ کّ  ػـاُايـیِ مؼی يیکُؼ ّٔؼیت ؿٔاَی عٕػ ؿا ثب تيـیش

 ػؿ فیـ ؽکـ ىؼِ امت: آَٓبثؼْی اف 

a) جظوی اػزاض - فشیکی 

  ٍعٕاة  ْبی ثی َظًیتبحیـ يیگؾاؿػ ٔ ىبيم عنتگی ٔ  كقیکیثـ رنى ٔ ػًهکـػ  اػـاُای

 يیيٕػ.

  ایزبػ يیکُُؼ.رنًی  اػـاُيٓى امت کّ ثّ عبٓـ ػاىتّ ثبىیى کّ يـیْی ْبی ؿٔاَی اؿهت 

b) ُيجاًی اػزاض - احظاطی 

 رگـعَٕی یب تـك 

c)  ػٌاختی اػزاض - تفکز 

 .كکـ ایُکّ چیق ٔصيتُبکی اتلبم عٕاْؼ اكتبػ یب کنی ثّ ىًب ٍؼيّ يیقَؼ 

  ٔ ؿٔىٍ ًَٕػٌ ثطٕؿ ٔاّش ٔ ػؿ كکـ ييکم كـايٕىی 

d) رفتاری اػزاض - طلْک 

  ٍامت کّ ىغٌ اَزبو يیؼْؼ. ْبیکبؿثّ يـثٕٓ  اػـاُای 

e) ادراکی  اػزاض - تخيل  

  امت کّ  ْبیٔ ىبيم ىُیؼٌ ٍؼاْب ٔ یب ػیؼٌ چیقثـيیغیقػ  اف اػْبی صٕامیایٍ ييکم

 (ثـمبيبت)ثيَُٕؼ ٔ یب ثجیُُؼ ػیگـاٌ ًَیتٕاَُؼ 

 ثب ٔی ييٕؿِ کُیؼ. اکتـ ثلـمتیؼ ٔ ػؿ يٕؿػاگـ الفو ثبىؼ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثّ ػ 

 

فای ؿٔاَی ارتًبػی پيت اػـاُ ػبيم امتـك کؼاو ٔ ييکم ؿارنتزٕ کُیؼ. آیب  اؿتجبٓ ثیٍ اػـاُ (2

ػؿ  فای اٍهی ؿا ييغٌ کُیؼ. ٔ یب ػؿ اؿتجبٓ فيیُّ ای ثب اػـاُ امت؟ ػٕايم امتـك ٔرٕػ ػاؿػ

اػِ ٔ صًبیت كبيیم ثـ فَؼگی ؿٔفاَّ يـیِ ٔ يیقاٌ ػؿگیـی عبَٕ يٕؿػ يیقاٌ تبحیـ اػـاُ

 ٍضجت ًَبئیؼ.

  ؼ.ؿثٔ ػْی ػًؼِرنًی ؿا ثّ ييکم  اػـاُايکبٌ، ػؿٍٕؿت 

  ؟ثـای أنیٍ ثبؿ، چّ ٔهت ایٍ اػـاُ تظبْـ ًَٕػ 
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 ىؼِ ثٕػ؟ عبً ؿًَٔب تـییـآیب کؼاو  ػؿ آٌ فيبٌ چّ اتلبهی ػؿ فَؼگی ىًب ؿط ػاػِ ثٕػ؟ 

  ٌرنتزٕ کُیؼ کّ ایٍ اػـاُ چّ ٔهت ظبْـ يیيَٕؼ ٔ چّ ٔهت ظبْـ ًَیيَٕؼ. آیب ظٕٓؿ آ

ٔهتی ظبْـ  اػـاُ ،ثّ گَّٕ يخبلیُؼ.)ثٕرٕػ يیآ يتٕهغ امت یب ثّ ٕٓؿ اتلبهی ٔ ؿیـيُتظـِ

 عبَٕاػِ ىْٕـه ؿا يالهبت يیکُُؼ.( آَٓبيیيَٕؼ کّ 

  کُیؼ.پیؼا کّ ػؿ ػوت ایٍ ًّْ هـاؿ ػاؿػ ؿا  یييکه ًَبییؼکٕىو 

  ٔهتی کّ ييکم ٔرٕػ ًَیؼاىتّ ثبىؼ چّ اصنبمی  یب کّ اػـاُ ًَبیبٌ يیيَٕؼ ُْٔگبيی

اصنبك مـػؿگًی ی ثّ عبَٕاػِ عٕػ ٔ عبَٕاػِ ًْنـه ثیٍ ٔكبػاؿ)ىبیؼ يـارؼّ کُُؼِ  ػاؿیؼ؟

 يیکُؼ(

  ،آَٓبؿا ييغٌ کُیؼ ٔ اف  آَٓباگـ ػٕايم امتـك فای ؿٔاَی ارتًبػی ػیگـی َیق ٔرٕػ ػاؿَؼ 

 َبو ثجـیؼ.

 

 آيٕفه ؿٔاَی ثؼْیؼ.يـارؼّ کُُؼِ ٔ ييکم ثّ  اػـاُػؿ يٕؿػ اؿتجبٓ ثیٍ  (3

کُیؼ ٔ ثب يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ ىکبیت ػًؼِ ثّ ىُبمبیی ًْـاِ ثب يـارؼّ کُُؼِ ىکبیت ػًؼِ ٔی ؿا  (4

 تٕاكن ثـمیؼ.

 .ثیٍ ػـُ، ييکم ٔ ىکبیبت ػًؼِ كـم هبئم ىٕیؼ 

 ثبىُؼ. یيخم مـػؿػ ػکایات جظویيًکٍ امت  اػزاض 

 يًکٍ امت اؿتجبٓ َب يُبمت ثب عبَٕاػِ ًْنـ ثبىؼ. هؼکل 

  يیتٕاَؼ اؿتجبٓ َبيُبمت ثب ىْٕـ ثبىؼ.ػوذٍ ػکایت 

 

 

 

 

 

 

 

 ثّ تٕاكن ثـمیؼ. ت ػًؼِؿاِ صم يُبمت ثـای ىکبی ثب يـیِ ػؿ يٕؿػ (5

  ًَّْچُیٍ يـارؼّ کُُؼِ ایٍ اصنبك ؿا ػاىتّ ثبىؼ کّ ایٍ ؿاِ صم  ثبىؼؿاِ صم ثبیؼ ٔاهغ ثیُب ٔ

 .ثبيلٕٓو امت

  تـییـ هبثم ييبْؼِ ثٕرٕػ آیؼ. يـارؼّ کُُؼِثبیؼ ػؿ اصنبمبت 

 ثّ يـیِ َؼْیؼ. ػ ؿا ػؿ يٕؿػ ىکبیت ػًؼِعَٕظـ  ّنطلبً يٕاظت ثبىیؼ ک 

 

ػًؼِ چّ کبؿی ثـای ثـػاىتٍ هؼو أل ثـای صم ىکبیت ثغٕاْیؼ کّ ایٍ رًهّ ؿا ثگٕیؼ: "اف يـیِ  (6

 عٕػ ثبیؼ اَزبو ػْى"

 شکایت عمده را نام ببرید.

 شکایت عمده چیست:

 .کلی شخص را، بیش از همه مختل میکند یکه عملکرد روزانه و ارضا تقسمت عمده و مهم مشکل اس

 ه میشود.کاست دیگراگر شکایت عمده برطرف شود، از شدت مشکالت 
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  ّکًک عٕاْؼ کـػ کّ کًتـ اصنبك َبتٕاَی کُؼ ٔ اصنبك ایُکّ ػٔثبؿِ يیتٕاَؼ  يـارؼّ کُُؼِایٍ ث

 اؿ ثبىؼ ثـای أ ایزبػ ىٕػ.ثـ فَؼگی عٕػ تبحیـگؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثب يـارؼّ کُُؼِ، ثّ تٕاكن ؿمیؼیؼػًؼِ  ؿٔی یک ؿاِ صم ثـای ىکبیت يـارؼّ کُُؼِثؼؼ اف ایُکّ ثب   (7

 .یکزب ؿاِ ْبی ؿمیؼِ گی ثّ ایٍ ؿاِ صم ؿا رنتزٕ کُیؼ

 ّایٍ ثّ ایٍ يؼُب امت ک: 

 

 

 

 

 

کّ ػؿ  ؿا ْبیتٕاكن کـػِ ایؼ ٔ چیق آَٓبکّ ؿٔی  اؿ ْبیؿا کّ ىُیؼِ ایؼ، چیق ْبیػؿ آعـ رهنّ چیق (8

 کُیؼ.، عالٍّ کـػِ ایؼ ثضج آَٓبيٕؿػ 

  ِايکبٌ نطلبً ػٔثبؿِ  ػؿٍٕؿتکّ ىًب ػؿ ٕٓل ایٍ رهنّ ىُیؼِ ایؼ،  ْبیػؿرـیبٌ تيـیش ػیؼگب

ظٕٓؿ صبالت )اػـاُ رنًی ػؿ کؼاو  اػـاُ رنًی ؿا ثّ ييکم ٔ ىکبیت ػًؼِ اؿتجبٓ ػْیؼ.

 ّ اتلبهی اكتبػِ ثٕػ فيبَی کّ اػـاُ ثـای ثبؿ أل ىـٔع ىؼ؟(يیکُُؼ؟ چ

 

ىکبیت ػًؼِ  تب رهنّ ثؼؼی ثّ ػُٕاٌ هؼو ْبی أل ثـای ثـٓـف کـػٌ يـارؼّ کُُؼِؿا کّ  ْبیچیق (9

تب ثـ  يـارؼّ کُُؼِييغٌ کُیؼ. ایٍ یؼُی پیؼا کـػٌ ايکبَبت ٔاهغ گـایبَّ ثـای  ،يیتٕاَؼ اَزبو ػْؼ

ـ ثگؾاؿػ ٔ یب َگـه يتلبٔتی َنجت ثّ کم ييکم عٕػ پیؼا کُؼ. ایٍ ىبيم يـاهجت ّٔؼیت يٕرٕػ تبحی

 اف عٕػ َیق يیيٕػ.

 

ػؿ يٕؿػ اْؼاكی کّ ثب يـارؼّ کُُؼِ ثب ىًب کبؿ کُؼ.  رهنّ 5اَگیقِ ػْیؼ تب ثـای  يـارؼّ کُُؼِثّ  (10

  ًَبییؼتٕاكن يی عٕاْیؼ ثـمیؼ،  آَٓبرهنّ ثّ  5ػؿ ٓی ایٍ 

 

 ؿا ثب ْى اؿفیبثی کُیؼ. أ، ثٓجٕػی یب ػؼو ثٓجٕػی يـارؼّ کُُؼِپیيـكت  هنّر 5ثؼؼ اف ایٍ  (11

a) یک رفتار جدید را آزمایش کردن 

b)  اجتناب کردن زیان آوراز رفتارهای 

c)  سازی مجدد( چوکاتاز یک منظر جدید دیدن )موقعیت را 

 قانون

 که به درستی مشکل و شکایت اصلی مراجعه کننده را درک کرده اید و مطمئن شوید که  مطمئن شوید

 برداشت مراجعه کننده از مشکلش را به خوبی فهمیده اید.

   با مراجعه کننده همدردی کنید، مراجعه کننده باید این تجربه و احساس را داشته باشد که توسط

 مشاور درک و احساس شده است.

  راه حل ها تمرکز کنید، زیاده از حد بر مشکالت تمرکز نکنید.سپس بیشتر بر 
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 ؿا ؿارنتـ کُیؼ ٔ گقاؿه کٕتبْی ثُٕینیؼ.يـارؼّ کُُؼِ  (12

 

 عبتًّ ػاػٌ (13

  ِاف فيبٌ ىـٔع ييبٔؿِ ثـؿمی کُیؼ.أ ؿا تـییـات ٔ پیيـكت ْب ػؿ فَؼگی  يـارؼّ کُُؼًِْـا 

  ٍييکالت َگبْی ثیبَؼافیؼ ٔ تـییـات ؿا ثـؿمی کُیؼ. ُاػـاػٔثبؿِ ثّ اؿتجبٓ ثی ٔ 

 ثّ ىکبیت اٍهی َگبِ کُیؼ ٔ تالىٓب ٔ مًٓگیـی يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثـای کبْو ىکبیت اٍهی 

 هؼؿ کُیؼ. اه،

  یبػ گـكتّ امت ٔ چگَّٕ  ی ؿاْبیثـؿمی کُیؼ کّ ػؿ ٓی ایٍ رهنبت أ چّ چیق يـارؼّ کُُؼِثب

 یی ْب ٔ ؿكتبؿْبی رؼیؼ امتلبػِ کُؼ.يیتٕاَؼ ػؿ آیُؼِ اف تٕاَب

  ّييکم ػٔثبؿِ ثبف اػـاُآًیُبٌ ػْیؼ کّ يیتٕاَؼ ػٔثبؿِ يـارؼّ کُؼ. يًکٍ  يـارؼّ کُُؼِث ٔ 

 َجبىؼ. آَٓبگـػَؼ ٔ يًکٍ امت أ ػٔثبؿِ هبػؿ ثّ مبفگبؿی ثب 

 ه، فَؼگی عٕػ ينٕٔنیتثـای گـكتٍ  يـارؼّ کُُؼِ ؿا ػؿ يٕؿػ تٕاَبیی ٔ عٕػيغتبؿی ٔی

 ؼ مبفیؼ.يتوبػ

  ػؿ فَؼگی ؿٔفيـِ عٕػ امتلبػِ کُؼ آَٓبٔ ایُکّ چطٕؿ يیتٕاَؼ اف  ؿا يـارؼّ کُُؼِػٔثبؿِ يُبثغ، 

 يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ.

  ػاؿػ یاصنبمچی ػؿ يٕؿػ عتى تؼأی ٔ ييبٔؿِ  يـارؼّ کُُؼِثجیُیؼ. 

  ّييبٔؿِ ؿا عتى کُیؼ يـارؼّ کُُؼِثب َيبٌ ػاػٌ اصتـاو ث. 

  ٌبت ؿا ثّ ٕٓؿ عالٍّ حجت کُیؼ.رهنرـیب 

 

II .جلظَ اّل 5تزای هذاخلَ ای هْثز در  ُا تکٌيک: 

 در رفتارتغييز هذاخالت هفيذ تزای کؼف هؼکالت، ًگزع ُا ّ اهکاًات تزای  (1

a)  یب تؼزجی ؿیـيتـهجّمٕاالت 

 اگـ ييکم ىًب اييت اف ثیٍ ثـٔػ أنیٍ کبؿی کّ كـػا ٍجش اَزبو يیؼْیؼ چینت؟ 

  ،؟كـفَؼ تٕ چّ عٕاُْؼ کـػ ٔ بَىعىْٕـ 

 ؟چگَّٕ ػکل انؼًم َيبٌ عٕاُْؼ ػاػ 

  مبل ثؼؼ اف ایٍ  5چّ کنی ثیيتـ تؼزت عٕاْؼ کـػ ٔ فَؼگی ىًب ػؿ یک مبل، ػؿ

 ؟چگَّٕ عٕاْؼ ثٕػ

  اگر مشاوره بیشتری ضرورت است مراجعه کننده باید به مشاور روانی اجتماعی در مرکزCHC 

 شود. ارجاع

  اگر بهبودی چشمگیری حاصل شده است، مشاوره در اینجا ختم میشود و مراجعه کننده میتواند از

 مزایای گروه های حمایتی و دیگر فعالیت های روانی اجتماعی در جامعه بهره مند شود.
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b)  صبالتی ؿا ثب يـارؼّ کُُؼِ تَٕؿ کُیؼ کّ اىغبً ػیگـ ػؿ چُیٍ يٕهؼیتی چگَّٕ ػکل

 .عٕاُْؼ ػاػانؼًم َيبٌ 

c) کّ ػوبیؼ يتلبٔتی  )ثّ كَم صبالت يغتهلّ ایگٕ يـارؼّ کُیؼ( لی اف ىغٌ ؿاثغيٓبی يغته

 .ػؿ يٕؿػ ایٍ صبنت ػاؿَؼ ىُبمبیی کُیؼ

 ؟ثـؿمی کُیؼ ثغيٓبی يغتهق چّ عٕاُْؼ گلت 

  تـ امت. تيٕین کُُؼِ يـارؼّ کُُؼِثـؿمی کُیؼ کؼاو ثغو ثـای 

d)  ارـا کُیؼ. الیچْکی خٔ یک  يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثیٍ رّل پلی )ًمغ تاسی(یک 

  ّؿا تيٕین  يـارؼّ کُُؼِأ ؿا يیيُبمؼ ؿٔثـٔی أ يیُيیُؼ ٔ مپل  يـارؼّ کُُؼِکنیک

 کُیؼ تب یک يکبنًّ تغیهی ؿا ثب ػٔمت، يبػؿ، كـفَؼ یب کبکبیو ػاىتّ ثبىؼ.

 

 

 

 

 

 

e) يؼاعالتی ثـای تيٕین ؿكتبؿ رؼیؼ 

 ْبی يلیؼ ثـای ييبٔؿ ػجبؿتُؼ اف:ؿاْکبؿثؼْی اف 

 ؼیؼ ؿا ثب تبکیؼ ٔ تَٕؿ کـػٌ ػٕاهت ؿكتبؿ رؼیؼ ٔ هؼیًی تيٕین کُیؼ.ؿكتبؿ ر 

  ؿكتبؿ رؼیؼ ؿا ثـؿمی کُیؼ.ٓـفانؼًم 

 َّٕآٌ ؿا اَزبو عٕاْیؼ ػاػ؟ ىًب اکٌُٕ ثّ عبَّ يیـمیؼ، ثؼؼ اف ایٍ رهنّ َنجت ثّ  چگ

 ٔرٕػ عٕاْؼ ػاىت. ٓبیمبثن ػهیوب چّ تلبٔت

 ٌآفيبیيی ثّ  ىجیّ یک ؿكتبؿ ُُؼِ چیقی ؿايٕهؼیت ْب يـارؼّ ک چُیٍ ثب تَٕؿًَٕػ

ٔاهؼی عٕاْؼ  رؼیؼ ػؿ فَؼِ گی ثبػج تيٕین ؿكتبؿصیج تًـیٍ اَزبو عٕاْؼ ػاػ. ایٍ 

 ىؼ.

  َگبِ کُیؼ. ػًم کُیؼ ٔ ثّ يٕهؼیت ثب ػیُکٓبی ؽؿِ ثیُی ييغٌثنیبؿ 

 یٍ کبؿ ؿا چطٕؿ اَزبو عٕاْیؼ ػاػ؟نطلب ثّ يٍ ثب رقئیبت ثگٕییؼ ا 

  ،يـارؼّ کُُؼِ ثغيیؼٌ(ػًٕيیت تؼًیى )ػًم کُیؼ ٔ عبٍتبً ييغٌ يٕاظت ثبىیؼ  ٔ

 کّ ثب "يٍ" ىـٔع ًَیيَٕؼ ؿا کيق کُیؼ. ْبییب رًهّ 

  ثپـمیؼ آیب اصنبك يیکُؼ کّ هبػؿ ثّ اَزبو ایٍ کبؿ امت. يـارؼّ کُُؼِينتویًبً اف 

 ػ ػاؿػ کّ یب چیقی ٔرٕ؟ آیب اصنبك يیکُیؼ کّ هبػؿ ْنتیؼ کّ ثّ ایٍ ؿٔه ؿكتبؿ کُیؼآ

 تـك ػاىتّ ثبىیؼ. ،ثّ ػُٕاٌ َتیزّ َيبٌ ػاػٌ چُیٍ ؿكتبؿ رؼیؼی ،ٌىًب اف آ

 ثبفؿمی کُیؼ ٔاهؼیت اف ثب تَٕؿ کـػٌ يٕهؼیت اف هجم، ىًب يیتٕاَیؼ تب صؼٔػی. 

  ،ىًب امتلبػِ يیکُؼ، مؼی َکُیؼ کّ  يـارؼّ کُُؼۀکّ  ٍضجت کُیؼفثبَی ثّ نطلب َکتّ آعـ

 .ثبْٕه تـ اف أ ثبىیؼ

 

 

 

 

یی بعد از اینکه یک رفتار جدید یا رفتار کمتر آسیب زننده در شخص به عنوان یک امکان خوب شناسا

 شد، مشکل این است که تا چه حد این رفتار میتواند در زندگی واقعی مدغم شود.

 .به توافق برسیدبرای انجام کارخانگی با مراجعه کننده 
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f)  ِيیتٕاَؼ اف يـارؼّ کُُؼِ ثـای اَزبو ػاػٌ ثغٕاْؼ( کّ ييبٔؿ ْبیکبؿعبَگی )ایؼ 

 ثبهی ثًبَؼ؟ ،اف فَؼگی ىًب ثبیؼ ًْبَگَّٕ کّ ْنت ٓبیچّ ثغي ،نطلب ثـؿمی کُیؼ 

 ایٍ مٕال کًک يیکُؼ تب کبٌَٕ تٕرّ ؿا اف ييکم ثّ يُبثغ اَتوبل ػْیى. ُذف: 

 يتکـؿ ػیٍ . ػؿ ثـاثـ ٔهٕع يتؼزت ثنبفیؼ ـيُتظـِكبيیم عٕػ ؿا ثب یک ؿكتبؿ ؿی

ييکالت ػکل انؼًهٓبی يتلبٔتی َيبٌ ػْیؼ ٔ ػکل انؼًم ْبی ػیگـ اػْبی كبيیم ٔ 

 .يتٕرّ ثبىیؼاصنبمبت عٕػتبٌ ؿا 

 :ىکنتٍ میکم ؿكتبؿ ٔ ػکل انؼًم ْبی ػبػتی ٔ ثبفکـػٌ ػؿی ثـای ايکبَبت  ُذف

 رؼیؼ.

 گـیّ کـػٌ، كـیبػ فػٌ، ؼًٕال" هجم اف ظٕٓؿ اػـاُنطلب ػهیوب" اؿفیبثی کُیؼ کّ ي( 

 ىکبیت کـػٌ ٔ نت کـػٌ( چّ يیکُیؼ؟ اَتوبػ کـػٌ،

 :يیيٕػ. ایٍ ؿٔه آگبِ ىؼٌ اف ایُکّ کؼاو يضـک ْب ثبػج پیؼا ىؼٌ اػـاُ  ُذف

 ثـای ارتُبة اف ایٍ يضـک کّ يـارؼّ کُُؼِ امتـاتژی ْبی ؿا ًْچُیٍ کًک يیکُؼ

 ْب اَکيبف ػْؼ.

 ؿايجغو هجم اف عٕاة، ارتُبة اف آبؿ رؼیؼ يـاهجت اف عٕػ يخم اَزبو ػاػٌ تًـیُبت ؿكت

یُؼِ صؼاهم مّ ثبؿ آنطلبً مؼی کُیؼ تب ْلتّ  ٍؼيّ ؿمبَؼٌ ثّ عٕػ ٔؿیـِ ؿا تيٕین کُیؼ.

 ایٍ تًـیٍ ؿا اَزبو ػْیؼ.

 :َٕػبػات تؼؿیزی ٔ تيٕین ىغٌ ثـای ایزبػ ػًهکـػ هبثم اػاؿِ مبعتٍ  ُذف. 

 

 غ رفتار آطية سًٌذٍ کاُ (2

a) کبْو ؿكتبؿ آمیت فَُؼِ یب تـک آٌ ثّ ٕٓؿ کبيم 

 عبَى(  : اگـ يّٕٕػی ػًؼِ ثضج عبَٕاػِ ؿا، ؿكتبؿ ثؼ عبَٕاػِ ًْنـثّ گَّٕ يخبل(

تُٓب کبؿی کّ ثبیؼ ثکُیؼ ایٍ امت کّ ػؿ ٓی مّ ْلتّ اٍالً ػؿ ایٍ يٕؿػ  تيکیم يیؼْؼ،

 ٍضجت َکُیؼ

 ز تاػٌذ.طْاالت هيتْاًٌذ تَ صْرت سی 

  ثبیؼ ػؿ  آَٓبْلتّ ػؿ يٕؿػ آٌ ٍضجت َکُؼ؟  3چّ اتلبهی عٕاْؼ اكتبػ اگـ عبَٕاػِ ثـای

 يٕؿػ ينبئم ٔ ييکالت يـثٕٓ ثّ عٕػىبٌ ٍضجت کُُؼ.

  ٌيٕاػ َيّ ثکيیؼ.)مگـت  5، كؤ مگـت 10کبْو ؿكتبؿ آمیت فَُؼِ: ثّ ربی کيیؼ

 ...(ٔؿیـِل ٕٓ، هًبؿثبفی، انکآٔؿ

b)  ثؼْی يٕاهغ عبً اف آٌ امتلبػِ ىٕػ. ػؿ ثب اصتیبٓ ٔ تُٓب :يتُبهِيؼاعالت 

 .مؼی کُیؼ ثیيتـ ىجیّ ْى اَزبو ػْیؼ 

  تًَیى گیـی ثـای  يـارؼّ کُُؼِایٍ امت کّ ثؼؼ اف آٌ ثـای  يـارؼّ کُُؼِكبیؼِ آٌ ثـای

 مبٌ تـ امت.آػاػٌ یب َؼاػٌ ؿكتبؿ آمیت فَُؼِ تـییـ 

 

  هطالؼَ یک ّالؼَ: 

ػؿ يٕؿػ ایٍ  ينبیم کٕچک ييکالت ػاؿػ. يٕؿػ ًیى گیـی، صتی ػؿؿ تَػ یيـػ رٕاَ

ُْگبيی کّ  يینبفػ. يیتٕاٌ ثّ أ گلت: عٕػ ؿا َگـاٌ ٔ يتـػػ کـ يیکُؼ،يّٕٕػبت فیبػ ك
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یب  کُیؼ.ٍضجت ثگیـیؼ نطلبً ػؿ يٕؿػ آٌ ثب ػیگـاٌ يلَالً  ػؿ ثبؿِ يّٕٕع َٕی ثبیؼ تًَیى

 يبِ آیُؼِ ْـگق ًْنـ عٕػ ؿا نًل َکُیؼ."ػؿ ٓی کّ ييکالت رُنی ػاؿػ: " یيـػ

 

c) ثب اَزبو یک يـامى تيـیلبتی َيبٌ ػْیؼ. ؿا ثّ ؿكتبؿ رؼیؼ یآمیت فَُؼِ هجه اَتوبل اف ؿكتبؿ 

 اَتوبل اف یک يـصهّ َيبَؼُْؼِ ؿ يیجبىُؼ ٔنیک ْنتُؼ کّ يؼُبػإتيـیلبت، کبؿْبی مًج 

مبَُؼ کّ تٕمٔ انلبظ ثّ آٌ صؼ ثیبٌ يؼُی ٔ يلٕٓيی ؿا ثّ يب يیـ آَٓب. اَؼثّ يـصهّ ػیگـ

 .ىؼِ ًَیتٕاَؼ

 َظى عبً اَزبو يیيَٕؼ یک ثب . يؼًٕالً ِ، افػٔاد ٔؿیـرُبفِتيیغ : يـامى ثّ گَّٕ يخبل 

ىبيم اَزبو ػاػٌ کبؿْبی عبٍی يیجبىُؼ. فَؼگی ؿٔفاَّ يب پـ اف يـامى تيـیلبتی کّ 

 ...ِٔؿیـمالو.... عٕة ْنتیؼ.... ، اصٕانپـمی ثب کنی: امت

  اَتوبل ثبالی نیک امتلبػِ يیکُیى تب ٕمًجتـییـ ثـای َيبٌ ػاػٌ یک  آَٓبػؿ ييبٔؿِ يب اف

 تبکیؼ کُیى. ،اف یک يـصهّ ثّ يـصهّ ػیگـ

 

امکیقٔكـَیب تيغیٌ ىؼِ ثٕػ فیـا أ ثب رٍ ْب ٍضجت  یػٔىیقِ رٕاَ هطالؼَ یک ّالؼَ: 

ؿا ثّ  پنـ کبکبیو أ .عیهی ثؼی ػاىتتزـثّ  ،ٍضجت کُؼهجم اف ایُکّ أ ثب رٍ ْب . يیکـػ

کّ تًبو كبيیم أ  یثب يـػؿا کّ  ػُٕاٌ یک ػعتـ ثؼاعالم، ياليت کـػِ ثٕػ. أ ػکنی ػعتـ

کّ ػعتـ ًْـاِ آٌ يـػ ؿاثطّ ػاؿػ. عٕىجغتبَّ ثٕػ  ٔ گلتّ ِؿا يیيُبعتُؼ، ثّ ًّْ َيبٌ ػاػ

بكتُؼ کّ ایٍ یک هَّ مبعتّ ىؼِ تضوین ػؿیپل اف  آَٓبكبيیم ایٍ ػامتبٌ ؿا ثبٔؿ َکـػَؼ. 

اَزبو ػاػِ ثٕػ ٔ ًَیغٕامت  تٕمٔ ایٍ پنـ امت فیـا ثچّ کبکب عٕػه یک کبؿ ىـو آٔؿ ؿا

ًْـاِ ثب ػعتـ رٕاٌ ثبهی يبَؼِ ثٕػ. ػعتـ ُْٕفکّ تُٓب ثبىؼ. ٔنی ثب ایٍ ًّْ اصنبك ىـو 

یک ػعتـ عٕة  ىـٔع ثّ ٍضجت کـػٌ ثب رٍ ْب کـػ. رٍ ْب ًْیيّ ثّ أ يیگلتُؼ کّ أ

ٌ ؿا ػؿ آپیيُٓبػ کـػ کّ تًبو ػامتبٌ ؿا ثُٕینؼ ٔ  ييبٔؿ ثّ أ ،ػؿ رهنّ ييبٔؿِ. امت

نیک ٕثغبؿی ثنٕفاَؼ. ػعتـ کبؿؾ صبٔی ػامتبٌ عٕػه ؿا ػؿ ثغبؿی اَؼاعت ٔ ثّ ٕٓؿ مًج

ْب ؿا تٕهق ػاػ ٔ ثّ عهن  ٌ ؿٔف ثّ ثؼؼ ػعتـ ٍضجت کـػٌ ثب رٍآىـو عٕػ ؿا مٕفاَؼ. اف 

 .ًَٕػ عٕػ ثبفگيت عٕة

 

 

 

 

َبگٓبَی، ُْگبيی  يبػؿه ٕٓؿ ػچبؿ ػؾاة ٔرؼاٌ ىؼِ ثٕػ فیـا یـػي :هطالؼَ یک ّالؼَ 

مى رُبفِ كٕت ىؼِ ثٕػ کّ أ ػؿ ٔالیت ػیگـی ييـٕل ثّ کبؿ ثٕػ. أ َتٕاَنتّ ثٕػ ثـای يـا

ّ چُیٍ اصنبك يیکـػ کّ ثؼْی مغُبَی ؿا کّ ْـگق ثًْ یٔيبػؿه ثّ عبَّ ثـگـػػ. 

 ثبیؼ ثّ أ يیگلت. يبػؿه َگلتّ ثٕػ،

 

 

تشریفات در این قضیه نوشتن داستان، آشکار ساختن و سپس سوزاندن آن بود که شرم او در آتش ناپدید 

 شد.

 میباشد. آناین مثال نوشتن نامه به مادر فوت شده و دفن ایده برای یک مراسم تشریفاتی در 
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 دیگز دیذ؟(تا دیذ )چگًَْ هيتْاى ػيي حالت را  طاسی هجذدچْکات  (3

a)  ّثب ایٍ تغُیک يؼاعهٕی ييبٔؿ ثّ ًْـاِ يـارؼّ کُُؼِ مؼی يیکُُؼ تب اتلبهبت ؿا اف یک َوط

ؿ آٌ يتلبٔتی ثّ ػٔچٕکبت ٔ ثّ ٕٓؿ مًجٕنیک  َگبِ يتلبٔت تـی ثجیُُؼَظـ ػیگـ ثب 

 يیگؾاؿَؼ.

 يیتٕاَُؼ يؼُبی ػیگـی ثّ عٕػ ثگیـَؼ فیـا  ،ػؿ َتیزّ ایٍ کبؿ، اتلبهبت ٔ صبالت فٔػگؾؿ

 کـػِ امت.تـییـ فيیُّ اػؿاکی 

 .مپل ػقت َلل اكقایو يییبثؼ ٔ ثّ ایٍ تـتیت تٕاَبیی عـٔد اف ييکم ثیيتـ يیيٕػ 

b) يزؼػمبفی چٕکبت اف تکُیک  یيخبن 

مبل ػاىت ثّ ٍٕؿت رجـی  16)ٔهتی کّ أ  اىتّ امتفَی کّ فَؼگی ثنیبؿ مغت ػ 

 ًْچُبٌ ٔ عبَّ ؿا َیق ثّ ػٔه ػاؿػکبؿْبی  ثبؿ كؼال" چٓبؿ ٓلم ػاؿػ، افػٔاد ًَٕػ،

ؿٔاثٔ ثنیبؿ ثؼ ثب كبيیم ىْٕـ ػاؿػ( ثنیبؿ گـیّ يیکُؼ ٔ ػؿ يٕؿػ ثغت ثؼ ٔ فَؼگی 

 ػؿػَبکو ىکبیت يیکُؼ.

ثـای يٍ ثنیبؿ تؼزت آٔؿ امت، "متلبػِ يیکُؼ مبفی يزؼػ، اچٕکبت ييبٔؿ اف تکُیک  

 .تب ثّ ايـٔف ثـآئیؼييکالت ىًب تٕاَنتّ ایؼ اف ػٓؼِ ًّْ ایٍ ، ىًب فٌ ثنیبؿ هٕی ْنتیؼ

صًبیت کـػِ ایؼ ٔ مؼی کـػِ  آَٓبؿا ثقؿگ کـػِ ایؼ، اف  آَٓبچٓبؿ ٓلم ثّ ػَیب آٔؿػِ ٔ 

َؼگی ػىٕاؿ عنتّ ىؼِ ایؼ ٔ ثّ ایؼ کّ يبػؿ ٔ ًْنـ عٕثی ثبىیؼ. اکٌُٕ ىًب اف ایٍ ف

اَؼافِ کبكی ىزبػت ػاىتّ ایؼ کّ ثـای پیؼا کـػٌ یک ؿاِ صم ثـای چگَٕگی مبفگبؿی 

 ثٓتـ، ثب ایٍ فَؼگی مغت پیو يب ثیبییؼ".

 

 

 

 
 

c) يخبل ػیگـ 

 کُتـٔلىؼیؼ  عیهیييکٕک ٔ ثی اػتًبػ امت ٔ ػؿَتیزّ أ ؿا ثّ ًْنـه عیهی  یيـػ 

 يیکُؼ.

، یک کـػِكبيیم عٕػ ؿا صًبیت تب  ّ ىًب ًّْ ربَجّ کٕىو ًَٕػِ ایؼيیجیُیى ک"ييبٔؿ 

ٔنی تَٕؿ کُیؼ  ٌ يب يیتٕاَیى ایٍ رًهّ ؿا اّبكّ کُیى"آ"ثؼؼ اف  ٔ پؼؿ عٕة ثبىیؼ ىْٕـ

 ًْنـ ٔ آلبل ىًب چّ اصنبمی ػاؿَؼ". کّ ػؿ ثـاثـ ایٍ ؿٔیّ ٔ کُتـٔل،
 

d) ّثنیبؿ يٓى امت ک: 

 کُیؼَیت ىغٌ ؿا اف ایٍ ؿكتبؿ ييغ ٌ 

 ؿكتبؿ ؿا ييغٌ کُیؼ. ثـػاىت اف 

 . تبحیـات ؿكتبؿ ؿا ييغٌ کُیؼ 

 يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ ػْیؼ. ثجیُیؼ ٔ ّٔؼیت ؿا 

 .مپل آٌ ّٔؼیت ؿا اف یک َوطّ َظـ ػیگـ ييبْؼِ کُیؼ 

  برداشت موجود  در مقابلسازی مجدد، یک دید کامال" متفاوت را  چوکاتبسیار مهم است که چنین
 از واقعیت، ارائه کند.

 سازی مجدد کنید. چوکاتناتوانی را به عنوان توانایی خاص حالت یک  به گونه مثال 
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 .دادٍ ًويتْاًينتغييز را  آًِا، سیزا ُظتين آًِافتي پذیزتَ حاالت سًذگی کَ هجثْر  (4

 هذاخالت هؼاّر: 

 اكتبػِ امت. يـارؼّ کُُؼِچّ اتلبهی ثـای  ثجیُیؼگٕه کُیؼ ٔ ّ ػهت ث 

 َيبٌ ػْیؼ. ًْؼنی 

 ؿا  ؿفْٔبی أآ، َیبفْب ٔ ل انؼًم ْبی ْیزبَی، اؿفىٓبی ىغٌْیزبَبت، ػک مؼی کُیؼ

، ػالین ٔ ػکل انؼًم ْبی ْیزبَی ػیگـ مینتى عبَٕاػِ کُیؼکٕىو ػؿک کُیؼ، ًْچُیٍ 

 کُیؼ.ػؿک اػْبی كبيیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػؿ فَؼِ گی أ چّ يلٕٓيی ػاؿػ.ثـؿمی کُیؼ کّ ایٍ ّٔؼیت رؼیؼ يـارؼّ کُُؼِثب ، 

  ؿا ثـؿمی کُیؼ. يـارؼّ کُُؼِيُبثغ 

  ّیبػ يیگیـػ. ْبیاف ایٍ اتوبهبت چّ چیق يـارؼّ کُُؼِثضج کُیؼ ک 

 کّ ًْـاِ ثب  یزبػ کُؼاگـه ؿا يـارؼّ کُُؼِ ؿا ٕٓؿی کًک کُیؼ کّ أ ػؿ عٕػ یک َ مؼی کُیؼ

 مبفگبؿی ثب ّٔؼیت ايکبٌ پؾیـ ثبىؼ. آٌ پؾیـه ٔ

 ٍػْؼ.تـییـ َگـه ٔ ؿكتبؿ أ ؿا  ،يیتٕاَؼ ثیُو ثـؿمی کُیؼ کّ چگَّٕ ای 

 

 احظاطات ّ اًزژی هٌفی تَ احظاطات ّ اًزژی هثثتتغييز  (5

ثـای ثبؿ  5 أ .وت يبَؼِ ؽُْی افػٔاد کـػػ ثّ ارجبؿ ثب یک يـػ یفٌ رٕاَ : هطالؼَ یک ّالؼَ 

ؿیبكت کّ ػ ؼ اف کيق اؿفه ْبی ػًین عٕػ یکزب ثب ييبٔؿ،ثؼٔی  ِ ثٕػ.ًَٕػتاله عٕػ کيی 

ثٕػ. صبال أ ایٍ عبَٕاػِ ؿا ػاؿػ ٔنی ایٍ  آَٓبػاىتٍ عبَٕاػِ ٔ يـاهجت اف  ْؼف يٓى أ ػؿ فَؼِ گی

ّ پؾیـكتٍ ایٍ هبػؿ ثٕاػِ اف آٌ چیقی کّ أ ػؿ رٕاَی آؿفٔ ػاىت يتلبٔت امت. ثؼؼ اف ایُکّ أ َعب

. أ ػثّ ىکم ػاػٌ فَؼگی عٕػ ثب ایٍ عبَٕاػِ ثـامبك اؿفه ْبی عٕػ کـ أ ىـٔع ّٔؼیت ىؼ،

ؿا ثب  یؿاثطّ عٕثکـػ ٔ صتی االيکبٌ کٕىو ًَٕػ  آؿبف ؿا ٕچکواف پنـ کػٔثبؿِ يـاهجت 

 ىْٕـه ثـهـاؿ کُؼ.

تطبیق کرده در مثال مرد شکاک نسبت به همسرش چگونه را وچک موارد باال تمرین: در یک گروه ک

 .میتوانید

 به عنوان مشاور ما نباید در این احساسات شریک شویم ولی باید  ،یدنمواظب باشید که قضاوت نک

 سیستم ارزشی ما نیستند. مطابق بهآنها را درک کنیم. حتی اگر آنها 

 شاور شما رابطه کمک کننده حرفه ای دارید که در آن از تمام به خاطر داشته باشید به عنوان م

مشکالتش با کمک به مراجعه کننده استفاده میکنید تا برای دانش، نگرش و احساس همدردی خود، 

 بهتر سازگار شود.

