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 BPHSهمذهَ ای تش فحت سّاًی دس 
 

I. ٌَپظ صهي: 

م كیَؼ هـػ 50هيکل ؿّاًی ارتوبػی ّ هـیْی ؿّاًی ػؿ ربهؼَ اكـبًی ثنیبؿ ىبیغ امت. ثیو اف 

هوکي امت اف یک هيکل ؿّاًی ؿًذ ثجـًؼ. هيکالت ؿّاًی هٌزـ ثَ مطْس ثبالی ًبتْاًی هیيًْؼ ّ ثبؿ 

ثقؿگی ؿا ثـ ربهؼَ اكـبًی تضویل هیکٌٌؼ. ػؿصبلیکَ كوؼاى ىؼیؼ عؼهبت ّ هتغََبى ٍضت ؿّاًی ػؿ 

اؿ امت. کيْؿ ّرْػ ػاؿػ تبهیي عؼهبت تغََی ثـای ؿكغ ًیبفُبی چٌیي روؼیت ثقؿگی ثنیبؿ ػىْ

ػؿصبلیکَ ػٍ ُب ُقاؿ هـیِ ؿّاًی ػؿ ارتوبع ّرْػ ػاؿػ اهب عؼهبت ٍضت ؿّاًی ػؿ کيْؿ ثنیبؿ 

هضؼّػ هیجبىؼ. تٌِب یک ىلبعبًَ ؿّاًی ػؿ کيْؿ ّرْػ ػاؿػ ّ ػؿ ىلبعبًَ ُبی ػوْهی ًیق تؼؼاػ هضؼّػی 

ًیق  PHCْٓؿ هيبثَ ػؿ  ثنتـُب ثـای پؾیـه هـیْبى ؿّاًی کَ ًیبف ثَ ثنتـىؼى ػاؿًؼ ّرْػ ػاؿػ. ثَ

عؼهبت ٍضت ؿّاًی ثنیبؿ هضؼّػ امت ّ ػؿ ثؼْی اف هٌبٓن اٍال" ّرْػ ًؼاؿػ. ثبّرْػ ایي اگـ 

کبؿکٌبى هـاهجتِبی ٍضی اّلیَ تـثیَ ىًْؼ هیتْاًٌؼ عؼهبت ٍضت ؿّاًی ؿا ثـای اکخـ هـیْبى ؿّاًی 

َ ػًجبل تؼاّی هیگـػًؼ اثتؼا ثَ هـاکق اؿایَ کٌٌؼ. ّاّش امت کَ اکخـ کنبًیکَ ثـای هيکالت ؿّاًی عْػ ث

 عؼهبت ٍضی اّلیَ هـارؼَ هیکٌٌؼ.

ثـای ؿكغ كوؼاى عؼهبت ٍضت ؿّاًی ػؿ کيْؿ هغٍَْب" ػؿ مطش هـاهجتِبی ٍضی اّلیَ ػؿ مبل 

یک پالى امتـاتیژی ثـای اػؿبم ٍضت ؿّاًی ػؿ عؼهبت اّلیَ ٍضی تِیَ ىؼ. پـّمَ هؼؿن  2004

 ـّع گـػیؼ ّتب صبل ثَ ُلت ّالیت ػیگـ کيْؿ تْمؼَ یبكتَ امت.مبفی اف ّالیت ًٌگـ ُبؿ ى

 ثؼْی صوبین ػؿ هْؿػ هـیْی ؿّاًی ػؿ عؼهبت ٍضی اّلیَ ػؿمـتبمـ رِبى:

  كیَؼ اف روؼیت ػوْهی هوکي امت هيکل ؿّاًی یب مْامتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ ػاىتَ  30ُـ مبل

 ثبىٌؼ.