قضاوتمندانه  برخورددر مورد  ودر مورد داستان شخصی فکر کنید که در خانواده خود شنیده اید تمرین: 

اید. سعی کنید علل این را که شخص چرا اینگونه رفتارکرده است، جستجو کنید. از خود بپرسید  کرده

 داشته است. یاین شخص قبل و بعد از انجام این کار چه احساس
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  تَ کار گزفتي احظاطات خْب ّ هثثت در ّضؼيت سًذگی کًٌْی (6

 ػؿ رـیبٌ یب اَتٓبی ييبٔؿِ کّ اصنبك ثٓتـی ؿا ؿهجب" ييکم ػؿ ایٍ امت کّ يـارؼّ کُُؼِ ا

 ثّ عبَّ اف ػمت يیؼْؼ.ؿمیؼٌ  ِـا ثّ يضَآثؼمت يیبٔؿػ 

 ؿا ؽکـ يیکُیى کّ ایٍ اصنبك عٕة ؿا يبَؼگبؿ ثنبفػ: یؽیال" ايکبَبت 

  ػؿ يٕؿػ آٌ ٍضجت کُیؼ. ٔ آگبِ ثنبفیؼؿا  ایٍ اصنبمبت عٕػاف 

 " ثّ َظـ يیـمؼ، ىًب ػؿًْیٍ نضظّ اصنبك عیهی ثٓتـی ػاؿیؼ؟ ػؿ  ٕٓؿی کّمپل ثگٕئیؼ

 ؿا اصنبك يیکُیؼ؟ ٌآکؼاو هنًت اف ثؼٌ عٕػ 

 ُُاَگيت ٔمطی ٔ َٕک ىَت عٕػ ثّ ْى، یک ؼِ ثغٕاْیؼ کّ ثب كيبؿ ػاػٌ َٕک اف يـارؼّ ک

ٕػ ؿا ػؿ رنى عٕیو پیؼا ػایـِ ػؿمت کُؼ ٔ ُْگبيی کّ ایٍ کبؿ ؿا اَزبو يیؼْؼ اصنبمبت ع

 ؿا توٕیت کُؼ، ػؿ يٕؿػ آٌ ٍضجت کُیؼ. آَٓبکُؼ ٔ 

 ایٍ صـکت کٕچک اَگيت ٔمٔ ٔ اَگيت ىَت ؿا ثب ْى ًْبُْگ کُیؼ.  اصنبك عٕػ ؿا ٔ

 ًَٕػِ ایؼ. ػؿک ىٕیؼ کّ اصنبمبت عٕػ ؿا ٔاهؼب"  يطًیٍایٍ کبؿ ؿا ثّ آؿايی اَزبو ػْیؼ ٔ 

 .رنى عٕیو ؿا آؿاو مبفیؼ 

  يبَُؼ  ت اَگيتبٌ عٕػ ؿا تکـاؿ کُیؼ ٔ ػٔثبؿِ ثب اصنبمبت عٕة عٕػ ػؿ تًبك ىٕیؼصـک(

 يـتجّ اَزبو ػْیؼ. 6-3ایٍ کبؿ ؿا  هجم(

  یؼ ٔ مپل اصنبك عٕة ؿا پیؼا ػًم کُیؼ، اثتؼا صـکت اَگيتبٌ ؿا اَزبو ػْثـػکل مپل

 ، ػیُب" يخم گؾىتّ.کُیؼ

 

 ذ طاختي هزاجؼَ کٌٌذٍ ٌتْاًو (7

  ٔ کُیؼ.ىُبمبیی ىبینتگی ْبی يـارؼّ کُُؼِ ؿا تٕاَبیی ْب 

 :ی ػؿ رب ،ْبی صویوی فَؼِ گی يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ يخبل يـارؼّ کُُؼِ ؿا اف آٌ آگبِ ثنبفیؼ

 ٍضجت کُیؼ. کّ أ افایٍ َکبت امتلبػِ ًَٕػِ،

 ٍٔرٕػ ػاؿػ. ْبیصم  ؿاِاکخـا" کّ ثـای چُیٍ ييکالت َگـه کبؿ کُیؼ  ٓـف ثب ييکالت ثب ای 

 :فيبَی کّ يـارؼّ کُُؼِ اَتظبؿ ػاؿػ ييبٔؿ ثبیؼ ييکم ؿا ثـای أ صم کُؼ. خطز 

 .ييکم ؿا ػؿ آعـ رهنّ ٕٓؿی تيـیش کُیؼ کّ عٕػ يغتبؿی ٔ تٕاَبیی يـارؼّ کُُؼِ توٕیت ىٕػ 

 ثّ عٕػ كـٍت ػْیؼ. ثـای پـمیؼٌ آعـیٍ مٕال، ،ی رهنّػؿ اَتٓب 

 یُکّ اف آٌ آگبِ َجٕػیؼ،ثّ عبٓـ ا ب َپـمیؼِ ثبىیؼ،ٔ ی، کّ تب ُْٕف ثّ يٍ َگلتّ آیب چیقی ْنت 

 امت کّ گلتٍ آٌ ثّ ىًب ػىٕاؿ امت. ییب يّٕٕػ ٔ

 کّ اف نضبظ ْیزبَی ثنیبؿ يٓى ْنتُؼ ثـيیغیقَؼ، پل ثّ  اؿهت ػؿ اَتٓبی رهنّ يّٕٕػبتی

 اَؼاؿِ کبكی ثـای ایٍ مٕال ٔهت ثگؾاؿیؼ.

 

 

 

 

 

 

 به یاد داشته باشید

 لطفا" از زبانی استفاده کنید که مراجعه کننده از آن استفاده میکند. سعی نکنید هوشیارتر باشید

 راه حل ها تمرکز کنید نه بر روی مشکالت. روی
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 هِارتِای افِام ّ تفِين
 

ثّ يب اؿتجبٓ ثهکّ چگَٕگی ثـهـاؿی اؿتجبٓ َیق يٓى امت. يًکٍ امت کـػٌ  ثـهـاؿتُٓب  َّػؿ ييبٔؿِ 

آَچّ ؿا کّ يـارؼّ کُُؼِ  ثیُو آَوؼؿ ؿـم ىٕیى کّ ػؿک چیقْبی کّ گلتّ يیيٕػ، ثـایمؼی ػؿ آمبَی 

 اف ػمت ػْیى. ًَٕػِتزـثّ  چطٕؿ ایٍ پـٔمّ ؿا

 

اف ػَیبی ػؿٌٔ يـارؼّ  ؿٔىٍاصنبمبت ٔاّش ٔ تب ینبفػ ػؿ يامت کّ ييبٔؿ ؿا هب یيٓبؿت يًٓ ُوذلی

یک ايـ ثُیبػی ٔ ،کّ ؽیال" ؽکـ ىؼِ  يٕكوبَّ يٓبؿت ْبی اكٓبو ٔ تلٓیىتًـیٍ ٔ امتلبػِ  کُُؼِ ػاىتّ ثبىؼ.

 فیـا ایٍ کبؿ ييبٔؿ ؿا هبػؿ يینبفػ تب ثب ػَیبی صویوی يـارؼّ کُُؼِ يکبنًّ ينتویى ػاىتّ ثبىؼ. يٓى امت

ٔیژگی پنُؼیؼِ ٔ ؿایذ امت فیـا مبعتبؿْبی كبيیهی اهتْبی آَـا يیکُؼ ٔ اف آٌ  ًْؼنیاكـبَی  بعػؿ ارتً

يبٌ ؿا اصنبك يیکُُؼ. كـفَؼاٌ اًَْیيّ امتلبػِ يیيٕػ. ػعتـاٌ ٔهتی عبَّ پؼؿی ؿا تـک يیکُُؼ ػؿػ يبػؿ

يیيٕػ مجت ثٕرٕػ آٔؿػِ ٔ ا ْیزبَبت ييبثّ ؿ آَٓبَقػ  ایٍکّ  َیق اَتظبؿات ٔانؼیٍ عٕػ ؿا اصنبك يیکُُؼ

ػؿ ٔهت ٍضجت کـػٌ ثب يـارؼّ کُُؼِ  ًْؼنی. يٓبؿت کُُؼػقیقاَيبٌ ؿا ػؿک  ػؿٌٔػَیبی ْیزبَی  تب

بك كؼبل ىٕػ. عٕػ ؿا ثّ ربی يـارؼّ کُُؼِ هـاؿ ػْیؼ ٔ مؼی کُیؼ کّ اف نضبظ ْیزبَی ػؿک ٔ اصنثبیؼ 

فػ. ػؿ ػیٍ فيبٌ ييبٔؿ ثبیؼ يٕاظت ثبىؼ ایـ يی اَؼثبالی ىًب چگَّٕ تبح کُیؼ کّ اصنبمبت يـارؼّ کُُؼِ

ييکالت ٔی  کُُؼِ ٔ ـارؼّکـػٌ ثّ ایٍ يؼُب َینت کّ ثب ي ًْؼنیثیو اف صؼ عٕػ ؿا ػؿگیـ َنبفػ. تب 

و نضظبت ثـای )اصنبك ایُکّ ػؿ ػیٍ صبنت يـارؼّ کُُؼِ هـاؿ ػاؿیى( ػؿ تًبثنبفیى ًْبَُؼ  عٕػ ؿا

ثیٍ يـارؼّ کُُؼِ ٔ ييکالتو ٔ فَؼگی ٔ ييکالت ىغَی عٕػ كـم هبئم  هبػؿ ثبىؼ ييبٔؿ يٓى امت تب

تب ایٍ تلبٔت ؿا ثیٍ عٕػ ٔ يـارؼّ کُُؼِ  ثّ صیج ييبٔؿ ىًب ثبیؼ عٕػ ؿا عٕة ثيُبمیؼ اف ًْیُـٔ ىٕػ.

تزـثیبت ػؿ يٕؿػ  ،ثّ ًْیٍ عبٓـ امت کّ يب مؼی کـػیى ػؿ ٓی ایٍ ػٔؿِ آيٕفىی كيـػِ .ػؿیبثیؼثٓتـ 

 ًب َیق ٍضجت کُیى ىغَی ى

 

 :هِارتِای تْجَ (1

  ّييبْؼِ ػًم يیکُؼ .ػاػٌ امبك گٕه يُقنّ تٕرّ ث ٔ 

 هـاؿ يیؼْؼ تب ثّ يـارؼّ کُُؼِ  یعٕة تٕرّ کـػٌ ثّ يـارؼّ کُُؼِ، ىًب ؿا ػؿ يٕهؼیت عٕث

 کاليی أ.ـؼْیؼ یؼُی ثّ ْـ ػٔ پیبو ْبی کاليی ٔ ؿیثعٕة گٕه 

 ُٔرٕػ ػاؿػ:ؿاِ ْبی يغتهق  ،ُؼِثـای َيبٌ ػاػٌ تٕرّ ثّ يـارؼّ ک 

a )ّضؼيت تذًی 

 " ثبىؼ. ثّ ایٍ تـتیت ىًب ثّ يـارؼّ کُُؼِ پیبو يیؼْیؼ کّ ىًب ثبفّٔؼیت ثؼَی ىًب ثبیؼ "

َگّ ثبالی ْى عٕػ ؿا ػؿ رهٕی میُّ ػمتٓبی ثبىیؼ. ْیچ ٔهت يَـٔف أ  ثبيیغٕاْیؼ 

 َؼاؿیؼ.

  تکیّ َکُیؼچٕکی ثّ پيت ، ػاىتّ ثبىیؼتًـکق يـارؼّ کُُؼِ هـاؿ ثگیـیؼ. ثب  ؿٔؿٔ ػؿ. 

  عٕػ هـاؿ َگیـیؼ. پيت يیق کُُؼِ َُيیُیؼ ٔ صتیاف چٕکی يـارؼّ  چٕکی ثهُؼتـ ؿٔی 
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b )تواص چؼوی 

  ثّ يـارؼّ کُُؼِ عیـِ َيٕیؼ. ثبیؼ اف تًبك ايب تًبك چيًی يؼأو ٔ ينتویى ػاىتّ ثبىیؼ

 .امتلبػِ کُیؼ صْٕؿتبٌ ثـای َيبَؼاػٌچيًی 

 عٕػ ؿا ثّ يـارؼّ کُُؼِ ثّ ىیِٕ يؼًٕل اثـاف کُیؼ. هّٔػالؿكتبؿ کُیؼ  ٓجیؼی 

c ) ٍّجِیافاد 

 ّيیجبىؼ. ثُبثـایٍ ْبی عٕػ ػؿ ثـاثـ گلتّ تبٌ ػکل انؼًم ْبی  ىًب ٔ يـارؼّ کُُؼِ يتٕر

 امت يُتوم کُؼ يطهغ ثبىیؼ. ٔرٓی ىًب يًکٍاكبػِ اف آالػبتی کّ تب الفو امت 

 قی کّ يیگٕییؼ ًْبُْگی ٔ يطبثوت ػاىتّ ثبىؼ.ىًب ثبیؼ ثب چی ظبْـ 

 عٕػ ؿا ىجیّ اظٓبؿات اكبػِ کّ ىًب يیتٕاَیؼ آئیُّ اصنبمبت يـارؼّ کُُؼِ عٕػ ثبىیؼ ٕٓؿی

ػؿ ٍٕؿت ىًب يیججیُُؼ، ّ َگـاَی ک يـارؼّ کُُؼِ اربفِ ػْیؼ کّ تٕمٔثّ  ،مبعتّایيبٌ 

ثبػج ایٍ  ػؿک کـػِ ایؼ ٔ اَؼ، تزـثّ کـػِ آَٓبػؿػی ؿا کّ اصنبك کُُؼ کّ ىًب ایُـا 

 ػمتـمی پیؼا کُُؼ. اصنبمبت عٕػيیيٕػ تب آٌ ْب آفاػاَّ ثّ 

 

 

 

 :هِارت ُای هؼاُذٍ (2

 ،ٌؼُْؼ ٔ پیبو ْبی ثّ ىًب آالػبت يًٓی يی ٔ صـکبت يـارؼّ کُُؼِهیبكّ تٌٕ ٍؼا،  ٓـف نجبك پٕىیؼ

بػِ کُیؼ تب لامتيیکُؼ اف اصنبك تبٌ َيأت کّ كـامتی تبییؼ ٔ یب ؿػ يیکُُؼ. اف ػاَو ٔ  ؿا آَٓبکاليی 

 ػؿک ثٓتـی اف يـارؼّ کُُؼِ ػاىتّ ثبىیؼ.

 اَکيبف ػْیؼ. آَٓبؿا ػؿ يٕؿػ  ييبْؼِ ػهین يـارؼّ کُُؼِ ثّ ىًب کًک عٕاْؼ کـػ کّ ػؿک عٕػ 

  تؼجیـ کُیؼ. يیؼُْؼ، آَٓبعٕاْیؼ گـكت کّ ػاليبت ٔ اىبؿات ؿا کّ  ىًب یبػ 

ْیؼ كًٓیؼ کّ ثؼْی اف يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ٔهتی آفؿػِ امتُؼ نجغُؼ يیقَُؼ ٔ :ىًب عٕاثّ گَّٕ يخبل 

 .ػیگـی ٔهتی ثب ػَجبَیت ٍضجت يیکُؼ چيًٓبی عٕػ ؿا تُگ يیکُؼ

 ثبػج يیيٕػ کّ  يـارؼّ کُُؼِؿیـکاليی  ػؼو تٕافٌ ثیٍ ؿكتبؿ کاليی ٔ ثـ َبًْبُْگی ٔ تًـکق

بٓبَّ ثّ يـارؼّ کُُؼِ يُتوم تیتٕاَیؼ ييبْؼات عٕػ ؿا يض. يآمبَتـ ثبىؼ يـارؼّ کُُؼِ، اؿفیبثی ىًب اف

ثّ ْـ ػنیهی کّ امت  اف گلتُو ًکٍ امت يـارؼّ کُُؼِ ؿارـئت ػْؼ تب چیقْبئی ؿا کّایٍ ي مبفیؼ.

 ْـاك ػاؿػ، ثّ ىًب ثگٕیؼ.

 بٌ يًکٍ امت اف چیقی کّ اصنبك يیکُُؼ یب اف اًْیت اصنبمبت عٕػ َبآگبِ ثبىُؼ. يـارؼّ کُُؼِ گ 

 ؿا ثّ یک ؿٔه  آَٓبؿا اف ييبْؼات عٕػ يطهغ مبفیؼ،  ارؼّ کُُؼِىًب ثبیؼ ثّ ربی ایُکّ كؤ يـ

 آفيبیيی ثیبٌ کُیؼ. 

 يخبل:  

 ٍيٍ ثهی  يی کيؼ( ّ آـاف عٕػ َگبِ يی کُؼ ٔ آِ)ثب ٍؼای آْنتّ ػؿ صبنیکّ ث :هزاجؼَ کٌٌذ

يٍ امت عبنّ او ثب َؼ. ٔهتی يٍ عٕامت تب ثـای مّ يبِ ػیگـ ثًب عٕىضبل ىؼو ٔهتی کّ أ اف

 اصنبك عٕثی ػاؿو.

 ِ کيیؼٌ ىًب ًْیٍ يؼُی ؿا ثؼْؼ. كکـ ًَیکُى کّ آ ،آْنتّ ىؼ: يتٕرّ ىؼو ٍؼای ىًب هؼاّر

 توجه به مراجعه کننده راهی برای نشان دادن حضورتان به او است.
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)عزبنت فػِ ثّ َظـ يیـمؼ( عٕة يٍ گلتى کّ عٕىضبل ىؼو ٔنی ػؿ ٔاهغ ایٍ  :هزاجؼَ کٌٌذٍ

 و کّ أ ثـٔػ.ػٔه يب يی ىٕػ ٔ آؿفٔ ػاؿ کى کى ثبؿ أ ،عٕة َینت

 

 

 

 

 :هِارت ُای گْع دادى (3

تٕرّ کـػٌ، ػؿیبكت ٔ  ييتًم امت ثـػاػٌ گٕه  گٕه ػاػٌ تُٓب ىُیؼٌ گلتّ ْبی يـارؼّ کُُؼِ َینت.

 ػًال" آَـا َيبٌ يیؼْؼ. کّ يـارؼّ کُُؼِ يیگٕیؼ ٔ یب ْبیػؿک پیبو 

 

 

 

 

 

 

 

 :گْع دادى تَ طکْت

  مبکت ٔ عبيٕه ْنتیؼ اػايّ  صتی ٔهتی کّ یکی یب ْـ ػٔ ،يـارؼّ کُُؼِثیٍ ىًب ٔ اكٓبو ٔ تلٓیى

 عٕاْؼ ػاىت.

 ًْبَگَّٕ کّ ثّ صـكٓبی ٔی تٕرّ يیکُیؼ(  يـارؼّ کُُؼِی عبيٕىی ٔ مکٕت آَٓبثبیؼ ثّ في(

 ْنتُؼ. ْبیصبيم پیبو  آَٓبتٕرّ کُیؼ فیـا 

 ٕمکٕت عٕیو ؿػ ایُکّ يـارؼّ کُُؼِ ػؿ فيبثب صْٕؿ كؼبل ػؿ رهنبت، ىًب يؼاؿک ؿا ػؿ ي ٌ

ىًب عٕاْیؼ كًٓیؼ کّ آیب آٌ اكکبؿ ٔ اصنبمبت ؿیـهبثم  ثبىیؼ. يیؼاىتّ یب اصنبك ػاؿػ، چّ كکـ ٔ

 تضًم، عنتّ کُُؼِ، يُؼکل کُُؼِ ٔ یب ػىٕاؿ ْنتُؼ.

 .ثب امتلبػِ اف ایٍ آالػبت يیتٕاَیؼ تًَیى ثگیـیؼ کّ چّ ٔهت ٔ چگَّٕ مکٕت ٔی ؿا ثيکُیؼ 

  کّ ؿا ٔهت کبكی ثؼْیؼ فیـا ایٍ کبؿ أ ؿا هبػؿ عٕاْؼ مبعت چیقی ثـای مکٕت ثبیؼ ثّ يـارؼّ کُُؼۀ

ػؿ صبنت ٔهٕع امت ػؿک کُؼ، كْب ؿا ثـای يُؼکل ًَٕػٌ ثّ ٔی كـاْى يیکُؼ ٔ ثّ أ کًک يیکُؼ 

 .تب ثب َبؿاصتی عٕػ ؿٔثـٔ ىٕػ

 

 :هزاجؼَ کٌٌذٍػکظتي طکْت 

  اف چیقی کّ ييبْؼِ کـػِ ایؼ ثيکُیؼ. ييغٌ)ثبفػْی( يیتٕاَیؼ مکٕت ؿا ثب ػاػٌ كیؼثک 

 .یؼُی مٕال ػؿ يٕؿػ ایُکّ يـارؼّ  یب يیتٕاَیؼ ثب پـمیؼٌ مٕاالت "كـآیُؼی" مکٕت ٔی ؿا ثيکُیؼ

 کُُؼِ ػؿ"ایُزب ٔ صبال" چّ اصنبك يیکُؼ.

 دستیابی به یک موافقه مشترک در موارد زیر است:دادنا در گوش هدف شم ، 

  .چه چیزها مراجعه کننده را نگران میکند 

 مراجعه کننده تشویش های خود را چگونه تجربه میکند؟ 

  شما به طور فعاالنه گوش خواهید داد یعنی که شما هدفمندانه گوش میدهید و در مورد چیزهای که

 اید گفتگو میکنید.و درک کرده  شنیده اید
 

  مشاور چیزی را که مالحظه کرده است، واضح میسازد و مراجعه کننده را دعوت می کند تا

 ناهماهنگی که بین پیام های کالمی و غیرکالمی او موجود است، توضیح دهد.
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 چی احظاطی داریذ؟ ُويي اکٌْى 

 چی فکز هيکٌيذ؟ ُويي اکٌْى 

 ؟ُويي لحظَ تزای ػوا چگًَْ هيگذرد 

 

 

 

 

 :گْع دادى تَ ػکض الؼول ُای خْدتاى

  ّگٕه يیؼْیؼ ىًب عٕػتبٌ ْى ػؿ صبل كکـ کـػٌ ٔ اصنبك کـػٌ عٕاْیؼ  يـارؼّ کُُؼًِْبَطٕؿ کّ ث

 ثٕػ.

  گٕه ػاػٌ ثّ ػکل انؼًم ْبی عٕػتبٌ مـَظ ْبی ثب اؿفىی ثـای ػؿک ایٍ کّ چّ چیق ػؿ

 كـاْى عٕاْؼ ًَٕػ. يـارؼّ کُُؼِرـیبٌ امت ٔ ػؿک 

 

ْبی عٕػ اصنبك عيى  يـارؼّ کُُؼِ ثبىیؼ کّ اف ثٕػٌ ثب یکی اف يًکٍ امت آگبِ: گًَْ هثالتَ  

کّ اصنبك ُْگبيی انجتّ  ،يیًُبئیؼ ٔ ىـٔع يی کُیؼ ثّ تٕرّ ثّ ایُکّ چّ اتلبهی ثـای ىًب يی اكتؼ

عيى يیکُیؼ. يًکٍ امت ػؿ یک ٔهت يُبمت ایٍ اصنبك عٕػ ؿا ثب يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يیبٌ 

 ييکم کًک کُؼ. يیتٕاَؼ ثـای پیؼا ًَٕػٌ کبؿیؼ. ایُؿثگؾا

 

 :فؼالدادى هْاًغ تز طز راٍ گْع 

 ييبٔؿ: يّٕٕػبت ػؿ فَؼگی ىغَی 

 ػؿ ثـاثـ ػیگـاٌ کًتـ ثبف عٕاْیى  ،ٔهتی ػؿ فَؼگی ييکالتی ػاؿیى کّ ؽٍْ يب ؿا ييـٕل يینبفػ

يٕارّ ىٕیى.  آَٓبًَیغٕاْیى کّ ثب  ييکالتی کّ ػؿ فَؼگی يب ٔرٕػ ػاؿَؼ ٔنی يب ثّ گَّٕ يخبلثٕػ. 

 پـػاعتّ ًَیيٕػ. آَٓبارتُبة يیيٕػ ٔ ػؿ رهنّ ثّ  "اف ایٍ ييکالت يؼًٕال

  ثّ ایُگَّٕ  گؾاؿیؼ آگبِ ثبىیؼ، ػؿ رـیبٌ ييبٔؿِ آٌ ؿا کُبؿ ييکالت فَؼگی ىغَی تبٌافثبیؼ ٔ

 ثبف َگّ ػاؿیؼ. كْب ؿا ثـای يـارؼّ کُُؼِ

 اؿفه ْبی ييبٔؿ 

  ؿا ثبالی يـارؼّ کُُؼِ گبٌ تضًیم َکُیى. آَٓباؿفىٓبی عٕػ آگبِ ثبىیى ٔ  امت کّ افثنیبؿ يٓى 

 .آيبػِ کـػٌ پبمظ ثّ چیقی کّ يـارؼّ کُُؼِ ػؿصبل گلتٍ امت 

 کّ يـارؼّ کُُؼِ يیؼْؼ  ییؼ يیکُُؼ ٔ چيى پٕىی افآالػبتیکّ َظـْبی ىًب ؿا تب ْبیرنتزٕی چیق

 ىًب يتْبػ ْنتُؼ. اتٔ ثب َظـ

 ػكبػی ُْگبيی کّ يـارؼّ کُُؼِ يیغٕاْؼ کبؿ ىًب ؿا تَضیش کُؼ.یـی يّٕؼگ 

 ی ثـای ييکالت يـارؼّ کُُؼِ پیؼا کُیؼ.مـیؼ کّ ثبیؼ ؿاِ صم یؼثبىاصنبك ایُکّ يزجٕؿ 

 

 

 

 

سواالت فرآیندی )مرحلوی( تمرکز شما را بر تجربیات فعلی مریض در زمان و مکان حال )اینجا و 

 حاال( ثابت نگه میدارد.

 

 يٓبؿتٓب ثبیؼ ثّ عٕثی تًـیٍ ىَٕؼ.ایٍ تًبو 

 ػؿ ؿَٔؼ ييبٔؿِ ثبیؼ ثّ ٍٕؿت  ٓجیؼی امتلبػِ ىَٕؼ!

 يُبمت امتلبػِ ىٕػ. تـکیت ثبَکتّ يٓى ایُنت کّ اف آَٓب 
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 هٌاتغ
 

کّ ثّ ىغٌ ایٍ اصنبك ؿا يیؼْؼ کّ فَؼگی اؿفه اَؼ يُبثغ تٕاَبیی ْب، ؿٔاثٔ، اؿفه ْب ٔ تزبؿثی 

ؿهجّ کُیى.  آَٓب ثبینتیى ٔ ثـتب ػؿ يوبثم ثضـاٌ ْبی مغت فَؼگی کًک يیکُُؼ  آَٓبؿا ػاؿػ.  فَؼگی کـػٌ

َیبف  آَٓبيتبملبَّ يب اؿهت اًْیت ٔ هؼؿت يُبثغ عٕػ ؿا كـايٕه يیکُیى، يغٍَٕبً ُْگبيی کّ ثیيتـ ثّ 

ثـای يب فَؼِ گی ػىٕاؿی ْبی کّ  ييکالت ٔ اف ٔ ثبىیىیزبَبت عٕػ ْ ػؿ يضبٍـِٔهتی کّ يب  ػاؿیى.

، ثّ ربی رنتزٕی يُبثغ عٕػ تًبیم ػاؿیى پـاکُؼِ ٔ يُلی كکـ کُیى ٔ اصنبك پیيکو يیکُؼ عنتّ يیيٕیى

. رنتزٕی يُبثغ یک يـیِ ٔمیهّ ثنیبؿ يٕحـ ٔ هؼؿتًُؼ ػاىتّ ثبىیىٔ اػتًبػ ثّ َلل پبییٍ اؿفىی ثی 

 ػؿ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی امت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :افغاًی َهؼاًْاع هٌاتغ در جا

 تحصيالت فزٌُگی هٌاتغ طثيؼی هٌاتغ هادی
دیي ّ 

 هؼٌْیت
 ارتثاطات

 حـٔت -

 فيیٍ -

 عبَّ  -

 لّٔظی -

 ٓجیؼت -

 صیٕاَبت -

 فیجبیی -

اعالهیبت  -

 ٔ

اؿفىٓبی 

 يؼُٕی

 ؿمى ٔ -

 ؿٔاد ْب

 يٕمیوی -

ُْـ:  -

ىؼـ، 

اػثیبت، 

اكنبَّ، 

ؿمبيی 

 ٔؿیـِ

 

 ػاَو  -

 كٓى -

يٓبؿت ٔ  -

تٕاَبیی 

 ْب

ػویؼِ ثّ  -

 )د(عؼأَؼ

ٔ ثبٔؿ  -

تٕکم ثّ 

 )د( هللا

اػتوبػ ثّ  -

 توؼیـ

توٕا ٔ  -
 پـْیقگبؿی

 ػين -

 . ارتًبػی2

 ػٔمتبٌ -

ًَُْلی  -

 ْب

 امتبػاٌ -

ؿیو  -

 ملیؼاٌ

 ًْکبؿاٌ -

 . عبَٕاػگی1

 أالػ -

 ثـاػؿ -

 عٕاْـ -

، ىْٕـ -

 عبَى

اهبؿة  -

 َقػیک 

 ٔػؿ يب -

 پؼؿ

 

 

  را دوبااره و ارتباطاات شناسایی منابع یکجاا باا مراجعاه کنناده، کماک میکناد تاا مراجعاه کنناده تاوازن
در احساساات او تییارات مثبات را باه باار  ختهبتواند او را به توانایی های او وصل سا تابدست بیارد 

گااه شاده و آنهاا را ماورد اساتفاده قارار آورد. وقتی مراجعه کنناده گاان از تواناایی هاای درونای خاود آ
 در باارهدهند، این احساس را که بااالی زنادگی خاود اثرگاذار اناد دوبااره بدسات میاورناد. دیادگاه آنهاا 

این یک سایکل تقویات  زندگی تیییر یافته و این خود سبب تیییر رویه دیگران نسبت به ایشان میشود.
 مثبت است.
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 يُبثغ يخجت تًـیٍ

  تٓیّ کُیؼ ٔ مپل ؿا نطلبً نینتی اف يُبثغ عٕػ

 ػ ؿا رنتزٕ کُیؼ.يُبثغ ًْنبیّ عٕ

 ػاىتٍ عبَٕاػِ عٕة 

 تضَیالت 

 /عٕةعبَى ػاىتٍ ىْٕـ 

 ٌىزبع ثٕػ 

 ثٕػٌ ؼیٍيت 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتواػی هزدم: - ًمغ هٌاتغ در تغييز حالت رّاًی

  کًک يیکُُؼ کّ آَٓبيٓى امت فیـا ىُبعت يُبثغ ثنیبؿ: 

 رُجّ ْبی يخجت فَؼگی عٕػ ؿا ثجیُؼ 

 فَؼگی ثپـْیقػ اف تًـکق ثـ رُجّ ْب ٔ تزبؿة يُلی 

 ايکبَبت ؿا ثیبثؼ. تٕاَبیی ْب ٔ 

 عٕػ ؿا ثب ػَیب ػؿ اؿتجبٓ اصنبك کُؼ 

 .ػقت َلل ٔ اػتًبػ ثّ َلل أ ثهُؼ ثـٔػ 

 ّىًب يیتٕاَیؼ ثّ چیقی اػتًبػ کُیؼ ٔ آٌ چیق اؿفه آٌ ؿا ػاؿػ کّ ثّ آٌ اػايّ ػْیؼ. اصنبك ایُک 

 بنت َبايیؼی.ػؿک ٔ ػؿیبكت ؿاِ ْبی يًکُّ ثـای ثیـٌٔ ؿكت اف ص 

 اصنبك ایُکّ کنبَی امتُؼ کّ ىًب ؿا ػٔمت ػاؿَؼ ٔ ثّ ىًب ّـٔؿت ػاؿَؼ. 

 

 :تزای ػٌاطایی هٌاتغ ُارّع 

  بِ یکزب ثب أ َگ ٔ تزـثیبت ىبػ ٔ ؿّبیت ثغو، ثّ يُظٕؿ یبكتٍ نضظبتۀ عٕػ کُُؼيـارؼّ ثّ فَؼگی

 ػؿ ٓجیؼت( عٕة كبيیهی، ٔالػت ٓلم، یک تزـثّکُیؼ.)عبٓـِ ای اف یک اتلبم 

  ّامتلبػِ کُیؼ.)ثّ كَم يؼاعالت ػؿ  تکٌيک خظ سًذگیثُبثـایٍ ىًب يیتٕاَیؼ اف ىکم تؼؼیم یبكت

(. یک ؿینًبٌ )ًَبػی اف فَؼگی يـارؼّ کُُؼِ( ؿا ؿٔی فيیٍ هـاؿ ػْیؼ ٔ ثّ ىٕػتـٔيب يـارؼّ 

ُُؼِ يیتٕاَؼ ثّ )کّ ًَبػی اف اتلبهبت ٔ تزـثیبت عٕة امت(. مپل يـارؼّ ک يـیِ چُؼ گم ثؼْیؼ

فَؼگی عٕػ َگبِ کُؼ ٔ ثّ تزـثیبت يخجت عٕػ تٕرّ کُؼ. يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ تب ثیٕگـاكی 

 يخجت عٕیو ؿا ثُٕینؼ یب ثّ ىًب ثگٕیؼ.

  ىًب ًْچُیٍ يیتٕاَیؼ يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ تب ػؿ آعـ ؿٔف ثُيیُؼ ٔ ثّ ػٔ نضظّ کٕتبِ ػؿ

ـ کُؼ. اگـ يـارؼّ کُُؼِ َتٕاَنت ثّ چیقی اىبؿِ کُؼ، چُؼ پیيُٓبػ ؿٔف کّ يخجت ثٕػِ اَؼ كک

ثؼْیؼ! ثّ يـارؼّ کُُؼِ اربفِ ػْیؼ کّ ؿٔف عٕػ ؿا تيـیش کُؼ ٔ ثّ أ کًک کُیؼ تب نضظبت يخجت 

 ثبىؼ. ب تجنى یکی اف اػْبی كبيیم ثّ ٔیؿا پیؼا کُؼ صتی اگـ آٌ نضظبت عٕؿػٌ ؿؾای عٕة ٔ ی

 راجعه کننده را با توجه به انواع منابع ذکر شده در باال بررسی کنید.تجربیات و توانایی های قبلی م 
 شاما کماک کناد تاا  یدستیابی به درک عملکرد احتمالی منابع مراجعه کنندۀ شما میتواند به هر دو

 مراجعه کننده را تشویق کنید تا از آنها استفاده کند. .با آنها کار کنید
 وظیفه شما این است کاه  .ده متخصص زندگی خود استولی هرگز فراموش نکنید که مراجعه کنن

 قویتر شدن، بفهمد. به مراجعه کننده کمک کنید تا امکانات خود را برای تیییر کردن و
 



21 

 

  ثؼَو اصنبك  چّ اصنبمی ػاؿػ ٔ ػؿکؼاو هنًت افيـارؼّ کُُؼِ کّ اکٌُٕ ًْیيّ ثب پـمیؼٌ اف

 ػؿ کزب؟ )ایُزب ٔ صبال( ثـگـػیؼ. ػهیوب چگَّٕ يیتٕاَیؼ آٌ ؿا اصنبك کُیؼ؟ يخجت ػاؿػ ثّ فيبٌ صبل

 َؿمبفی تضـیک کُیؼ. اثتؼا يـارؼّ ٕصتی چُیٍ اصنبمبت عٕة رنًی ؿا ثب اَزبو یک تًـیٍ ت

ؿ کُیؼ، يـارؼّ کُُؼِ ؿا کُُؼِ ؿا آؿاو ثنب ّٕ فیؼ ٔ مپل ثّ تزـثیبت ثـگـػیؼ ٔ تًبو رقئیبت ؿا تَ

ثب پـمیؼٌ ػؿيٕؿػ صٕاك پُزگبَّ اه ؿاًُْبیی کُیؼ، َٕؿ، آة ٔ ْٕا، ایُکّ چّ کل ػیگـی آَزب 

 امت. مپل تًـکق يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثّ رنى عٕػه رهت کُیؼ

 

 

 

 

 کّ يیتٕاَؼ ػٔمت یب  يـارؼّ کُُؼِبثم اػتًبػ ػؿ فَؼگی ايکبٌ ػیگـ ایٍ امت کّ ثّ يٕرٕػیت ىغٌ ه

 ىغَی کّ يیغٕاْؼ ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک کُؼ. ػْٕ كبيیم ٔی ثبىؼ پی ثجـیى،

  ًػؿ يٕؿػ تًبو ػٔمتبٌ ٔ كبيیم عٕػ ثّ ٕٓؿ يُلی هْبٔت يیکُؼ، فیـا  يـارؼّ کُُؼۀاصتًبال

ـایٍ ثبیؼ گلتگٕ ؿا ٕٓؿی پیو ثجـیؼ کّ عٕی يُلی ثّ مـ يیجـػ. ثُبث ٔ ػؿ یک عهن يـارؼّ کُُؼۀ

 يـارؼّ کُُؼِيیتٕاَُؼ ثّ ػُٕاٌ یک يُجغ يخجت ثّ  آَٓبیب آىُبیبٌ ٔاهؼبً ایُوؼؿ ثؼ ْنتُؼ،  آیب كبيیم ٔ

 کًک کُُؼ.

 يیتٕاٌ پـمیؼ: ،اف يـػی کّ كبيیم عٕػ ؿا ثّ یک ؿٔه يُلی تيـیش يیکُؼ ثّ گَّٕ يخبل 

 ؿیؼ؟تبٌ چّ آؿفٔ ػا ثـای آیُؼِ آلبل 

 يیکـػیؼ؟ ًب يتٕنؼ ىؼَؼ چّ اصنبكثیبػ ػاؿیؼ ٔهتی آلبل ى 

 ؿیؼ؟ٔآثیکّ عبَى عٕػ ؿا ههجب" ػٔمت ػاىتیؼ ثّ یبػ  ی ؿاآیب يیتٕاَیؼ نضظبت 

 ٔهتی آٌ نضظبت ؿا ثّ عبٓـ يیبٔؿیؼ چّ اصنبمی ػاؿیؼ؟ 

 آیب يیتٕاَیؼ عبَى عٕػ ؿا ثّ ىکهی کّ تّٕیش ػاػِ ایؼ ػٔثبؿِ ثجیُیؼ؟ 

 ثـای صم ييکم ثب عبَى عٕػ مـاؽ ػاؿیؼ؟ یؿاِ ػیگـ آیب کؼاو 

 تبٌ يیتٕاَُؼ فَؼگی ىًب ؿا ػؿ آیُؼِ تـییـ ػُْؼ؟ تَٕؿ کُیؼ کّ چطٕؿ آلبل 

 

 

 

 

 

 

 

 يـارؼّ ثّ ؿٔىی ثبىؼ کّ ػؿ آٌ  آَٓبتزـثیبت گؾىتّ يیتٕاَؼ يـٔؿ کـػٌ  كتٍ ثّايکبٌ ػیگـ ثـای ؿ

 .کُؼ ّثهبيو ثب ييکالت ٔ يٕاَغ تٕاَنتّ امت کُُؼِ

 ىؼٌ ثب آٌ  ؟ ػؿ ٍٕؿت يٕارّىًب يیتٕاَیؼ ثپـمیؼ: آیب ثب چُیٍ ييکالت ػؿ گؾىتّ يٕارّ ىؼِ ایؼ

 یؼ؟یچطٕؿ ثبالی آٌ ؿهجّ کـػِ ایؼ؟ آیب یک ثبؿ ػیگـ يیتٕاَیؼ آٌ تزـثّ ؿا تکـاؿ ًَب

 ِٓـ َيبٌ ثلًٓؼ کّ أ ػؿيبَؼِ َینت! ؽؿیؼّ تزبؿة گؾىتّ ثّ ٔی عب کبؿی کُیؼ کّ يـارؼّ کُُؼ

حبثت کـػِ امت ٔ أ يیتٕاَؼ آٌ ؿا  بی عٕػ ؿا ثـای مبفگبؿی ثب فَؼگیکّ أ يٓبؿت ْ مبفیؼ

 ػٔثبؿِ اَزبو ػْؼ.

 تشخیص و شناسایی این تجربیات مثبت را تمرین کند و شروع  مهم این است که مراجعه کننده، عامل

 به تیییر ادراک خود نماید.

 به خاطر آوردن احساسات و تجربیات مثبت، مرد میتواند بفهمد که خانواده او چه منبع بزرگی  با

ک منبع مثبت برای خودش استفاده میکند بلکه همچنین سعی است! و او نه تنها از این به عنوان ی

میکند که پدر و شوهر خوبی برای فامیل خود باشد. او میفهمد که روابط خانوادگی میتواند یک منبع 

 برای هر عضو فامیل باشد.
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 ِثب ييکالت ؿا ػؿ ثـ ػاؿػيوبثهّ بَؼٌ ىبَل ثـای مبفگبؿی ٔ ثبیؼ ثلًٓؼ کّ كؼبل ي يـارؼّ کُُؼ 

 

 

 

 

 

 :دیي ّ هؼٌْیت

  ٌيیجیُؼ کّ ْؼایت ػؿَٔی ػاؿػ ٔ يیتٕاَؼ تزـثیبت  یٔاصؼؿٔیکـػ کهی گـایی، اَنبٌ ؿا ثّ ػُٕا

 ػؿ فيیُّ فَؼگی ىغَی، اػؿبو کُؼ. آَٓبيغتهق ؿا ثٕمیهّ يؼُب ػاػٌ ثّ 

  َذ ثـػٌ یک يؼُبی اصتًبنی اف ؿ يـارؼّ کُُؼِثُبثـایٍ ػؿ رـیبٌ كـآیُؼ ييبٔؿِ يیتٕاٌ ًْـاِ ثب

 ثنتگی ػاؿػ. يـارؼّ کُُؼِی ثّ اؿفىٓبی ػیُی ٔ يؼُٕ "ثؼمت آٔؿػ. ایٍ يؼُب ىؼیؼا

 .يّٕٕع ػیگـ ػؿ ایٍ فيیُّ ػؿک اْؼاف ٔ ىبَل اَکيبكی امت کّ اف ایٍ ؿَذ ْب ثـيیغیقػ 

 ٔچیقی کّ ػؿ نضظّ  فَؼِ گی كؼهی يب ثُبثـایٍ يلیؼ عٕاْؼ ثٕػ کّ ثب يـیِ ثضج کُیى کّ آیُؼِ تٕم ٔ

 صبل اَزبو يیؼْیى ثٕرٕػ يیآیؼ.