 .یک مْم آًِب ثَ ػاکتـ هـارؼَ ًویکٌٌؼ 

 كیَؼ هـیْبًیکَ ثَ  30 صؼّػPHC .هـارؼَ هیکٌٌؼ هيکالت ؿّاًی یب ؿكتبؿی ػاؿًؼ 

 50  كیَؼ اف آًِب ػؿPHC .تيغیٌ ػاػٍ هیيًْؼ 

 .اکخـ هـیْبى ثَ ٍْؿت مـاپب کوک هیيًْؼ 

  كیَؼ آًِب ثَ ٍْؿت ثنتـی تؼاّی هیيًْؼ. 0.5تٌِب 

 

 ػاؿػ:ػّ ثنتَ عؼهبت ثـای اؿایَ هـاهجت ُبی ٍضی ػؿ اكـبًنتبى ّرْػ 

کَ ىبهل عؼهبت ٍضی ػؿ ىلبعبًَ ػؿ مطْس ػّم ّ  (EPHSهزوْػَ خذهات اعاعی دس ؽفاخاًَ ) .1

 مْم هیجبىؼ ّ ٍضت ؿّاًی ؿا ثَ صیج یک رق ػؿ ثـ ػاؿػ.

کَ ىبهل عؼهبت ػؿ مطش هـاهجت ُبی اّلیَ هیجبىؼ ّ  (BPHSهزوْػَ خذهات فحی اعاعی ) .2

 ٍضت ؿّاًی ؿا ثَ صیج یک رق ػؿ ثـ ػاؿػ.

 ىبهل هْاؿػ فیـ امت: BPHSضت ؿّاًی رق ٍ

  آهْفه ّ آگبُی ٍضت ؿّاًی 

 ىٌبمبیی هـیْبى ّ ؿرؼت ػُی 
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   ارتوبػی  -ؿّاًی  -هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ّ تؼاّی ثیْلْژیکی 

  ارتوبػی اعتالالت ؿّاًی ىبیغ اػن اف علیق ّ ىؼیؼ ثَ ىوْل  -ؿّاًی  -تؼاّی ثیْلْژیکی

 ّاثنتگی ثَ هْاػ هْاػ ًيَ آّؿ

 تالالت ؿّاًی آلبل ثَ ىوْل هيکالت یبػگیـیاع 

 )هـگی )ٍـع 

  عْػآفاؿی ثَ ىوْل عْػکيی 

  کَ ثب رق ًبتْاًی ػؿ( ثبفتْاًی ثـ پبیَ ارتوبعBPHS )هـتجٔ امت 

 تؼاّی ػاعل ثنتـ 

 هبًیتْؿیٌگ ّ پیگیـی 

 ًظبؿت 

 گقاؿه ػُی 

 

II. :هؾکل سّاًی ارتواػی 

توبػی، كـػی یب هضیطی هـتجٔ امت ّ ثَ ْٓؿ هکـؿ امتـك ؿّاًی ارتوبػی ُویيَ ثب ىـایٔ ؿّاًی، ار

ثَ تزـثیبت امتـك آّؿ هٌزـ هیگـػػ. ٍضت ّ مالهت یک ىغٌ اؿتجبٓ هْی ثب تْاًبیی ّی ثـای 

مبفگبؿی ّ تطبثن هْكوبًَ ثب کيیؼگی ُب ّ چبلو ُبی فًؼگی ػاؿػ. امتـك ؿّاًی ارتوبػی ثطْؿ ّمیؼی 

ّ ؿّاًی ثْػٍ کَ ُوَ امجبة یب ػْاهت امتـك ُنتٌؼ. توـیجب" ىبهل ػْاهل ثیي كـػی، كبهیلی، ارتوبػی 

ُـگًَْ تـییـ ػؿ فًؼگی چَ ىؼیؼ ّ یب علیق هیتْاًؼ ثَ ػٌْاى یک امتـمْؿ ػول کٌؼ ثَ ىوْل تـییـاتی 

کَ ثـای كـػ عْىی هیآّؿػ هخل افػّاد، ثچَ ػاؿ ىؼى ّؿیـٍ. ّّؼیت اهتَبػی ّ ارتوبػی ّؼیق 

 ثـاثـ هيکالت ٍضت ؿّاًی اكقایو هیؼُؼ.آمیت پؾیـی اكـاػ ؿا ػؿ 

 هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:

 هٌبفػبت كبهیلی 

 ثیکبؿی 

 اف ػمت ػاػى کبؿ 

 هيکالت اهٌیتی 

 اف ػمت ػاػى ػقیقاى 

 هيکالت هبلی 

 اعتالف ثب ػیگـاى 

 ًٍؼاىتي مـپٌب 

 هـیْی تِؼیؼ کٌٌؼٍ فًؼگی 

 

ىًْؼ ّ یب ػّاهؼاؿثبىٌؼ. ثَ ُـ ٍْؿت آًِب ثبػج  هیتْاًٌؼ ًبگِبًی ىـّعهؾکالت سّاًی ارتواػی 

اعتالل ػؿ ػولکـػ ؿّاًی ّ اًزبم کبؿُبی ؿّفهـٍ هب هیيًْؼ. ػؿ اکخـ هْاهغ ایي هيکالت ثَ فّػی 

ثـٓـف هیيًْؼ ّ ىغٌ ثَ ػولکـػ ًْؿهبل عْػ اػاهَ هیؼُؼ ّلی ثؼْی اّهبت هوکي امت تکـاؿ ىْػ 
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ؿّاًی ارتوبػی هیتْاًٌؼ ثغيی اف هـیْی ؿّاًی ثبىٌؼ یب ایٌکَ  ّ یب میـ هقهي ؿا اعتیبؿ کٌؼ. هيکالت

ثبػج ثـّف آى ىًْؼ. آهْعتي هِبؿتِبی مبفگبؿی ثب هيکالت ؿّاًی ارتوبػی هیتْاًؼ ثَ کبُو احـات 

 هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ثبالی ٍضت كـػ کوک کٌؼ.

ی ؿّاًی هخل ًوو هِوی ؿا ػؿ ُـ ػّ یؼٌی ػؿ ثـّف ّ میـ هـیْ اعتشط سّاًی ارتواػی

امکیقّكـیٌیب، اعتالالت اّطـاة ّ اكنـػگی ػاؿػ. هْارَ ىؼى ثب امتـك یب كيبؿ ؿّاًی ارتوبػی هخل 

صْاػث فًؼگی، تـّهبی ػّؿاى ٓلْلیت یب تزـثیبتی هبًٌؼ هْؿػ تجؼیِ هـاؿگـكتي هیتْاًؼ پبمظ ُبی 

ثـایي هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ّ ثیْلْژیکی ّ ؿكتبؿی ؿا ػؿ رـیبى هْارَ گـػیؼى ثؼؼی اكقایو ػُؼ. ثٌب

 هيبّؿٍ ّمبیل هلیؼی ثـای کوک ّ کنت هزؼػ مالهت ؿّاًی ارتوبػی ّ ٍضت ؿّاًی ُنتٌؼ.

 

 هیکبًیقم ُبی هؼوْل مبفگبؿی ثیي اكـآًِب ػجبؿتٌؼ اف:

 هـآى عْاًؼى 

 ًوبف عْاًؼى 

 ٍضجت کـػى ثب اػْبی كبهیل یب ػّمتبى 

 ػؿیبكت کوک ُبی ٓجی 

 ػاىتي ػؿآهؼ ثیيتـ 

 ػاىتي اهٌیت ؿؾایی ثِتـ 

 ٍػؿیبكت هيبّؿ 

 ًَػؿیبكت کوک ُبی ثيـػّمتب 

 ػاىتي مـپٌبٍ ثِتـ 

 هـارؼَ ثَ ٓجیجبى هضلی 

 

III. :ساتطَ رغن ّ سّاى 

هـػم كکـ هیکٌٌؼ کَ رنن ّ ؿّاى اف ُن رؼا اًؼ صبالًکَ ػؿ ّاهغ آًِب ػّ ؿط یک مکَ ُنتٌؼ. آًِب ثب ُن 

هتلبّت ؿا ًيبى هیؼٌُؼ. ثـعالف آًچَ كکـ هیيْػ رنن ّ ؿّاى  اؿتجبٓ تٌگبتٌگی ػاىتَ اهب ثـای هب ّرٍْ