 نى ْبی یثّ يُظٕؿ توٕیت يکبَ و ثبىؼ کّ یک ثبؿ ػیگـ يُبثغ ؿإٓػؿ ایٍ فيیُّ يًکٍ امت ثب يل

مبفگبؿی يـارؼّ کُُؼِ رنتزٕ ٔ کيق کُیى تب ایُکّ يـارؼّ کُُؼِ ؿا هبػؿ ثنبفػ کّ كؼبالَّ ػؿ 

 فَؼگی عٕػ مٓى ثگیـػ.

 

 ًذاػتي هٌاتغ هثثت هٌجز تَ ػشت ًفض ّ اػتواد تَ ًفض پایيي هيؼْد.

  ّه امت.اكکبؿأ ْیزبَبت ػؿک ىغٌ ػؿيٕؿػ تٕاَبیی،  ،عٕػػقت َلل ٔ اػتًبػ ث 

  ٌاصنبك ثی  ىـایطی امت کّ ػؿ آٌ ىغٌ ،ػقت َللاػتًبػ ثّ َلل پبییٍ ٔ اف ػمت ػاػ

 يیکُؼ ٔ عٕػ ؿا ػؿ يٕهؼیت پبییٍ تـ اف ػیگـاٌ اصنبك يیکُؼ.عٕػ اػتًبػ ثّ  اؿفىی ٔ ػؼو

  تٕرّ يیکُُؼ. ثُبثـایٍ تٕرّ ثّ  ىبٌ ثیيتـيـػو اؿهت ثّ اتلبهبت ٔ يٕهؼیت ْبی يُلی ػؿ فَؼگی

 ثنیبؿ يٓى امت.فَؼگی َکبت يخجت 

ػمتـك  کيق يُبثغ يلیؼ ٔ هبثم ثّ َلل ؿا ؽؿیؼّایٍ يخبل يیتٕاَؼ ثّ ىًب کًک کُؼ کّ چگَّٕ اػتًبػ  

 اكقایو ػْیؼ:

 ّاف  مبل 14-15مبل ػًـ ػاؿػ ٔ اف كبکٕنتّ ىـػیبت كبؿؽ ىؼِ امت صؼٔػ  35ػؿ صؼٔػ  عبًَی ک

ثب ىْٕـ ٔ ػٔ ٓلم عٕػ ػؿ یک آپبؿتًبٌ فَؼگی يیکُؼ. ىْٕـه ثب فَبٌ  .افػٔارو مپـی يیيٕػ

ثب أالػْبیو تُٓب ثّ مـيیجـػ ٔ ىْٕـه ثّ أ ٔ آلبنو  َبييـٔع ػاؿػ. أ اکخـا" ػیگـ اؿتجبٓ

م انؼبػِ ثّ أ اتٓبو يیجُؼػ. أ اف ایٍ صبنت كٕ ًَٕػِکٕة  عبًَو ؿا نت ٔ ٔ اکخـا" تٕرّ َؼاؿػ

صٍٕهّ،  گـیّ يیکُؼ ٔ عٕػ ؿا ثی ثّ فَؼگی ثی ػالهّ ىؼِ ٔ ػًٕيب"عنتّ ىؼِ ٔ علّ يیجبىؼ. 

َبايیؼ ٔ ثیچبؿِ اصنبك يیًُبیؼ. ثـامبك ننبٌ رنًی ٔی، أ عنتّ ٔ آىلتّ ثّ َظـ يیـمؼ. ایٍ 

ّ ؿٔیّ ٔ ًّْ َبيالیًبت ػؿ فَؼگی عٕػ يیؼاَؼ. تًبو اكکبؿ عٕػ ؿا يتٕرينٕٔل عبَى ىْٕـه ؿا 

 .ػاؿػکـػاؿ ىْٕـه ًَٕػِ ٔ عٕػ ؿا اف ًّْ پبییٍ كکـ يیکُؼ ٔ اصنبك صوبؿت 

 .یک ايکبٌ يیتٕاَؼ رنتزٕی يُبثغ عٕػه ينتوم اف ىْٕـه ثبىؼ 

 تْاًایی ُای ّی چَ ُظت؟ -

اجعه کننده کمک میکنید تا مهارت های حل منارعات را که در خود دارد، به یاد آورد به این روش به مر

به شکل  افکارر حاالت، احساسات و یکه همانند یک منبع مثبت عمل میکند. او احتماال" خود را در تیی

 مثبت، توانمند احساس نماید.
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 آیا کظی را در فاهيل دارد کَ تَ اّ اػتواد کزدٍ تتْاًذ؟ -

 در هْرد تچَ ُایغ چَ؟ -

 ت خْد اطتفادٍ کٌذ؟آیا اّ هيتْاًذ اس تحصيال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هم استدر یافت منابع برای کاهش احساس بیچاره گی و بی ارزشی بسیار م
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 هذاخالت تزای هؼاّرٍ اطتاًذارد
 

I .ػْاهل اطتزص سای رّاًی: 
 

 :اس دطت دادى اػضای فاهيل طْگ، (1

 کّ ثب كـػ يتٕكی  یاؿتجبٓبت ؿا ثـؿمی کُیؼ: ثغو ْبی يخجت ٔ يُلی، تزـثیبت، عبٓـات ٔ ْیزبَبت

 يـتجٔ امت.

 ثبعجـ ىٕیؼ. آَٓب تيٕین کُیؼ اف عبٓـات يـتجٔ امت،ا کّ ثب ایٍ ؿی اظٓبؿ ْیزبَبت 

اه فَؼِ َگبِ  يیيٕػ، چطٕؿ عبٓـِآٔؿػِ  ثّ یبػايـٔف  يتٕكی کّ چطٕؿ ىغٌ ثضج ػؿ يٕؿػ ایٍ

 تيٕین کُیؼ.ػاىتّ ىؼِ امت؟ 

 يُبثغ ؿا رنتزٕ کُیؼ. 

  کُیؼثـؿمی ييکالت يـثٕٓ ثّ يـگ ىغٌ ؿا. 
 

 :سًذگی دػْارتحْالت  (2

 ػؿ فَؼگی امت کّ ػؿ آٌ صبالت فَؼِ گی ثّ ٕٓؿ  اف تـییـ ای ِ اَتوبنی ػؿ فَؼگی، یک ػٔؿِػٔؿ

 يیکُؼ.تـییـ يٓیذ 

 ًؼذٍ اطت. ْس پذیزفتَ ّ هذغنؼتَ ّ ػزایظ سًذگی جذیذ ٌُسًذگی گذػتَ هختل گ 

 فَؼگی ػؿ یک  فيیٍ، عبَّ، ، اف ػمت ػاػٌ ىـم،رؼایی، يـگ افػٔاد، تٕنؼ، :تَ گًَْ هثال

 یٔ رؼیؼ ثب يـػو رؼیؼ.يض

 

 

 

 هذاخالت پيؼٌِادی:

  عبَٕاػِ، پالٌ آیُؼِ ثـای  يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ ّٔؼیت،ایٍ ثّ ػؿ اؿتجبٓ  ؿا يـارؼّ کُُؼِاؿفىٓبی(

 .فَؼگی، آلبل، اؿفىٓبی يؾْجی(

  ٕيُبثغ ىغَی ٔ ارتًبػی يـارؼّ کُُؼِ ؿا کّ ػؿ ّٔؼیت كؼهی ثـایو صًبیّ کُُؼِ امت، رنتز

 کُیؼ.

  ِاف ٍضت عٕػ يـاهجت ًَبیؼ.ػؿ ایٍ ػٔؿِ اَتوبنی ػىٕاؿ ؿا تيٕین ًَبییؼ تب يـی 

  ّّٔؼیت رؼیؼ ًَٕػِ کًک کُیؼ تب يٕهؼیت هؼیًی ؿا تـک  يـارؼّ کُُؼًِْبَُؼ كـآیُؼ مٕگٕاؿی ث ٔ

 ثٓجٕػی(ؿا ثپؾیـػ.)

  .اصتًبنی  َل ْبیىباف آٌ چّ يُبكؼی يی ثـػ ٔ يـارؼّ کُُؼِايکبَبت ّٔؼیت رؼیؼ ؿا رنتزٕ کُیؼ

 ثبف مبفی()چّ عٕاْؼ ثٕػ.
 

 فاهيلی:هٌاسػات  (3

 ػکل انؼًم ْبی فیـ ؿا ػؿ يوبثم ْى َيبٌ يیؼُْؼ يُبفػبت يؼًٕالً اىغبً ػؿگیـ ػؿ: 

 ؿًگیُی 

 !چنین تحوالتی میتوانند ترس را ایجاد کنند

 



25 

 

  ِنلظیييبرـ 

 پـعبىگـی 

 عيَٕت 

 ىـکت  ،ثٕػَؼبنیت ْبی ؿٔفيـِ ثب اكـاػی کّ ػؿيُبفػّ ػؿگیـ ثب ْى ٍضجت ًَیکُُؼ ٔ ػؿ كؼ آَٓب

 یکُُؼ.ًَ

  تْٕیٍ  ؿا نت ٔ کٕة ٔ)عبَى ثب ًْنـه ػػٕا کـػِ امت، آلبنو کُُؼِ ػکل انؼًم ْبی تالكی

 يیکُؼ.(

 َّرؼا کـػٌ ثنتـ عٕاة یب اتبم عٕاة( تـک عب( 

 يٕؿػ كـفَؼاٌ ٔ یب ػیگـ کبؿْب ثی تلبٔتی ٔ ثی ػهتی ػؿ. 

  ٌٔاصنبك کـػٌ ٔنیتينٕثی تلبٔتی ػؿ يوبثم گلتّ ْبی ػیگـ اػْبی كبيیم ٔ عٕػ ؿا ثؼ 

 

 :فاهيلیهٌاسػات )هزاحل(  پزّطَ

 یب اػتًبػ َؼاىتٍ ثّ یکؼیگـ آؿبف يیيٕػ. ، اعتالف َظـيتوبثمػؿک ػؼو يؼًٕال ثب  .1

 .ت ثؼ ؿا پـٔؿه يیؼُْؼبمپل ْـػٔ ٓـف اصنبم .2

 .ثضج ْبی ثی يؼُی ثب ٍؼای ثهُؼ .3

  ثؼفثبَی( تْٕیٍ کـػٌ، کُبیّ فػٌ،ٓؼُّ ٔ ) ييبرـِ نلظی .4

 کیكقیعيَٕت  .5

اف ػمت ػاػٌ يوبٔيت یب صتی يـگ یک  ،ثّ ىبک ؿكتٍ )فعًی ىؼٌ، ىکنت یب ثبعت یک ٓـف .6

 .ٓـف(

 

 

 

 :پياهذُای رّاًی

 اّطـاةاكنـػگی ٔ  .1

 اصنبك گُبِ ٔ مـفَو .2

 ٔ صوبؿت اصنبك ثی اؿفىی .3

 ػؿ کٕػکبٌ "يغٍَٕب PTSDپیيـكت ييکالت ؿٔاَی، صتی  .4

 (آلبل)يغٍَٕب  يٕاػ َيّ آٔؿتًبیم ػاىتٍ ثّ  .5

 رٓت یبثیصبكظّ يخم كـايٕىی، ييکالت ػؿ ييکالت  .6

 ييکم ػؿ یبػگیـی .7

 ؿٔاَی ْبی ثٕرٕػ آيؼٌ كيبؿ .8

 يیکُُؼ یٓبیکٕػکبٌ اصنبك تُ .9

 کٕػکبٌ نزجبف، پـعبىگـ ٔ ثی تٕرّ ثبؿ يی آیُؼ.. 10

 

 عواقب روانی، فزیولوژیک و اجتماعی به تعقیب آن می آیند!
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 :پياهذُای اجتواػی

 صبکى ثـ آٌيوـؿات اف ثیٍ ؿكتٍ اَنزبو عبَٕاػِ ٔ  .1

 يضیٔ ايٍ عبَّاف ثیٍ ؿكتٍ  .2

 ّؼق اهتَبػ ػؿ عبَٕاػِ .3

غَیت ٔ ثؼْی أهبت رُزبل ْبی كبيیهی ثّ رؼایی فٌ ٔ ىْٕـ يی اَزبيؼ کّ تبحیـ ينتویى ثبالی ى .4

 ٍالصیت ىغٌ ػؿ ربيؼّ ػاؿػ.

ْبی  ينٕٔنیترُزبل ْبی كبيیهی يٕرت امتـك ْبی ؿٔاَی يیيٕػ کّ تبحیـ ينتویى ثبالی ؿٔاثٔ ٔ  .5

 ارتًبػی ىغٌ ػاؿػ.

 

 :پياهذُای جظوی

 رنًی ٔ ؿٔاَی يقيٍ ٔ ىؼیؼ يیيَٕؼ. یًبؿیث .1

 رـاصت .2

 ٔالػت هجم اف ٔهت .3

 مؤ رُیٍ .4

 يـگ .5

 ٔ الؿـی یلیّؼ .6

 

 :اًْاع خؼًْت

a ) كقیکیعيَٕت: 

 ایٍ َٕع  ػؿ رنى عٕػ عٕاْؼ ػاىت. كقیکیٍؼيبت  ٍؼيّ ػیؼِکّ ؿ ایٍ َٕع عيَٕت، ىغٌ ػ

 عيَٕت عیهی عطـَبک امت.

 :علّ کـػٌ ٔ کيتٍ. مٕفاَؼٌ، فػٌ،يخم  كقیکیىکُزّ رنًی یب  إَاع يخبل 

b )عيَٕت ؿٔاَی: 

  ِثّ گَّٕ يخبلٍؼيبت ؿٔاَی ثبالی ىغٌ آمیت ػیؼ: 

 ينغـِ کـػٌ كـػ 

 تضویـ اكـاػ 

 ػىُبو ػاػٌيخم امتلبػِ اف فثبٌ تضویـ کُُؼِ ٔ  ،کـػٌ اػًبل ىغٌ آمیت ػیؼِ کُتـٔل 

 ثب كـػ َکـػٌ ٍضجت 

 َؼیؼِ گـكتٍ ػالین ٔ صوٕم كـػ 

 اف صؼ كـػثیو  کُتـٔل 

c) عيَٕت رُنی: 

  ثّ ػًم رُنی ثؼٌٔ تًبیم عٕػ ٔی. كقیکیٔاػاؿ کـػٌ ىغٌ ثّ ٍٕؿت 
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 :ػْاهل خؼًْت

 ييکالت اهتَبػی 

   ،يـیْی ؿٔاَی يخم اكنـػگیPTSD ِٔؿیـ 

  عيىصنبػت ٔ 

 لٕٓامتلبػِ اف يٕاػ يغؼؿ ٔ انک 

 آلبل عيَٕت ؿا اف ٔانؼیٍ عٕیو يی آيٕفَؼ 

 صم ييکالتهجٕل عيَٕت ثّ ػُٕاٌ ؿا ِ 

 آؿفٔی ػاىتٍ هؼؿت 

 ػؿک ؿهٔ ٔ يُلی اف كـُْگ ٔ مُت 

  ْبی ثی يٕؿػ ٔ ؿیـمٕػيُؼؿهبثت  

 

 :خاًْادگیراٍ ُای حل هٌاسػات 

  ّثّ ٍٕؿت کبيم يـارؼّ کُُؼِػامتبٌ گٕه ػاػٌ ث 

 يضـک يُبفػبت اَگیقِ یب ػؿیبكت 

 ِؿمًی( اَگیقِ یب يضـک عٕػآگب( 

 ًِی()ؿیـؿم اَگیقِ یب يضـک َبعٕػآگب 

 :آالػبت ػؿ يٕؿػ 

 اؿفىٓب 

 مُت ٔ كـُْگ 

 ػوبیؼ 

 صوبین 

 ػالین 

 تٕهؼبت 

  تبحیـات عبؿریاؿفیبثی: 

  اكقایو ػُْؼِ  ػٕايم 

 کبْو ػُْؼِ ػٕايم 

  (امبك يُبفػّ)ػؿیبكت يُيبء ييکالت 

 اكٓبو ٔ تلٓیى( اؿتجبٓبت( 

  یت ػیؼِ ثـ ىغٌ آم)چّ کنی ػؿ عبَٕاػِ  تبحیـ اػْبی كبيیم ثـ ىغٌ آمیت ػیؼِاؿفیبثی

 (تبحیـ ػاؿػ؟

 ييکم چینت؟ 

  عهن يیکُؼ؟ ؿا ييکمکی ٔ کؼاو َٕع 
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 :خالصَ حل هؼکل

 ػاؿػيُبفػّ ػؿایٍ  يـارؼّ کُُؼِکّ  ػًؼِييکم ٔ ىکبیت  ػؿ یبكت. 

 ػؿگیـ. اكـاػمبیـ ٔ  يـارؼّ کُُؼِاؿفىٓب ٔ ػالین  ػؿیبكت 

 ػالیم ييکالت ٔ ؿاثطّ آٌ ثب اؿفىٓب ػؿیبكت. 

  ٔ ت ْب.يکهلیتيـیش صوٕم 

 يـارؼّ ثب اف ًّْ هجم ايب  ،اػْبی عبَٕاػِ ؿا َیق ػػٕت کُیؼػیگـ ، ثبىؼيٕاكن  يـارؼّ کُُؼِاگـ

کّ كـػ اف ػیگـاٌ ایٍ َجبیؼ ثؼیٍ يؼُی ثبىؼ  .يٕحـ امت یب َّ ػػٕت ػیگـاٌآیب کّ  اؿفیبثی کُیؼ کُُؼِ

 کُُؼ.ثغٕاْؼ تب ييکم ؿا صم 

 ّػاىتّ ثبىؼ ٔ ثبٔؿ اػتًبػثّ ٔی  يـارؼّ کُُؼِ مؼی کُیؼ كـػی ؿا ػؿ عبَٕاػِ ثیبثیؼ ک 

  ایزبػ کُیؼ.ػؿگیـ ػؿ يُبفػّ یک هـاؿػاػ  ثیٍ اػْبی يغتهقػؿ مؼی کُیؼ تب 

 

 خاًْادگیهٌاسػات ُذف هؼاّرٍ در 

 

 

 

 

 

 

 

 :خاًْادگی هٌاسػاتهحذّدیت هؼاّرٍ رّاًی در تخغ 

 ػگی ٔ رهٕگیـی اف احـات يُلی آٌ ٕاعبَ يُبفػبتَوو يًٓی ػؿ صم ػاؿای  ْـچُؼ کّ ييبٔؿِ ؿٔاَی

 ػاؿػ: ْبیامت، ثبف ْى يضؼٔػیت 

  يـارؼّ کُُؼِتُٓب ثـای ييبٔؿِ ثٕػٌ  يضؼٔػ. 

   ثـای ػاىتٍ َتیزّ مـیغ ٔ يخجت يـارؼّ کُُؼِتٕهغ 

   ثبٔؿْبی عٕػه. ثـ ػوبیؼ ٔ يـارؼّ کُُؼِتبئیؼ ٔ تبکیؼ 

  ٔ فٌ ُُؼۀيـارؼّ ک ييکالت ٔ يضؼٔػیت ْبی ييبٔؿِ ثیٍ ييبٔؿ يـػ. 

 

II . هْاد ًؼَ آّراػتياد یا طْاطتفادٍ اس: 

 

 

 

 

  َبايیؼی ٔ صوبؿت يیيٕػ. تـك، ىـو، مجت اصنبك گُبِ، اػتیبػیؿكتبؿ 

  ّکُبؿِ يیگیـَؼ.فَؼِ گی ارتًبػی اف  يؼتبػ اَؼاؿهت اىغبٍی ک 

 ایجاد یک محیط امن برای مراجعه کننده 

 آرامش مراجعه کننده 

 )راهنمائی )جهت یابی 

  منابع، آشنایی با خودش و توانایی هایش شناساییکمک به مراجعه کننده برای 

 انمند ساختن مراجعه کننده برای حل مشکالتش.تو 

 

ما در  ل پیدا کرده است.هویا الک نشه آوراعتیاد بدین معنیست که شخص وابستگی فزیکی به مواد 

سواستفاده از مواد و وابستگی روانی تفاوت قایل میشویم با توجه به بعضی فعالیت های مشخصی مثل 

 گی اجتماعی فرد آسیب میرساند.قماربازی که به صحت، حالت روانی و زند
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 :تؼأی اؿهت ىبيم ایٍ يٕاؿػ يیيٕػ 

  اَگیقِ تٕهق  :ٔلا 

  :کبٌػكغ ينًٕيیت ػؿ ٍٕؿت اي ػٔو 

  َیق يیيٕػ.ارتًبػی  یَکّ ىبيم ييبٔؿِ ؿٔا، تؼأی ثبفتٕاَی :مٕو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيؼٌِادی: هذاخالت

a ) يٕاػ يَـف ىَٕؼِ:اَگیقِ هطغ یب کبْو 

 ِػاؿَؼآَی کّ تًبیم ثّ هطغ  گبَی يـارؼّ کُُؼ 

 ؿٔف ييغَی ؿا ثـای تـک تؼییٍ کُیؼ 

 ٔمتبَی کّ ػ ثّ ثّ گَّٕ يخبل) ثنبفیؼ آٔؿيٕاػ َيّ ثب يَـف  ثهّْبی ييغَی ثـای يوب ٌپال

 (ٔاکُو َيبٌ ػاػ ثبیؼ چگَّٕ ،يَـف يیکُُؼ يٕاػ َيّ آٔؿُْٕف 

 ػٔمتبٌ یب اػْبی كبيیم ؿا کّ ػؿ تـک يٕاػ کًک يیکُُؼ ييغٌ کُیؼ 

 ِیب يبیم ثّ تـک َینتُؼ يَـف يٕاػ ْنتُؼکّ يبیم ثّ کبْو  گبَی يـارؼّ کُُؼ() 

 ؿٔفاَّ تُٓب  ثّ گَّٕ يخبل) کبْو يَـف يٕاػ ثّ تٕاكن ثـمیؼ ػؿ يٕؿػ یک ْؼف ييغٌ ثـای

 (ػؿ ْلتّ ٔ ػٔ ؿٔف ثؼٌٔ يَـف يٕاػ ثبؿ چـكیک 

 ارتًبػی،يٕهؼیتٓبی )يخال  عطـ ثضج کُیؼپـ ثب ىـایٔ ثهّیٓبی رهٕگیـی یب يوبژیػؿ يٕؿػ امتـات 

 (ٔؿآامتـك اتلبهبت 

  يخم يضؼٔػیت ْبی) ؿا يؼـكی کُیؼ يٕاػاف  يضلٕظْبی امتلبػِ ؿكتبؿٔ  َظبؿت عٕػیٓـفانؼًم 

 فيبَی، آْنتّ تـکـػٌ يیقاٌ يَـف(

 ِبَی کّ يبیم ثّ تـک یب کبْو يَـف َینتُؼگ يـارؼّ کُُؼ 

 ـػ ٔ ياليت َکُیؼ.ٓؿا  آَٓب 

 ،ثَٕؿت ٔاّش ثـایيبٌ ثیبٌ  ٔ ارتًبػی کّ اف مجت يٕاػ ثـ يیغیقَؼ، ؿٔاَی ييکالت ٓجی

 کُیؼ.

 يجبصخّ ثبالی امتلبػِ يٕاػ ثگؾاؿیؼ.ٔ ٍضی اؿفیبثی يزؼػِ ثّ يُظٕؿهـاؿ يالهبتی ؿا ػؿ آیُؼ 

، شخص قادر به کنترول آن میباشد. زمانیکه فرد اقدام به استفاده منظم نشه آور در آغاز استفاده از مواد

 ماده تبدیل به هسته اصلی زندگی وی میشود. شخص زمان کم و کمتری را در فعالیت یک ماده میکند،

های که به مواد مربوط نیستند میگذراند و عالقه اش را به آنها از دست میدهد. بتدریج شخص به 

مشکالت اجتماعی، هیجانی و فزیکی برمیخورد. به دلیل استفاده از مواد اعضای فامیل و دوستان 

غم، گناه( شخص در مورد خود احساسات بد پیدا میکند ) غیروابسته وی، از وی ناامید و دلسرد میشوند.

 فرار کند. نشه آور و تنها قادر است تا از این احساسات ذریعه استفاده مجدد مواد
 

 وابستگی به مواد مخدرسیکل )حلقه( معیوبه 
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 ِکّ يٕكن ًَیيَٕؼ یب ػٔثبؿِ يَـف يیکُُؼ ْبی يـارؼّ کُُؼ 

  ؿا اؿفىًُؼ ىًـػِ ٔ ثّ آٌ ثٓب ػْیؼ آَٓبْـ يٕكویت. 

 ػؿ يٕؿػ صبالتی کّ مجت امتلبػِ يزؼػ ىؼَؼ ٍضجت کُیؼ 

  ثـگـػیؼكٕم انؾکـ ثّ هؼو ْبی هجهی. 

 

III .هؼکالت جٌظی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ّ ثب ييکم رُنی ثؼاَیؼيٕار ػؿ الفو امت يٕاؿػی ؿا کّ

  آٌ يیتٕاَُؼ مجت ييکالت ثیيتـ ػؿ  ثـ ػالِٔ ،ثٕػِييکالت رُنی اؿهت َبىی اف ؿٔاثٔ َبعٕىبیُؼ

 ىَٕؼ. اثٔٔؿ

 ىًب ثبیؼ مؼی کُیؼ تب ثب ْـ ػٔ َلـ ٍضجت کُیؼ. 

  ٔيؼًٕال ؿكتبؿْبی  اؿتجبٓ ػاؿَؼ (يـُ ىکـ)يخم رنًی ثب ثیًبؿی ْبی ثؼْی اف ييکالت رُنی

 ثٕرٕػ يی آیُؼ. ؿيم ثـ احـ ثیًبؿیٓبی ؿٔاَی ىؼیؼبَرُنی ؿیـ

 ،ل يیتٕاَؼ مجت ييکالت رُنی ىٕػٕٓاف انک مٕامتلبػِ اّطـاة ٔ اكنـػگی. 

 .ثنیبؿی اف ييکالت رُنی ػؿ َتیزّ ػؼو آگبْی ػؿ يٕؿػ ػًهکـػ رُنی ثٕرٕػ يیآیُؼ 

 ٍرُنی يؼهٕيبت ثؼْیؼ.ينبیم ػؿ يٕؿػ  آَٓبآيٕفه ػْیؼ؛ ثّ  اؿ فٔری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابرین رابطه جنسی آنقدر  عاشقانه و صمیمی بین زوجین است. ارتباطاتجنسی جنبه مهم تمایالت 

خصوصی و شخصی است که به ندرت درمورد آن در جمع بحث میشود. بسیاری از مردم در مورد 

 تار جنسی نورمال و انواع و اسباب مشکالت جنسی معلومات چندانی ندارند.رف

فیصد از مردان درجاتی  31فیصد از زنان و  43تحقیقات نشان میدهد که مشکالت جنسی شایع هستند )

از مشکالت را گزارش داده اند( و بسیاری از مشکالت جنسی قابل تداوی هستند! پس صحبت کردن در 

 ی جنسی بسیار مهم است.مورد نگرانی ها

  اغلب زنان و مردان افیان از مشکالت جنسی شکایت نمیکنند. در عوض شکایت اصلی آنها ممکن

 .)خستگی( است مشکالت جسمی باشد

  زوجین را مجبور نکنید که در مورد موضوعات جنسی خود صحبت کنند. سعی کنید سواالت

بوده است"، "شما در مورد همسر خود چه ساده بپرسید. از قبیل"ارتباط شما اخیراً چگونه 

 احساسی دارید"

  به خاطر داشته باشید: رازداری بسیار مهم است! باید به خواست های مراجعه کنندۀ خود احترام

 بگذارید. مخصوصاً اگر او نمیخواهد که شما باهمسر وی در مورد مشکالت جنسی وی صحبت کنید.
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 :هزداىهؼکالت جٌظی در 

 ًاتْاًی جٌظی 

 ًَیکُؼ( یب مغت ثبهی  فیـا هْیت ٔی مغت ًَیيٕػ )اَتؼبؽ آيیقه رُنی َینت ثّ يـػ هبػؿ

 ًَیًبَؼ.

 رص اًشال سّد 

 کّ ْیچکؼاو اف فٔریٍ هبػؿ ثّ نؾت  (يٕػیي)يُی عبؿد  بَینت کّ يـػ ثّ مـػت اَقال يیيٕػفي

 .ثـػٌ اف ػًم رُنی َینتُؼ
 

 :ػْاهل ایي هؼکالت جٌظی

a )فشیکی ػْاهل 

  ،)ٌٕػَجی، ػؼو تٕافٌ ْٕؿيَٕیايـاُ مینتى ػیبثت، يـیْی ْبی ههجی ٔػبئی )ؿگ ْبی ع 

 َِبتٕاَی رُنی ایزبػ کُؼ ْبل يیتٕاَؼ ػؿ يـػٕٓل، فیـا انکٕٓاف انک مٕامتلبػ. 

 کّ يیتٕاَؼ ثـ رـیبٌ عٌٕ اؿگبٌ ْبی رُنی تبحیـ ثگؾاؿػ. تـکيیؼٌ مگ 

 عٌٕ ثبال ْب يخم ّؼ اكنـػگی ْب ٔ ػٔاْبی ّؼ كيبؿثؼْی اف ػٔا 

b )ػْهل رّاًی 

 يؼًٕالً ٔهتی کّ یک يـػ ثـای أنیٍ ثبؿ ثب یک ىغٌ عبً ؿاثطّ  يٕؿػ ؿاثطّ رُنی: تيٕیو ػؿ

 ثـهـاؿ يیکُؼ.

 ثغو کبؿ کُؼ.تب چّ اَؼافِ يیتٕاَؼ عٕة ٔ هُبػت  اثطّو ػؿ يٕؿػ ایُکّ ػؿ رـیبٌ ؿتيٕی 

 گُبِ ثؼاَؼ.ّ ثبػج يیيٕػ يـػ ؿاثطّ رُنی ؿا پل يُظـ يویؼ يؾْجی ک 

 َقػیکی ثب فٌ ػؿ ػٔؿاٌ هبػؼگی ٔی يٕؿػ اَؼافِ هْیت ػؿک ؿهٔ ػؿ ٔ 

 .اكنـػگی ٔ عنتگی، ػؿ ایٍ صبنت نؾت ثـػٌ اف ؿاثطّ رُنی ايکبٌ پؾیـ َینت 

 یكيبؿْبی کبؿ 

  يخال" اگـ يـػ ىـیک عٕػ ؿا رؾاة َؼاَؼ. ػاػٌ ػالهّ ثّ اَزبو ؿاثطّ رُنی،اف ػمت 

 ٍييکالت اؿتجبٓی ثیٍ فٔری. 

 اصنبك كيبؿ ػؿ يٕؿػ ایُکّ ایٍ کبؿ ؿا عٕة اَزبو ػْؼ. 

 

 

 

 :هؼکالت جٌظی در خاًن ُا

 درد ٌُگام ػول جٌظی 

 ٔهتی کّ يـػ يیغٕاْؼ یب  عيک ثبىؼ )يزـای ٔؿٔػی( ایٍ فيبَی يًکٍ امت اتلبم ثیلتؼ کّ يٓجم

 پیو اف آيبػِ ىؼٌ فٌ ػًم رُنی ؿا اَزبو ػْؼ یب ٔهتی يـػ فٌ ؿا يزجٕؿ ثّ ػًم رُنی يیکُؼ.

  جٌظی هيلاس دطت دادى 

ترس یا گناه که بر عمل جنسی تاثیر دارند توجه  حساس اضطراب،مشاور باید سعی کنید تا به ا صفتبه 

 کنید.
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 :ػْاهل ایي هؼکالت

a.  كقیکیػٕايم 

 ػلَٕت ػؿ يٓجم 

b. ػٕايم ؿٔاَی ٔ ارتًبػی  

 تُو ٔ تـك ػؿ يٕؿػ ػاىتٍ ؿاثطّ رُنی 

 بالی تًَیى گیـی ثـای ثـهـاؿ کـػٌ ؿاثطّ رُنیَؼاىتٍ کُتـٔل ث 

  ٌفیبػی ثـ رنى ٔ فَؼگی رُنی عٕػ  کُتـٔلىْٕـاَيبٌ  ثّ اَؼافِػؿ ربيؼّ اكـبَی اؿهت فَب

 َؼاؿَؼ.

  کّ  یيزجٕؿ ثبىؼ ْـ ٔهت ىبیؼبة کُؼ. اَتغ ثطّ رُنی ٔ فيبٌ آٌ ؿاهبػؿ َجبىؼ تب ؿايًکٍ امت

 ، ؿاثطّ رُنی ثـهـاؿ کُؼ.ثغٕاْؼىْٕـ 

 ِرُنی ػؿفيبٌ ٓلٕنیت ٔ یب تزـثیبت َبعٕىبیُؼ ٔ ػؿػَبک رُنی، نؾت ثـػٌ اف ؿاثطّ  مٕامتلبػ

 رُنی ؿا ػىٕاؿ يیکُؼ.

 

 :ُوجٌض گزایی

 فٌ ثب فٌ ًْزُل گـایی یؼُی ؿاثطّ رُنی يـػ ثب يـػ یب 

 يکم ػیؼگبِ ْبی يغتهلی ػؿ يٕؿػ ایٍ َٕع ؿكتبؿ رُنی ٔرٕػ ػاؿػ ٔ ػؿ ثنیبؿی اف ربْب ایٍ کبؿ ي

 ؿٔاَی ٔ یب رـو ثّ صنبة يیبیؼ.

 ٔ ٌيـػ ثـعٕؿػ کُیؼ فیـا  ایٍ ثنیبؿ يٓى امت کّ ثب ؿاثطّ ًْزُل گـایبَّ يبَُؼ ؿاثطّ ثیٍ ف

 ًْزُل گـایی یک ييکم ؿٔاَی َینت.

  ًْبَطٕؿ کّ ػؿ ؿاثطّ رُنی يـػ ٔ فٌ ييکالتی يًکٍ ثٕرٕػ آیؼ ػؿ ًْزُل گـایی ْى ييکالت

 .يؼِ يیتٕاَؼآثٕرٕػ 

 

 

 

 

 

 

IV .هذاخلَ در تحزاى خؼًْت فاهيلی: 

اؿهجب" ػؿ يٕؿػ عيَٕت اصنبك ىـو فیبػی يیکُُؼ ٔ عٕػ ؿا  کّ يٕؿػ عيَٕت هـاؿ يیگیـَؼ،اكـاػی

اػتوبػ ثـ ایٍ امت کّ اگـ  .ربيؼّ َیق اؿهت ایٍ اكـاػ ؿا يٕؿػ هْبٔت هـاؿ يیؼْؼ. ياليت يیکُُؼ

أ صتًبً کبؿی اَزبو ػاػِ امت کّ ينتضن آٌ يیجبىؼ.  يٕؿػ عيَٕت هـاؿ گـكتّ امت) یک فٌ(  ىغَی

ثُبثـایٍ ایٍ ايـ هطؼی امت کّ ييبٔؿ َگـه هْبٔتًُؼاَّ َؼاىتّ ثبىؼ ٔ یب ثّ هـثبَی پیيُٓبػ َکُؼ کّ أ 

 ایٍ عيَٕت يیجبىؼ. ينٕٔل

  قرار آزار تعقیب و از آنجائیکه افرادی که به همجنسان خود عالقه مند هستند ممکن است مورد

 از تنهایی، گناه، ترس و غمگینی رنج ببرند. شایدبعضی از آنها  بگیرند

 اعتماد  یشویش های آنها اهمیت بدهید، آنها یک فضاشما به این وضعیت حساس باشید و به ت هرگاه

 را تجربه خواهند کرد و شما اجازه خواهید یافت که به آنها کمک کنید.
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 ثضیج ييبٔؿ:

 :هزاجؼَ کٌٌذٍاُويت حوایت اس 

  تًبو اىکبل عيَٕت  ثٕػِ كقیکی ٔ ، رُنیْیزبَیْبی  مٕامتلبػِيیؼاَیؼ کّ عيَٕت كبيیهی ىبيم ٔ

 (رنًیٔ  ؿٔاَیٍؼيّ ػٕاهت ٔعیى يیتٕاَُؼ ػاىتّ ثبىُؼ.) 

 ثبیؼ ػؿ ثـاثـ عيَٕت كبيیهی يٕهق ٔاّش ٔ ؿٔىٍ اعتیبؿ کُیؼ. 

 ْبی عيَٕت آيیق ؿا َبو ثجـیؼتبؿؿك. 

  ـ( يیجبىؼ.)اؿهت پؼؿ، ىْٕ طٕؿ ييغٌ ثّ گـػٌ عيَٕت کُُؼِْبی عيَٕت ثينٕٔنیت تًبو 

 َىُبعتّ  ،تلٕم صبٍم ًَٕػٌثـای کُتـٔل ًَٕػٌ ٔ  ٕاػِ گی ثّ صیج یک انگٕی ؿكتبؿیعيَٕت عب

 .ىؼِ امت

  عيَٕت ؿا ثجیُؼکُتـٔل عٕػ ؿا تيٕین کُیؼ تب ایٍ انگٕی  يـارؼّ کُُؼۀثبیؼ ٔ. 

 .ؿٔی ٔهبیغ عبً عيَٕت تًـکق َکُیؼ 

 ِٔؿ ثنیبؿ يٓى امت.ػؿ کبؿ ىًب ثّ ػُٕاٌ یک ييب ايُیت يـارؼّ کُُؼ 

  اثـاف کُیؼ. ،ػؿيٕؿػ ايُیتؿا ثُبثـایٍ ثبیؼ َگـاَیٓبی عٕػ 

 يَٕت ثب گؾىت فيبٌ ثیيتـ ىؼِ امت؟يیقاٌ عطـ ؿا ثـؿمی کُیؼ ٔ ثجیُیؼ آیب ع 

 ِثبىؼ. ؿ ػُْؼِ ٔهٕع اصتًبنی عيَٕت آگبِْيؼا َيبَّ ْبیثبیؼ اف  يـارؼّ کُُؼ 

  ِکّ اتلبم اف عيَٕت  ییْبیب ؿٔ رتُبة اف عيَٕت ؿا ثـای ا ْبیؿاِ  يـارؼّ کُُؼًِْـا

 اكتبػِ امت پیؼا کُیؼ.

 

 

 

 ًکات هِن تزای هؼاّرٍ:

 ثؼٌٔ ْیچگَّٕ  آَٓبکّ عيَٕت كبيیهی ؿا تزـثّ يیًُبیُؼ، َیبف ثّ ييبٔؿی ػاؿَؼ کّ ثّ صـكٓبی اكـاػی

بػگی اَزبو آٌ ؿا ثگیـَؼ کّ تٕاَبیی ٔ آي ْبیؿا يزجٕؿ َکُؼ تب تًَیى  آَٓبهْبٔتی گٕه کُؼ ٔ 

 َؼاؿَؼ.

  کُُؼِ  مٕامتلبػِىغٌ  امت کّ اف ػٕاهت اصتًبنی تـک عبَّثـای ىًب ثّ ػُٕاٌ یک ييبٔؿ يٓى

 ْى ثبىؼ. تُٓب ؿكتٍ ثّ عبَّ یکی اف اهٕاو تٕمٔ هـثبَیبٌ آگبِ ثبىیؼ، صتی اگـ

  ه ىْٕـ ،عبؿد ىٕػ عيَٕت ٍٕؿت يیگیـػٌ آ ػؿکّ  عبَّيًکٍ امت فٌ تًَیى ثگیـػ اف

 كوـ اصتًبنی ثتـمؼ. ب پٕل َؼْؼ. أ يًکٍ امت افػیگـ ثّ أ عـری ٔ ی

 .يًکٍ امت ثؼؼ اف تـک عبَّ ػیگـ ربی ايُی ثـای ؿكتٍ َؼاىتّ ثبىؼ 

 ثچّ ْبی عٕػ ؿا اف ػمت ثؼْؼ.ػؿ ٍٕؿت تـک عبَّ  يًکٍ امت 

 تًَیى  ٕٓؿیکّ يـارؼّ کُُؼِ ْیچ كـٍتی ثـای عيَٕت ثنیبؿ ىؼیؼ ٔ يؼأو ثبىؼ يًکٍ امت

 . پل أ ػؿيبَؼِ يیيٕػ ٔ اصنبك َبتٕاَی يیکُؼ.َؼاىتّ ثبىؼٌ ػًهکـػگـكتٍ ٔ 

 ِافٓـف كبيیم ٔ ػٔمتبٌ عٕػ صًبیت َيٕػ.  يًکٍ امت يـارؼّ کُُؼ 

 باید به سرعت عمل کنید. باشددر خطر  اگر زندگی مراجعه کننده
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 :ػزایظ فزدی ّ اجتواػی هؼاّر

 ت ثبنوِٕ ایىًب ثبیؼ اف فَؼگی ارتًبػی ٔ ّٔؼیت كؼهی عٕػ آگبِ ثبىیؼ. ثّ ایٍ تـتیت يیتٕاَیؼ ييکال 

 ، ىُبمبئی کُیؼ.يؼاعهّ کُؼييبٔؿِ ػؿ امت کّ يًکٍ  ؿا

  ؿا ػؿک کُیؼ ٔ أ ؿا ثب  يـارؼّ کُُؼِعٕػ تًـکق کُیؼ، مؼی کُیؼ تب تزـثّ  يـارؼّ کُُؼۀثبیؼ ؿٔی

 تزـثیبت یب اصنبمبت عٕػ يوبینّ َکُیؼ.

  

 

 

 :الذاهات پيؼٌِادی

اف ييبٔؿِ مٕػ يیجـَؼ فیـا ييبٔؿِ يیتٕاَؼ صل يهکیت  ُؼکّ عيَٕت عبَٕاػِ گی ؿا تزـثّ يیکُاكـاػی

اكقایو ثـ عٕػ کُتـٔل ػْؼ. اف ٓـین ييبٔؿِ اصنبك  اؿتوب ؿا ثبالی اكکبؿ، اصنبمبت ٔ اػؿاکبتيبٌ

 تًَیى ثگیـَؼ.عٕػىبٌ ؿا تيٕین يیکُؼ تب ػؿ ٍٕؿت ّـٔؿت  آَٓبٔ ييبٔؿِ  يییبثؼ

 

 :تْاًوٌذ طاسی

 

 

 

 

 

  ٌفَؼگی عٕػ" ػیؼِ ىَٕؼ.يتغََبٌ بیؼ ثّ ػُٕاٌ "ثيـارؼّ کُُؼِ گب 

  چگَّٕ تـریش يیؼُْؼ کّ بنت كؼهیػؿ يوبینّ ثب صؿا صًبیت کُیؼ تب ػؿيٕؿػ ایُکّ  آَٓبثبیؼ 

 ثبىُؼ، اَتغبة کُُؼ.

 

 

 

 

 "تٕاًَُؼ مبفی ىبيم َکبت ؽیم يیيٕػ: ػالٔتب 

  تزـثیبت ٔ اصنبمبتو ؿا َبو ثجـیؼ. يـارؼّ کُُؼًِْـاِ ثب 

 .لکی رفتار کنیدمس

  توانمند سازی فرآیندی است که در آن مراجعه کنندۀ خود را توانمند میسازید به جای اینکه خودتان به

عنوان یک شخص با قدرت برای او تصمیمات و نتایج را تعیین کنید. این کار امکانات و توانایی 

ننده دوباره باالی زنده گی خود عمل کردن را دوباره به مراجعه کننده میدهد و بدینگونه مراجعه ک

 د. ، یعنی از حالت قربانی خارج میشوتاثیرگذار میشود و ایستاده گی میکند
  

توانمند سازی بدین معنی است که در مورد راه های مختلف معلومات میدهید و کمک میکنید تا احساس 

 .یابدانزوا در مراجعه کننده کاهش 

 

 تاط باشید.های خود بسیارمحاین باید در نصایح و عملکردبنابر 

  چه امکاناتی را دارد تا احساس امنیت  رخ دادن است و مراجعه کنندهچه اتفاقی در حال  ببینیدابتدا

 بیشتری کند و وضعیتش بهتر شود.
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  ػؿک کُؼ کّ چّ چیقی تب فيیُّ ای ؿا ایزبػ يیکُؼ  يـارؼّ کُُؼِثـػٌ تزـثیبت ثـای َبو

 ثـای أ اتلبم اكتبػِ امت.

 ٍیب ػؿ  تّ امت اصنبمبت عٕػ ؿا ثیبٌ کُؼ ٔامت ایٍ أنیٍ ثبؿی ثبىؼ کّ أ تٕاَن يًک

 گـكتّ هـاؿ مٕامتلبػِيٕؿػ ٔ ایٍ کبؿ ثّ أ کًک يیکُؼ تب هجٕل کُؼ کّ يٕؿػ آٌ ثيُٕػ 

 امت ٔ أ ؿا تيٕین يیکُؼ تب ػٔثبؿِ ثب رنى ٔ ؿٔس عٕػ آىُب ىٕػ.

  يیتٕاَؼ ثّ أ کًک کُؼ تب  ،کّ ثبالی ٔی گؾىتّ امت ػؿک ىٕػ یثتزبؿهبنت اگـ كـػ ػؿ

 ثب اصنبمبت عٕػ ػٔثبؿِ اؿتجبٓ ثـهـاؿ کُؼ. ِْٕیت عٕػ ؿا ػٔثبؿِ ثؼمت آٔؿػ

  ػؿ يٕؿػ َوو ْبی رُنیتی کّ  ؿا ػؿ ارتًبعينهٔ ثّ أ کًک کُیؼ تب مُت ْب ٔ ػوبیؼ

 ػؿک کُؼ. ،اف فَبٌ ؿا صًبیت يیکُُؼ مٕامتلبػِعيَٕت ٔ 

  ایٍ ثّ أ کًک يیکُؼ تب اصنبك کُؼ عيَٕت هبثم پؾیـه َینت ٔ یک ثغو َٕؿيبل اف

 فَبٌ ْى َینت. ًّْ فَؼگی

  آيیق كـػ ثـای ؿكتبؿْبی عيَٕت  ينٕٔنیتایٍ ًْچُیٍ ثّ أ کًک يیکُؼ تب اف اصنبك

 یبثؼ. یْبیکُُؼِ ؿ مٕامتلبػِ

  ٔ کـػِ یب ػؿ ػمتـك ٔی امتلبػِ  آَٓبىًب اف  يـارؼّ کُُؼۀکّ  ؿا يوبٔيتإَاع امتـاتژی ْب

 ىُبمبیی کُیؼ. ،هـاؿ ػاؿػ

  امت أ کّ صبيی ؿا  عٕػيًکٍ امت ٔی ثتٕاَؼ ثّ عبَّ ٔانؼیٍ عٕػ ثـٔػ یب یکی اف اهٕاو

 عيَٕت اَزبو يیيٕػ فَؼگی کُؼ. ثیبیؼ ٔ ثب أ ػؿ عبَّ ای کّ

  ِػؿ ثـاثـ عيَٕت ؿا ىُبمبیی کُیؼ.يجبؿفِ  ْبیؿا 

 ِؿا تيٕین کُیؼ تب ػؿ يٕؿػ ؿاِ صم ْبی اصتًبنی كکـ کُؼ. يـارؼّ کُُؼ 

  اگـ أ ًَیتٕاَؼ اف ایٍ ّٔؼیت عبؿد ىٕػ، ثـ ؿٔی ايکبَبتی کبؿ کُیؼ کّ ثّ أ کًک

 . ًَبیؼصبٍم  یمبفگبؿكؼهی يیکُؼ تب ثب ّٔؼیت 

 اصنبك ػقت َلل ؿا ثّ ٔی ثبفگـػاَیؼ: 

 .َکبت ؽیم ؿا ثب يـارؼّ کُُؼِ یکزب ثـؿمی کُیؼ 

  چّ چیق يٓى امت. يـارؼّ کُُؼِمؼی کُیؼ ػؿیبثیؼ کّ ثـای 

  یبثیؼ.ػؿ ؿا يـارؼّ کُُؼِاؿفىٓبی 

 ؟ْب اَؼ آؿفْٔبی ٔی ثـای آیُؼِ چی 

  ؿا ثیيتـ ؿاّی يیکُؼ؟ يـارؼّ کُُؼِچّ چیقی 

 آؿفْٔبی عٕػ ؿا ػؿک  ِّ کُُؼِ چی کبؿی کـػِ يیتٕاَؼ تب ثّ اْؼاكو َقػیکتـ ىؼيـارؼ ٔ

 کُؼ.

 

 

 :هٌاتغ

 امتلبػِ ًَٕػِ  آَٓباف  کَُٕی ثـای مبفگبؿی ثب ّٔؼیت ِثبیؼ ثّ ػَجبل يُبثؼی ثگـػیؼ کّ يـارؼّ کُُؼ

 امت.

 نشان دهد. سازدآن هرچیزی که زندگی او را با ارزش میدرمیتوانید تصویری را رسم کنید که 
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 ٌعبَٕاػِ ٔ ػٔمتب 

  ٕل ثّ کبؿ ىٕػ ثتٕاَؼ ػؿ ربیی ييـ آَٓبکّ ثب امتلبػِ اف  ْبیيٓبؿت 

 .آیب امتؼؼاػ عبٍی ػاؿػ 

 

 

 

 

 

 

V .هؼکالت خْاب: 

 

 

 

 

 

 

 :تيخْاتیػوذٍ ػلل 

 َّينبیم يبنی، ٍضت یب عبَٕاػِ يیتٕاَُؼ ؽٍْ ؿا ثنیبؿ يکتت: تيٕیو ػؿ يٕؿػ کبؿ، امتـك ؿٔفا ،

 كؼبل َگّ ػاؿَؼ ٔ ثبػج ىَٕؼ کّ ىغٌ َتٕاَؼ آؿايو ػاىتّ ثبىؼ.

 :اَّ ٔ َیق اعتالالت اّطـاثی يًکٍ امت ؽٍْ ؿا ثیو اف صؼ ْٕىیبؿ اّطـاة ْبی ؿٔف اّطـاة

 ـٔػ.ثَگّ ػاؿػ کّ كـػ َتٕاَؼ ثّ عٕاة 

 :ييکم ػاىتّ ثبىؼ. عٕاة ؿكتٍ ْى ػؿ یب عٕاة ىٕػ ٔ فیبػ اكنـػِ يًکٍ امت  ىغٌ اكنـػگی

بؿِ ثّ ٔ َتٕاَُؼ ػٔثىؼِ ـَٔؼ ٔنی ٍجش فٔػ ثیؼاؿ ثثؼْی اىغبً يًکٍ امت ػؿ اثتؼا ثّ عٕاة 

 عٕاة ؿَٔؼ.

  ٔؿیـِ َبؿاصتی ْبی ثطُی، انتٓبة يلبٍمکّ ثبػج ػؿػ يیيَٕؼ يخم  ٓجی:صبالت 

 :ِيخم ّؼ اكنـػگی ْب، ػٔاْبی ّؼ كيبؿ عٌٕ ٔ کٕؿتیکٕامتـٔییؼ ْب  ثؼْی اف ػٔاْبی تزٕیق ىؼ

 يیتٕاَُؼ عٕاة ؿا يغتم کُُؼ.

 امتلبػِ ٕٓالَی اف ػٔاْبی عٕاة آٔؿ 

 

 َ تاػين:چگًَْ خْاب خْب داػت

 .کهیؼ ػاىتٍ اصنبك تبفگی ثؼؼ اف عٕاة، ػاىتٍ یک ىیِٕ يُظى عٕاة امت 

 ِثغٕاثیؼ، ُْگبو ٍجش يؼت ثیيتـی ػؿ ؿعتغٕاة  ثّ ؿعتغٕاة ثـٔیؼ ٔ فیبػىؼٌ هجم اف عنتّ  ْـگب

 عٕاْیؼ يبَؼ کّ ثـ عٕاة ىت ثؼؼ تبحیـ عٕاْؼ ػاىت.

 ثبىیؼ. عٕاة ػاىتّ ایٍ يٓى امت کّ یک ىیِٕ عٕة ثـایثُبثـ 

 

 که کسی  گرددنیاز دارد تا احساس کند که با او به احترام برخورد میشود و باید متیقن  همراجعه کنند

 به حرف های او گوش میدهد و او را درک میکند.

 تصامیم باید تشویق این  است که خودش تصمیم بگیرد و هفراموش نکنید که این حق مراجعه کنند

 شوند و باید به آنها احترام گذاشته شود.

 

ناآرام خوابی گفته خواب باشد ) ادامهمشکالت خواب میتواند مشکل در به خواب رفتن یا مشکل در 

مانند: استرس هیجانی،  بیخوابی و دیگر مشکالت خواب شوندمختلفی میتوانند باعث  عوامل(. میشود

، حاملگی، چاقی وغیره(، موضوعات مربوط به سبک عادت ماهانهطبی،  امراضصحت فزیکی )

 .، تخت خواب(حرارتزندگی )حجم کار، مسافرت ها( یا حتی محیط خواب شخص )سر و صدا، نور، 
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 :هؼوْل ػادتداػتي 

 .ُْگبيی ثّ ؿعتغٕاة ثـٔیؼ کّ ٔاهؼبً اصنبك عنتگی يیکُیؼ 

  ّقیٌٕ تًبىب َکُیؼ. ایٍ ْب كؼبنیت ْبی ٔهت ثیؼاؿی ْنتُؼ.ییب تهٕ ٔػؿ ؿعتغٕاة يطبنؼ 

  عٕػ ؿا ؿاصت مبفیؼ ٔ یب یک کبؿ  ،ثـ عیقیؼػهیوّ ثّ عٕاة َـكتیؼ اف ؿعتغٕاة  20اگـ ػؿ ٓی

 ػٔثبؿِ ثّ ؿعتغٕاة ثـٔیؼ.ٔ یؼ ُاَزبو ػْیؼ تب ٔهتی کّ ثّ اَؼافِ کبكی اصنبك عنتگی ک ؼِتنکیٍ کُُ

 .اگـ ثـای ػٔؿِ ْبی ٕٓالَی ثیؼاؿ يیًبَیؼ، ایٍ پـٔمّ ؿا تکـاؿ کُیؼ 

 ایٍ  فیـا )مبػت ؿا کٕک کُیؼ(. ػٔثبؿِ َغٕاثیؼ مؼی کُیؼ ػؿ مبػت يؼیٍ ْـ ؿٔف ٍجش ثیؼاؿ ىٕیؼ

ثّ عٕاة ثـٔیؼ. ىبیؼ َیبف ثبىؼ کّ ایٍ ثـَبيّ ؿا ثـای چُؼ ْلتّ  ثّ ييکمثؼؼ تُٓب ثبػج يیيٕػ ىت 

 ؼ تب ثّ یک ىیِٕ يُظى ػمت یبثیؼ.تکـاؿ کُی

  ًعٕاة کٕتبِ ثؼؼ اف َبٌ چبىت يیتٕاَؼ يلیؼ ثبىیؼ عنتّ  فیبػػؿ ٕٓل ؿٔف پیُکی َقَیؼ. ٔنی اگـ ٔاهؼب

 ثبىؼ.

 

 :کوک کٌٌذٍ ُای خْاب

 َ َٕؿ اتبم ثّ ىًب صـاؿت آیب تغت عٕاة ىًب ؿاصت امت؟ آیب  گبِ کُیؼ.ثّ يوؼيبت عٕاة عٕػ ٔ

ؼ یثیؼاؿ يیيٕعلیق ثّ فٔػی بی يُبمت امت؟ آیب ْٕای تبفِ کبكی ػؿ اتبم يٕرٕػ امت؟ اگـ ثب ٍؼاْ

 ْب يیتٕاَیؼ امتلبػِ کُیؼ.اف گٕه ثُؼ

 ييکالتی کّ ػؿ ٕٓل مؼی کُیؼ ُْگبو ػَـ ٔهتی ؿا ثـای يُؼکل کـػٌ ؿٔف عٕػ کُبؿ ثگؾاؿیؼ. ث ّ

ؿٔف ػاىتیؼ كکـ کُیؼ ٔ هؼو ثؼؼی عٕػ ؿا ييغٌ کُیؼ. ػؿمت کـػٌ یک نینت کبؿی ػؿ ُْگبو 

ػَـ يًکٍ امت ثّ ىًب کًک کُؼ تب ُْگبيی کّ ػؿ ؿعتغٕاة ْنتیؼ ؿٔی ييکالت عٕػ تًـکق 

 َکُیؼ.

 یچیؼِ ُْگبو ىت مؼی کُیؼ ػؿ ُْگبو ىت آؿايو ػاىتّ ثبىیؼ. اف اَزبو کبؿْب ٔ كؼبنیت ْبی پ

 عٕػػاؿی کُیؼ.

  ٍاگـ يـق ىًب ُْٕف ثب تيٕیو ْبی ؿٔفاَّ ييـٕل امت، گٕه ػاػٌ ثّ ؿاػیٕ ثـای چُؼ نضظّ يًک

 امت ؽٍْ ىًب ؿا اف ایٍ اكکبؿ ػٔؿ مبفػ.

 تب چٓبؿ حبَیّ  اف ثّ عٕاة ؿكتٍ امتلبػِ کُیؼ. آْنتّ ٔػًین َلل ثکيیؼ: اف تکُیک ْبی آؿايجغو هجم

چٓبؿ حبَیّ ػیگـ ْٕا ؿا ثیـٌٔ کُیؼ. آگبْبَّ ػْالت کُیؼ، چٓبؿ حبَیّ َگّ ػاؿیؼ ٔ ػؿ ْٕا ؿا ػاعم 

 . اف اَگيت ىَت پبی عٕػ ىـٔع کـػِ ٔ ًْیُطٕؿ ثبال ثیبییؼ.مبفیؼعٕػ ؿا ثّ َٕثت ملت ٔ ينتـس 

 .یک گیالك ىیـ گـو يیتٕاَؼ ىًب ؿا ثـای عٕاة آيبػِ کُؼ 

  یؼ، ايب ؽٍْ ىًب پـ اف اكکبؿ يقاصى امت. مؼی َکُیؼ کّ اصنبك عنتگی يیکُ كقیکیاگـ اف نضبظ

يینبفػ. ثّ ربی آٌ مؼی کُیؼ کّ چيًبٌ  تـؿا يْطـة ثّ عٕاة ثـٔیؼ، ایٍ کبؿ ٍـكب" ىًب  "بً صتً

ىـٔع ثّ ثنتّ ىؼٌ کـػَؼ ثّ عٕػ ثگٕییؼ کّ ثبیؼ يوبٔيت کُیؼ.  آَٓبعٕػ ؿا ثبفَگّ ػاؿیؼ ٔ ُْگبيی کّ 

 ّ ثیؼاؿ ثًبَیؼ ىًب عٕاة آنٕػِ تـ يیيٕیؼ.ْـچّ ثیيتـ مؼی کُیؼ ک

 يبَُؼ آؿاو( يتٕهق کُیؼ.یک کهًّ آؿاو کُُؼِ ) يُظىاكکبؿ َبعٕامتّ ؿا ثب تکـاؿ 

 کّ ثـای ىًب عٕىبیُؼ امت ػؿ َظـتبٌ ثیبؿیؼ. ب ؿایک ٍضُّ یب يُظـِ فیج مؼی کُیؼ تب 

 َ آؿايجغو ؿا اَزبو ػْیؼ.يؼًٕل ْبی یًّ ىت ثیؼاؿ ىؼیؼ تًـیٍ اگـ 
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 )طایکْپتالْژی(ی آطية ػٌاطی رّاً

 زایت

کَ خذهات هؼاّرٍ ی اجتواػی ّ ًزطِاصحی طْپزّایشرُای لاتلَ ُا، 

 را ػزضَ هيذارًذ اّليَ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػظیًیمؼیؼ ينٕٔل ایٍ ثنتّ آيٕفىی: ػاکتـ 

 ٔ ػاکتـ آیـك رٕؿػی Sarah Ayoughi ثب ًْکبؿی ػاکتـ پیتـ َٔتٕٔگم
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 صحت رّاًی
 

ييکم  ًْچُیٍؿٔاَی ٔ ثٓجٕػ ىبيم يلٕٓو ػبيینت کّ ثٕػِ ٔ ٍضت ؿٔاَی یک رقػًؼِ ٍضت ػًٕيی 

ؿا  امت کّ ىغٌ ػؿ آٌ تٕاَبیی ْبی عٕیو ت ؿٔاَی صبنت ماليتیَیق يیيٕػ. ٍض ًبؿی ؿٔاَیٔ ثی

ثّ ٍٕؿت يٕحـ ٔ ؼ يیتٕاَ فَؼگی ؿٔفيـِ کُبؿ ثیبیؼ، ػؿ هبػؿ امت تب ثب كيبؿْبی ؿٔاَی يیيُبمؼ،

ی يلٕٓو ػبيینت ؿ صویوت ٍضت ؿٔاَػ .امت تب ػؿ ربيؼّ مٓى كؼبل ػاىتّ ثبىؼ هبػؿ مٕػيُؼ کبؿ کُؼ ٔ

  ؼ.َػؿ آٌ ثنتگی ٔ ؿثٔ ػاؿ ثّ یک ٓـیوی اكـاػ ربيؼًّّْ کّ 

ٍضت ؿٔاَی ثّ يؼُی َجٕػ ثیًبؿی ؿٔاَی َینت. ػٕايم فیبػی ْنتُؼ کّ ثـ ٍضت ؿٔاَی ىغٌ تبحیـ 

ػًؼِ ثـای ىکم ػْی ٍضت  ْبیيٕاؿػ فیـ كبکتٕؿ .)كيبؿ ْبی ؿٔاَی( يیگؾاؿَؼ ثغًَٕ امتـك

 ؿٔاَی امتُؼ.

 ٔعبَٕاػگی يضی 

 يضم کبؿ 

 يضیٔ ارتًبػی 

 اَؼ: ثؼْی اف ييغَّ ْبی ٍضت ؿٔاَی هـاؿؽیم

  ػؿ يٕؿػ عٕػ آگبْی 

  اف عٕػیب ثـػاىت يُبمت ػؿک 

  ْبی كـػ ثطٕؿ کبيمامتؼؼاػىُبعت 

 امتوالل ػؿ اكکبؿ ٔ اػًبل 

  اف صوبینيؼوٕل ػؿک 

 ٔ مبفگبؿی ثب يضیٔ ىـهی ثـای تٕاَبیی ارتًبػی 

 ّتؼٓؼ ثّ ربيؼ 

 ی ٔ اَؼطبفگيٕػگ 

 

I .اجتواػی: صحت رّاًی 

 

 

 

 تبحیـ يیگؾاؿَؼ:ارتًبػی  ػٕايم فیبػی ثـ ٍضت ؿٔاَی

 ارتًبػی تبحیـگؾاؿ ثـ ٍضت ؿٔاَی ػٕايم ثیـَٔی (1

 ِعبَٕاػ 

 يضؼٔػيضیٔ َب 

 ارتًبػیؿٔاثٔ ٔ  صًبیت ْب 

 تبحیـگؾاؿ ثـ ٍضت ؿٔاَی ارتًبػی يم ػاعهیػٕا (2

سالمتی،  میباشد که شامل: معنوی، هیجانی، اجتماعی و روانی بهبودصحت روانی اجتماعی به معنی 

 حواسی و شناختی فرد میباشد.عزت نفس، حاالت عاطفی و عملکرد 
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 کبؿآیی ىغَی 

 َّؼگی ػؿ يوبثم عٕىجیُی()ػؿيب ىؼِ تزـثیبت آيٕعت 

 ىغَیت 

  ٔ پغتگیٕٓل ػًـ 
 

 يبَُؼ: ماليتی ؿٔاَی ارتًبػی ؿا يضبكظت يیکُُؼ كکتٕؿ ْبی يتؼؼػی

 

 

 

 
 

II .اجتواػی رّاًی )فؼار ُای( اطتزص: 

. يَٕؼيی بت عٕة ٔ ثؼی امت کّ ٔاهغاتلبه صویوت فَؼگی ؿٔفيـِ امت ٔ َتیزّ ارتًبػی امتـك ؿٔاَی

 ٓبیمجت ييکالت رؼی ٍضی يیيٕػ ايب ؿاْ فیبػػؿ ایُنت کّ امتـك  ارتًبػی اًْیت امتـك ؿٔاَی

 آٌ ؿا کبْو يیؼُْؼ.آيؼٌ ثب امتـك ٔرٕػ ػاؿػ کّ عطـ  ثـای کُبؿ

 

 ػجبؿتُؼ اف:ارتًبػی ثؼْی اف ييکالت ؿٔاَی 

 عبَٕاػگی يُبفػبت 

 ثیکبؿی 

 ييکالت ايُیتی 

 ٌاف ػمت ػاػٌ ػقیقا 

 ييکالت اهتَبػی 

  یگـاٌثب ػَبمبفگبؿی 

 ثی عبًَبَی 

  ِصیبتثیًبؿی تٓؼیؼ کُُؼ 

 ی ؿٔاَیتـٔيب َبىی اف پیبيؼْبی رُگ ٔ تزـثیبت 

 

 ؿٔاَی یب ارتًبػی ثبىؼ. ،رنًیػؿ يوبثم امتـك يتلبٔت امت ٔ يیتٕاَؼ  ػکل انؼًم اكـاػ

 :َقػ ىغَی کّ تضت امتـك هـاؿ ػاؿػ ييبْؼِ ىؼِ ػالیىثؼْی اف 

 ؿى ٔ گُبِاصنبك  ،تغـىیت 

 ؿ ػبػت ْبی عٕاةتـییـ ػ 

 ربَؼؿػییب  ی ٔمـػؿػ 

 عنتگی 

 تيٕیو ٔ اكکبؿ يُلی 

 تعلق داشتن به خانواده یا اجتماع مواظبت کننده 

 حمایت از سنت ها و فرهنگ 

 عقیده قوی مذهبی 
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 تًَیى گیـی یب  تًـکق ييکالت ػؿ 

 ّنؾت ٔ اف ػمت ػاػٌ ػاله 

 ثیوـاؿی 

  لٕٓیب انک يٕاػ َيّ آٔؿامتلبػِ اف 

 

فرـت ایزبػ متـك ثٕرٕػ يی آیُؼ مجت اثّ ىؼیؼ کّ ػؿ پبمظ ٕٓالَی ٔ ًْچُبٌ اػـاُ  متـك ْبیا

 ثؼیٍ يؼُی َینت کّ ىغٌ ثیًبؿی ؿٔاَی ػاؿػ. فرـت ؿٔاَی يیيٕػ. (Distress)ؿٔاَی 

 

 ػاؿػ:رنًی ٔ  ؿٔاَی ْى يخم امتـك ػٕاهت ارتًبػی، فرـت ؿٔاَی

 ،کى اىتٓبئی، ييکالت عٕاة ،تؼـم ، عنتگی،ههت پـه ،ػؿػْبی رنًی ،یمـػؿػ :رنًی (1

 ٔؿیـِ ييکالت ًْْی

 تـك، ،َگـاَی گیـی،ييکالت ػؿ تًَیى ، يغـه ثٕػٌ كـايٕىی، ،ييکم ػؿ تًـکق :ؿٔاَی (2

 ٔؿیـِ یپـعبىگـ ،اكنـػگیاَؼِٔ ٔ ،اصنبك ؿى

ييکالت ػؿ يکتت یب يضم  ييکالت ػؿ اَزبو كؼبنیت ْبی ؿٔفيـِ، ، گٕىّ َيیُی،ارتًبػی: اَقٔا (3

یب  يٕاػ َيّ آٔؿامتلبػِ اف ، ػٔمتبٌ ٔ اف ػمت ػاػٌ ػالهّ ثب اػْبی عبَٕاػِ،اؿتجبٓی کبؿ، ييکالت 

 ل ٔؿیـِٕٓانک

 

 

 

 

 متـك فا ؽیال" ؽکـ يیيٕػ:اػؿ ثـاثـ صبػحبت  ؿٔه مبفهيخبل ْبی اف 

 ٌکًک عٕامتٍ اف ػیگـاٌ یب پیيُٓبػ کـػٌ کًک ثّ ػیگـا 

 چیقی کّ اتلبم اكتبػِ امت ػؿکتاله ثـای جت کـػٌ ػؿ يٕؿػ تزـثیبت ٔ ٍض 

  ٌعطـ گؾىتٍتب ىؼٌ پُٓب 

 ٌرنتزٕی آالػبت ػؿ يٕؿػآمبیو ػقیقا 

 ػجبػت ٔ ؿكتٍ ثّ ايبکٍ يوؼك 

 آَٓبٔؿػِ ًَٕػٌ آٔ تاله ثـای ثـ تُظیى ٔ تٓیّ پالٌ ٔ ْؼف 

 تبحیـات آٌ ثـای کبمتٍ کـػٌاَکبؿ  "يخال امتلبػِ افيیکبَیقيٓبی ػكبػی 

  ٌْبی ثیيتـثٕػٌ ثـای عطـ يـاهتٔ ثبهی يبَؼٌ تـمب 

  اف آٌػؿ يٕؿػ ٔاهؼّ ثـای آيٕعتٍ َی ٕٓالتؼًن 

 

 

 

سترس کوشش میکنند تا بر تاثیرات منفی ابه شدن مواجه در صورت مردم سازش حالتی است که در آن 

ر، اجتناب و کنترول یتاخ برای پیشگیری یا وقایه،روشی  سازش با استرسبدینگونه  .سترس فایق آیندا

 سترس است .ا

الت روانی اجتماعی دارند و از استرس رنج میبرند آنها را برای هرگاه با مریضانی مواجه شوید که مشک

 اجتماعی اولیه در مرکز صحی بفرستید!-مشاوره روانی
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III .غيزطثيؼی رفتار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیـ ؿا ػاؿا يیجبىؼ: ييغَبت ػًؼۀٓجیؼی ؿكتبؿ ؿیـ

  ؿیـاَطجبهیؿكتبؿ 

 ؿٔاَی َبؿمبیی ػؿ كؼبنیتٓبی 

  ثّ عٕػ ٔ ػیگـاٌفرـت ایزبػ 

 

یٍ یتؼثیًبؿی ؿٔاَی تٕمٔ كـُْگ اٍطالس  ؿكتبؿْبی ؿیـٓجیؼی ثغيی اف ثیًبؿیٓبی ؿٔاَی ْنتُؼ.

مت ػؿ ربيؼّ ػیگـ ؿیـهبثم ، يًکٍ اؼثـرنتّ ٔ يٓى اَ ؿ یک ربيؼّثیًبؿی ؿٔاَی کّ ػ اػـاُ يیيٕػ.

  ٔ ٓجیؼی تؼجیـ ىَٕؼ. ػبػییب ػؿ ربيؼّ ػیگـی ثّ ىکم ؿكتبؿ ثبىُؼ ٔ اٍال ثّ چيى َیبیُؼ اًْیت

 ،آل ْبی ؿٔاثٔ اَنبَی ٕاػؼ ٔ ایؼِه اؿفىٓبی ارتًبػی، ،یػیُػوبیؼ  ػوبیؼ ػؿ يٕؿػ ثیًبؿی ؿٔاَی ثّ

ػوبیؼ ييتـک مـىت تؼأی مُتی ؿا تؼییٍ  گَّٕایُ .امت ػؿمت ْـ ربيؼّػؿاٍم  ایٍ يـثٕٓ يیيَٕؼ.

يـػو . ایزبػ يیکُُؼ ػؿ رٕاة ثیًبؿی ؿٔاَی ٔ ؿاًُْبیی ػًهکـػتؼجیـ اػـاُ ؿا ثـای  چبؿچٕثیًَٕػِ 

ؿكتبؿ ٓجیؼی ٔ  ؿاثطّ ثّػؿ  آيٕعتّ ىؼۀ كـُْگی عٕػ ػوبیؼ ٔ اؿفىٓبی ثَیـت کًی ػؿ يٕؿػ

ثّ َظـ يُبمت ایٍ اؿفىٓب ثـای ًّْ ٍضیش ٔ اف ٓـف ػیگـ  .ػاؿَؼ ثّ ىًٕل ثیًبؿی ؿٔاَی ؿیـٓجیؼی

 يیـمُؼ.

 

IV .تيواری رّاًی: 

ػاىتّ ثبىؼ ؽیم ؿا صبالت یک ىغٌ کّ یک یب چُؼ اف  )ؿیـٓجیؼی( ثّ ؿكتبؿ ؿیـَبؿيمثیًبؿی ؿٔاَی 

 يیيٕػ: گلتّ

 یبثی ؿیـٓجیؼی صبكظّ ٔ رٓت  تلکـ،ٓـف 

 ْؾیبَبتیؼی ٔ ػوبیؼ ؿیـٓج  

 ػؿک ؿیـٓجیؼی 

 ؿیـػبػی َبيُبمت یب ْیزبَی م ْبی نؼًػکل ا 

 ارتًبػی َبمبفگبؿی 

زیر  حالتای از هیجانات، افکار و اعمالی میباشد که با موجودیت یکی یا چند  رفتار غیرطبیعی نمونه

 بیمارگونه فرض میشوند: 

 وقوع غیرمعمول 

  ارهای جامعهمعیتخلف از 

 زجرت شخصی 

  و  یا معیوبیتناتوانی نارسایی در فعالیتها و 

 غیرمنتظره بودن 
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   ؽکبییػًهکـػ  امتؼالل ٔػؿ َبؿمبیی  

   اَگیقِ ْب کُتـٔلييکم ػؿیب ّؼیق هْبٔت 

  اف عٕػ ؿیـٔاهؼیثـػاىت 

 

 :ييغَبت ؽیم اَؼىبيم  ثَٕؿت ػًٕو ثیًبؿیٓبی ؿٔاَی

 ؿ ثبال ؽکـ ىؼؿكتبؿْبی ؿیـٓجیؼی کّ ػ 

  ثـای عٕػ ٔ ػیگـاٌفرـت ایزبػ 

 ،ٔؿیـِؿٔاثٔ  کبؿ، يؼاعهّ ػؿ كؼبنیت ْبی ؿٔفاَّ يخم يکتت 

 

یب يینبفػ کّ تٕمٔ ٓي يـارؼّ کُُؼِؿا ثیٍ کبؿيُؼ ٍضی ٔ  یفثبٌ ييتـک، ؿٔاَی ييکمـ تيغیٌ ٔ تؼجی

ًَٕػِ ٔ تؼأی الفيّ ؿا ّٔغ  ًٓیُبٌ يیؼْؼایٍ ؿَٔؼ ا .ًَبیُؼ ػؿکؿا يٕرٕػ فرـت ؿٔاَی آٌ يیتٕاَُؼ 

یب ثّ ثٕػِ  تـ يٕحـ، تؼأی کًػیؼگبِ ييتـک َؼاىتّ ثبىُؼَلـ  ػٔ ایٍ اگـ .ػٔ ثّ آٌ يلٕٓو هبئم يیيٕ

 ثبىؼ. يؼاعهّ ثبیؼ اف َظـ كـُْگی يُبمتْـ َٕع  کنت يُزـ عٕاْؼ ىؼ.ى

 

 ثیًبؿیٓبی ؿٔاَی ػجبؿتُؼ اف:ىبیغ ػٕايم 

 ػْاهل تيْلْژیک: (1

 رُتیکی  یؿیـػبػ صبالت 

  يـقیاَتبَبت 

 ت ٔ تـّیْبت ػؿ يـقبرـاص 

  ی هجم اف ٔالػتْبآمیت 

  ّـٔؿیمٕتـؾیّ یب کًجٕػ يٕاػ 

 ػْاهل رّاًی (2

  متـمٓبامبفه ثبّؼیق يٓبؿتٓبی 

 ٍػقت َول پبئی 

  ػیگـٍؼيبت فيبٌ کٕػکی یب  ؿٔاَیٍؼيبت 

 ػٔؿِ ْبی اَتوبنی ػؿ مکم صیبت 

 ػْاهل اجتواػی (3

 يبت تَبػ اف ػمت ػاػٌ ىـم، ی،اتلبهبت فَؼگی يخم ػقاػاؿ 

 ،يُبفػبت يقيٍ َبايُی، عيَٕت، رُنی،َبثـاثـی  وـ،ك يٓبرـت، ثیکبؿی 

 

Vتذًاهی . (Stigma) تيواریِای رّاًی ّ: 

فَؼگی اكـاػ ثب ييکالت ؿٔاَی ٔ عبَٕاػِ آمیت فَُؼِ ثـای ػؿػَبک ٔ  اَی صویوی،ثیًبؿی ؿٔ ػؿ ثؼَبيی

فَؼگی مبنى  يٕؿػ َیبف کّ ایيبَـا ثطـف صًبیت ٔا اف تؼأی الفيّ ثیًبؿاٌ ؿ ثؼَبيی ْبیيبٌ يیجبىؼ.
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آمیت  اكـاػ ثب ثیًبؿی ؿٔاَی امت،تؼأی ؿٔاَی ثیًبؿی هبثم اعتالل . ثبف يیؼاؿػ ؿْجـی يیکُؼ ؿيبلَٕٔ

كؼبل یک ػْٕ فَؼگی ٔ کبؿ کُُؼ ٔ  يیتٕاَُؼؿٔاَی، ایيبٌ ٍضت  ثؼؼ اف کُتـٔل ييکم ػوهی َؼاىتّ ٔ

  .ؼربيؼّ ىَٕ

 

 تؼـیق کـػ:ثٓتـ  ثّ ٓـم فیـ يیتٕاٌ ػؿ يوبثم كـػ ثب ثیًبؿی ؿٔاَی ؿا امتگًب

 ٍؿلهتٔ  َبػیؼِ گـكت 

  پیو ػأؿی 

 ِتجؼی 

 

VI .صحت رّاًی ّ حمْق تؼز: 

ٍٕؿت گـكتّ  ثیيتـؿلهت آَٓبتُؼ کّ ػؿ يٕؿػ اكـاػی ْن ػؿ رًهّ ،ػؿ ربيؼّ ؿٔاَیثیًبؿی اكـاػ ثب 

يضنٕة َيؼِ ثهکّ آَـا ّؼق ٓجی  ػؿ رًهّ ايـاُؿٔاَی ثیًبؿی  ؿی اف رٕايغ،ػؿ ثنیب امت.

 اف ِ ٔمیؼییب يزبفاتی ثـای ؿكتبؿْبی ؿیـاعالهی يی پُؼاؿَؼ. اكـاػ ثب ثیًبؿی ؿٔاَی ثّ يضؼٔػىغَیت 

ربيؼّ ٔ ایيبٌ اف  تزـیؼثیبَگـ  يٕارّ يیگـػَؼثب آٌ  آَٓبکّ  یامتیگًب ْنتُؼ.يٕارّ صوٕهيبٌ  َوِ

  ينتضن آٌ يیجبىُؼ. ّکاَؼ  ٍضی یٓبيـاهجتػؿیبكت َکـػٌ 

 

 ػجبؿتُؼ اف:تغهلبت ىبیغ ثؼْی اف 

 ّاعـاد اف ربيؼ 

 کًجٕػ يـاهجت ْبی ٍضی يٕؿػ َیبف 

 ٍكقیکیمٕامتلبػِ ْبی  ، نت ٔکٕة ٔ ػیگـثنت  

  ُّگؾاىتٍگـم  

  ُمٕامتلبػِ ثٕػٌ ٔ يٕؿػ ؿلهت هـاؿ گـكتٍػؿ يؼـ 

 عبَّػاىتٍ کبؿ ٔ  تضَیم، اَکبؿ اف 

 َٓبی هلل يبَُؼثؼاَی ىؼٌ ػؿ تغتغٕاف 

 ،یب تيُبة يُبمت پبکآة  يضـٔيیت اف نجبك،يضم امتـاصت يُبمت 

 

 اهؼايبت أنیّ ثـای رهٕگیـی اف تزبٔف ثّ صوٕم ثيـی اكـاػ ثب ثیًبؿی ؿٔاَی ػجبؿتُؼ اف:

 تـییـ ػیؼگبِ ْب ٔ اكقایو آگبْی 

  ٍضیيـاکق صوٕم ثيـ ػؿ ثٓجٕػ 

  ُؼگبٌ عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ٔ كبيیم ْبیيبٌامتلبػِ کُتٕاًَُؼ مبفی 

  ػؿ ربيؼّتؼٕیِ يٕمنبت ؿٔاَپقىکی ثب يـاهجت 

  ّػؿ ثغو ٍضت ؿٔاَیگؾاؿی اكقایو مـيبی 

 ؿا تـٔیذ يیؼُْؼ. صوٕم ثيـهٕاَیٍ ٔ عؼيبتی کّ  بنینی ْب،اتغبؽ پ  
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 ٍضی ثبیؼ: کبؿکُبٌ يـاهجت ْبی

 

 

 

 

 

 

 

 

VII .ارسیاتی صحت رّاًی: 

 ثب ٔ اصنبمبت كـػ ٔ ؿاثطّ ایٍ كکتٕؿْباكکبؿ  رًغ آٔؿی آالػبت ػؿيٕؿػ ؿكتبؿ،ْؼف اف اؿفیبثی 

تيغیٌ ٔثبالعـِ تؼأی  تّٕیش،ٍضی ػؿ  ثّ کبؿکٍاؿفیبثی  تزبؿة ٔ صبالت كؼهی ٔی امت. ،گؾىتّ

یب اهبؿة ٔی ثؼمت  آالػبت ؿا يیتٕاٌ اف ٓـین يَبصجّ ينتویى ثب عٕػ ىغٌ ٔ کًک يیکُؼ. ييکالت

 آٔؿػ.