هب اف ُن رؼا ًجْػٍ ّ ّاثنتَ ثَ یکؼیگـ امتٌؼ. گبُی اّهبت ؿّاى ثـ رنن تبحیـ هیگؾاؿػ ّ گبُی رنن ثـ 

ؿّاى تبحیـ هیگؾاؿػ. اگـ ثَ ُـ ٓـیوی یکی اف آًِب اف چیقی هتبحـ ىْػ ػیگـی ًیق کن ّ ثیو تضت تبحیـ 

یـػ. ثـای هخبل اگـ کنی ؿوگیي ىْػ هوکي امت ػچبؿ مـػؿػی ىْػ یب هخال" یک اؿتجبٓ هٌلی هـاؿ هیگ

 ثیي امتـك ّ صوالت هلجی ّرْػ ػاؿػ.

 

 

 

 

 

 

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

، کیفیت زندگی و مزاجواند روان میت - استفاده از این مداخالت بسیار پایین است. مداخالت جسم

 سازگاری را بهبود بخشد و همچنین باعث بهبود اعراض میشود.
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 هشینی سّاًی
 

مبفهبى ٍضی رِبى ٍضت ؿّاًی ؿا ایٌگًَْ تؼـیق هیکٌؼ: صبلت مالهتی امت کَ ػؿ آى اىغبً 

ثب امتـك ُبی ًْؿهبل فًؼگی مبفگبؿ ىًْؼ، ثَ ْٓؿ كؼبالًَ تْاًبیی ُبی عْػ ؿا هیيٌبمٌؼ، هبػؿ اًؼ 

 ّپـحوـ کبؿ کٌٌؼ ّ ػؿ ربهؼَ مِین ثبىٌؼ.

 ىغَی اف ًظـ ؿّاًی ًْؿهبل امت کَ ثتْاًؼ:

 .تْاًبیی ُبی عْػه ؿا ىٌبمبیی کٌؼ 

  .ثب امتـمْؿُبی ًْؿهبل فًؼٍ گی مبفگبؿ ىْػ 

 .ثَ ْٓؿ كؼبالًَ کبؿ کٌؼ 

 .ػؿ ربهؼَ مِین ثبىؼ 

 

 ؿّاًی ػّ ثؼؼ ػاؿػ: ٍضت

ٍضت ؿّاًی هخجت هیتْاًؼ ثَ هنن اصنبك عْة ّ یب ػؿک، ثـػاىت ّ تلنیـ ربهغ اف هضیٔ ؿـُ  (1

 تطبثن ثب آى ّ یب تـییـ آى ػؿ ٍْؿت لقّم ّ ثالعـٍ كکـ کـػى ّ اؿتجبٓ ثب ػیگـاى پٌؼاىتَ ىْػ .

 ت هـتجٔ امت.ٍضت ؿّاًی هٌلی یب هـیْی ؿّاًی کَ ثب اعتالالت ؿّاًی، اػـاُ ّ هيکال (2

 

ػولکـػُبی هغتلق هخل كکـکـػى، اػؿاک، ُیزبًبت، صبكظَ، هْبّت، ػولکـػُبی صـکی ّؿیـٍ هوکي 

 امت هغتل ىًْؼ. ثَ چٌیي تـییـاتی ؿكتبؿ ؿیـًْؿهبل گلتَ هیيْػ.

 

 ثـای تلـین ؿكتبؿ ًْؿهبل اف ؿكتبؿ ؿیـًْؿهبل ًکبت فیـ کوک کٌٌؼٍ عْاٌُؼ ثْػ:

 :اف چٌؼ ُلتَ ػّام کٌؼ هیتْاًؼ آمیت ؿمبى ثبىؼ. صبلت ؿّاًی ؿا ػؿ هْهؼیت ُـ هيکلی کَ ثیو  هذت

 ُبی هغتلق هؼبیٌَ کٌیؼ.

 اػـاُ حبثت هخل اف ػمت ػاػى ًْمبًبت ًْؿهبل علوی ّ ؿكتبؿی. دّام ّ ؽذت 

 ثـ ػولکـػ ػؿ هکتت، هضل کبؿ، ؿّاثٔ ثیي كـػی، عبًَ ّ كؼبلیت ُبی تلـیضی. تاحيش اػشاك 

 

ْؿهبل ثغيی اف هـیْی ؿّاًی امت کَ ثب تـییـات هغتللی ًوبیبى هیيْػ ّ ثنتگی ثَ ایي ؿكتبؿُبی ؿیـً

 ػاؿػ کَ کؼام ػولکـػ ؿّاًی ثیيتـ تضت تبحیـ هـاؿ گـكتَ امت.

 

 ثـ امبك مبفهبى ٍضی رِبى اعتالل ؿّاًی:

 .ؿكتبؿی یب ؿّاًی امت 

 .اف لضبظ کلیٌیکی اُویت ػاؿػ 

 ّاهؼاؿ یب عطـ كقایٌؼٍ آمیت یب هـگ ّ یب افػمت ػاػى آفاػی هؼوْال" ثب یک ًبؿاصتی ّ امتـك ػ

 ُوـاٍ هیجبىؼ.

 .ىبهل پبمظ ُبی كـٌُگی ؿیـهٌتظـٍ ػؿ ُـ هْهؼیتی هیجبىؼ 
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ایي ثؼاى هؼٌبمت کَ کنیکَ اف هـیْی ؿّاًی ؿًذ هیجـػ ػؿ مبفگبؿی ثب ُیزبًبت، امتـك ّ عين هيکل 

هنّْلیت ُبی كبهیلی، ؿّاثٔ یب هنّْلیت ُبی هکتت  ػاىتَ ّ ػؿ كؼبلیت ُبی ؿّفاًَ ّ ػؿ ؿمیؼگی ثَ

 هيکل هیؼاىتَ ثبىٌؼ.

 

اف مجت ػوبیؼ مٌتی ػؿک ػؿمتی اف هـیْی ُبی ؿّاًی ػؿ ربهؼَ اكـبًی ّرْػ ًؼاؿػ. تؼاّی ُبی ٓجی 

ػؿ کٌبؿ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ثـای ثِجْػی هـػم اف ایي هـیْی ُب کوک هیکٌؼ. ػویؼٍ ثَ ایٌکَ 

ًی ارتوبػی یک هـیْی امت کَ تٌِب ثب ػّا تؼاّی هیيْػ یک ػیؼگبٍ ؿلٔ امت. ایي ػیؼگبٍ هيکالت ؿّا

هـػم ؿا اف كکـ کـػى ػؿ هْؿػ ایٌکَ هیتْاًٌؼ ثـ فًؼگی ىغَی، اكکبؿ، اصنبمبت ّ ؿكتبؿ عْػ تبحیـات 

وچٌیي هـػم ؿا فیبػی ػاىتَ ثبىٌؼ ثبفهیؼاؿػ. ایي عْػ هیتْاًؼ ثبػج ًبؿاصتی ُبی ؿّاًی ارتوبػی ىْػ. ُ

 اف کيق ؿّىِبی هغتلق تؼاّی ؿیـٓجی کَ ػؿ ػمتـك ثْػٍ ّ هلیؼ ُنتٌؼ ثبف هیؼاؿػ.

 

هنئلَ هِن ػیگـ ایي امت کَ هـػهی کَ هـیْی ؿّاًی ػاؿًؼ کن ّ ثیو ثب پیو ػاّؿی ّ تجؼیِ ػؿ 

ی اىتجبٍ فًؼگی ؿّفهـٍ عْػ ؿّثـّ هیيًْؼ. هِن امت تب ثَ یبػ ػاىتَ ثبىین کَ ػاىتي هـیْی ؿّاً

ىغٌ ًینت، ایي ػالهت ّؼق ًجْػٍ ّ الجتَ چیقی ُن ًینت کَ ىغٌ اف آى ىـهٌؼٍ ثبىؼ. توبم 

 کبؿکٌبى ٍضی ثبیؼ ثب چٌیي ًگـه ُبی هٌلی كؼبالًَ ثـعْؿػ کٌٌؼ.

 

I:ػلل هشینی ُای سّاًی . 