فيبَی يٕحـ عٕاْؼ ثٕػ کّ اكٓبو ٔ تلٓیى  امت.اكٓبو ٔ تلٓیى ّٕع يٓى ػؿ اؿتجبٓ ثب اؿفیبثی َضِٕ يٕ

ٔ يؼبَی كـُْگی ٔاّش عٕاُْؼ  ػؿ َتیزّ پیبو ْبی کاليی ٔ ؿیـکاليی ،ػٔٓـف اف یک فثبٌ امتلبػِ کُُؼ

 .امتلبػِ ًَبییؼ(ّ ایؼ آيٕعت ی ارتًبػیؿٔاَ ٔ يؼاعالت بؿتٓب)اف يٓبؿتٓبی ييبٔؿِ کّ ػؿ ثغو يٓ ثٕػ.

 

 هْارد سیز در ٌُگام هصاحثَ تا تيوار هفيذ خْاٌُذ تْد:رػایت 

 يٕػة ٔ يضتـو ثبىیؼ 

 تًبك چيًی ؿا صلع کُیؼ 

 اف امى كـػ امتلبػِ کُیؼ 

 ،كـیبػ َکيیؼ ثّ آؿايی ٍضجت کُیؼ 

 ػؿ اثتؼا مٕاالت ثبف ثپـمیؼ 

 ػؿ اَتٓب مٕاالت ثنتّ ثپـمیؼ 

 ٍضجت کُیؼ (تيضـيی) ؿافػاؿی ػؿ يٕؿػ 

  ؿا تيـیش کُیؼٔ ْیزبَبت تبحیـات اصنبمبت 

 ػؿعٕامت کُیؼ ،ىؼ گلتّ ؿا کّ آَچّ ػؿ ٍٕؿت نقٔو عالٍۀ. 

 ثبىیؼ ـَظ ْبی کاليی ٔؿیـکاليی ْٕىیبؿٍ مػؿ يٕؿػ َبمبفگبؿی ثی 

  پـمبٌ کُیؼ ىک ثـاَگیقػؿ يٕؿػ ييکالت 

 تغبة ًَبییؼاَ يُبمت ؿانـبت  ثـای يّٕٕػبت صنبمیت ثـاَگیق ٔ تبثْٕب 

 

 

 به وقار بیماران احترام قایل شوند 

 حقوق بیماران را حفظ کنند 

  ارتقا دهندخودمختاری و استقالل بیماران را 

 ستاساس تمام تداوی ها به منزله موافقت آگاهانه بیمار تضمین 

 درانکشاف پالن تداوی شامل ساختن بیمار 

  مراقبت آنها بیماری روانی دارند در روند معالجه و کهفامیل کسانی دخیل ساختن 
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 اس طْاالت تاس ُظتٌذ: ِایهْارد سیز هثال (1

  ؟ػاؿیؼ یب تکهیق تبٌ چینت ييکمچی 

  ّتبٌ يیؼْؼ ثّ يٍ ثگٕییؼ. آفاؿػؿ يٕؿػ اكکبؿی ک 

 ؼ؟چوؼؿ عٕة عٕاثیؼِ ای 

 ثب ييکالت ػؿ فَؼگیتبٌ چطٕؿ ثـعٕؿػ يیکُیؼ؟ 

 ثیبییؼ ػؿ يٕؿػ کبؿتبٌ ٍضجت کُیى؟ 

  ّيخال ْـٔئیٍ( ػاؿیؼ؟ اػ َيّ آٔؿيٕ افای آیب تزـث( 

  ّ؟كکـ يیکُیؼػؿ يٕؿػ كبيیهتبٌ چ 

 

 تظتَ ُظتٌذ:هْارد سیز طْاالت  (2

 ىت گؾىتّ چُؼ مبػت عٕاثیؼیؼ؟ 

 آیب ػؿيٕؿػ آمیت ؿمبَؼٌ ثّ عٕػ كکـ کـػِ ایؼ؟ 

 چّ يوؼاؿ ْـٔئیٍ يَـف يیکُیؼ؟ 

 ػاؿیؼ؟ یآیب مـػؿػ 

 آیب ثغبٓـ ييکم عٕػ ثّ ػاکتـ يـارؼّ يیکُیؼ؟ 

 ؿا يَـف يیکُیؼ؟ ْبیچّ ػٔا 

 

 تاریخچَ رّاًپشػکی:

ثّ  ًْۀ ایُٓب.ّـٔؿی يیجبىؼ اٌثیًبؿًّْ  تًبو آالػبتی کّ ػؿ پبییٍ ؽکـ ىؼِ امت ػؿ يٕؿػرًغ آٔؿی 

تًـکق ثبیؼ  ٍضی ثنتگی ػاؿػ کّ چّ ٔهت ٔ چطٕؿآالػبت ؿا رًغ آٔؿی کُؼ. ٔ تزـثّ کبؿکٍػاَو 

 كؼهی ثبىؼ.ثبالی ييکالت ثیيتـ 

 

 امت: ؽیال" ؽکـ ىؼِ ًٓتـیٍ ثغيٓبی تبؿیغچّ ؿٔاَپقىکیي

a) يُجغ ؿرؼت ػُْؼِ ىـم، تضَیالت، صبنت يؼَی، رُل،مٍ،  ُْیت:اطالػات در هْرد 

b) ٍٔی امتپبیٕاف اف ثیًبؿ یب  ينتویى ، يؼًٕال َوم هٕليـارؼّػنیم اٍهی  :ػکایت ػوذ. 

c)  َتيواری فؼلی:تاریخچ 

 ُـ اػـاُمیٔ ػٔاو  تبؿیظ ىـٔع، كؼهی، اػـا 

جمع آوری اطالعات مورد نیاز به مهارت مرتب سازی سواالت نیاز دارد. روش معمول اینست که با 

بیمار ادامه باید داد.  ارایه شده از سوی سواالت باز شروع کرده و با سواالت مناسب بر مبنای اطالعات

 تایید نیازاست و وقت کم است استفاده میشوند.به که  هنگامیسواالت بسته در ختم کار، 
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  ُػَجی(ؿٔاَی پقىکی )ٔ تؼأیٓبی هجهی ؿٔاَايـا ٔ 

 اؿتجبٓ ػاىتّ كؼهی ثیًبؿ صبنت ثّ کّ يًکٍ امت  ْبی امتـك ارتًبػی اعیـ: امتـك ْبی ؿٔاَی

 ثبىُؼ.

  يـارؼّ كؼهی يـیِػالیم 

 ّكؼهی يـثٕٓ ثبىُؼ کّ ثّ ّٔؼیت مٕاثن گؾىت. 

d) گذػتَ تاریخچَ رّاًپشػکی: 

 َهجهی ٔؿٔاَی كؼهی  یبٓتيغی 

  ّتـثن ػاعمپب ٔال تؼأیٓبی مـًٕثّ ى یپقىکتؼأی ؿٔاَمبثو 

  ّؿٔاَیی امتلبػِ اف ػٔاْبمبثو 

  ّثٕػٌ اهؼاو کيُؼِ ٔاهؼاو ثّ عٕػکيی مبثو 

e) :تاریخچَ گذػتَ طثی 

 كؼهی یب هجهی ٓجی ييکالت 

 ػؿيبٌ ْبی عبَگی ،آفاؿث ثؼٌٔ َنغّ افػٔاْبی ، ْب ل َنغّٕىًثّ  َٕع تؼأی. 

f)  َػخصی ّ اجتواػیتاریخچ: 

  ٌارتًبػیتطبثن  ىـهی، مٕاثن ،تضَیالت ٔ ػٔؿاٌ ثهٕؽ،ٓلٕنیت آالػبت يـثٕٓ ثّ ػٔؿا، 

 ،يٓبرـتاتلبهبت ثـرنتّ فَؼگی يخم  ، ييکالت هبََٕی،يٕاػ َيّ آٔؿمٕامتلبػِ  رُنی، تبؿیغچّ

 .ٔؿیـِصًبیت/ىجکّ ارتًبػی  يُجغ ػؿآيؼ،رٓبػ ٔ  عؼيت ػنکـی،

g)  َخاًْادگیتاریخچ: 

 ؿاثطّ ثب ٔانؼیٍ  ٍضت ؿٔاَی اكـاػ عبَٕاػِ، ثـاػؿاٌ، ٔ اٌؿاثطّ ثب عٕاْـ ،چُؼيیٍ كـفَؼ امت

 ؿیـِٔ

h)  ٌَحالت رّاًی:هؼای 

 یظبْـّٔغ  (1

  ٍضت ػًٕيی كقیکیصبالت ٔ 

 ،َگـهٓـف ٔ رنًی ّٔؼیت  نجبك 

 تًبك چيًی 

 ؿاثطّ ثب يَبصجّ کُُؼِ، ًْکبؿی 

 ؿكتبؿ (2

 كؼبنیت ْبی صـکی 

 ٓجیؼیاىبؿات ٔ صـکبت ؿیـ 

 ٔآگبْی اف يضی 

 گلتبؿ (3

 َکالو یآُْگ ٔ ؿٔا 

  ػؿ اكٓبو ٔ تلٓیىيٕاَغ 
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 يقاد )عهن( (4

  ٌيُبمت ثٕػ 

  (ٔصيتقػِ ،گیٍعيً ،ةطـْي )اكنـػِ، کهیثـػاىت 

 اكکبؿ (5

 پـه اكکبؿ 

 ٔؿیـِػیؼٌ چیقْبی ؿیـيؼًٕل  ،اْب: ىُیؼٌ ٍؼثـمبيبت 

 ٔؿیـِربػٔ  ؿ يٕؿػ رٍ ٔاكکبؿ ػ ثٕػٌ،کُتـٔل تضت  ٓهنى، ٔ ربػٔ ،ٕک ثٕػٌيکي: ْؾیبَبت 

 /ػیگـ صبالتٔ تـك اف اىیب یب  ارجبؿٔمٕاك 

  ٌٔؿیـِيخال ىغٌ هؼؿتًُؼی ثبىؼ یب ثقؿگًُيی اصنبك يٓى ثٕػ 

 ،عٕػکيی کيی،اكکبؿ ػیگـ ثی اؿفىی، َبايیؼی 

 ػؿک صوبین  (6

 ،ٌيبِ ٔ مبل يکبٌ، ػاَنتٍ فيب 

 صبكظّ ػٔؿ ٔ َقػیک 

 هْبٔت 

 ثَیـت ٔ آگبْی ػؿ يٕؿػ ييکم كؼهی 

  

 

 

 

 

VIII .رّاًی در  هؼکالت صحتBPHS: 

ٔاّش امت کّ مّ ػّْ رُگ ٔ تبحیـات آٌ ثـ  ييکالت ٍضت ؿٔاَی ػؿ اكـبَنتبٌ ثنیبؿ ىبیغ يیجبىُؼ.

 2004 مبل ػؿ رًؼیت ػًٕيی ػؿ یک يطبنؼّ فَؼگی يـػو يُزـ ثّ ييکالت ؿٔاَی فیبػی ىؼِ امت.

ثؼْی اف ييکالت ؿٔاَی ػؿ  % ثٕػ.70ی توـیجب ؿٔاَ اف ييکالت َبىی اػـاُػاؿای كیَؼی اىغبً 

ػٕػت کُُؼِ گبٌ  يجبؿفیٍ مبثن، ْی اف گـٔپ ْب يخم يؼهٕنیٍ رُگی،ؼثیٍ عبَى ْب ىبیغ تـ ْنتُؼ ايب ث

 آمیت پؾیـتـ يیجبىُؼ. آلبل ػؿ يوبثم چُیٍ ثیًبؿیٓبٔ 

 

 آهذٍ اًذ تحث هيؼْد: BPHSدر ایي تخغ در هْرد هؼکالت صحت رّاًی کَ در 

 ىبیغ یًبؿیٓبی ؿٔاَی ث 

  ىؼیؼثیًبؿیٓبی ؿٔاَی 

  ٔاثنتگی يٕاػ َيّ آٔؿمٕامتلبػِ اف ٔ 

 ثیًبؿیٓبی ؿٔاَی ػٔؿاٌ ٓلٕنیت 

 کّ ػؿ ٔاهغ یک ثیًبؿی ؿٔاَی َینت( يـگی( 

 خالصۀ یافته های عمده

 تاریخچه

 معاینه حالت روانی
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 صحت رّاًی ػایغ هؼکالتتيواریِا/
 

 كـػ یؼْؼ. ثیًبؿی ؿٔاَی علیق ثیيتـي آفاؿػیگـاٌ ؿا ؿٔاَی ثنیبؿ ىبیغ امت ايب کًتـ  علیق ثیًبؿی

 ًَیؼاَُؼ کّ كـػ ييکم ػاؿػ.يـػو ػؿ اکخـ يٕاهغ  .يیؼْؼ آفاؿؿا  يـیِ
 

 ػجبؿتُؼ اف:ایُگَّٕ ثیًبؿیٓبييغَبت ػًٕيی 

  امت ثیيتـ يؼًٕلرنًی ىکبیبت. 

 ػؿ ؿٔاثٔ ييکم ایزبػ يیکُؼ. 

 کیلیت فَؼگی ؿا پبییٍ يی آٔؿػ. 

  ثّ ػؿك یب کبؿه اػايّ ػْؼىغٌ يیتٕاَؼ. 

 .يٕحـیت ػؿ کبؿ ؿا کبْو يیؼْؼ 

 يیتٕاَؼ يقيٍ ىٕػ. 

  یب تؼأی ثیًٕؿػ ىٕػٔ  يٕاػ َيّ آٔؿيًکٍ امت ثبػج امتلبػِ اف. 

  ُىؼیؼ يًکٍ امت ثٕرٕػ آیُؼاػـا. 

 

 ػجبؿتُؼ اف:اىکبل يًکٍ امت ًَبیبٌ ىٕػ، ثؼْی اف ایٍ اىکبل يغتهق ثیًبؿی ؿٔاَی علیق ثّ 

ٔ رنًی  اػـاُ. ایٍ یک ثیًبؿی ىبیغ ػؿ ثیٍ فَبٌ ٔ يـػاٌ امت )خلك(: هشاجتغييز درتا  ُوزاٍ .1

 ؿٔاَی کّ ييبْؼِ يیيَٕؼ ػجبؿتُؼ اف:

a ):ؿٔاَی 

 ؿًگیُی ؿیـيؼًٕل ٔ يؼأو 

 اف ػمت ػاػٌ ػالهّ، نؾت َجـػٌ اف فَؼگی 

 ييکم ػؿ تًـکق ٔ ثغبٓـ َیبٔؿػٌ چیقْب 

 ،ثیچبؿگی َبايیؼی 

  ،ِاؿفه ثٕػٌثی بك اصناصنبك گُب 

  اػتًبػ ثّ َللػؼو 

  عٕػکيیاكکبؿ آؿفٔی يـگ یب 

b )رنًی: 

 یػؿػکًـ ،یمـػؿػ 

 يُتيـ ربَؼؿػی 

 ييکم عٕاة 

 رقییکبؿ عنتگی ػؿ ٍجش یب پل اف اَزبو 

  ًْْی رٓبفييکالت 
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 کاری کَ ػوا هيتْاًيذ اًجام دُيذ:

  ٍضجت کُؼػٕآلو ثّ ىغٌ کًک کُیؼ تب ػؿيٕؿػ. 

  ؿا ّؼیق ثپُؼاؿیؼ آَٓبٕه کُیؼ ثؼٌٔ ایُکّ اكـاػ گثّ ىکبیبت. 

 امتػؿ پی يوبثهّ ثب آىغٌ  - ایٍ ييکالت ثّ ػنیم تُجهی یب ّؼق َینتُؼ ٌ. 

 َگٕییؼ کّ ًّْ چیق عٕة امت. 

 ؼاَتوبػ َکُی بٓـ ىکبیبت ىبٌعؿا ثّ آَٓب. 

  ػاؿػ اثـاف َکُیؼاػـاُ کّ چُیٍ  یعٕػ ؿا ثـای ىغََبؿاصتی. 

  چیق عٕة امت یب عٕه ثبهیؼ َگٕیََیضت َکُیؼ يخال ًّْ. 

 

 اصنبك ايیؼٔاؿی ٔ عٕىجیُی کـػِ ٔ ثلًُٓؼ کّ:کًک کُیؼ تب  ٔی عبَٕاػِ ٔ ثّ ىغٌ

  ػاؿػ ٔاهؼی ٓجیييکم ثیًبؿ یک. 

  ُيیجبىُؼ ىبیغ ؿٔاَیْبی  ثغيی اف ثیًبؿیيٕرٕػ اػـا. 

  َینتیب َوَبٌ ىغَیت ييکم ٍضت ؿٔاَی ػاليت ّؼق. 

 یٍ صبنت كـػ ؿا اف َظـ اَگیقِ ثّ چبنو يیکيبَؼا ،ایٍ صبنت تُجهی َینت. 

  ثـای ييکالت ٍضت ؿٔاَی ػؿ ػمتـك امتتؼأی يٕحـ. 

 ػؿ ػمتـك هـاؿ ػاؿػ ارتًبػی-ؿٔاَی کًک اف ٓـف ػاکتـ ٔ ييبٔؿ. 

 ؿا ػؿ ثـ  ی أهبت صم ييکم َیق فيبٌثؼْ ،يیکيؼ تب ثیًبؿی اَکيبف یبثؼ يؼت فيبَی ٕٓل

 .ثّ فٔػی عٕة يیيٕػايب ثب کًک ػؿمت  يیگیـػ،

 .ْـ کل يیتٕاَؼ ایٍ ييکالت ؿا ػاىتّ ثبىؼ 

  ّکًک يیيَٕؼؿٔاَی اکخـ ثیًبؿیٓبی ؿٔاَی ثب يؼاعه. 

  كبيیم صبئق اًْیت امتصًبیت. 

 ىغٌ ؿا ثـای اػايّ كؼبنیت ْبی َبؿيم فَؼِ گی تيٕین کُیؼ. 

 ىغٌ َجبیؼ يُقٔی ىٕػ. 

 اهتَبػی ٔ  اؿَؼ افرًهّ ىـایٔ ارتًبػی،ييکالت ٍضت ؿٔاَی ػالیم ٔ تبحیـات پیچیؼِ ای ػ

 .رنًیًْیُطٕؿ ٍضت ؿٔاَی ٔ 

 

 

 

 

 

يؼًٕال ثب ؿكغ  ٔ ثب ييکالت فَؼگی امت وبثهّيؿٔه یک  اّطـاة :ضطزابتؼْیغ ّ اُوزاٍ تا  .2

 یب ٔهلّ ای ثبىؼ. ػٔايؼاؿيیتٕاَؼ ثؼٌٔ ػنیم ييغَی ظبْـ ىٕػ ٔ  اّطـاة ييکم اف ثیٍ يیـٔػ.

 

اوره روانی اجتماعی و خدمات صحت روانی، دستیاب صحی که در آن مش مرکزبیمار را به نزدیکترین 

 .است راجع کنید
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a) ُؿٔاَی اػـا 

 ػؿيٕؿػ فَؼِ گیفیبػ ٕیو تي 

 یک ٔاهؼّ عـاة ٔهٕع تيٕیو ػؿ ثبؿِ اصتًبل 

 تيٕیو ػؿ يٕؿػ ٍضت 

 ٌتـك اف صًهّ ههجی ٔ يـػ 

 تغـىیتؿَزی/ فٔػ 

b) ُرنًی اػـا 

 ههت پـه 

 تؼـم 

  ٍؼؿیػؿػ 

 ييکم ػؿ تُلل 

 ٌکـعتی ػمتب 

  ِنـف 

 ،ًَیتٕاَؼ عٕػ ؿا ؿاصت مبفػ ثیوـاؿی 

 ُنیت گگ 

 

 جام دُيذ:کاری کَ ػوا هيتْاًيذ اً

  ّؿا ّؼیق ثپُؼاؿیؼ آَٓباكـاػ گٕه کُیؼ ثؼٌٔ ایُکّ ث. 

 ػؿ صبل مبفه ثب ييکم ؿٔاَی امت.ىغٌ  - ایٍ ييکالت ثّ ػنیم تُجهی یب ّؼق َینتُؼ 

 ىبٌ اَتوبػی ثـعٕؿػ َکُیؼِ ًْـا. 

  ػاؿػ اثـاف َکُیؼاػـاُ ؿا کّ چُیٍ  یعٕػ ؿا ثـای ىغََبؿاصتی. 

  چیق عٕة امت َگٕییؼ کََّیضت َکُیؼ يخال ًّْ. 

 پـعبىگـی ٔ عيَٕتپیيگیـی اف یثّ امتخُب رهٕگیـی کُیؼ، اف ثـعٕؿػ. 

 

 :بيیم ٔی کًک کُیؼ تب ػؿک کُُؼ کّثّ ىغٌ ٔ ك

  ٔاهؼی ٓجی امت.ييکم ایٍ ثیًبؿی یک 

 ی ىبیغ امت.یک ثیًبؿ 

 یب َوَبٌ ىغَیت َینت ييکم ٍضت ؿٔاَی ػاليت ّؼق. 

  ِٕیو ْب کًک ثـای  .ػؿ ػمتـك امتؼیؼ ٔ اّطـاثبت ىتي

  اّطـاثبت يیتٕاَؼ آيٕعتّ ىٕػ.تيٕیيٓبيٓبؿت ْب ثـای کبْو تبحیـات/ 

  امتيْـ  ب"َؼؿتاّطـاة َبعٕىبیُؼ امت ايب. 

  امتثنیبؿ يٓى صًبیت كبيیم. 
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 .ْـ کل يیتٕاَؼ ایٍ َٕع ييکالت ؿا ػاىتّ ثبىؼ 

 نیت ْبی َبؿيم ؿٔفاَّ تيٕین کُیؼىغٌ ؿا ثـای اػايّ كؼب. 

 یؼ يُقٔی ىٕػ.ىغٌ َجب 

 

 

 

 

پؼیؼِ ای ٓجیؼی امت ْـگبِ يُبمت ٔ ٔاهغ ثیُبَّ ثبىؼ. تـك تـك : ُوزاٍ تا تزص اس هْلؼيتِا یا اػيا .3

ثب اىیب یب  ثؼْی اف يـػو ػؿ يٕارّ ػؿ کٕػکی ٓجیؼی امت ايب ػؿ ثقؿگنبنی ٓجیؼی َینت. اف تبؿیکی

ههت، ػـم، عيکی پـه  رـیبٌ تـك ػؿتـمٓبی َبيُبمت ٔ ؿیـٔاهؼی ػاؿَؼ.  ،يٕهؼیت ْبی تـمُبک

ػجبؿتُؼ اف: تـك اف ىبیغ ثؼْی اف تـمٓبی  ؿا تزـثّ يیکُُؼ. صبنت يتقنقل ٔؿیـِ ثیوـاؿی، ػْبٌ،

ًْچُیٍ تـك اف اىغبً ثب ٔ گژػو  صیٕاَبت يخم يبؿ، ،افػصبو اؿتلبع، ْٕاپیًب، عٌٕ، ،پیچکبؿی

 ٔؿیـِ تضت اؿفیبثی هـاؿ گـكتٍ ٍالصیت،
 

 يتْاًيذ اًجام دُيذ:کاری کَ ػوا ه

 ّؿا ّؼیق ثپُؼاؿیؼ آَٓباكـاػ گٕه کُیؼ ثؼٌٔ ایُکّ  ث. 

 :ّتُجهی یب ّؼق َینتُؼ اف مجتایٍ ييکالت  ثگٕئیؼ ک. 

 ىبٌ اَتوبػی ثـعٕؿػ َکُیؼِ ًْـا. 

 ػاؿػ اثـاف َکُیؼؿا ی اػـاّکّ چُیٍ  یعٕػ ؿا ثـای ىغَ َبؿاصتی. 

 ت.ًّْ چیق عٕة ام ٕییؼ کّگَ ََیضت َکُیؼ يخال 

  ،عيَٕت پیيگیـی اف یثّ امتخُباف ثـعٕؿػ رهٕگیـی کُیؼ. 
 

 :بيیم ٔی کًک کُیؼ تب ػؿک کُُؼ کّثّ ىغٌ ٔ ك

  ٔاهؼی ٓجی امتييکم ایٍ ثیًبؿی یک. 

 یک ثیًبؿی ىبیغ امت. 

 یب َوَبٌ ىغَیت َینت ييکم ٍضت ؿٔاَی ػاليت ّؼق. 

 ـك امتاّطـاثبت ىؼیؼ ػؿ ػمتٔ تيٕیيٓب  ،کًک ْبی يٕحـ ثـای تـك ْب. 

 تبحیـات تـك يیتٕاَؼ آيٕعتّ ىٕػ يٓبؿت ْب ثـای کبْو. 

  تًبو يیيٕػيْـ  ب"َبعٕىبیُؼ امت ايب َؼؿتاّطـاة اف مجت تـك. 

 صًبیت كبيیم ثنیبؿ يٓى امت. 

  ىٕػيُقٔی ىغٌ َجبیؼ. 

  تيٕین کُیؼفَؼِ گی ىغٌ ؿا ثـای اػايّ كؼبنیت ْبی َبؿيم. 

 

 

بیمار را به نزدیکترین مرکز صحی که در آن مشاوره روانی اجتماعی و خدمات صحت روانی دستیاب است 

 راجع کنید

 

 .کنید صحی که در آن خدمات صحت روانی دستیاب است راجع مرکزبیمار را به نزدیکترین 
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کّ ثّ فَؼگی ػبػی  ؿا ٔيکـؿ َبعٕامتّ ثبٔؿْبی ػوبیؼ، اكکبؿ، :ّ تؼزیفاتّطْاطی افکار ُوزاٍ تا  .4

ػؿ َتیزّ کّ فیبػی ثّ ثبؿ يیآٔؿػ اّطـاة ٔمٕاك يیُبيُؼ. ٔمٕاك ثـای ىغٌ  يـثٕٓ يیيَٕؼ

اَزبو ػْؼ کّ آَـا ىغٌ ثـای کى کـػٌ اّطـاة ٔ تيٕیو عٕػ يزجٕؿ يیيٕػ ػًم ييغَی ؿا 

 ارجبؿ يیُبيُؼ.

a) کبيماَزبو کبؿْب ثَٕؿت  تٕرّ ػؿ يٕؿػ َظى، تـك اف آنٕػگی، اف کخیلی، : تـكػایغ ّطْاص ُای، 

 ٔؿیـِثـم مٕیچ ه کـػٌ ٕعبيثنتٍ ىیـػْبٌ، ، ٔافِيخم هلم کـػٌ ػؿبؿْبی اَزبو ىؼِ ىک ػؿيٕؿػ ک

bکـػٌ ٔ صنبة کـػٌتلتیو  ىنتٍ، ،پبک کبؿی :ػایغ ( اجثارُای. 
 

 کاری کَ ػوا هيتْاًيذ اًجام دُيذ:

 ّؿا ّؼیق ثپُؼاؿیؼ آَٓبگٕه کُیؼ ثؼٌٔ ایُکّ  اكـاػ ث. 

  ّایٍ ييکالت ثّ ػنیم تُجهی یب ّؼق َینتُؼثّ ایيبٌ ثگٕئیؼ ک. 

  ٌاَتوبػی ثـعٕؿػ َکُیؼًْـاِ ىب. 

 اثـاف َکُیؼ اػـاُچُیٍ اف مجت ػاىتٍ عٕػ ؿا ثـای ىغٌ  َبؿاصتی. 

  چیق عٕة امت "يخالََیضت  َکُیؼ ًّْ. 

  ـی کُیؼرهٕگیثب ثیًبؿ اف ثـعٕؿػ. 

  ػؿ يٕؿػ ييکم ثیبٌ کُیؼ عٕػ ؿاثـػاىت. 
 

 :بيیم ٔی کًک کُیؼ تب ػؿک کُُؼ کّثّ ىغٌ ٔ ك

  ٔاهؼی ٓجی امتييکم ایٍ ثیًبؿی یک. 

  ٍیک ثیًبؿی ىبیغ ػؿ اكـبَنتبٌ امتای. 

  یب َوَبٌ ىغَیت َینتييکم ٍضت ؿٔاَی ػاليت ّؼق. 

 ْـ کنی يیتٕاَؼ ثّ ایٍ ييکم مـ ػچبؿ ىٕػ. 

  ػؿ ػمتـك امتيٕحـ ثـای ٔمٕاك ٔ ارجبؿ ىؼیؼ ْبی کًک. 

 يیتٕاَؼ آيٕعتّ ىٕػ يٓبؿت ْب ثـای کبْو تبحیـات ٔمٕاك ٔ ارجبؿ. 

 يیيٕػ تًبو يْـ ب"َؼؿت اّطـاة اف مجت ٔمٕاك َبعٕىبیُؼ امت ايب. 

  امتثنیبؿ يٓى كبيیم صًبیت. 

  ىٕػيُقٔی ىغٌ َجبیؼ. 

  تيٕین کُیؼىغٌ ؿا ثـای اػايّ كؼبنیت ْبی َبؿيم فَؼِ گی. 

 

 

 

رنًی  اػـاُعٕػ ؿا اف ٓـین ْیزبَی تيٕیيٓبی ثؼْی اكـاػ  کزدى ّ تيِْػی:ضؼف ُوزاٍ تا  .5

فَؼِ گی یک صبػحّ پـامتـك  افاكـاػ ؿا کًک يیکُؼ تب . تجؼل ثُبو تجؼل یبػ يیيٕػ ثـٔف يیؼُْؼ کّ

ْبی صـکی ًهکـػػٔ صنیت ْب  یک ؿَٔؼ ؿٔاَی امت کّ ػؿ آٌ ؿاثطّ ثیٍ تجؼل .ثؼؿ آیُؼ مبنى

صحی که در آن مشاوره روانی اجتماعی و خدمات صحت روانی دستیاب  مرکزشخص را به نزدیکترین 

 کنید است راجع
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آؿبف  .ثبىؼ ٔ كؼبنیت ْبی صـکیصنیت  ْبی ثؼٌ يخمَتیزّ يیتٕاَؼ تـییـ ػؿ ػًهکـػ  يیيٕػ.ػگـگٌٕ 

ٔرٕػ  إَاع فیبػی اف تجؼل يیجبىؼ. یب امتـك ؿٔاَی ىغَی ػىٕاؿصبنت یک آٌ يؼًٕال" ثّ تؼویت 

 .يیجبىُؼ ٔ صـکیصنی ْبی ػـػؿ ػًهکتـییـ ًْـاِ ثب ػاؿَؼ کّ 

 

 ػجبؿتُؼ اف: اػـاٍُ ىبیؼتـی

 ثیٕٓىی ٔ موٕٓ َبگٓبَی 

 ٌ(كهذ کبؽة) َبتٕاَی ػؿ صـکت ػاػٌ یک ػْٕ ثؼ 

 کٕؿی یب کـی َبگٓبَی 

 ٌؿاِ ؿكتٍ یب صـکبت ؿیـٓجیؼی یب اف ػمت ػاػٌ تٕاف 

 کـعتی ػؿ هنًتی اف ثؼٌ يخال یتاف ػمت ػاػٌ صن " 

 

عطـَبک عبَٕاػِ ثب یک ثیًبؿی  کـػٌ ٔ ثیٕٓىی امت کّ يؼًٕال تٕمٔ اػْبیّؼق آٌ يؼًٕل َٕع 

ػالیى ظٕٓؿ  يؼًٕال ثّ مـػت پل اف ٔاهؼّ امتـك فا پؼیؼاؿ يیگـػَؼ. اػـاُ اىتجبِ گـكتّ يیيٕػ.

تؼأیٓبی يٕحـی  امت ٔ آفيبیيبت ٓجی ْیچ ػنیم ٔاّضی ثـای اعتالل َيبٌ ًَیؼْؼ. ؿیـاؿاػیرنًی 

ؿٔصیّ ثب امتـك ٔ پـٔؿه مبفه  ثٓجٕػف َؼ ٔ اْؼاف تؼأی ػجبؿتُؼ اا يٕرٕػثـای اعتالل تجؼل 

 تٕاًَُؼی.

 

 

 کاری کَ ػوا هيتْاًيذ اًجام دُيذ:

  ّؿا ّؼیق ثپُؼاؿیؼ آَٓباكـاػ گٕه کُیؼ ثؼٌٔ ایُکّ ث. 

  ّایٍ ييکالت ثّ ػنیم تُجهی یب ّؼق َینتُؼثّ ایيبٌ ثگٕئیؼ ک. 

 ىبٌ اَتوبػی ثـعٕؿػ َکُیؼِ ًْـا. 

 َی ػاؿػ اثـاف َکُیؼاػـاّ عٕػ ؿا ثـای ىغٌ کّ چُیٍ بؿاصتی. 

  چیق عٕة امت.َگٕییؼ کّ ََیضت َکُیؼ يخال ًّْ 

 رهٕگیـی کُیؼثب َظـیبت ٔ َگـاَی ْبی يـیِ  اف ثـعٕؿػ. 

 

 :بيیم ٔی کًک کُیؼ تب ػؿک کُُؼ کّثّ ىغٌ ٔ ك

  ٓجی امتييکم ٔاهؼی ایٍ یک. 

 یٍ یک ثیًبؿی ىبیغ امت.ا 

 َینت یب َوَبٌ ىغَیتَی ػاليت ّؼق ييکم ٍضت ؿٔا. 

 ػؿ ػمتـك امتمتـك اييبٔؿ ؿٔاَی ارتًبػی ثـای ثـآيؼٌ اف  تيٕحـ اف ربَ کًک. 

 يیتٕاَؼ آيٕعتّ ىٕػ فا متـكاـای کبْو تبحیـات ٔاهؼبت يٓبؿت ْب ث. 

  ٔرٕػ ػاؿػ.فرـت ؿٔاَی ؿاِ ْبی ػیگـی ثـای اظٓبؿ 

 است اما همیشه شامل مداخالت روانی اجتماعی میباشد. مختلفهای  روشتداوی موثر ترکیبی از 
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 ٕاَؼ ثّ ایٍ َٕع ييکم مـ ػچبؿ ىٕػْـ کل کّ تضت كيبؿ ثبىؼ يیت. 

 بيیم ثنیبؿ يٓى امتصًبیت ك. 

 ىغٌ َجبیؼ يُقٔی ىٕػ. 

 ىغٌ ؿا ثـای اػايّ كؼبنیت ْبی َبؿيم فَؼِ گی تيٕین کُیؼ. 

 

 

 

 هؼکالت خفيف صحت رّاًی:تذاّی 

ػاؿای اكـاػ  ثـای ييکم عٕػ تاله ًَیکُُؼ.ٓجی کًک ثـای یبكتٍ  ييکم ؿٔاَیػاؿای اكـاػ  ثیيتـ

 متگًب )ثؼ َبيی( ثّايغٍَٕب" ؼ ايب َظـ ثّ ػالیم يغتهق ؿَذ ْبی عٕػ آگبِ اَ افييکم ؿٔاَی علیق 

 "( ػًٕيبpsychosis) مبیکٕفاكـاػ ثب ييکالت ؿٔاَی کّ آَوؼؿ ىبیغ َینتُؼ يخم  ػَجبل کًک ًَیـَٔؼ.

ای ػؿیبكت يیکُُؼ  ػؿ َتیزّ ثّ ػَجبل کًک ًَیـَٔؼ ايب يؼًٕال" کًک صـكّٔ عٕػ ؿا ثیًبؿ كـُ ًَیکُُؼ 

 .امتُؼثّ ػَجبل کًک ثـایيبٌ  بآَٓچـا کّ اهبؿة 

تؼأیٓبی يٕحـ ثـای ييکالت علیق ؿٔاَی يینـ يیجبىُؼ اف رًهّ تؼأی ؿٔاَی ارتًبػی ٔ تؼأی 

يیيَٕؼ ايب ثؼْی اػاؿِ ػؿ اکخـ يٕاؿػ ثیًبؿیٓبی ؿٔاَی علیق تٕمٔ يؼاعهّ ؿٔاَی ارتًبػی  ػاؿٔیی.

لبػِ اف ػاؿٔ ْى ثیًبؿ َیبف ثّ تؼأی ؿٔاَی يٕاؿػ َیبف ثّ تؼأی ػاؿٔیی ػاؿَؼ. صتی ػؿ ٍٕؿت امت

قت َلل ػ ثب امتـك،ًَٕػٌ  وبثهّي ؿا ثٓتـ يیکُؼ ايب يٕاؿػی يخم ييکم ػؿ ػالیىػٔا  ارتًبػی ػاؿػ.

 ىؼِ ثبهی يیًبَُؼ یب ػٔثبؿِ ثٕرٕػ يی آیُؼ.بصم َٔؿیـِ تًَیى گیـی ييکم ػؿ ،عٕامتَّبتيٕیيٓبی پبئیٍ، 

ٔ  Amitryptaline،Fluoxetineاكنـػگی ْب يخم  ّؼ یيَٕؼ ػجبؿت اَؼ اف:ػٔاْبی يؼًٕل کّ امتلبػِ ي

benzodiazepines يخمdiazepam.. 
 

  :ثؼْی اف كٕایؼ تؼأی ػٔائی

 عٕاة ثٓتـ 

  تيٕیو ْبکبْو 

  کًتـرنًی ىکبیبت 

 کبْو اكکبؿ يُلی 
 

  :تؼأی ػٔائی ثؼْی اففیبٌ ْبی

 مٕامتلبػِ ٔ ٔاثنتگی 
 

 ًک يیکُُؼ تب ثـ ييکالتی کّ ثب ػٔاْب اف ثیٍ ًَیـَٔؼ ؿهجّ کُیى.يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ک
 

 ثؼْی اف كٕایؼ يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی:

 ػؿک ثٓتـ اف ييکم 

 ثب ييکالت وبثهّػؿيٕؿػ ؿاِ ْبی ي آگبْی 

 صحی که در آن خدمات صحت روانی دستیاب است راجع کنید مرکزبیمار را به نزدیکترین 

 



19 

 

  امتـكثٓجٕػ يوبٔيت ػؿ ثـاثـ 

 َللّ ثٓتـ ىؼٌ اػتًبػ ث 

  ٌصم ييکم تٕاَبیی تًَیى گیـی ٔثٓتـ ىؼ 

 ثٓتـ ػًهکـػ 

 ٔثٓتـ ىؼٌ ؿٔاث 

  يُبفػبتهبػؿ ثٕػٌ ثّ صم 

 ّامتلبػِ ثٓتـ اف يُبثغ عٕػ ٔ يُبثغ ػیگـ يبَُؼ: كبيیم ٔ ربيؼ 
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 تيواری رّاًی ػذیذ
 

ػؿ ٍٕؿتیکّ تؼأی َيٕػ  ثیًبؿی ؿٔاَی ىؼیؼ مبیکٕف گلتّ يیيٕػ کّ يیتٕاَؼ صبػ ٔ یب يقيٍ ثبىؼ ٔ

کبؿ ػاىتّ ٔمـٔاهؼیت  بمبیکٕف ثّ صبنتی گلتّ يیيٕػ کّ ىغٌ هبػؿ َینت تب ث .َبتٕاٌ کُُؼِ عٕاْؼ ثٕػ

عبَٕاػِ اه ٔ اػْبی ػیگـ ربيؼّ ييکم ایزبػ  مبیکٕف کًتـ يؼًٕل امت ٔ يیتٕاَؼ ثـای ىغٌ، ثبىؼ.

يـیِ ْـ  ىؼیؼتـ ثٕػِ ٔ ثـ تًبو رُجّ ْبی ىغَیت تبحیـ گؾاؿ اَؼ. يٕرٕػ ػؿ مبیکٕف تـییـات کُؼ.

يخم َینت تب صوبین ؿا  نت کّ ىغٌ هبػؿييغَّ يؼًٕل آٌ ایُ امت اػـاُ يتلبٔتی ػاىتّ ثبىؼ؛يًکٍ 

ثیُؼافَؼ ثّ عطـ ىؼِ عٕػ ٔ ػیگـاٌ ؿا يتٓیذ تزـثّ کُؼ. ایٍ ثیًبؿاٌ يًکٍ امت ثؼْی أهبت  اکخـ يـػو

اگـ  ػیگـ اكـاػمبیکٕف تٕمٔ  يـیْبٌ ؿكتبؿ ؿیـٓجیؼی َینتُؼ. عطـ َبک ثّ آٌ صؼ کّ تَٕؿ يیيٕػ ايب

 هبثم ييبْؼِ امت. ثب ایيبٌ يوبثم يیيَٕؼ،

 

 ػجبؿتُؼ اف:مبیکٕف ييغَّ ْبی يؼًٕل

 ٔاهؼیت اف  ػٔؿی 

 ػوبیؼ ؿیـٓجیؼی یب ْؾیبَبت 

 ؿیـٓجیؼی یب ثـمبيبت اػؿاک 

 ػؼو يـاهجت اف عٕػ 

 تًبیم ثّ مـگـػاَی ٔ آٔاؿِ گی 

 ػکل انؼًم ْبی ْیزبَی ؿیـٓجیؼی 

  اف ارتًبعػٔؿی 

 ػؿ فَؼگی ؿٔفاَّ ييکالت 

 )ؿٔاَی َبتٕاَی )يؼیٕثیت 

 

یک كـػ يـیِ يًکٍ امت  ثّ گَّٕ يخبل ػوبیؼ ثبٔؿ َکـػَی ْنتُؼ کّ ٔاّضب" َبػؿمت يیجبىُؼ. ْؾیبَبت

ػویؼِ ؿامظ ػاىتّ ثبىؼ کّ ثـ ػهیّ ٔی تٕٓئّ ٔ ػمینّ ثّ ؿاِ اَؼاعتّ يیيٕػ ٔ أ تضت ربمٕمی هـاؿػاؿػ 

 يیجٕیؼ، ىغٌ چیقی ؿا يیجیُؼ، ٌآػؿ  کّصبنتینت  ثـمبيبت. يیيٕػ ـٔلکُتیب تٕمٔ یک ىغٌ ثیگبَّ  

ػچبؿ آٌ يـیْبٌ مبیکٕف ىبیغ تـیٍ ثـمبيبت کّ  اصنبك يیکُؼ کّ ػؿ صویوت ٔرٕػ َؼاؿػ. يیيُٕػ ٔ

اكـاػ  ْـ ثیًبؿ يتلبٔت امت.َقػ ىؼت اػـاُ ػؿ ْـ فيبٌ ٔ  ػیؼٌ اىیب امت. ْنتُؼ ىُیؼٌ ٍؼاْب ٔ

ْبی ؿا کّ ایيبٌ تزـثّ ثؼْی اف چیقًَیؼاَُؼ  یب ٔ اف چیقی کّ تزـثّ يیکُُؼ آگبِ َینتُؼ يجتال ثّ مبیکٕف

 مبیکٕف ٔرٕػ ػاؿػ: يغتهقَٕاع ا يیکُُؼ صویوت َؼاؿػ.