 ػْاهل عطـ ثـای اعتالالت ؿّاًی ػؿ ثقؿگنبالى ػجبؿتٌؼ اف:

 :ػْاهل ثیْلْژیکی

 ـ ثْػى اف ًگبٍ رٌتیکآمیت پؾی 

 اًتبًبت صبػ ّ هقهي 

  مْتـؾی ّ کوجْػ هْاػ امبمی ؿؾایی 

 ٍؼهبت ّ تـّهبی هـقی 

 آمیت ُبی هجل اف تْلؼ 

 امتلبػٍ اف الکِْل ّ هْاػ ًيَ آّؿ 

 تيْىبت امتوالثی ّ اًؼّکـیي 

 :ػْاهل ؿّاًی

 هِبؿتِبی ّؼیق مبفگبؿی ثب امتـك 

 ػقت ًلل پبییي 

 تزـثیبت تـّهبتیک 

 فًؼگی یب گؾؿ ثَ هـصلَ ػیگـ فًؼگی  تضْل ػؿ 

 تزـثیبت ػّؿاى ٓلْلیت 
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 :ػْاهل ارتوبػی

 صْاػث فًؼگی هخل مْگْاؿی، اف ػمت ػاػى ىـل، تَبػهبت 

  ،هيکالت ارتوبػی ثَ ىوْل ثیکبؿی، هِبرـت ّ ثیزب ىؼى، كوـ، ثینْاػی، ًبثـاثـی رٌنیتی

 عيًْت، ًباهٌی، هٌبفػبت ػّاهؼاؿ.

 

IIشینی سّاًی:. اػشاك ّ ػالین ه 
 

 تـییـات ػؿ كؼبلیت ؿّاًی صـکی:. 1

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

  ّ َكـٓ تضـکیت )ثیو كؼبلی( ّّؼیتی امت کَ ػؿ آى صـکبت كقیکی ثیو اف صؼ ّرْػ ػاىت

 هؼوْال" ثب هيکل تْرَ ُوـاٍ امت. هخال" ػؿ اعتالالت ػّؿاى ٓلْلیت. 

 ػؿ مبیکْف ػیؼٍ ” تِیذ/ًبآؿاهی )عيًْت ّ پـعبىگـی( ىکل ىؼیؼ كؼبلیت كقیکی امت کَ هؼوْال

 هیيْػ هخال" ػؿ هبًیب، مبیکْف صبػ ّ امکیقّكـیٌیب.

 یب كؼبلیت صـکی آُنتَ ػؿ اكنـػگی ىؼیؼ ػیؼٍ هیيْػ کَ ػؿ آى كؼبلیت ُبی  کٌؼی ؿّاًی صـکی

( اکخـ كؼبلیت ُب هخل Catatoniaل ىؼیؼ یب کبتبتًْیب )كقیکی ًْؿهبل آُنتَ ّ کٌؼ هیيًْؼ ّ ػؿ ىک

 عْؿػى، ٍضجت کـػى، ؿاٍ ؿكتي ّ ػّؿ عْؿػى تولیل هییبثؼ.

 ( آکبتیژیبAkathisia.ًبآؿاهی ىؼیؼ اف مجت ػْاؿُ ربًجی ػّاُبی آًتی مبیکْتیک امت ) 

 ؼى ثیٌی، تیک ُب صـکبت ؿیـاؿاػی، ؿیـهؼوْلی ّ ؿیـًْؿهبل ُنتٌؼ هخل چيوک فػى، ثبال کيی

 ٍبف کـػى گلْ ّؿیـٍ

 ( ػینتًْیبDystonia)  یک ػبؿَّ ىؼیؼ ػّاُبی آًتی مبیکْتیک امت کَ هؼوْال" ػؿ ىـّع تؼاّی

ایزبػ هیيْػ ّ ىبهل تولٌ ػّاهؼاؿ ّ تـمٌبک ػْالت گـػى، فثبى ّ ػٌن ثْػٍ کَ ثب هَـف 

 ػّاُبی ّؼ پبؿکیٌنْى ثِجْػ هیبثؼ.