 

a) طایکْس حاد: 

. تـییـات يؼًٕل ـرنتّ آٌ اف ػمت ػاػٌ ػؿک صوبین امتمبیکٕف صبػ ػكؼتب آؿبف يیيٕػ ٔ ييغَّ ث

ثؼْی اف يـػو  .ٔ ؿكتبؿيغتم تـییـ ػؿ ْیزبَبت/يقاد ـيؼًٕل،اكکبؿ ؿی یؼی،ک ؿیـٓجاػؿاػجبؿتُؼ اف 
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اکخـ . يًکٍ امت تُٓب یک ْزًّ ػاىتّ ثبىُؼ ٔ کبيال ثٓجٕػ یبثُؼ، ثـای ػیگـاٌ ایٍ ؿَٔؼ ٕٓالَی تـ امت

 .ًَبیؼيی ػٔاو ْزًّ ْب تب یک يبِ 

 

 :اكـاػ ثب مبیکٕف صبػ

 ٔاصنبك يیکُُؼ کّ ػیگـاٌ ًَیکُُؼ.)ثـمبيبت(يیجیُُؼ  ؿا يیيَُٕؼ، يیجٕیُؼ، ْبیچیق 

 ْنتُؼ.)ْؾیبَبت( کُتـٔلتضت  اصنبك کُُؼ کّ یجی ػاؿَؼ کّ ثبػج يیيٕػ تباكکبؿ ٔ ػوبیؼ ػز 

 ْؾیبَبت( ٔ ينًٕو ىؼٌ يیکُُؼ هـاؿ گـكتٍ آفاؿٔ  نبك يٕؿػ اؽیتاص( 

  ػؿْى ٔ ثـْى ػاؿَؼ )ييکم تلکـ(  یب اكکبؿاكکبؿ اَنؼاػ 

  پـعبىگـ ثّ َظـ يیـمُؼ ؿت ؿیـيؼًٕل ْیزبَی ٔأهبت ثَٕثؼْی 

 يًکٍ امت گٕىّ گیـ ىَٕؼ ٔ اف تًبك ثب ػیگـاٌ عٕػػاؿی کُُؼ 

 ػاؿَؼ هجت اف عٕػؿلهت ػؿ يـا 

 ثیُو یب ثَیـت( )ػؼو يٕرٕػیت ػاؿَؼ ٍضی ّ ييکمًَیلًُٓؼ ک 

 َکبت يًٓی کّ ثبیؼ ثّ یبػ ػاىتّ ثبىیؼ:

 ػاؿَؼ ييکم ب"ػؿ ػؿک صوبین ٔ تلکـ ٔاّض آَٓب 

 ثب عٕػ صـف يیقَُؼ یب ٕٓؿی يؼهٕو يیيٕػ کّ ثّ چیقی گٕه يیؼُْؼ 

 ػؿ اكٓبو ٔ تلٓیى يٕحـ ييکم ػاؿَؼ 

  فَؼگیػؿ عٕػ ٔ ثّ ٍٕؿت ػًٕو  ّٔغ ٔ مـ ؿمیؼگی ثّاف ػمت ػاػٌ ػالهّ ػؿ 

 ،ػَجبَی ٔ يْطـة ثبىُؼ تُؼعٕ، يًکٍ امت ثیوـاؿ 

 اف اكـاػ ػیگـ کُبؿِ گیـی يیکُُؼ 

 (صبالت َبػؿ عبىگـ ٔ یب عيٍ ىَٕؼ.)ػؿيًکٍ امت پـ 

 ی یب عٕػکيی ػاىتّ ثبىُؼآفاؿيًکٍ امت ؿكتبؿ عٕػ 

 

b) :طایکْس هشهي 

يیجبىؼ. کّ ثُبو ًْـاِ ؿكتبؿْبی ؿیـٓجیؼی ػٔايؼاؿ ٔ َٕمبَبت اػـاُ  َٕػی اف مبیکٕف امت کّ ثب

ذ يیجـَؼ يًکٍ امت اػـاُ ؿَ مکییقٔكـیُیباكـاػی کّ اف مبیکٕف يقيٍ یب  َیق یبػ يیيٕػ.مکییقٔكـیُیب 

 ـیِ)کّ ػؿ آٌ ثؼٌ ي ؿكتبؿ کبتبََٕی اكکبؿ ٔ تکهى ثٓى ؿیغتّ، ثـمبيبت، ْؾیبَبت، ؽیم ؿا ػاىتّ ثبىُؼ:

 .ٔ ىغٌ ٔاکُيی َيبٌ ًَیؼْؼ( ىظ يبَؼِ

 

 :ٔرٕػ ػاؿَؼيخجت ٔيُلی  ،ػٔ گـٔپ اف اػـاُ

 :اػزاض هثثت

يًکٍ امت كـػ كکـ کُؼ کّ  ػیگـاٌ صًبیت ًَیيَٕؼ.ْؾیبَبت ػوبیؼ ؿهٔ ثیًبؿ ثٕػِ کّ تٕمٔ  ْؾیبَبت:

کـػٌ ٔ یبکيتٍ ٔی ؿا ػاؿَؼ.  کُتـٔل ىغٌ عبؿم انؼبػۀ امت یب ایُکّ اكـاػ ػیگـ هَؼ آمیت ؿمبَؼٌ،

 ػؿمت امت.تبییؼ ًَیکُُؼ ػیگـاٌ  ٔرٕػ آَچّ کّػاؿَؼ کّ ایُٓب ثب ػویؼِ آَٓب
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ثی ؿثٔ  اكکبؿ ييکم امت تب صـكٓبیو يؼُی ثؼُْؼ. ،َتٕاَؼفيبَی کّ ىغٌ ثّ ػؿمتی كکـ  اعتالل تلکـ:

 ٔ ػؿْى آيیغتّ امت.

تـیٍ  يؼًٕل یکُُؼ کّ ٔرٕػ صویوی َؼاؿػ.اصنبك ي يیجیُُؼ ٔ يیجٕیُؼ، ؿا يیيَُٕؼ، ْبیچیق ثـمبيبت:

کنی  كکـ يیکُُؼ کّ تضت يـاهجت ْنتُؼ یب آَٓب ایٍ عیهی تـك آٔؿ امت ٔ مت.ا ثـمبو ْب، ىُیؼٌ ٍؼاْب

اىغبٍی کّ ایٍ تزبؿة  کبيال" ٔاهؼی تهوی يیيٕػ. اف مٕی يـیِایٍ ثـمبيبت  ٍؼيّ يیـمبَؼ. آَٓبثّ 

 ثقَُؼ یب ثغُؼَؼ،يًکٍ امت ثب عٕػ صـف  ثّ گَّٕ يخبلؿا ػاؿَؼ يًکٍ امت ؿكتبؿْبی ػزیجی اَزبو ػُْؼ 

 ٍضجت يیکُُؼ.ی ئيـىغَی ؿیـ يبَُؼ ایُکّ ثب

ٔهبت ثیًبؿ ػؿ صبنت پـعبىگـی ٔ عيَٕت هـاؿ يیگیـػ کّ ػؿ مبیکٕف يقيٍ گبْی ا :تٓیذٔ  َبآؿايی

يؼًٕال" ثیًبؿاٌ ثّ اَؼافِ ای کّ كکـ يیيَٕؼ عطـَبک  يؼـُ عطـ هـاؿ يیؼْؼ. ثیًبؿ ٔ ػیگـاٌ ؿا ػؿ

 َینتُؼ ايب اهؼايبت پیيگیـاَّ ًْیيّ ثبیؼ ػؿ َظـ گـكتّ ىَٕؼ.

 

 :هٌفی اػزاض

ثّ ـمؼ. ػالهۀ ث)ثؼٌٔ ْیزبٌ( ثّ َظـتلبٔت ىٕػ ٔ ثی يًکٍ امت يُقٔی  مکییقٔكـیُیبكـػ يجتال ثّ 

ًَیتٕاَُؼ ثب كؼبنیت  ْنتُؼ.يَـٔف ثب عٕػ  ثیيتـ أهبتيـتت صًبو ًَیکُُؼ ٔ  ؿا اف ػمت يیؼُْؼ،فَؼگی 

 ْبی ؿٔفيـِ عٕػ کُبؿ ثیبیُؼ ٔ ؿیـيًکٍ امت کّ ثّ کبؿ یب ػؿك تًـکق کُُؼ.

 

c) :هاًيا 

ىؼیؼ ثبىؼ کّ ثـ تلکـ ٔ هْبٔت  يیتٕاَؼ آَوؼؿ )عهن( يیجبىؼ. ؿ يقادػاليت ثـرنتّ يبَیب تـییـات ىؼیؼ ػ

تًَیًبت ثؼی ثگیـػ ٔثّ ٓـین  ىغٌ يًکٍ امت ػوبیؼ ػزیجی ػؿ يٕؿػ عٕػ ػاىتّ ثبىؼ، تبحیـ ثگؾاؿػ.

ْؾیبَبت  ایُٓب َیق يیتٕاَُؼ ْؾیبَبت ٔ ثـمبيبت ؿا تزـثّ کُُؼ. ػُْؼِ ٔ عطـَبک ؿكتبؿ کُؼ.آفاؿ، فَُؼِ

ػٔؿِ ْبی ٕاَؼ ثب يخال هؼؿتًُؼ ثٕػٌ یب تٕاَبیی عبٍی ػاىتٍ. يبَیب يیت يٓى ثٕػٌ كـػ تًـکق ػاؿػ ثبالی

 ييکم ػاؿَؼ. ثیًبؿاٌ هجٕل ًَیکُُؼ کّ اكنـػگی يتُبٔة ثبىؼ.

 

 يبَیب ػجبؿتُؼ اف: اػـاُ ىبیغ

 ْیزبٌ ؿیـيؼًٕل يـّی عٕىی ٔ 

  ٓصـکی كؼبنیتكـ 

  ٌثیيتـ اف صؼ يؼًٕلاصنبك يٓى ثٕػ 

 رؼیؼ ٔ پالٌ ْبی َظـیبت ْبٔت ّؼیق، گـكتٍ تًَیى ْبی ػزیت،ه 

  ثـای عٕاة کى َیبف 

  ثبالی يقاد ٔ عهن ّؼیقکُتـٔل ٔ تغـىیت 

  يـػو صـف ْبیيبَـا َلًُٓؼ ٍضجت کـػٌ مـیغ، يًکٍ امت 

  ؿاَُؼگی ثی اصتیبٓی ػؿ، عطـَبکمـيبیّ گؾاؿیٓبی  يخم هًبؿ، يغبٓـِ آيیقؿكتبؿ 

 ُثـمبو ْؾیبٌؿٔاَی:  اػـا ٔ 
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 کار هيتْاًيذ تکٌيذ:ی چطایکْس تزای اػخاؽ هثتال تَ 

  ّؿا ّؼیق ثپُؼاؿیؼ آَٓباكـاػ گٕه کُیؼ ثؼٌٔ ایُکّ ث. 

 ثّ ایيبٌ ثگٕئیؼ کّ ایٍ ييکالت ثّ ػنیم تُجهی یب ّؼق َینتُؼ. 

 ،ٔاّش ٔ ػؿ رًالت کٕتبِ ٍضجت کُیؼ ثّ آؿايی. 

 اَتوبػ َکُیؼ ؿا آَٓب. 

  ػ اػـاُ اظٓبؿ َکُیؼيٕؿ عٕػ ؿا ػؿَبؿاصتی. 

 اػًبل عطـَبکپیيگیـی اف  یاف ثـعٕؿػ ثب يـیِ رهٕگیـی کُیؼ ثّ امتخُب. 

 َکُیؼييبرـِ ىغٌ ثب ٔی  ْؾیبَبت ٔ ثـمبيبت ػؿ يٕؿػ. 

  ٔاهؼی ْنتُؼ آَٓبثـای ٔ اكکبؿ ؿیـيُطوی هجٕل کُیؼ کّ ایٍ اػؿاک. 

 ٍتُؼثـای ىًب ٔاهؼی ْنْؾیبَبت ٔ ثـمبيبت  ٔإًَػ َکُیؼ کّ ای. 

  ایيبٌ يٕاكوت کُیؼىٕعی کُیؼ یب ثب  آَٓبؼ تب ثب َٕؿفیمؼی 

 ؼیؼ َکُیؼٓثیًبؿ ؿا ت 

 

 :(يغتم َجبىؼ ٔ ًْکبؿی کُؼ)اگـ ثنیبؿ  ثّ ىغٌ ٔ كبيیم ٔی کًک کُیؼ تب ػؿک کُُؼ کّ

  کًک کُیؼ. آَٓبيیغٕاْیؼ ثّ ىًب 

 یک صبنت ٔاهؼی ٓجی ػاؿَؼ. آَٓب 

 ٕة ىُبعتّ ىؼِ امت ٔ هبثم تؼأی امت.مبیکٕف یک ثیًبؿی يؼًٕل َینت ٔنی ع 

 .مبیکٕف ًَبیبَگـ ّؼق ٔ یب َوٌ ىغَیت َینت 

  ٔ پـیيبَی ىبٌ ػؿ ػمتـك امت.اػٔیّ يٕحـ ثـای کبْو تيٕىبت 

 

 

 

 تذاّی تيواریِای رّاًی ػذیذ:

ثـای  ؼتـتؼأی ثبیؼ ْـچّ مـی .ی ًَی ثیُُؼتؼأی َیبفٔ ثّ ًَیؼاَُؼ يـیِ  ؿا عٕػثّ مبیکٕف اكـاػ يجتال 

کًک ْب َیق يلیؼ ٔاهغ  ثٕرٕػ يیبٔؿػ تب ػیگـ آؿبف گـػػ ٔ ایٍ ايکبٌ ؿا کُُؼَِبؿاصت کُتـٔل اػـاُ 

 .يـارؼّ گـػػػاکتـ  ثّامت تب  ، ثنیبؿ يٓىػاػِ ثبىؼؿا ثـٔف  اػـاُاگـ كـػ ثـای أنیٍ ثبؿ  ىَٕؼ.

هبثم اػتًبػ ٔظیلّ ػاؿَؼ ٔی ؿا کبؿيُؼاٌ ٍضی یب ػیگـ اكـاػ  ىغٌ اف يالهبت اَکبؿ يیٕؿفػ،ْـگبِ 

 ثّ گـكتٍ کًک کُُؼ.تيٕین 

اف آَزب کّ ْـ  يؼت ػاؿػ.ػؿاف ثـای َتیزّ عٕة َیبف ثّ امتلبػِ اؿهت  ا ثغو يًٓی اف تؼأی امت ٔػٔ

ػٔا  پیؼا کُؼ. آَٓبؿا تيغیٌ ٔ ؿاْی ثـای کًک ثّ  آَٓبػٔا تبحیـات ربَجی ػاؿػ؛ ػاکتـ هبػؿ عٕاْؼ ثٕػ تب 

کٕف ؿا ثـٓـف کـػِ ٔ ثّ ىغٌ کًک يیکُؼ تب یمب اػـاُ ػؿ تؼأی مبیکٕف ایلب يیکُؼ. ؿا َوو يًٓی

ْلتّ ٕٓل چُؼ  .کُتـٔل يیًُبیؼيُلی ثٓتـ  اػـاَُظـ ثّ ؿا يخجت  اػـاُػٔا  ثّ فَؼگی ػبػی ثـگـػػ.

 َبپؼیؼ ىَٕؼ.تب ْؾیبَبت ٔ ثـمبيبت يیکيؼ 

 صحی که در آن خدمات صحت روانی دستیاب است راجع کنید مرکزشخص را به نزدیکترین 
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يخم  ْبّؼ مبیکٕف ثـای ثیًبؿ کؼاو امت. ٌآ ُؼ کّ ثٓتـیٍتؼؼاػی ػٔا ػؿ ػمتـك ْنتُؼ ٔ ػاکتـ تؼییٍ يیک

 Chlorpromazin ٔHaloperidol يؼت فيبٌ تؼأی ثّ َٕع  ِ يیيَٕؼ.ثـای ػؿيبٌ مبیکٕف امتلبػ

يًکٍ امت ثّ  ْزًّ ْبی يبَیبتؼأی مبیکٕف صبػ ٔ  مبیکٕف ثنتگی ػاؿػ کّ ثبیؼ ثب ػاکتـ ييٕؿت ىٕػ.

تؼأی ثزب  ثّ تؼأی ٕٓالَی َیبف ػاؿػ.نؾا مبیکٕف يقيٍ يًکٍ امت ػٕػ کُؼ  ْلتّ َیبف ػاىتّ ثبىؼ. یٍچُؼ

 .ػاىتّ ثبىُؼاكـاػ فَؼگی نؾت ثغو ٔهبَغ کُُؼِ ای اکخـ  ٔ ثًٕهغ ثبػج يیيٕػ تب

 

ارتًبػی ی ثّ ىًٕل يؼاعالت ؿٔاَػٔا  یػؿ پٓهٕ ـتؼأیٓبی ػیگ آيؼ، کُتـٔلتضت  اػـاُفيبَی کّ 

 ك،، ثب امتـيقيٍثنیبؿی اف ثیًبؿاٌ مبیکٕف ی يٕكوبَّ تٕمٔ اػٔیّ ربتٕػ تؼأثب ٔر يیيَٕؼ.امتلبػِ 

 ی. ػؿ ایٍ يٕاؿػ تؼأیٓبی ؿٔاَثٔ ٔ يٓبؿتٓبی اؿتجبٓی ييکم ػاؿَؼؿٔا كؼبنیت ْبی ؿٔفاَّ، اَگیقِ

 يلیؼ عٕاُْؼ ثٕػ. ارتًبػی
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 هؼکالت رّاًی دّراى طفْليت
 

ثؼْی اف ييکالت ًْبَُؼ ييکالت اكـاػ  ؼ يبَُؼ ثقؿگنبالٌ ييکم ؿٔاَی ػاىتّ ثبىُؼ.آلبل َیق يیتٕاَُ

ثؼْی أهبت  ػؿکٕػکی ييبْؼِ يیيَٕؼ. ٍـكب" ييکالت ؿٔاَی ْنتُؼ کّ ثؼْی اف ثبنؾ يیجبىؼ ايب

ىؼیؼ ايب اگـ ييکم ؿكتبؿی  تلبٔت هبئم ىٕیىػؿ آلبل ييکم امت کّ ثیٍ ؿكتبؿ ٓجیؼی ٔ ؿیـٓجیؼی 

 َینت.ػىٕاؿ تيغیٌ  ثبىؼ

 

 ٔرٕػ ػاؿػ:ؿكتبؿ  ػًٕيی اف مّ َٕع

يٕػة  ثّ رب آٔؿػٌ ػجبػات، ىبيم اَزبو کبؿعبَگی، تایيذ ػذٍ اًذ: طتَ ّاتؼضی اس رفتارُا خْ .1

 آمبَی توؼیـ يیيَٕؼ.ایٍ اػًبل ثّ  .ؿیـِٔثقؿگبٌ اصتـاو  ثٕػٌ،

)اف ٔانؼیٍ یب  يخم فيبٌ يـیْی تحول هيؼًْذ:خاصی  اها تحت ػزایطیجْاس ًذارًذ تؼضی رفتارُا  .2

اَزبو  متٕنؼ َٕفاػ رؼیؼ(. ایٍ ؿكتبؿْب يًکٍ امت ىبي )َوم يکبٌ ثّ یک عبَّ رؼیؼ، ٓلم(،یب امتـك

 .ثبىؼػَجبَیت ػؿ ُْگبو  َغٕؿػٌ ؿؾا تکهى ٓلالَّ ٔ يخم پل ؿكت کُُؼِ ؿكتبؿ َؼاػٌ ػجبػات،

 ،كقیکییٍ ىبيم اػًبنی يیيٕػ کّ ثّ ٍضت ا دیگز رفتارُا ًويتْاًٌذ ًّثایذ تحول ّ تمْیت ػًْذ: .3

ٓلم  اَکيبف ؿٔاَیيًکٍ امت ثب ٔ امت  كبيیهو ٔ ػیگـاٌ يْـ ،ارتًبػی ٓلمماليت  ٔ ْیزبَی

ػاػِ ىؼِ  ؿاارتًبػی يًُٕع هـآػاة ػیٍ یب  اعالهیبت، ایٍ اػًبل يًکٍ امت تٕمٔ هبٌَٕ، يؼاعهّ کُُؼ.

مگـت  ،ٔهت گؾؿاَی ؼِ ٔ پـعبىگـاَّ يخم ػفػی،يًکٍ امت ىبيم ؿكتبؿ ثنیبؿ تغـیت کُُ ثبىؼ.

 عٕاْـ یب ثـاػؿ ىٕػ.ؿهبثت ىؼیؼ ثب َبکبيی ػؿ يکتت ٔ یب  ،يٕاػ َيّ آٔؿمٕامتلبػِ اف  کيیؼٌ،

 

 :یا ًارطایی ُْع تاخز ػملی

ثؼْی اف آلبل يًکٍ امت ػؿ آيٕعتٍ چیقْبی رؼیؼ ييکم ػاىتّ ثبىُؼ ٔ َنجت ثّ ثـاػؿ ٔ عٕاْـْبی 

ػاىتّ ثبىُؼ ؿىؼ ييکم اف أایم کٕػکی يًکٍ امت  چُیٍ آلبل نبالٌ ػوت تـ يؼهٕو ىَٕؼ.عٕػ یب ًْ

 يًکٍ امت تبعیـ ػاىتّ ثبىُؼ.ؿاِ ؿكتٍ، ٍضجت کـػٌ ٔؿیـِ  ،کـػٌ چبؿؿٕکيخال ػؿ 

 

 کظة هِارت ُا فيصذی درجَ IQهحذّدٍ

   َبؿيم 85-100

   ػوهیَبؿيم ثؼٌٔ تبعـ 70-85

 تؼهیى پؾیـ تٔاهؼب %75 علیق 50-70

 تـثیت ىؼَی ٔاهؼبت %15 يتٕمٔ 35-50

 ثّ کًک ّـٔؿت ػاؿػ ٔاهؼبت%8  ىؼیؼ 20-35

 ٔاثنتّ امت ٔاهؼبت%2  ػًین 20کًتـ اف 

 

 ىبیغ تبعـ ػوهی:ػالیى 

  ُؼ: َينتٍ، ؿاِ ؿكتٍ ٔ ٍضجت کـػٌيبَ ىبعَٓبی اَکيبكیتبعیـ ػؿ 
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  َّاػايّ ؿكتبؿ کٕػکب 

 ػؿ یبػگـكتٍ چیقْبی رؼیؼييکم خم ييکالت ػؿ يکتت ٔ تٕاَبیی اَؼک ػؿ یبػگیـی ي 

 ثـ امبك مٍ ؽکبییؿ ؿمیؼٌ ثّ َيبَّ ْبی ؿىؼ َبؿمبیی ػ 

 َؼاىتٍ کُزکبٔی 

  ػؿ يٕاظجت اف عٕػييکم 

  ٔؿیـِييکالت ؿكتبؿی يخم ثؼعهوی، ثٓبَّ گیـی، کٕثیؼٌ مـ ثّ آـاف، تـ کـػٌ ثنتـ 

 

 تزای اطفال تا هؼکالت رّاًی چَ هيتْاى کزد:

 ٍگلتگٕ کُیؼ آَٓبىبٌ ثب  ثّ تُبمت م. 

 ،ٍضجت کُیؼ آَٓبػؿ رًالت کٕتبِ ثب  ٔاّش ٔ ثّ آؿايی. 

 کًک کُیؼ تب ػؿ يٕؿػ ييکالت عٕػ ٍضجت کُُؼ. 

  ّگٕه ػْیؼ آَٓبثؼٌٔ هْبٔت کـػٌ ث. 

 تّٕیش ػْیؼ کّ ييکالت ثّ ػنیم تُجهی یب ّؼق َینتُؼ. 

  اَتوبػ َکُیؼ آَٓباف. 

  اظٓبؿ َکُیؼ. اؿَؼػ اُ ؿااػـ یٍاکّ  یلبنثّ آ عٕػ ؿاَبؿاصتی 

 َیق ػعبنت ػْیؼ )ٔانؼیٍ ٔ عٕاْـ ٔ ثـاػؿ( اػْبی كبيیم ؿا. 

 

 ٌذ کَ:ٌکوک کٌيذ تا درک ک ّ خاًْدٍ لاطفا تَ

  ّکًک کُیؼ آَٓبىًب يیغٕاْیؼ ث. 

 ؼَييکم ؿٔاَی ػاؿ آَٓب. 

  امتکُتـٔل ييکالت ؿٔاَی آلبل ثّ عٕثی ىُبعتّ ىؼِ ٔ هبثم. 

 ييکهی ػؿگیـ ىٕػ چُیٍ ثب ی يًکٍ امتْـٓله. 

 ٔرٕػ ػاؿَؼ ػٔؿِ ٓلٕنیتٍضت ؿٔاَی  يغتهق ييکالت. 

 تؼأیٓبی يٕحـ ػؿ ػمتـك ْنتُؼ. 

 ٔ ٍثـاػؿاٌ ثنیبؿ يٓى امت ٔ عٕاْـ صًبیت ٔانؼی. 

 

 :اًْیت يیؼُْؼ فیبػی ٔرٕػ ػاؿػ کّ کًک ثّ يٕهغ ؿا ػالیم فیـا تيغیٌ ثّ يٕهغ ثنیبؿ يٓى امت

 کُُؼ یکبؿی چٌٕ ًَیؼاَُؼ چاَؼ ْطـة ئانؼیٍ َیق ،يیکُُؼ پـیيبَی ٔ یٓبیبك تُآلبل اصن. 

  پیيـكت ٔی ػؿ يکتت یب ؿٔاثٔ ثبالی  ثّ گَّٕ يخبل ٓلم ؿا يغتم يیکُؼٓجیؼی ؿىؼ  ػٔايؼاؿييکالت

 .ثب اػْبی عبَٕاػِ تبحیـگؾاؿ امتأ 

 يوبٔيت ؿا ػىٕاؿ ٔ یٍ آٔؿػِ پبئٓلم ؿا َلل اػتًبػ ٔ ػقت  ،ػمت ٔپُزّ َـو کـػٌ ثب ييکالت

 يینبفػ.
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 َنجت ثّ ایُکّ کبيال" تبمل یبكتّ ثبىُؼ. ْنتُؼ مبػِ تـيـاصم أنی صم ييکالت ػؿ  "يؼًٕال  

 َ تبحیـ رؼی ثـ ػٔثبؿِ ظبْـ ىَٕؼ کٕٓنت  ػٔؿِ يًکٍ امت ػؿ ػٔؿِ ٓلٕنیت ىؼِبييکالت صم ٔ

 ػاىتّ ثبىُؼ.ىغٌ آیُؼِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صحی که در آن خدمات صحت روانی دستیاب  مرکزمشکالت روانی را به نزدیکترین  دارایاطفال 

 است راجع کنید.
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 هْاد ًؼَ آّرهؼکالت هزتْط تَ اطتفادٍ اس 
 

امت.  چـك ٔؿیـِ ،ْـٔئیٍ تـیبک، يٕاػی چٌٕػجبؿت اف امتلبػِ ثیو اف صؼ يٕاػ َيّ آٔؿمٕامتلبػِ اف 

ػؿ  َيبٌ ػاػ کّ 2005 مبل ػؿ اكـبَنتبٌ امت. یک مـٔی ػؿ ػؿ ثیٍ رٕاَبٌ ایٍ یک ييکم ؿٔ ثّ ؿىؼ

امتیگًب  يَـف کُُؼِ ْـٔئیٍ ػؿ اكـبَنتبٌ ٔرٕػ ػاؿَؼ. 50000 يَـف کُُؼِ تـیبک ٔ 150000صؼٔػ 

َيبٌ ًَیؼْؼ کّ ىغٌ  ییٓبل ثّ تُٕٓامتلبػِ اف يٕاػ یب انک امتلبػِ اف يٕاػ ؿاثطّ َقػیکی ثب ْى ػاؿَؼ. ٔ

 اعتالل يَـف يٕاػ ػاؿػ.

 

 اعتالالت يَـف يٕاػ ىبيم یکی اف ایٍ يٕاؿػ يیيٕػ:

 یب ييکالت هبََٕی يی اَزبيؼٔ  ، ٔظیلّعبَّ ػؿ يکتت، ّ ثّ ييکالتل کٕٓنکٔاثنتگی ثّ يٕاػ یب ا. 

 ثّ ماليت ٍؼيّ يًکٍ کّ  ٍؼيّ ثـمبَؼثبىؼ کّ ثّ ٍضت ىغٌ ل ػؿ صؼی ٕٓامتلبػِ اف يٕاػ یب انک

 ؿٔاَی یب رنًی ثبىؼ.

 

 ٔاثنتگی يٕاػ ػجبؿتُؼ اف: اػـاُ

  یب ثب يَـف تکـاؿی  ٔاػ َیبف ػاؿػ ثیيتـ يٕ ىغٌ ثّ يوبػیـثب گؾىت فيبٌ  ػؿ ثـاثـ يٕاػ:تضًم

 تبحیـ کًی يیگیـػ.

 :تـک  اػـاُتـک ؿا تزـثّ يیکُؼ یب اف يٕاػ ثـای اف ثیٍ ثـػٌ  اػـاُكـػ  ييکم ػؿ تـک

 .امتلبػِ يیکُؼ

 یب ثـای يؼت ثیيتـ َظـ ثّ عٕامت كـػ. امتلبػِ اف يوبػیـ ثیيتـ ٔ  

  امتلبػِ اف يٕاػ. کـػٌ کُتـٔلييکم ػؿ هطغ یب 

 آٌ يیيٕػ اػـاُامتلبػِ اف آٌ یب ثٓجٕػی  تـ ٔهت ٍـف گـكتٍ يٕاػ،ثیي. 

  ٓـ امتلبػِ اف يٕاػ.ىـهی ٔ تلـیضی ثغب ،ت ْبی ارتًبػیكؼبنیکبْو ٔ یب هطغ 

 ثّ امتلبػِ اف آٌ اػايّ يیؼْؼ.يُلی ىغٌ ثبف ْى  اػـاُؿَذ ثـػٌ اف  ثبٔرٕػ 

 

 ػجبؿتُؼ اف: تـک ْـٔئیٍ/تـیبکىبیغ  اػـاُ

 َیؼؿػرب 

 وـاؿیثی 

 ييکالت عٕاة 

 ْبی ثطُیػؿػ 

 امٓبل 

 اّطـاة 

 اكنـػگی 

  ِکيیؼٌ ٔ ػطنّ کـػٌكبژ 

  ثـای يَـف ػٔثبؿِىؼیؼ تًبیم 
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گـٔپ ثُقٔػیبفپیٍ امت. ػؿ اكـبَنتبٌ ثُقٔػیبفپیٍ ْب  ُای خْاب آّردّا ػیگـ مٕامتلبػِ اف  ىبیغ ييکم

مجت ثُقٔػیبفپیٍ  مٕامتلبػِ يقيٍ يیيَٕؼ.ثی تزٕیق اّطـاة ٔ ثیغٕا يـثٕٓ ثّ ثـای ييکالت "يؼًٕال

 تزٕیق ىؼِ ثٕػَؼ: آَٓباَؼ کّ ػؿ اثتؼا ثـای  یاػـاّييبثّ کّ  ایزبػ اػـاُ ؽیم يیيٕػ

 اّطـاة 

 ثیغٕاثی 

 یٓبیثی اىت 

 یمـػؿػ 

 هٕتی کى 

 

 تـک ثُقٔػیبفپیٍ:ىبیغ  اػـاُ

 اكنـػگی 

 ِنـف 

 ٌاصنبك ؿیـٔاهؼی ثٕػ 

 اف ػمت ػاػٌ اىتٓب 

 یػْهی ْبتکبٌ  ٔ ػػؿ 

 كـايٕىی  

  ّؼق صـکی 

 ػنجؼی 

 مـپـعی 

 اعتالربت 

 

 کاری کَ ػوا هيتْاًيذ اًجام دُيذ:

  ّثپُؼاؿیؼ.فىت ؿا ثؼ ٔ  آَٓبثؼٌٔ ایُکّ گٕه ػْیؼ  آَٓبث 

 یؼَؼْهـاؿ يٕؿػ اَتوبػ ؿا ثّ عبٓـ امتلبػِ اف يٕاػ  آَٓب. 

 کًک کُیؼ بآَٓيیتٕاَیؼ ػؿ ػؿاف يؼت ثّ  اگـ ثـعٕؿػ ؿیـاَتوبػی عٕػ ؿا صلع کُیؼ. 

  عٕػ ؿا ػؿ يٕؿػ ييکم ٔی اثـاف َکُیؼَبؿاصتی. 

 چیق عٕة يیيٕػ َگٕییؼ کّ يخال" ََیضت َکُیؼ ًّْ. 

 پیو گیـی اف اػًبل عطـَبک. یرهٕگیـی کُیؼ ثّ امتخُب اف ثـعٕؿػ 

ما بدون کمک دیگران این هرچند اکثر مردم در ابتدا چنین میگویند که ترک کردن برایشان آسان است ا

طبی باز هم آمار  یحتی با وجود کمک ها اکثر آن افراد شکست میخورند. امر بسیار دشوار است.

 استفاده مجدد در کشور ما بسیار باالست.
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 ثّ ىغٌ ٔ كبيیهو کًک کُیؼ تب ػؿک کُُؼ کّ:

  یک ييکم ٓجی امت آٔؿ يٕاػ َيّامتلبػِ اف. 

  امتىبیغ  یک ييکم ٔؿآَيّ  يٕاػامتلبػِ اف. 

 ًػؿ ایٍ فيیُّ ينتؼؼتـ ْنتُؼ ػیگـاٌَنجت ثّ  ثؼْی اىغب. 

 ثبىؼ ٔ تؼأیٓبی يٕحـی ثـای اكنـػگی ٔ  ييکم ؿٔاَی يًکٍ امت فیـثُبی امتلبػِ اف يٕاػ

 .ٔرٕػ ػاؿَؼاّطـاة 

  ل ػؿ ػمتـك امتٕٓيجبؿفِ ثب يٕاػ یب انک ؿـُکًک ثـای اكـاػ. 

  يٓى امت.بيیم كصًبیت اػْبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای کمک طبینشه آور  یا مرکز معالجه وابستگی به مواد صحی و مرکزشخص را به نزدیکترین 

 راجع کنید.
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 هزگی یا صزع
 

یب  َجٕػِ ثیًبؿی ؿٔاَیيـگی  يتلبٔت امت کّ ثُبو يـگی یبػ يیيٕػ.امجبة ثب یک ثیًبؿی يـقی ٍـع 

ىبیغ امت ايب يًکٍ امت ػؿ ْـ مُی اتلبم ثیيتـػؿ يیبٌ آلبل يـگی . َینتپبئیٍ َيبَؼُْؼِ ؽکبٔت 

 آٌ ػىٕاؿ امت. امجبةٔرٕػ ػاؿَؼ ػؿ صبنیکّ گبْی أهبت پیؼا کـػٌ يـگی ای ػٕايم فیبػی ثـ ثیلتؼ.

 ثؼْی اف ػٕايم يتؼأل ػجبؿتُؼ اف:

   يـقیرـٔصبت   

 يـق)مضبیب( ٔ یب عٕػ يـق يبَُؼ انتٓبة پٕه  اَتبَبت يـقی 

 يـقػؿ ؿىؼ ؿیـَٕؿيبل 

 تٕيٕؿ يـقی 

 ّيـقی ٔ ػیگـ ايـاُ ٔػبئیيـقی  مکت  

 ٕنیتاَتبَبت ػٔؿاٌ ٓل 

ػؿ ثیٍ ػٔ صًهّ يـیْبٌ  اتلبم يیبكتؼ.ؿیـيؼیٍ  امت کّ ػؿ كٕاٍم فيبَیئی  ْزًّیک ثیًبؿی يـگی 

ؼ ػهیوّ ػٔاو ُکّ ثـای چػاؿػ ػؿ رـیبٌ صًهّ يـیِ صـکبت ؿیـاؿاػی ٔ ثیٕٓىی  .َبؿيم ثّ َظـ يیـمُؼ

اػؿاؿ  ػْبَو يیبیؼ، کق اف ،ىغی ػاىتّ ،تکبٌ يیغٕؿػػؿ ُْگبو صًهّ ىغٌ ثّ فيیٍ يی اكتؼ،  .يیکُؼ

آنٕػگی  ةىغٌ اصنبك عٕا پل اف عتى صًهّ ؿا اف ػمت ثؼْؼ.يٕاػ ؿبیطّ کُتـٔل يیکُؼ ٔ يًکٍ امت 

  آَچّ ؿا اتلبم اكتبػِ امت ثّ عبٓـ ًَی آٔؿػ.ػاىتّ 

 

 :ػجبؿت اَؼ افيـگی ىبیغ صًالت  اػـاُ

  موٕٓ َبگٓبَی 

  ثیٕٓىی 

  صـکبت ؿیـَبؿيم تکبٌ ْب ٔ 

  ىؼٌکجٕػ 

 ػْبٌاف کق آيؼٌ ٌ فثبٌ ٔگقیؼ 

 اػؿاؿ ثی اعتیبؿی 

  چيًٓب ثّ ثبالچـعو 

ػؿ اکخـ يٕاهغ اكـاػ  .ثغبٓـ آٔؿػِ ًَیتٕاَؼ ؿاصًهّ رـیبٌ  ثٕػِ عٕاة آنٕػ پل اف صًهّ ىغٌ گیذ ٔ

تؼأی يـگی . اگـ ػیگـ امتصًهّ  ييبثّصًهّ یک  اػـاُتزـثّ يیکُُؼ ػؿَتیزّ  ْـثبؿصًهّ ييبثّ ؿا 

 يؼت فيبٌ صًالت فیبػ عٕاْؼ ىؼ.َيٕػ تؼؼاػ ٔ 

 

 ؿآْبی کًک ثّ ىغٌ ػؿ ُْگبو صًهّ:

 .مؼی َکُیؼ کّ ىغٌ ؿا َگّ ػاؿیؼ یب رهٕ صـکبت ٔ نـفیؼٌ ٔی ؿا ثگیـیؼ 

 ٌثیؼاؿ کُیؼ. ؿا ثب كـیبػ فػٌ ٔ یب تکبٌ ػاػٌ مؼی َکُیؼ کّ ىغ 
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 ثّ ىغٌ ٍؼيّ ثـمبَؼ  ،یب ّـثّ فػٌ ثّ آٌ ًکٍ امت اف ثبػج اكتبػٌ ثبالی آٌ ٔکّ يؿا  ْبیچیق

 اف آـاف ٔی ػٔؿ کُیؼ.

 ّيکبٌ ػیگـ اَتوبل َؼْیؼ. ىغٌ ؿا ث 

  ػْبٌ ٔی ثّ ؿاصتی ثیـٌٔ يیآیُؼ.كـافات اثّ آْنتگی ىغٌ ؿا ثّ یک ٓـف ثچـعبَیؼ ثّ ایٍ تـتیت 

 .ْـگق مؼی َکیُؼ چیقی ؿا ػؿ ػْبٌ ٔی هـاؿ ػْیؼ یب ػْبٌ ٔی ؿا ثّ فٔؿ ثبف کُیؼ 

  یک ثبنو ؿا فیـ مـ ٔی هـاؿ ػْیؼ.یک چیق َـو يبَُؼ 

 صًالت تٓؼیؼ کُُؼِ فَؼگی َینتُؼ. ثیيتـ 

 يـیِ رنتزٕ کُیؼ.َقػ گیزی ؿا ، اػـاُ صًهّعتى  پل اف 

  .ثّ يـیِ اربفِ ػْیؼ کّ امتـاصت کُؼ یب اگـ يیغٕاْؼ ثغٕاثؼ 

کـػِ يضؼٔػ ؿا فَؼگی  اگـ تؼأی َيٕػيـگی  .يٓى امت تؼأیاهؼاو آَی ثّ تيغیٌ ىؼ يـگی فيبَی کّ 

کُتـٔل ٍـع هبثم يؼبنزّ ٔ  % صًالت ثب ػٔاْبی ّؼ80ٔ ىغٌ ثب امتیگًب ارتًبػی يٕارّ يیيٕػ.

ٔ  يـگیاکخـ يجتالیبٌ  ػاکتـ ٍٕؿت گیـػ. َظـکّ ثبیؼ تضت  ثّ ػؿيبٌ ػؿافيؼت َیبف ػاؿػيـگی  ْنتُؼ.

 .ثّ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی ّـٔؿت ػاؿَؼ عبَٕاػِ ْبیيبٌ

 

 هيتْاًيذ اًجام دُيذ: کاری کَ ػوا

 ّگٕه ػْیؼصـكٓبیيبٌ ثؼ هْبٔت کُیؼ ثّ  آَٓب ػؿ ثبؿِ ثؼٌٔ ایُک. 

 يٕؿػ اَتوبػ هـاؿ َؼْیؼ. ،اػـاُؿا ثّ عبٓـ ػاىتٍ  آَٓب  

  ّایيبٌ ػؿ ػؿاف يؼت کًک يیکُؼ. بىیِٕ ؿیـاَتوبػی ثث 

  عٕػ ؿا ػؿ يٕؿػ ييکم ٔی اثـاف َکُیؼَبؿاصتی. 

  امت.ًّْ چیق عٕة کّ  َگٕییؼ يخال"ََیضت َکُیؼ 

 

 ثّ ىغٌ ٔ كبيیهو کًک کُیؼ تب ػؿک کُُؼ کّ:

  یک ييکم ٓجی امتيـگی. 

  امت ىبیغ یک ييکميـگی. 

  ًْنتُؼ ينتؼؼتـيـگی َنجت ثّ ػیگـاٌ ثّ ثؼْی اىغب. 

  هبثم ػؿيبٌ امتيـگی. 

  يٕؿػ َیبف امتيـگی تؼأی ٕٓالَی يؼت ثـای. 

  الت ؿٔاَی يخم اكنـػگی ٔ اّطـاة ىَٕؼيیتٕاَُؼ ػچبؿ ييکيـگی اكـاػ ثب ييکم. 

  كبيیم صبئق اًْیت امتصًبیت. 

 ؿيبل يخم ػیگـاٌ ػاىتّ ثبىُؼٕثب تؼأیٓبی يًکُّ یک فَؼگی َ ثیًبؿاٌ يیتٕاَُؼ 

 

 

 

 دستیاب است راجع کنید مرگیصحی که در آنجا خدمات طبی برای  مرکزدیکترین شخص را به نز
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 ّ خْدکؼی خْدآساری
 

ثّ عٕػ آمیت يیـمبَؼ. کنی کّ ثّ عٕػ آمیت يیـمبَؼ هَؼا" ُْگبيی ؿط يیؼْؼ کّ ىغٌ  عٕػآفاؿی

ایٍ کبؿ ؿا ػؿ یک ّٔؼیت ىؼیؼ ْیزبَی یب َبؿاصتی ٔ یب تؼبؿّبت ػؿَٔی ؿیـهبثم تضًم يخالً ثؼؼ  يؼًٕالً 

ثـای َيبٌ ػاػٌ َبؿاصتی ْبی ثنیبؿ ػًین  یؿاْ عٕػآفاؿیاف یک ييبرـِ رؼی ثب كبيیم اَزبو يیؼْؼ. 

ايب امت ؼِ ىػؿ ثیٍ فَبٌ گقاؿه  عٕػآفاؿیمبنٓبی اعیـ يٕاؿػ فیبػی اف ٓی ػؿ اكـبَنتبٌ . امت

 ػؿ ثیٍ يـػاٌ َیق ػیؼِ ىؼِ امت. عٕػآفاؿیٔاهؼبت 

 ثؼْی اف ؿٔىٓبی ىبیغ ػؿ اكـبَنتبٌ ػجبؿتُؼ اف:

 مٕفاَؼٌ ثب تیم 

 ِکـػٌ  ؿـؿـ  

  ٌؿـم ًَٕػ 

 عٕؿػٌ يٕاػ مًی 

 ثـیؼٌ گهٕ یب پٕمت 

 ٌيزـٔس کـػٌ ثؼ 

  ٌْب()يَـف ثیو اف صؼ ػٔاػٔا عٕؿػ 

 ٍاف اؿتلبػبت ثهُؼ عٕػ ؿا اَؼاعت 

يیقَُؼ ٔنی ثؼْی ػیگـ ایٍ کبؿ ؿا اؿهت اَزبو  عٕػآفاؿیؼْی اف اىغبً یک یب ػٔ ثبؿ ػمت ثّ ث

 اَؼ. عٕػآفاؿیثیًبؿی ْبی ؿٔاَی ينبػؼ کُُؼِ ْبی هٕی يیؼُْؼ. 

 

 :عٕػآفاؿیچُؼ صویوت ػؿ يٕؿػ 

 ٌيیقَُؼ ٔنی ایُکبؿ يًکٍ امت ػؿ ْـ مُی اَزبو ىٕػ. عٕػآفاؿیػمت ثّ  ثیيتـ رٕاَب 

 ثیيتـ اف يـػاٌ اتلبم يی اكتؼ. ػؿ فَبٌ رٕاٌ ؿیعٕػآفا 

  ّثقَؼ ىبَل اَزبو آٌ ػؿ ػیگـ اكـاػ كبيیم ثیيتـ يیيٕػ. عٕػآفاؿیگبْی اگـ کنی ػمت ث 

  ّْیزبَی یب رُنی كقیکی مٕامتلبػِيیقَُؼ اصتًبالً ػؿ گؾىتّ يٕؿػ  عٕػآفاؿیاىغبٍی کّ ػمت ث ،

 هـاؿ گـكتّ اَؼ.

 ْب، ػٔمتبٌ ٔ كبيیم ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ اىغبً يًکٍ امت ػمت ثّ  اگـ ييکالت اؿتجبٓی ػؿ فٔد

 ثقَُؼ. عٕػآفاؿی

  ّثقَُؼ. عٕػآفاؿیاىغبٍی کّ اصنبك اكنـػگی ٔ ػؿيبَؼگی يیکُُؼ يًکٍ امت ػمت ث 

  ّثقَؼ. عٕػآفاؿیکنی کّ ييکالت ؿٔاَی ػاؿػ اصتًبل ثیيتـی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ػمت ث 

 

 

 

 

در اسالم گناه کبیره است اما برای کسی که دست به خودکشی میزند مجازات قانونی وجود  خودکشی

بودن مراقبت های روانی اجتماعی دریچۀ نوین را برای افراد که قصد خود آزاری داشته ب ندارد. دستیا

 اند و یا خواهند داشت باز میکند.
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ٔ عٕػکيی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ثّ اكـاػ کًک يیکُؼ تب آؿاو ىَٕؼ ٔ  عٕػآفاؿیؿ ثب اكکب وبثهّثـای ي یْبیؿٔه 

 ثـای ييکم عٕػ ؿاِ صهی پیؼا کُُؼ.

 

 ػجبؿتُؼ اف: آَٓبثؼْی اف 

 ٍضجت کـػٌ ثب یک ػٔمت یب یک ػْٕ كبيیم 

  ّيُضـف کـػٌ اكکبؿ ثب اَزبو ػاػٌ كؼبنیت ْبی ػیگـ يخم ػیؼٌ ثنتگبٌ، ًَبف عٕاَؼٌ، کًک کـػٌ ث

 اٌ يخالً ًْنبیّ ْبػیگـ

  ٍتًـکق ثـ یک چیق عٕىبیُؼ آؿاينبفیتًـی ٔ 

  اصنبمبت اثـافپیؼا کـػٌ ؿاِ ْبی ػیگـ ثـای 

 تًـکق کـػٌ ثـ ؿٔی چیقْبی يخجت 

 

 کاری کَ ػوا هيتْاًيذ اًجام دُيذ:

 ّىبٌ گٕه ػْیؼ ـكٓبیصهْبٔت کُیؼ ثّ ّؼیق ؿا ثؼ ٔ  آَٓب ثؼٌٔ ایُک. 

 َکُیؼاليت ىبٌ ي ؿا ثّ عبٓـ ييکم آَٓب. 

  ّایيبٌ ػؿ ػؿاف يؼت کًک يیکُؼ. اَتوبػی ثبىیِٕ ؿیـث 

 "چیق عٕة امت .َگٕییؼ کّ ََیضت َکُیؼ يخال ًّْ 

 ٍضجت کُؼ یآفاؿعٕػکُیؼ تب ػؿيٕؿػ اكکبؿکًک ىغٌ ؿا. 

  ّپیيگیـی اف اػًبل عطـَبک. امتخُبیاف ثـعٕؿػ رهٕگیـی کُیؼ ث 

 یـ ٍضجت کُؼىغٌ ؿا تيٕین کُیؼ تب ػؿيٕؿػ امتـك ْبی اع. 

 

 ثّ ىغٌ ٔ كبيیهو کًک کُیؼ تب ػؿک کُُؼ کّ:

 ٕامت یک ييکم رؼیی آفاؿػع. 

 .ثؼْی اكـاػ َنجت ثّ ػیگـاٌ ينتؼؼتـ اَؼ 

  ثبىُؼرؼی اكکبؿ عٕػکيی يیتٕاَُؼ ثغيی اف یک ثیًبؿی. 

 پـامتـك ثبىؼصٕاػث ی يیتٕاَؼ ػؿرٕاة آفاؿعٕػ. 

 ْب ٔرٕػ ػاؿػیگـی ثـای اثـاف اصنبمبت ٔ تيٕیو اِ ْبی ػؿ. 

  کًک کُُؼ. عٕػآفاؿیػٔمتبٌ ٔ اػْبی كبيیم يیتٕاَُؼ ثـای کبْو عطـ 

 

 

 

 

 

 

 صحی که در آن خدمات صحت روانی دستیاب است راجع کنید مرکزشخص را به نزدیکترین 
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 جظوی ػکایات هثِن
 

ايب ييکالت ؿٔاَی ؿا تٕمٔ  ىتّکؼاو اعتالل صویوی كقیکی َؼا رنًی ػاؿػيجٓى ىغَی کّ ىکبیبت 

صنبك تـ اف  ؼَيبٌثـػ ات ػؿ ػًهکتـییـٕالً َنجت ثّ ایٍ اكـاػ يؼً اظٓبؿ يیًُبیؼ.اػـاُ رنًی 

 ایٍ ييکم ثیيتـ ػؿ ثیٍ فَبٌ ػیؼِ يیيٕػ. ػیگـاٌ ْنتُؼ.

 

  ثّ ٍٕؿتٓبی فیـ عٕػ ؿا َيبٌ يیؼُْؼ:رنًی يجٓى ييکالت 

 ْب یمـػؿػ 

 یکًـ ػؿػ 

 ػؿػ ػمت ْب، پبْب ٔ يلبٍم 

 ،امتلـاؽػنجؼی  ػؿػ ثطُی ٔ 

 َػْالتَبؿاصتی  ٔی ؼؿػرب 

 ييکم ػؿ ثهغ 

 مـچـعی 

  کـػٌّؼق 

 

ٔرٕػ ػاؿػ.  َیق ٔؿیـِييکالت عٕاة، اّطـاة، اكنـػگی  يجٓى رنًیىکبیبت  ػاؿایـیْبٌ يَقػ 

َبؿاصتی ْبی  ،ػاؿای تبؿیغچّ ٓجی يـهن ٔ ٕٓالَیيؼًٕال"  ػاؿَؼ يجٓى رنًیىکبیبت اىغبٍی کّ 

 ؿٔاَيُبعتی ٔ ييکالت ثیٍ كـػی يیجبىُؼ.

تٕاؿی يغتهلی اَزبو ػاػِ اَؼ، تيغیٌ ْبی ثّ ػاکتـاٌ يغتهلی يـارؼّ کـػِ اَؼ، تنت ْبی الثـا آَٓب

 يغتهلی ػاؿَؼ، ػٔاْبی فیبػی گـكتّ اَؼ ٔنی ثٓجٕػ َیبكتّ اَؼ.

ٔاهؼی ْنتُؼ ٔ ثّ ٕٓؿ اؿاػی مبعتّ َيؼِ  يجٓى رنًیىکبیبت  كقیکیثنیبؿ يٓى امت کّ ثؼاَیى اػـاُ 

 ثؼتـ يیيَٕؼ.ٌ آثب یب  ؼَيیگـػييغٌ َینت ٔنی اػـاُ ثب امتـك ىـٔع  يجٓى رنًیػهم ىکبیبت  اَؼ.

. امت َّ اف ثیٍ ثـػٌ کبيم اػـاُيـیِ ػ ْؼف تؼأی ثٓجٕػ يٓبؿتٓبی مبفگبؿی ٔ ثٓجٕػ ػًهکـ

ىبيم آًیُبٌ ػْی يٕحـ ثّ يـیِ، اؿائّ یک ىـس  يجٓى رنًیػؿ ىکبیبت ارقای يٓى تؼأی ػًٕيی 

یبكتٍ اف اػـاُ  ییْبـاٌ ؿيخجت ٔ تٍٕیّ ْبی ػًهی يیجبىُؼ. ثؼْی يـیْبٌ يًکٍ امت ػؿ اثتؼا َگ

ٔ ثبٔؿ َکُُؼ کّ  ثبىُؼ. ػیگـاٌ يًکٍ امت کّ ػؿ يٕؿػ ػاىتٍ یک يـیْی كقیکی ييٕه ثبىُؼ كقیکی

 ٔرٕػ َؼاؿػ.رنًی ييکم 

 

 کاری کَ ػوا هيتْاًيذ اًجام دُيذ:

  ييـٕل مبفیؼ ُؼيجبصخّ ثّ ایُکّ چگَّٕ اصنبك يیکثّ ىغٌ ؿا. 

 ثکُیؼ ثّ صـكٓبیيبٌ گٕه ػْیؼ آَٓبيٕؿػ ػؿ ثٕػٌ ق یثؼٌٔ ایُکّ هْبٔت ّؼ. 

 .تّٕیش ػْیؼ کّ ػؿػْب ٔاهؼی ْنتُؼ ٔ ػؿ َتیزّ ّؼق یب تُجهی ثٕرٕػ َیبيؼِ اَؼ 
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  عٕػ ؿا ػؿ يٕؿػ ييکم ٔی اثـاف َکُیؼَبؿاصتی. 

 چیق عٕة يیيٕػ يخال َگٕییؼ کّکُیؼ َْبی ثی يٕؿػ  ََیضت ًّْ. 

 

 ػؿک کُُؼ کّ: ؿی ٔ عٕىجیُی کُُؼ ٔٔاصنبك ايیؼا ثّ ىغٌ ٔ كبيیهو کًک کُیؼ تب

  ػاؿػٓجی صویوی ثیًبؿ یک ييکم. 

 ُؿٔاَی ثبىُؼييکم يیتٕاَُؼ َتیزّ یک  اػـا. 

 ،ّؼیلی ٔ یب َوٌ ىغَیت َینت. ایٍ ييکم 

 يیيٕػكـاْى  ارتًبػی-ؿٔاَی کًک يٕحـ ٔ يُبمت اف ٓـین ػاکتـ/ييبٔؿ. 

 ّبنو يیکيبَؼ.ثّ چ اكـاػ ؿااَگیقه  يـیْی ایٍ ایٍ تُجهی َینت ثهک 

  ايب ثب گـكتٍ کًک  ػاؿػّـٔؿت ثّ ٔهت ٔ تؼأی آٌ َیق ؿا ػؿ ثـ يیگیـػ  ٔهتپیيـكت ثیًبؿی

 .فٔػتـ عٕة يیيَٕؼ يُبمت

  ،امت.ييکم ٔؿیـِ  امکـیقتيغیٌ تٕمٔ تنت ْبی الثـاتٕاؿی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحی که در آن خدمات صحت روانی دستیاب است راجع کنید مرکزشخص را به نزدیکترین 
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 )اطتزخائی(طاسی توزیٌات آرام 
 

 ػضالت  آراهظاسیتوزیي 

 ثغٕاْیؼ ػؿ یک صبنت ؿاصت ثُيیُؼ ٔ تّٕیش ػْیؼ کّ ػؿ یک ّٔؼیت آؿايو ػًین  ِرؼّ کُُؼاف يـا

 ػْالت عبً ػؿ ثؼٌ اَزبو يیيٕػ.امتـعب ٔ ٔؿػٌ آثّ توهٌ عٕاْؼ ؿكت. ایٍ کبؿ ثب آيٕفه  كـٔ

 ه ىـٔع کُیؼ. )ثّ تًـیٍ تُلل يـارؼّ کُیؼ(ا اف يتًـکق مبعتٍ ٔی ثبالی تُلل 

 ٕتُلل عٕػ تًـکق کُؼ. ًبَو ؿا ثجُؼػ ٔ ثّ ٕٓؿ کبيم ثـاْیؼ چياف يـارؼّ کُُؼِ ثغ 

 .مپل ثّ أ ػمتٕؿات فیـ ؿا ثؼْیؼ 

 کٕىو کُیؼ اثـْٔبی ىًب ثب عٔ يٕی ىًب ػؿ تًبك آیؼ، ایٍ صبنت ؿا  پیيبَی عٕػ ؿا چیٍ ثؼْیؼ

اصنبك ، مؼی کُیؼ ایٍ آؿايو ؿا ػؿ تًبو ثؼٌ عٕػ دّتارٍ راحت ػْیذ. حبَیّ َگّ ػاؿیؼ 10ثـای 

ًْچُیٍ تُلل عٕػ ؿا ػؿ  يیکُیؼ.گـكتگی یب کيو کُیؼ. َگبِ کُیؼ ػؿ کزبی ثؼٌ عٕػ اصنبك 

عٕػ ثؼؼ اف ْـ یک اف  صنیت رنًی تضت َظـ ثگیـیؼ. ثـای اصنبك کـػٌَتیزّ ایٍ آؿايو 

 :فیـ کًی يکج کُیؼتًـیٍ ْبی 

 ٔثبؿِ ؿاصت ىٕیؼ.. ػثجُؼیؼحبَیّ مغت يضکى  10ًبٌ عٕػ ؿا تب ربیی کّ يیتٕاَیؼ ثـای چي 

  ٔ ؿا هٕاؿِ حبَیّ عٕػ  10: گٕىّ ْبی ػٍْ عٕػ ؿا ثّ ػوت ثکيبَیؼ ٔ ثـای االىّ ْبنجٓب، گَّٕ ْب

 ػٔثبؿِ ؿاصت ىٕیؼ. ثنبفیؼ.ٔ

 ّحبَیّ ٔ 10ثـای  انجتّ ٓبی عٕػ ؿا يضکى كيبؿ ػْیؼ.ييت ًَٕػِػؿاف  رهٕ ثبفْٔبی عٕػ ؿا ث 

 ػٔثبؿِ ؿاصت ىٕیؼ.

  ٔثّ پیو ثـاَیؼ، ف کُیؼ ٔ ػیٕاؿْبی ؿیـيـئی ؿا ثب تًبو هٕت کّ ػاؿیؼٓـف ػؿاثبفْٔب ؿا ثّ ػ 

 ػٔثبؿِ ؿاصت ىٕیؼ  حبَیّ، 10ثـای 

  كقایُؼِ ىظ  یَیـٔ حبَیّ ٔ یب فیبػتـ ثب 10کُیؼ. ػْالت ثبفٔ ؿا ثـای هبت آؿَزٓبی عٕػ ؿا

 ػٔثبؿِ ؿاصت ىٕیؼ. ٔثنبفیؼ 

 َگّ  قایُؼِكهٕت ثب  ،یب فیبػِ تـ حبَیّ ٔ 10کُیؼ ثـای ثّ مًت گٕىٓبی عٕػ ثبال  اىبَّ ْبی عٕػ ؿ

 ػٔثبؿِ ؿاصت ىٕیؼ. ػاؿیؼ ٔ

 کًـ عٕػ  ثبىیؼؿیؼ. اگـ ػؿصبنت َينتّ ٔػؿ آ ثبالتـ اف ثنتـ یب فيیٍ کًـ عٕػ ؿا ثّ ىکم هٕمی

 حبَیّ صلع کُیؼ ٔ 10ؿیؼ. ایٍ صبنت ؿا ثـای ٔػؿآ کُیؼ ٔ ثّ ىکم هٕمی )کًبٌ(ػٔؿ ؿا اف چٕکی 

 بؿِ ؿاصت ىٕیؼ.ػٔث

  ػٔثبؿِ ؿاصت ىٕیؼ. ٔىظ ثنبفیؼ حبَیّ یب ثیيتـ ثب افػیبػ هٕا  10ػْالت ىکى عٕػ ؿا ثـای 

  ٌحبَیّ یب ثیيتـ اف آٌ ثب  10پبْب ثّ ْى ػیگـ، ثـای يضکى ػْالت ؿاٌ عٕػ ؿا تٕمٔ كيبؿ ػاػ

 مپل ػٔثبؿِ ؿاصت ىٕیؼ. ،ىظ ثنبفیؼ هٕت كقایُؼِ

 10انجتّ ثـای  کُیؼ، هبتيیتٕاَیؼ  ثّ مًت ثؼٌ عٕػ تب ربیی کّ ْب ثزهکاف هنًت  پبْبی عٕػ ؿا 

 مپل ػٔثبؿِ ؿاصت ىٕیؼ. هٕا، یب ثیيتـ ٔ ثب افػیبػ حبَیّ ٔ

  مپل ػٔثبؿِ ؿاصت  ًَٕػِ صهوّ كقایُؼِ ثب هٕت یب ثیيتـ حبَیّ ٔ 10ثـای  ٕػ ؿاعاَگيتبٌ پبْبی

 ىٕیؼ.

 َلل عٕػ ؿا ػؿ ىظ ثنبفیؼ. تًبو ػْالت ؿا و ػْیؼگی اَزب ثّ یکجبؿِ تًبو ایٍ تًـیٍ ْب ؿا ثب ْى .

ػْالت ؿا ثیيتـ يیکُیؼ َگّ ػاؿیؼ. تب ربیی کّ يیتٕاَیؼ ثّ ًْیٍ صبنت ثبهی ثًبَیؼ توهٌ صبنی کّ 

ٔ اصنبك کُیؼ کّ چگَّٕ تًبو ثّ صبنت امتـعب ثیبٔؿیؼ انجتّ ثب افػیبػ هِٕ ٔ مپل ًّْ ػْالت ؿا 
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َؼ ٔ تًبو ثؼٌ ىًب ؿٔی کق فيیٍ ؿْب ىؼِ امت، ىبَّ ْبی ػْالت ػؿ صبنت امتـعب هـاؿ ػاؿ

ىًب کق فيیٍ ؿا نًل کـػِ ٔ اصنبك ٔمؼت يیًُبیؼ. ػْبٌ عٕػ ؿا ثبف کُیؼ. كک ىًب پبییٍ اكتبػِ 

 . ػؿ ایٍ صبنت ثبهی ثًبَیؼ ٔ اف ایٍ اصنبك نؾت ثجـیؼ.كبژِ ثکيیؼٔ 

 

 

 

 

 

 

 ی:توزیي تٌفظ

 يقاصى ىًب َيٕػ. یی کّ کنیک اتبم مبکت ؿا اَتغبة کُیؼ ربی 

 :ثّ يـارؼّ کُُؼۀ عٕػ ػمتٕؿات فیـ ؿا ثؼْیؼ 

 ٔ كکـ ایٍ ثّ ىًب کًک عٕاْؼ کـػ کّ  ثّ یک ىی یب ثّ ػیٕاؿ َگبِ کُیؼ. یب چيًبٌ عٕػ ؿا ثجُؼیؼ

 .تبٌ ؿا يتًـکق ثنبفیؼ

 َظـ ثگیـیؼ. يغٍَٕبً  ثؼؼ اف یک نضظّ ثـ ؿٔی ؿیتى تُلل تًـکق کُیؼ. تُلل عٕػ ؿا تضت 

 ُتظـثبىیؼ تب ىٓین عٕػ ثّ عٕػ آیؼ.يٕٓیهتـ مبفیؼ ٔ ْٕا ؿا ثیـٌٔ ىؼٌ 

  .ثبىیؼ کّ پيت ىًب چگَّٕ اصنبك يیکُؼ. يتٕرّ ثّ ایُکّ ثؼٌ ىًب چّ اصنبمی ػاؿػ تٕرّ کُیؼ

 يیکُؼ.تًبك چگَّٕ ػؿ چٕکی عٕػ َينتّ ایؼ ٔ کق پبی ىًب چگَّٕ فيیٍ ؿا 

 ّؿا ارـا کُیؼ.فكیـ  ن ٔىٓیآگبْبَّ ، ىٕیؼ يتٕرّتُلل عٕػ  ث 

   اف ٓـین ثیُی تًـکقکُیؼ. ؿیتى تُلل ىٓین ٔ فكیـ عٕػ ثبالی َلنٓبی ػًین، آؿاو ٔ يُظى صبال

 ؿا تضت َظـ ثگیـیؼ. ثّ ٔهلّ ْبی ثیٍ ىٓین ٔ فكیـ عٕػ تٕرّ کُیؼ.

 اگـ ػؿ صیٍ تُلل  ػْالت اف ثؼٌ ىًب عبؿد يیيٕػ.کيو كیـ، تَٕؿ کُیؼ کّ تًبو ف ُْگبو

اصنبك يیکُیؼ ػؿ ربیی اف ثؼٌ ىًب يبَؼی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ًَیگؾاؿػ ثب تًبو ثؼٌ عٕػ تُلل کـػٌ 

آٌ تًـکق کُیؼ. اف ثبالی اصنبك كيبؿ يیکُیؼ تاله کُیؼ ػؿ میُّ . اگـ هق کُیؼٕتًْبَزب  ،کُیؼ

 عبؿد يیيٕػ ْبىو کّ اف  ْیؼ كيبؿ آٌ َبصیّ ًْـاِ ثب ْٕایٓـین ایٍ َوطّ تُلل کُیؼ ٔ اربفِ ػ

 اف ثؼٌ عبؿد ىٕػ.

  ْٕایْـ تَٕؿ کُیؼ ثب  ِٕ ٔ اكکبؿ يُلی اف ثؼٌ ىًب ثّ  ْبيٓب، ػؿػیکّ ثؼٌ ىًب ؿا تـک يیکُؼ تي

 ثیـٌٔ پـٔاف يیکُُؼ.ثّ ْنتگی آ

  تَٕؿ کُیؼ کّ اَـژی رؼیؼ ؿا ثب تُلل عٕػ ػاعم يیکُیؼ. ىًب ارـا يیًُبییؼ ُْگبيی کّ ىٓین

 ب ٍبصت آٌ ْنتیؼ.ایٍ اَـژی ؿا ثگیـیؼ ىً ًّْ يیتٕاَیؼ

 

 

 

 

 

 

کنید آیا از این تمرین خوشش آمده است آیا  از مراجعه کننده بپرسید آیا احساس آرامش میکند. پرسان

وجود داشته است. از مراجعه کننده بخواهید که در خانه  گرفتگی یا کششفهمیده است که در کجای بدنش 

 نیز این تمرین را انجام دهد.

 

  م بدهید. سرانجام سعی کنید تمرین را با ه هدایتابتدا تمرین را تشریح کنید سپس برای انجام آن به او
 تا مراجعه کننده احساس نکند که تحت نظارت قرار دارد. کنید اجرایکجا 

  توضیح دهید که او میتواند این تمرین را روزانه انجام دهد و بعد از مدتی در حاالت مختلف هنگامی
 که نیاز به آرامش دارد میتواند از آن استفاده کند.
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 کارکزدى در یک تين
 

  ٌمینتى عؼيبت ٍضی ػؿ اكـبَنتب((BPHS یؿا کّ افَظـ ينهک کـػٌ ػؿ یک تیى ايکبٌ کبؿ 

ْب، َـمٓب، ػاکتـاٌ ٔ  هبثهّاؿائّ يیکُؼ. ایٍ تیى يتيکم اف کبؿکُبٌ ٍضی ثینٕاػ، ىجبْت ػاؿَؼ 

 ييبٔؿاٌ ؿٔاَی ارتًبػی امت.

 ًتب آٌ ؿا ػاؿػ تٕاَبیی عٕػ ؿا ػاؿَؼ ٔ ًْکبؿی ًْبُْگ ىؼِ ثیٍ ایٍ گـِٔ ْب  ْـ گـِٔ ٔظبیق عب

 ؼ.ُػؿ تؼأی يـیْبٌ يٕكن ثبى

 کّ تٕمٔ گـِٔ ْبی ػیگـ اؿائّ يیيٕػ امتلبػِ کُؼ. ٓبیْـ گـِٔ ثبیؼ اف ػاَو ٔ يٓبؿت 

 ييٕؿِ ىٕػَینت ثبیؼ اف ػاکتـ عٕاْبٌ  يطًیٍيـیِ عٕػ  ٍضت رنًیکّ اف ؿٔاَی  ييبٔؿ. 

 

 :ّیژگی ُای یک تين

ينٕٔنیت ػؿ یک تیى ىًب ٔظبیق ييبثٓی ػاؿیؼ يخم ًْبُْگ کـػٌ، اؿتجبٓ ثـهـاؿ کـػٌ ثب یکؼیگـ، 

 ْبی ييتـک ٔ ًْکبؿی کـػٌ.

تیى ثّ ٕٓؿ  تباكـاػ تیى ؿا یبػ ثگیـیؼ  مبیـْبی  ينٕٔنیتثبیؼ َوو ْب ٔ کبؿْب ثـای ًْبُْگ کـػٌ  (1

 .ًَٕػِ ثتٕاَؼيٕحـ ػًم 

 مؼی کُیؼ ثب َوو ْب، ػًهکـػ ٔ يٓبؿت ْبی گـِٔ ْبی يتلبٔت آىُب ىٕیؼ.ثُبثـای ٍ 

 يٓبؿت ْب ٔ ػاَو تًبو تب ْبی يـیِ ثبىؼ، ایٍ يٓى امت َیبف ثبالی کّ تًـکق تیى ثبیؼآَزبییاف

 اػْبی تیى ؿا یکزب کُیى.

ىٕیى ثّ  يطًیٍ تبٕػ ثبىؼ يٕر آَٓبكبيیم ثب يـیْبٌ ٔ ًْچُبٌ ثیٍ اػْبی تیى ٔ  ارتثاط هذاّمثبیؼ  (2

 ًّْ رُجّ ْبی َیبفْبی يـیْبٌ ؿمیؼگی ٔ تٕرّ ىؼِ امت.

 امت. ثّ ایٍ تـتیت تیى یک ػؿک ييتـک اف اَتوبل ٔ ػؿک آالػبت ٔ َظـات  اؿتجبٓ كـآیُؼ

 َیبفْبی يـارؼّ کُُؼِ ثؼمت عٕاْؼ آٔؿػ.

  کؼیگـ رهنبتی ثبیؼ ثّ ٕٓؿ يُظى ثّ يُظٕؿ ثضج ٔ کًک ثّ یثـای تؼأی يـیْبٌ ثُبثـایٍ تیى

 ػاىتّ ثبىُؼ.

  اؿفه ارتًبػی اؿتجبٓ ؿٔیبؿٔی َجبیؼ َبػیؼِ گـكتّ ىٕػ فیـا اػتًبػ، اصتـاو، ْٕیت تیى ٔ آىُبیی

 یکؼیگـ، ًّْ ػؿ ایُزب ثٕرٕػ يیآیُؼ. کبؿثب ؿٔه 

 اف ػمت يیؼُْؼ يیتٕاَُؼ  اؿتجبٓ عٕػ ؿا ثب کبؿ ػیگـاٌايب ؼ يیکُُ کبؿفیبػ ییٓبی کّ ثّ تُاػْب

 ت تًبو تیى ؿا کبْو ػُْؼ.يٕحـی

 ْبی کبؿی ثبیؼ کبيالً ٔاّش ثبىؼ.هظّْليت   چگَٕگی اىتـاک (3

  کُؼ ٔ ْـ اَزبو چّ کبؿی امت یک كْب کبؿی ؿٔىٍ ؿا ایزبػ يیينٕٔل ػاَنتٍ ایُکّ چّ کنی

 تب کبؿ عٕیو ؿا ثّ ػهت اَزبو ػْؼ.ػْٕ تیى ؿا هبػؿ ٔ يکهق يینبفػ 
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اؿفىٓب ٔ ػیؼگبِ ْبی عٕػ ؿا ىـیک مبفَؼ آٌ يیيٕػ کّ اػْب ٔهتی ثیيتـ  ُوکاری تيي اػضای تين (4

تٕپ ؿا ثّ  ْـگبِٔ یبػ ثگیـَؼ کّ چگَّٕ ثّ عٕثی ثب ْى کبؿ کُُؼ. ایٍ يٓى امت کّ اػْبی تیى ثؼاَُؼ 

 ؿٔی فيیٍ ًَیبَؼافَؼ. ثّ تیى عٕػ پبك يیؼُْؼ آٌ ؿاػیگـ اػْبی 

 ُاَزبو ػْیؼ. امتيٕكوی ثبىیؼ ْـ کبؿی ؿا کّ الفو  کّ ػْٕیثـای ای 

 تًبو اػْبتاله ثّ  ،تاله یک َلـ َینت مبكثـا ؼاَؼ کّ پـٔژِ تُٓبتیى ثبیؼ تيٕین ىٕػ ٔ ث 

 .امتّـٔؿت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داف تیم را ی از تیم بدانند، دیدگاه ها و اهخود را جزآن  یکار تیمی موثر وقتی امکان دارد که اعضا

با هم همکاری کنند و کار تیم و کار  نمودهشریک بسازند، به یک روش مناسب ارتباط برقرار 

 خودشان را منعکس بسازند.

 روحیه تیمی که بر اساس اعتماد استوار است، احترام  تیمهای موفق توسط ویژه گی های مانند

 متقابل، کمک و دوستی )که بهترین است( شناخته میشوند.
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 رّاتظ ّ اّضاع فزٌُگی، اجتواػی ّ تيي فزدی در افغاًظتاى
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يیالػی، ؿیبمت ٍضت ؿٔاَی ٔفاؿت ٍضت ػبيّ رًٕٓؿی اماليی اكـبَنتبٌ  2008ػؿ عقاٌ مبل 

ٓی مّ ٔؿکيبپ ثّ اتلبم ْى يٕاػ  2008-تضت ؿیبمت ػاکتـ ػبنیّ اثـاْیى فی ٔ اػْبی گـِٔ کبثم 

عؼيبت ٍضی امبمی  آيٕفىی صبّـ ؿا ثـای صًبیت اف اػؿبو يـاهجت ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ يزًٕػّ

 تٓیّ ًَٕػَؼ. اػْبی ایٍ گـٔپ ػجبؿتُؼ اف:
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 (WHOػاکتـ ٍلی هللا َؼیت )

 (medica mondialمٕفاَب پبکالؿ )
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 ٕٔل ایٍ ثنتّ آيٕفىی: ػاکتـ كـىتّ هؼیل، ػاکتـ ايیٍ هللا ايیـی، ایُگّ يینًبلين

 

 



 

 

 



 

 

 همذهَ
 

ثّ يُظٕؿ ػؿک ّٔؼیت ٍضی ٔ ٍضت ؿٔاَی يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ٔ يـیْبٌ ثبیؼ يضیٔ ارتًبػی ٔ 

 كـُْگی ؿا کّ يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ٔ يـیْبٌ ػؿ آٌ فَؼگی يی کُُؼ ٔ ًْچُیٍ ػًهکـػ آَٓب ؿا ػؿ ایٍ

 يضیٔ يؼَظـ ثگیـیى.

پؾیـ يبَُؼ فَبٌ ٔ کٕػکبٌ  ؿاثطّ ٔاّضی يیبٌ ّٔؼیت ٍضت ػًٕيی يغٍَٕب" ػؿ گـِٔ ْبی آمیت

ْبی گؾىتّ ٔ كؼهی،  ٔ ػٕايم يضیطی يبَُؼ عٍَٕیبت ؿكتبؿی، ػبػات مُتی، كـُْگ ٔ احـات رُگ

  عيَٕت ٔ ثؼتـ ىؼٌ يضیٔ ٔرٕػ ػاؿػ.

کتـاٌ ٓت ثّ مغتی يیتٕاَیى ثـ ّٔؼیت ثیًبؿاٌ ٔ يـارؼّ ثّ ػُٕاٌ ييبٔؿاٌ ؿٔاَی ارتًبػی ٔ ػا

ایٍ ػـٍّ ْب يٕحـ  کُُؼگبٌ عٕػ تبحیـ ثگؾاؿیى. ايب يیتٕاَیى آَٓب ؿا کًک ٔ تيٕین کُیى تب مؼی کُُؼ ػؿ

 ٔاهغ ىَٕؼ.

ػؿ ایٍ يزًٕػّ ػهًی، مٕاالتی کّ ػؿ چٕکبت ْبی فؿػ ؿَگ )چٕکبت ْبی ػٔ عطّ( ٔرٕػ ػاؿَؼ ثّ ىًب 

کُُؼ تب ؿارغ ثّ ىـایٔ كـُْگی ارتًبػی فَؼگی عٕػتبٌ كکـ کُیؼ. رٕاة ػاػٌ ثّ آَٓب ثب ػهت ٔ کًک يی 

 تلکـ ػًین ثّ ىًب کًک عٕاْؼ کـػ تب يـارؼّ کُُؼِ ٔ يـیِ ؿا ثٓتـ ػؿک کُیؼ.
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 تيي فزدی –فزٌُگی  –رّاتظ ّ اّضاع اجتواػی 
 

ٔی صبنت ؿٔاَی اكـاػ ػاىتّ می مبل رُگ، َبايُی ٔ اكقایو ىـایٔ ػىٕاؿ فَؼگی تبحیـ ٔاّضی ثـ ؿ

امت. توـیجب" ًّْ ثّ َضٕی عيَٕت ؿا تزـثّ کـػِ اَؼ. اف ػمت ػاػٌ ػاؿایی ٔ اػْبی كبيیم مجت كوـ ٔ 

يٓبرـت ْب ىؼ. ػٕػت کُُؼِ گبٌ اكـبٌ ثؼؼ اف چُؼیٍ مبل فَؼگی ػؿ َظبو ْبی اؿفىی يتلبٔت، ثـای 

متبیی ييکالت ػاؿَؼ. ثّ ٕٓؿ يخبل اؿفىٓبی يغٍَٕب" ػؿ َٕاصی ؿٔ مبفگبؿی يزؼػ ثب كـُْگ اكـبَی

عبَٕاػِ ْبی گنتـػِ ثّ ػنیم يٓبرـت ٔ اف ػمت ػاػٌ اػْبی كبيیم اؿهت اف ثیٍ ؿكتّ امت. مّ يیهیٌٕ 

اكـبٌ ػؿ فيبٌ يٓبرـت ثّ ایـاٌ، پبکنتبٌ ٔ کيٕؿْبی ػیگـ ػؿ يؼـُ َظبو ْبی اؿفىی ػیگـ ثٕػِ اَؼ. 

يبٌ يٓبرـت تـییـ کـػِ ٔ تاله ثـای مبفگبؿی يزؼػ ثب ؿمى ٔ تٕهؼبت ٔ َگـه ْبی ایيبٌ ػؿ ٕٓل ف

 كـُْگ اكـبَی يیتٕاَؼ ثبػج يُبفػبت ىٕػ.

ايبکٍ پـ اف عبٓـات اف ثیٍ ؿكتّ اَؼ ٔ ثّ ػنیم احـگؾاؿی ػَیبی ؿـة اف ٓـین ؿمبَّ ْب ٔ ربيؼّ ثیٍ 

ٌ َیق تـییـ يیکُؼ. تًبو ایٍ انًههی اؿفىٓب ػگـگٌٕ ىؼِ اَؼ. ًْقيبٌ ثب تـییـ اؿفىٓب َوو يـػاٌ ٔ فَب

يّٕٕػبت امبمی ظـكیت عبٍی ؿا ثـای ایزبػ يُبفػّ ػؿ عٕػ ػاؿا ْنتُؼ. ْٕیت كـُْگی ٔ ارتًبػی 

 ػؿْى ىکنتّ ىؼِ امت، كـّیبت امبمی ػؿ يٕؿػ فَؼگی ػیگـ کبؿآیی َؼاؿَؼ )تـییـ اؿفىٓب(.

ٌ ٓبنجبٌ ٔ ًْچُیٍ ايـٔف ػٕايم ثـػالِٔ ػٕايم كٕم انؾکـ، كوـ ٔ ػؼو ػمتـمی ثّ تضَیالت ػؿ فيب

 يضؼٔػ کُُؼۀ ثٓجٕػ ّٔؼیت ؿٔاَی ارتًبػی ْنتُؼ ٔ مجت پـیيبَی فیبػی َیق ىؼِ اَؼ. 

 

I. ّضؼيت اجتواػی ّ رّاًی در افغاًظتاى: 

 ْـ ىغٌ رق یک َظبو ارتًبػی ثقؿگ ثٕػِ ٔ تضت تبحیـ آٌ يیجبىؼ. 

  :َربيؼّ يتـهی –ربيؼّ مُتی جاهؼ 

 :ٍعبَٕاػِ ثنتّ –ـه یبكتّ عبَٕاػِ گنت خاًْاد 

 

 

 

 :ْـ ىغٌ ٔاثنتّ ٔ تبحیـپؾیـ امت اف 

 ّٔؼیت اهتَبػی عٕػ 

 ّٔؼیت ٍضی عٕػ 

 ّٔؼیت ؿٔاَی عٕػ 

 تبؿیغچّ ىغَی عٕػ 

 يُبثغ عٕػ 

 

 

 

 :ؽیال" ننت اػـاّی کّ ػؿ َقػ يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ػؿیبكت ىؼِ امت، ؽکـ يیگـػػ 

  ٍثّ ىبک ؿكت 

در گروه سه نفری خانوادۀ تانرا توضیح دهید و سعی کنید بفهمید که چگونه این دنیاهای  لطفا"تمرین: 

 متفاوت بر زندگی شما تاثیر میگذارند. قضاوت نکنید، فقط با مثال آنرا توضیح بدهید. 

نها آبیاورید که یکی از عوامل فوق الذکر در زندگی  خود را مثالی از اعضای فامیل و یا دوستان :تمرین

 ای داشته طوری که تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده باشد؟  نقش عمده
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 مـػؿػی 

  ثی عٕاثی 

 ٕییػَجبَیت ٔ ثؼع 

  َبايیؼی 

 پـعبىگـی 

  اصنبك ثیچبؿِ گی ٔ ػؿيبَؼِ گی 

 ىک ٔ ثؼگًبَی 

 

 

 

 

 

 :ؿَذ ْبی يـػو يیتٕاَؼ ػٕايم كـُْگی ػاىتّ ثبىؼ 

 اثزات هظتمين ّ غيزهظتمين جٌگ (1

 هحذّدیت ُای ًاػی اس رطْم (2

 ٌافػٔاد ارجبؿی، ػؼو ؿػبیت آفاػی كـػی يـػ ٔ ف 

 لزتاًی لزارگزفتي (3

  امت کّ ػؿ آٌ ىغٌ اصنبك يیکُؼ کّ هـثبَی ىؼِ امت. ایٍ يّٕٕع هـثبَی هـاؿگـكتٍ صبنتی

ًْیيّ ٔاّش َینت. ػؿ اکخـ يٕاهغ ایٍ صبنت ثَٕؿت اصنبك تبحیـَؼاىتٍ ثبالی آیُؼِ ٔ فَؼگی 

 عٕػ ييبْؼِ يی ىٕػ.

  اتلبهبت ٔاهؼی ػؿ مبنٓبی اعیـ، ىـایٔ مغت فَؼگی ٔ رُجّ يضؼٔػ کُُؼِ ربيؼّ ٔ ػُؼُبت ثبػج

 بؿی اف يـػو ػؿ اكـبَنتبٌ اصنبك هـثبَی ىؼٌ ؿا ػاىتّ ثبىُؼ. ىؼِ تب ثنی

 

 
 

 :ارسػِا ّػٌؼٌات در جاهؼَ افغاًی

 

 

 

 

  ػؿ چُیٍ ػٔؿِ ْبی َبايُی یب اَتوبنی تًبیم ثـای ثـگيت ثّ اؿفىٓبی مُتی ٔ يضبكظّ کبؿاَّ فیبػتـ

 ایو ْب ؿا تبيیٍ کـػِ اَؼ. يیيٕػ فیـا صؼاهم آٌ اؿفىٓب ػؿ گؾىتّ ْب کبؿآیی ػاىتّ اَؼ ٔ ثؼْی گـ

  ثُبثـایٍ يٓى امت کّ ؿارغ ثّ ایٍ اؿفىٓب ٍضجت کُیى ٔ ًْچُیٍ َگبِ ػهیوی ثـ ىـایٔ ػىٕاؿ

 اصتًبنی کّ يًکٍ امت يـػو ثّ آٌ ػچبؿ ىَٕؼ ثیُؼافیى.

  ٔ اف ٓـف ػیگـ آٌ اؿفىٓبی كـُْگی ؿا يیتٕاٌ ثّ ػُٕاٌ يُجغ ثقؿگی ػؿ َظـ گـكت ٔ یبػآٔؿی

 آَٓب يیتٕاَؼ ثّ ثبفیبثی يؼُبی فَؼگی ػؿ اىغبٍیکّ ؿَذ يیجـَؼ يلیؼ ثبىُؼ. تّٕیش يزؼػ

 

 ین:تمر

  رنج ببرند؟  مشکالتآیا افرادی را می شناسید که از این 
  نزد شان بوجود آمده باشد؟آیا افرادی را می شناسید که در این اواخر این اعراض 
 آیا در مورد علت این اعراض نظری دارید؟ 

 مثالهایی ازقربانی قرار گرفتن مردم را در یابید.در گروه های کوچک  لطفا"تمرین: 

 

و توقعات  عالیق در بین فامیلی و شرایط دشوارزندگی فردی میتوانند به صورت تضاد منازعاتبیشتر 

مختلف، برخورد رفتارهای شخصی و تعارض با نورمهای اجتماعی و ارزشهای جامعه، خانواده یا قبیله 

 مشاهده شوند.
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 ارسػِای ػوذٍ اجتواػی ّ فزٌُگی جاهؼَ افغاًی:

 .ایٍ اؿفىٓب ثّ ؿمٕو ٔ ػیٍ ربيؼّ اكـبَی اؿتجبٓ ػاؿَؼ 

  ّایٍ اؿفىٓب ثّ گؾىتّ ْب تؼهن يیگیـَؼ ٔ ؽؿیؼّ ٓـف تلکـ، اصنبمبت، ثیُو صوبین ٔ ٓـف تـثی

 ٔالػْب ييغٌ يیيَٕؼ.ا

  ٔ ایٍ اؿفىٓب تٕمٔ اکخـیت يـػو ػؿ ربيؼّ پؾیـكتّ ىؼِ اَؼ ٔ ثب تٕرّ ثّ َیبفْبی كؼهی ربيؼّ تؼـیق

 تؼییٍ ىؼِ اَؼ.

 

 

 

 

 

 

 تغييز ارسػِا در سهاى تحْل:

 .ایٍ تضٕل يیتٕاَؼ یک تضٕل رًؼی یب تـییـ ػؿ ربيؼّ ثبىؼ 

 ؼّ يؼؿٌ، چیقی کّ ْى اکٌُٕ ػؿ ثؼْی َوبٓ ثّ ٕٓؿ يخبل تضٕل یک ربيؼّ مُتی ثّ یک ربي

 اكـبَنتبٌ ييبْؼِ يی کُیى.

  ٌایٍ تضٕل يیتٕاَؼ یک تضٕل ػؿ فَؼگی كـػی یب كبيیهی ثبىؼ: افػٔاد، تٕنؼ أنیٍ كـفَؼ، اف ػمت ػاػ

 اػْبی كبيیم، اكقایو كوـ ٔؿیـِ.

 

 

 

 

 

 :تؼضی اس ارسػِای جاهؼَ افغاًی کَ ُوَ در آى طِين اًذ

 يؾْجی ثٕػ:ٌ 

 )اصنبك ينٕٔنیت ػؿ ثـاثـ ربيؼّ )فکبت ٔ ػيـ 

 َظبو اعالهی هٕی ٔ يضکى 

 يُجغ ايیؼ 

 يؼُی ػاػٌ ثّ فَؼگی 

 )ٌكـٔتُی )ثب صیب ثٕػ 

 ٌىزبع ثٕػ 

 :ٌيضتـو ٔ ثب ػقت ثٕػٌ ٔ اصتـاو ٔ ػقت هبیم ىؼٌ ثّ ػیگـا 

 ُُؼ.ػاىتٍ عبَٕاػِ ثقؿگ کّ یکؼیگـ ؿا صًبیت يیکُُؼ ٔ ًْگی ثـای ثوب عٕػ تاله يیک 

 َگٓؼاؿی ينبیم كبيیهی ػؿ يیبٌ كبيیم: يّٕٕع ؿافػاؿی 

  صلبظت كبيیم اف ثی آثـٔیی ٔ ؿمٕایی 

 ٍػكبع اف عبَّ، فيی 

 : تمرین

  شناسید ترتیب کنید که می راجامعه افیانی لطفا" لستی از ارزشهایی. 

 ترتیب کنید. را لطفا" لستی از ارزشهای خانواده و والدین تان 

  ترتیب کنید. رالطفا" لستی از ارزشهای شخصی خودتان  
 لطفا" در مورد این ارزشها بحث کرده و مقایسه کنید: درکجا مشابه و در کجا متفاوت هستند؟

 تمرین:

  کرده اید؟ لطفا" آنها را نام بگیرید.آیا مراحلی از تحول را در زندگی خود یا فامیل تان تجربه 
  کرده است؟ به طور مثال با  تحول یا بعد از آن ارزشهای شما تیییر جریان اینگونهآیا در

 لیت جدید بعد از ازدواج یا بعد از پدر یا مادر شدن؟وومس
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  ٌاصتـاو ثّ عبَى ْب، يـاهجت اف آَٓب، يٓیب کـػٌ ّـٔؿیبت ایيب 

 اصتـاو ثّ صوٕم آلبل ٔ كـاْى کـػٌ ايکبَبت تضَیم ثـای آَٓب 

  ٌو کُیؼ تب ىًب ؿا اصتـاو کُُؼ" ااصتـاصتـاو ثّ ػیگـاٌ: "ثّ ػیگـا 

 اصتـاو کـػٌ ثّ کالَنبالٌ، يؼهًیٍ، ٔانؼیٍ، يًٓبَٓب 

 ٌگٕه ػاػٌ ثّ گلتّ ْبی کالَنبالٌ ثؼٌٔ هطغ کـػٌ صـف ْبی ىب 

 .اینتبػٌ ػؿ ثـاثـ كـػ کالٌ مبل کّ ػاعم اتبم يیيٕػ 

 .ٌاثتؼا ثب اكـاػ کالٌ مبل اصٕانپـمی کـػ 

 ػؿ رهٕ آَٓب.ؿاِ ؿكتٍ ػؿ ػوت کالَنبال َّ ٌ 

 يًٓبٌ َٕافی 

 .اؿد ٔ اصتـاو گؾاىتٍ ثّ يًٓبٌ، كـاْى کـػٌ ْـچّ يًٓبٌ َیبف ػاؿػ 

 .ٌَيبٌ َؼاػٌ عيى ٔ اصنبمبت يُلی ػؿ ثـاثـ يًٓب 

  اكـبَٓب ْـگق اف يًٓبٌ ًَی عٕاُْؼ کّ عبَّ آَٓب ؿا تـک کُؼ یب ثّ عبَّ آَٓب َیبیؼ، صتی اگـ آَٓب

یبؿ کى ْى ػاىتّ ثبىُؼ. صتی ػىًٍ صن ػاؿػ کّ ئٌَٕ ثبىؼ اگـ ایٍ ثنیبؿ يَـٔف ٔ یب پٕل ثن

 توبّب ؿا کُؼ.

 

  

 

 

 

 

 

 

 تاتْ:

 

 

 

 

 

 

 

 :ثیيتـ تبثْٕب ػؿ ربيؼّ اكـبَی يـثٕٓ ثّ اؿتجبٓبت يـػ ٔ فٌ يیيٕػ 

 اف ػمت ػاػٌ ثکبؿت 

 تزبٔفرُنی 

 مٕامتلبػِ رُنی 

 ٓالم 

 :تمرین

 زندگی  را باشرح دهید و آندگی میکند را که در قریه و بر اساس ارزشهای سنتی زن یزندگی فامیل
 در کابل، جایی که تاثیر زندگی مدرن بیشتر دیده می شود مقایسه کنید.

  ه تاثیری بر زندگی سنتی که از کشورهای غربی به وطن باز میگردند چو همچنان اقاربی رسانه ها
 دارند؟  افیان ها

 ؟با زنده گی مدرن دچار مشکل شده باشند انی را دیده اید که در مواجه شدنآیا مردم 
 ازدواج دوران کودکی صحبت کنید و در گروه های کوچک در مورد نتایج ازدواجهای اجباری. 
 

در جمع صحبت کند. تابوها  و یا تابو موضوعاتی است که شخص جرات نمی کند در مورد آن با دیگران

ست. به مهمترین ارزشهای یک جامعه ارتباط دارند. کنترول اجتماعی در مورد تابوها بسیار قاطع ا

تابوها به مطالب ممنوعه مربوط می شوند که خطرناک هستند. تخلف از تابوها نتایج بسیار جدی برای 

 شخص دارد و باعث شرمندگی میگردد.

 
 که در جامعه افیانی وجود دارند تهیه کنید را  لطفا" لیست بعضی تابوهایتمرین:
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 صبيهگی ثؼٌٔ َکبس هبََٕی ٔ ىـػی 

 فَب ثب يضبؿو 

 ًْزُل گـایی 

 

 :ػزم

 

 

 

 

 

 

 .ىـو يیتٕاَؼ ينتوم اف تزـثّ ٔ ثـػاىت كـػ اف مٕی ػیگـاٌ ثبالی ٔی تضًیم ىٕػ 

  ،ّىـو ىبيم صویـ ىؼٌ ػؿ يضْـػبو َیق يیيٕػ چـا کّ ثّ اؿفىٓب، إٍل ٔ َٕؿيٓبی امبمی ربيؼ

 كبيیم ٔ یب هٕو ٍؼيّ يیـمبَؼ. 

 

 

 

 

 

 

 ی ثـیى کّ پـیيبَی فیبػی ؿا ثـای يـػو ایزبػ يیکُؼ ٔ ثّ ػؿ ایُزب ثؼْی اف ػٕايم ىـو ؿا َبو ي

 ٍٕؿت تؼؿیزی يُزـ ثّ ثـٔف اػـاُ امتـك ٔ اكنـػگی ٔ ىکبیبت رنًی يی ىَٕؼ.

 تزبٔف اف تبثْٕب 

 كوـ 

 تزبٔف افإٍل ػیُی 

 چيى پٕىی اف اؿفىٓبی كـُْگی 

  ِهیٕػات ثیو اف صؼ ػؿ عبَٕاػ 

 يوبو ٔ يـتجّ( ٔ یب ػؿ ػاعم كبيیمػؼو اصتـاو اف مٕی ػیگـاٌ )ثی اصتـايی ث ّ 

 يؼیٕثیت 

 ٍيٕؿػ تزبٔفرُنی هـاؿ گـكت 

 گـكتبؿ ىؼٌ ػؿ کبؿ رُبیی 

  اف ػمت ػاػٌ کُتـٔل )ػؿ یک صبػحّ تـٔيبتیک، ػؿ فَؼاٌ، ػؿ تضت ىکُزّ یب ثّ ػُٕاٌ ػٕاهت

 ایٍ تزـثیبت اف ٓـین اػـاُ تضـیک يقیؼ(

 كبيیم يغٍَٕب" َنجت ثّ ًْنـ، آلبل ٔ  هبػؿ َجٕػٌ ثّ ثـآٔؿػِ ًَٕػٌ ٔظبیق ٔ تٕهؼبت

 ٔانؼیٍ

 

کفایتی است. این احساس بطور خودکار شرم احساس خجالت، بی آبرویی، بی احترامی، رسوایی و بی 

را مختل می کند و یا زمانی که به ارزشهای اساسی  اصولزمانی که شخص از تابوها تخطی می کند یا 

که فرد ارزشها و نورمهای  احساس شرم به دلیلی تبارز می کندجامعه صدمه می رساند پدید می آید. 

که دیگران در مورد او چه فکر می کنند و چه خواهند اساسی جامعه را درونی ساخته و همچنین می داند 

 گفت.
 

 تمرین:

 را که میشناسید و یا از خود را توضیح دهید. یلطفا" تجربه شرم آور شخص 
 را که مربوط به تابو و شرم میشود به یاد آورده و  لطفا" یک تجربه از خودتان یا شخص دیگر

به حالت عادی دوباره اوضاع  ه کنید که چگونهه این نکته توجدر مورد آن فکر کنید. همچنین ب
 .نمود گشترب
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 :اتزاس ػزم در جاهؼَ افغاًی

  ٍمـط ىؼٌ ؿٔی، ثّ فيیٍ چيى ػٔعتٍ، عپ ىؼٌ ٍؼا، كـاؿ کـػٌ، رًغ ىؼٌ ثؼٌ، نـفیؼٌ، َؼاىت

 مغُی ثـای گلتٍ، نکُت فثبٌ.

 بط امتی" ثبالی يتٓى کـػٌ اكـاػ ثب انلبظی چٌٕ: "تٕ ثّ ٓـین ىـو آٔؿی ؿكتبؿ يی کُی" یب " گنت

ػقت َلل ىغٌ ىؼیؼا" احـ يیگؾاؿػ. ًْچُیٍ ایٍ يٕؿػ فيبَی يی تٕاَؼ اتلبم ثیبكتؼ کّ كـػ اف 

فَؼگی، ػوبیؼ ٔ آؿفْٔبیو ٍضجت يی کُؼ فیـا ایٍ ثّ يؼُی اصتـاو َکـػٌ ثّ يکهلیت ْبی عبَٕاػگی 

 امت. 

 

 

 

 :كبيیم، تؼٕیِ فَبٌ )ثؼل کـػٌ(، فػٌ، نت ٔ کٕة عبَى ْب ٔ اكـاػ َبتٕاٌ ٔ اػْبی  ثـای يخبل

 يزجٕؿ کـػٌ آَٓب ثّ افػٔاد، افػٔاد آلبل.

 :فيبَی کّ اكـاػ رٕاٌ ػبىن يی ىَٕؼ ٔ اػْبی كبيیم اف ایٍ يّٕٕع عجـ يیيَٕؼ  يخبل ْبی ػیگـ

اؿهت ػـٔمی كـػ ؿا ًْـاِ کل ػیگـی ؿٔثـاِ يی کُُؼ )افػٔاد ارجبؿی( ٔ ػؿ يٕاؿػ ثؼتـ صتی کل 

ثّ ٍٕؿت ػًٕو يی تٕاَیى ثگٕییى اػًبل عيَٕت آيیق ػؿ ظبْـ ثـای ػٔثبؿِ ثؼمت ؿا يی کيُؼ. 

 آٔؿػٌ ػقت ٔ ٔهبؿ كبيیم امتلبػِ يی ىَٕؼ.

 

 :ػشت ّ ًاهْص

  ٔ ػقت ٔ َبيٕك ينتویًب" ثّ ىـو يـثٕٓ يی ىٕػ چـا کّ ىـو يٕرت ٍؼيّ ؿمبَؼٌ ثّ ػقت

 َبيٕك كـػ يیيٕػ. 

 :ّػقت ىغٌ ثنتگی ػاؿػ ث 

 ػؿرۀ تضَیم 

  يٕهق ارتًبػی 

 ٌيؾْجی ثٕػ 

 پیـٔی اف اؿفىٓب ٔ َٕؿيٓبی كـُْگی ٔ مُتی 

  ِىٓـت عٕة عبَٕاػ 

 

 

 

 

 

 

هْیّ: یک عبَى ثیِٕ کّ چٓبؿ كـفَؼ ػاؿػ ثؼؼ اف يـگ ىْٕـه ػؿ یک يکتت ثّ صیج عؼيّ کبؿ  .1

يضبكم يیکُؼ ٔ اف ایٍ ٓـین كـفَؼاٌ عٕػ ؿا صًبیّ يیًُبیؼ، ايب ثّ ٕٓؿ هبثم يالصظۀ اف يـامى ٔ 

كبيیهی ثّ ػٔؿ َگّ ػاىتّ ىؼِ فیـا آَٓب ثّ ػهت ایُکّ أ كویـ امت اف عٕامتٍ أ اصنبك ىـيُؼِ گی 

 يیکُُؼ.

 ناامیدانه برای بازیابی زندگی نورمال  خشونت را تالش خشونت میشود. می توان شرم اکثرا" موجب
 حساب کرد.

 تمرین:

 "در گروه های کوچک مثالی در مورد خانواده یا فردی بیابید که شرم و ناموس موجب بروز  لطفا
 شونت آمیز شده باشد و در مورد آن بحث کنید. یک حادثه خ

 "و دریابید که کدام از ارزش ها در قضایای ذیل ر دهید قضایای ذیل را مورد بررسی قرا لطفا
 ذیدخل اند:
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پنـ اف عبَّ ثیـٌٔ ًَی ؿٔػ ٔ يطهوب" اف ربيؼّ يُقٔی ىؼِ امت.  3ػعتـ ٔ  4هْیّ: پؼؿی ػاؿای  .2

رـات اف ایٍ هـاؿ امت کّ ػؿ عبَٕاػِ ثیٍ فٌ ٔ ىْٕـ اکخـا" ييبرـِ ٍٕؿت يیگیـػ، ػهت ایٍ ييب

یکی اف ػعتـاٌ ٔی ػبىن پنـ ًْنبیّ گـػیؼ، فيبَی کّ عبَٕاػِ پنـ ثّ عٕامتگبؿی آيؼَؼ ٔانؼیٍ 

 ػعتـ عٕامتگبؿی ؿا ؿػ کـػَؼ. ػعتـ اف عبَّ كـاؿ کـػ.

هْیّ: پنـی اف عبَّ يوؼاؿی پٕل ؿا کّ اف يًٓبٌ ایيبٌ ثٕػ ػفػیؼ ٔ كـاؿ کـػ. پؼؿ أ ؿا ػَجبل کـػ  .3

پٕل ؿا ثّ يًٓبٌ ثـگيتبَؼ. پؼؿکالٌ ىـٔع ثّ گلتٍ ایٍ ػامتبٌ ثّ ػیگـاٌ کـػ، اکٌُٕ پؼؿ ٔ  ٔ

 پؼؿکالٌ ًْیيّ ػػٕا ػاؿَؼ. 

هْیّ: یک پیهٕت مبثوّ اف اكنـػگی ؿَذ يیجـػ. ػؿ ٔهت ٓبنجبٌ فيبَی کّ أ ػؿ يـامى ػـٔمی  .4

ػَؼ. ثؼؼ اف میبِ کـػٌ عٕاْـفاػِ اه ييـٕل ؿهَیؼٌ ثٕػ ٓبنجبٌ ػاعم ىؼَؼ ٔ ػمتگیـه کـ

 ٍٕؿتو أ ؿا ػؿ يٕتـ ثّ ػٔؿ کبثم گيتبَؼَؼ. أ ًْچُیٍ ثّ فَؼاٌ ؿكت ٔ ىالم فػِ ىؼ. 

هْیّ:یک عبَى رٕاٌ تٕمٔ ًْنـه پل اف أنیٍ ىت ػـٔمی ٓالم ػاػِ ىؼ چـا کّ أ پل افأنیٍ  .5

 يوبؿثت عَٕـیقی َؼاىت. 

 

II. ارتثاط هياى دیي ّ ػٌؼٌات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اریاسدّاج اجث

  اف َظـ امالو ْـ فٔد رٕاَی )ػعتـ ٔ پنـ( کّ هَؼ افػٔاد ػاؿَؼ ثبیؼ ثب یکؼیگـ يالهبت کـػِ ٔ پل

 اف ٍضجت تًَیى ثگیـَؼ کّ يی عٕاُْؼ افػٔاد کُُؼ یب عیـ. 

  .امالو ثّ ػعتـاٌ اربفِ ػاػِ امت تب اصنبمبت ٔ ػوبیؼ عٕیو ؿا ػؿ يٕؿػ افػٔاد ثیبٌ کُُؼ 

 خـا" ػؿ اكـبَنتبٌ ػًهی ًَیيٕػ: ػؿػُٕ یک ػعتـ اف اظٓبؿ ایُکّ ثّ يـػی يتبملبَّ ایٍ إٍل اک

 ػالهّ يُؼ َینت اصنبك ىـو يی کُؼ ٔ صتی َظـ أ ػؿ يٕؿػ افػٔاد پـمیؼِ ًَی ىٕػ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصولاسالمی و  اصولاز آنجا که افیانستان یک کشور اسالمی و فرهنگی )سنتی( است مردم از تمام 

 اسالمی اخذ نشده اند، اصولفرهنگی از  اصولل ذکر است که تمام فرهنگی اطاعت می کنند. اما قاب

از ارزش های جامعه افیانی منشا گرفته اند اما به عنوان یک مشاور باید بتوانید  اصولبعضی از این 

فرهنگی  اصولفرهنگی و اسالمی را از یکدیگر فرق دهید. چرا که بعضی اوقات بعضی از  اصول

 اصولاینها  که مردم به این عقیده اند زیرارنج بردن مردم می شوند.  نیستند و حتی باعث مناسب

 اسالمی اند.

 به مراجعین تان می تواند مفید واقع شود. این تفاوت ها بعضی اوقات اطالع دادن در مورد

بنابراین تفاوت دینی.  اصلسنتی هستند تا یک  اصولبعضی از مواردی که اسالمی فرض میشوند بیشتر

ن بین شریعت و موارد سنتی از اهمیت باالیی برخوردار است. به دلیل اینکه رفتار خشونت آمیز ل شدقای

 مربوط به اسالم نمی باشد.
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III. )ػمایذ ّاتظتَ تَ رطْم )ػٌؼٌات: 

 :جٌيات

 

 

 

  :ثبىُؼ ٔ اف آَٓب ػٔؿی کُُؼ.پل اكـاػ ثبیؼ يـاهت جٌيات اکثزا" تخزیثکار پٌذاػتَ هيؼْد 

 .رٍ ْب ػؿ عـاثّ ْب، َقػیک آة، تيُبة ْب، ربْبی تبؿیک ٔ هجـمتبٌ فَؼگی يیکُُؼ 

  ٔ تُٓب ػؿ ىت ظبْـ يی ىَٕؼ. ؿكتٍ ثّ چُیٍ ايبکٍ، عطـ آمیت تٕمٔ رُیبت ؿا ثّ ًْـاِ ػاؿػ

 صتی يًکٍ امت رٍ ٔاؿػ ثؼٌ يـػو ىٕػ.

 بت يضبكظت کُؼ، ًْیُطٕؿ َوـِ ٔ ػیگـ كهقات.يیتٕاَؼ اَنبٌ ؿا اف ربػٔی رُی تؼْیذ 

  .هـائت هـآٌ ػؿ فيبٌ گؾىتٍ اف چُیٍ ربْبی عطـَبک اَنبٌ ؿا اف رُیبت يضبكظت يی کُؼ 

  .تؼضی اّلات جٌيات اس اًظاًِا حوایت هی کٌٌذ 

 

 

 

 

 

 

 

 لضيَ:  

  ،صًبیّ کى فَی کّ ػؿعبَٕاػِ يٕهق ثؼی ػاؿػ )افػٔاد ارجبؿی، نت ٔ کٕة اف ربَت پؼؿ ىْٕـ

اف ربَت كبيیم ٔ ىْٕـ( ىـٔع ثّ ٍضجت ثب رُیبت کـػ. رُیبت ػایًب" ثّ أ يیگلتُؼ أ فٌ 

 عٕثی امت ٔ فَؼگی عٕثی عٕاْؼ ػاىت. 

 :ػؿ كبيیم ثب أ ثّ ٓـیوّ ثؼی ؿكتبؿ  ثّ ایٍ يّٕٕع يی تٕاَیى ثّ ػُٕاٌ یک يُجغ َگبِ کُیى ًّْ

ب ٔ ػوبیؼ يخجت أ ؿا ػؿ رُجّ يخجت یک رٍ يیکـػَؼ. ايب هؼؿتٓبی ىلبثغو عٕػ أ، ثبٔؿْ

 كـاكگُی يیکُؼ کّ أ ؿا پيتیجبَی يیکُؼ ٔ ثّ أ يی گٕیؼ کّ فٌ عٕثی امت. 

  ٔأ ًْچُیٍ ػیؼِ ثٕػ کّ رٍ یک کلٍ ملیؼ ٔ هـآٌ ثـای پؼؿ ىْٕـه آٔؿػِ ثٕػ. يطًیُب" ا

ثنیبؿ عـاة اصنبك عيى ٔ پـعبىگـی فیبػی َنجت ثّ پؼؿ ىْٕـه ػاىت کّ ثب أ ؿٔیّ 

 يیکـػ ايب رـات ًَیکـػ آٌ اصنبمبت ؿا ثـٔف ػْؼ.

 :ثّ ایٍ تَٕؿ کّ پؼؿ ىْٕـه عٕاْؼ  پل ثب كـاكگُی رُیبت، ایٍ پـعبىگـی ؿا اظٓبؿ يیًُٕػ

 يـػ.

 

 

 

 

 

اما وجود  در ارتباط اندبسیار قدرتمندی هستند که به دنیای انسانها  مخلوقباور بر این است که جنیات 

 میباشند. یو نیز تابع قوانین قرآنخارجی ندارند. آنها از آتش بدون دود ساخته شده اند 

 !بدون زیر سوال بردن موجودیت جنیات، آنها را از نظر روان شناسی بررسی می کنیم 
  برای بعضی از بیماران جنیات حکم وسیله ای را دارند که توسط آنها می توانند افکار و عقایدی را

مربوط به تابوها و  فکار معموال"ن آنها نیستند. این ابیان کنند که در حالت عادی قادر به بیا
 موضوعاتی هستند که برای بحث ناپسند شمرده می شوند.

 میتواند به قسم فرافگنی به گونۀ که )جنیات با فرد  نیمه خودآگاه همچنین کم و بیش موضوعات
 اظهار شود.  صحبت میکنند (

 نکته مهم!

 ی بیمار پیدا کنیم، این فرافگنی از در چنین مواردی که می توانیم یک رابطه منطقی برای فرافگن
 (.م را مقایسه کنیدسکیزوفرینیا نمی باشند! )مشابهت عالیم یعال
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 :تيواریِای رّاًی هزتْط تَ جٌيات

 :طَ ًْع اختالل هزتْط تَ جٌيات ّجْد دارد 

گی(: تًبك ينتویى ثب رُیبت کّ ثبػج كهذ ىؼٌ ٔ صًهّ يَیجت فػِ ىؼٌ تٕمٔ رُیبت )رٍ فػِ  (1

 يیيٕػ.

 تضت مبیّ یک رٍ آيؼٌ (2

 ٔاؿػ ىؼٌ رُیبت ثّ ثؼٌ (3

 :تضت مبیّ رُیبت ؿكتٍ يُزـ ثّ ييکالت فیـ يیيٕػ 

 َبؿاصتی ٔ گـیّ يؼأو آلبل (1

 تـییـات ؿكتبؿی (2

 ثیًبؿیٓبی رنًی يبَُؼ عَٕـیقی يٓجم (3

 مؤ رُیٍ پی ػؿ پی ثؼٌٔ ػنیم (4

 

 :اط تا هؼاّرٍدر ارتث

 

 

 

 

 

 :)ًظز کزدى( چؼن سدى

 

 

 

  ٌاکخـا" َگبِ عیـِ اف هَؼ ٔ ؿـُ َینت ثهکّ چيًٓبی ربػٔکُُؼِ اىغبً امت کّ ثـای ػیگـا

 ثؼثغتی ثبؿ يی آٔؿػ.

 .اکخـا" ایٍ کبؿ ؿا ثّ ؿىک ٔ صنبػت ؿثٔ يی ػُْؼ 

 َؼ ايب آمیت رؼی يتٕرّ َٕفاػاٌ چيى فػٌ يیتٕاَؼ ثّ اكـاػ ثبنؾ، آلبل، يٕاىی ٔ عبَّ ْب آمیت ثـمب

ٔ آلبل امت. چـا کّ اؿهت آَٓب تٕمٔ فَبٌ ثی أالػ ػیگـ يٕؿػ نطق هـاؿ يی گیـَؼ ٔ ایٍ مجت 

 صنبػت ٔ چيى فػٌ تٕمٔ آَبٌ يی ىٕػ.

  ّيؼًٕال" صبػحّ تـاكیکی یب ثالْبی َبگٓبَی يخم كـٔؿیغتٍ ػیٕاؿ، ثیًبؿیٓبی ؿیـيُتظـِ يـثٕٓ ث

 چيى فػٌ يی ىَٕؼ.

 :ٌيضبكظت کـػٌ ػؿ ثـاثـ چيى فػ 

  ِػٔػ ثؼْی يٕاػ عيک )املُؼ(: ػٔػ ؿا ػؿ آـاف کنبَی يی ثـَؼ کّ يًکٍ امت چيى فػِ ىؼ

 ثبىُؼ ٔ ًْقيبٌ اىؼبؿی ؿا يی عٕاَُؼ.

  ٌيزیؼ ؿا تالٔت يیکُُؼيالْب هـآ 

 ٌربػْٔبی )تؼٕیؾ( ييغ 

 

  به افرادی که از مشکالت روانی رنج می برند تاپه زده نشود و یا به دلیل اینکه  تااین نکته مهم است
ا جنیات خطرناک محسوب برای خانواده شرم آور است در جایی زندانی نشوند و یا به دلیل ارتباط ب

 نشوند.
 توسط درک و حمایت بیمار و خانواده او سریعتر و بهتر پیش می رود. پروسه تداوی 

 

دن عقیدۀ است که نگاه خیره بعضی از مردم نتایج خطرناکی دارد و میتواند به دیگران آسیب نظرکر

 برساند!
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 :طایَ

 

  

 .َؼؿتب" ثّ ىکم يخجت ػؿ َظـ گـكتّ يیيٕػ 

 ؼّ اكـبَی ثّ اػتوبػ يـػو مّ َٕع مبیّ ٔرٕػ ػاؿػ:ػؿ ربي 

 پاک (1

 .مبیّ پبک ثّ کنی ؿثٔ ػاػِ يی ىٕػ کّ فَؼگی ػبنی، اعالم عٕة ٔ ثغت عٕة ػؿ فَؼگی ػاؿػ 

 .ثـ امبك ػویؼِ ػبو، ایٍ ىغٌ ػؿ فیـ مبیّ عٕة یک ىغٌ پـْیقکبؿ فَؼگی يی کُؼ 

 کالٌ ىؼِ امت. مبیّ چُیٍ  گلتّ ػیگـ ایٍ امت کّ یک ىغٌ عٕة تضت مبیّ پبک پؼؿه

 ىغَی يخجت پُؼاىتّ يی ىٕػ.

 .ایٍ تيٕیوی ثـای ٓبنت ىؼٌ ًْـاْی ثب اكـاػ پـْیقکبؿ امت 

  طایَ ًاپاک (2

  ٌمبیّ َبپبک ثّ مبیّ اؿٔاس ؿثٔ ػاػِ يی ىٕػ. ًْچُیٍ گلتّ يی تٕاَیى کّ مبیّ َبپبک تبحیـ يـػيب

 اعالم ّؼیق امت. ػاؿای

 ّعبَّ ْبی کّ َٕفاػ ػاؿَؼ ثـٔػ ٔ پل اف يؼتی َٕفاػ ػچبؿ ييکم  يخال" اگـ ىغٌ ثؼ میـتی ث

 رنًی یب ؿٔاَی ىٕػ گلتّ يی ىٕػ کّ مبیّ َبپبک ثّ ٓلم اكتبػِ امت.

 طایَ جٌيات )تخغ هزتْط تَ جٌيات را هطالؼَ کٌيذ( (3

 

 :در ارتثاط تا هؼاّرٍ

 

 

 

 

 
 

 :ػمایذ هختلف دیگز

 :ٌػؿ اؿتجبٓ ثب فَب 

 تؼا آبػت پؼؿ، مپل ثـاػؿ کالٌ ٔ ثؼؼا" ثـاػؿاٌ ػیگـ ؿا ثکُُؼ.فَبٌ ٔ ػعتـاٌ ثبیؼ اث 

 .فَبٌ ػؿ يٕاظجت اف عٕػ ّؼیق ٔ َبتٕاٌ ْنتُؼ 

 .فَبٌ ثب يـػاٌ ثـاثـ َینتُؼ: مٓى اؿث فٌ ََق مٓى يـػ امت 

 .عٕػ فَبٌ ػویؼِ ػاؿَؼ کّ ثب يـػاٌ ثـاثـ َینتُؼ 

 .ػبػت يبْبَّ َيبَّ ّؼق عبَى ْب امت 

 ـػاٌ:ػؿ اؿتجبٓ ثب ي 

 يـػاٌ گـیّ ًَیکُُؼ 

 

 

 سایه معموال" به فال بد گرفته می شود و معنای منفی دارد.

 

یا در زمینه این آ ،لطفا" عقاید ذکر شده را به دقت مطالعه کنید. به کدام یک از آنها اعتقاد دارید تمرین:

 اعتقادات تجربه ای دارید؟ آیا عقیده دیگری نیز هست که بر زندگی شما تاثیر کند؟

 یم این عقاید را جدی بگیریم.هستمجبور 

  شخص توانایی انجام کار و تاثیرگذاری در زندگی را از دست  تااز طرف دیگر باید مراقب باشیم
 ندهد.

  انی در ایجاد تیییر ( احساس عجز و ناتو)نظر شدن چشم بد به علتخطر زمانی است که شخص
 بدتر خواهد شد." تسلیم آن عقاید می شود و همه چیز کامال، میکند
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 :)مُتی( تؼأی ػُؼُٕی

 

 

 

 

 .اف آَزب کّ يـػو ثّ أ ثبٔؿ ػاؿَؼ أ هبػؿ امت تب َیـٔی ػؿيبٌ کُُؼِ ػؿَٔی اكـاػ ؿا ثـاَگیقػ 

 :ػؿ ایُزب چُؼ يخبل ٔرٕػ ػاؿػ 

 ٌمٕفاَؼٌ يٕاػ ٔ مبعتٍ ػٔا اف عبکنتـ آ 

 ٌَٕىتٍ کبؿؾْب، مبعتٍ تؼٕیؾ ٔ آٔیغتٍ ثّ گـػ 

 َٕىتٍ ثـ کبؿؾ، اَؼاعتٍ آٌ ػؿ آة ٔ َٕىیؼٌ آة 

 ٌَٕىتٍ ثـ کبؿؾ ٔ هـاؿ ػاػٌ آٌ ػؿ فیـ فثب 

 ٌپـْیق کـػ 

  ػامتبٌ: يال چُؼ پـَؼِ ػاؿػ. ػمتٓبیو ؿا ثّ ْى يی فَؼ ٔ پـَؼِ ْب پـٔاف يی کُُؼ. مپل يی

 گٕیؼ: "ثجیُیؼ، ثـای يٕحـ ثٕػٌ ثّ ػٔ ػمت َیبف امت."

  تٕمٔ ىالم ٔ کًـثُؼ.نت ٔ کٕة رُیبت تغـیت کبؿ 

  ٍضجت کـػٌ ثب رُیبت: يال يـیِ ؿا ثـ ؿٔی تغت يی عٕاثبَؼ ٔ رٍ ؿا ٍؼا يی کُؼ. مپل ثب

رٍ ٍضجت يی کُؼ ٔ يی گٕیؼ اگـ ایٍ ؿا ؿْب َکُی تٕ ؿا عٕاْى کيت. ٔهتی يـیِ ثـيی 

 عیقػ، عٕة ىؼِ امت.

 ٌآٔیقاٌ کـػٌ پیبف ثّ ػٔؿ گـػ 

 ؼاؿ کًی ؿٔؿٍ میبِ ٔ ٍـف آٌ ػؿ ٔهت ٍجش ٔ ىبو.یکزب ًَٕػٌ ثؼْی اف ػهٕكّ ثب يو 

  ِيال ػَبی كهقی ؿا ػؿ آتو يی اَؼافػ ٔ ثب آٌ ىغٌ ؿا يی مٕفاَؼ. مپل کبؿؾ ٔ ؿٔؿٍ میب

 ؿا ثـ ؿٔی فعى يی گؾاؿػ.

  ّؼق رُنی: يال تغى يـؽ ؿا يی گیـػ ٔ کهًبت ربػٔیی ؿا ثبالی آٌ يی عٕاَؼ. ثیًبؿ آٌ ؿا

 يیغٕؿػ.

 

 

 

 

 :ا هؼْرٍدر ارتثاط ت

 

 

 

 

 

نیز  ثر اوقات یک درمانگرشفا بخشان سنتی معموال" مالها هستند. مال یک شخص با نفوذ است و اک

 به مشکالت ابتدااست. او میانجی در بین دنیای نامرئی خطرناک جنیات و انرژیهای مثبت و منفی است. 

 گوش می کند و سپس اقدام می کند.

سنتی( صحبت کنید. اگر ) لطفا" با یکدیگر در مورد تجربه شخصی خود ازتداوی های عنعنوی :تمرین

  ربه کرده اید یا شاهد آن بوده اید آنها را به لیست اضافه کنید.تکنیک های دیگری را تج

   

 شخص را تقویت می کند، به دلیل  درمانگریهای خود  بعضی از این تمرینات قدرتها و توانایی
اینکه بیمار به اینها عقیده داشته و با اعتقاد به اینکه این روش نتیجه خواهد داد اعتماد به نفس خود را 

 وباره به دست می اورد.دتا حدی 