 ( ارجبؿCompulsionؿكتبؿ تکـاؿی )  .ثـای کبُو مطش ثبالی اّطـاة افمجت ّمْاك هیجبىؼ

ؿكتبؿُبی ىبیغ ارجبؿی ػجبؿتٌؼ اف: تلتیو کـػى، ىنتي ّ تویق کـػى، ىوـػى، تکـاؿ کـػى ثؼْی 

لـبت عبً، تکـاؿ کـػى ثؼْی کبؿُب، هـتت کـػى چیقُب، لول کـػى چیقُب ثَ ْٓؿ هکـؿ، ًوبف 

 عْاًؼى ثبؿ ثبؿ ّؿیـٍ.

 

تبؿ: ػؿمیـ هـیْی ؿّاًی تـییـاتی ػؿ ٍضجت کـػى ًْؿهبل هوکي امت اتلبم ثیبكتؼ تـییـات ػؿ گل. 2

 کَ ثؼْی اف آًِب ػجبؿتٌؼ اف:

 .پـصـكی کَ ىغٌ ثیيتـ اف هؼوْل گپ هیقًؼ هخال" ػؿ هبًیب 

  كيبؿ تکلن(Pressure of speech)  کَ ػؿ آى ىغٌ ثَ مـػت گپ هیقًؼ ّ ًویتْاًؼ رـیبى مغي

 عْػ ؿا کٌتـّل کٌؼ.

 .كوـ کالم کَ ػؿ آى هضتْای کالم ثنیبؿ اًؼک امت 
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 ( لکٌت فثبىStuttering کَ ػؿ آى ىغٌ ثـیؼٍ ثـیؼٍ ٍضجت هیکٌؼ یب ػؿ رـیبى ٍضجت کـػى )

 تبعیـ یب هکج ّرْػ ػاؿػ.

  Mutism .کَ ًجْػى کالم امت 

 ثبىؼ.پـه اكکبؿ کَ ػؿ آى هّْْع ٍضجت تـییـ هیکٌؼ ثؼّى ایٌکَ هّْْع هجلی ثَ پبیبى ؿمیؼ ٍ 

 

 تـییـات ػؿ تلکـ:. 3

 ُزیاى (Delusion ٔیک ػویؼٍ ًبػؿمت ثـ امبك امتٌتبد ؿلٔ اف ّاهؼیت ثیـًّی امت کَ تْم :)

 اػْبی كبهیل ّ ػّمتبى ؿیـهبثل پؾیـه امت. ُؾیبًبت ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:

  یب ُؾیبى تؼویت ّ آفاؿ: ىغٌ عْػ ؿا ػؿ عطـ اصنبك هیکٌؼ هخال" کنی ربمْمی ّی ؿا هیکٌؼ

 هوکي امت تْمٔ هنوْم کـػى ّ یب ربػّ ّؿیـٍ ثَ ّی ّـؿ ؿمبًؼ.

  ُؾیبى اًتنبة: یؼٌی ىغٌ هّْْع ثضج امت ّ یب هْؿػ تونغـ ّ ؿمْایی هـاؿ هیگیـػ صتی

 تْمٔ ثیگبًَ ُب.

  َُؾیبى ثقؿگوٌيی: ىغٌ كکـ هیکٌؼ کَ كـػ هِوی امت، هؼؿت یب تْاًبیی عبٍی ػاؿػ ک

 هخال" ثَ ؿئیل روِْؿ هيْؿٍ ثؼُؼ ّؿیـٍ. هیتْاًؼ ثَ ػیگـاى کوک کٌؼ

 .ُؾیبى کٌتـّل یب تنغیـ ىؼى تْمٔ ري ُب، ثیگبًَ ُب یب کبهپیْتـُب یب ثـًّکيیؼى اكکبؿ 

 :اكکبؿ ّ تَبّیـ ًبعْامتَ، ػّاهؼاؿ ّ تکـاؿی ُنتٌؼ کَ اّطـاة ىؼیؼ ؿا ثبػج هیيًْؼ.  ّعْاط

ب آلْػٍ ىؼى، تـك اف آمیت ػیؼى، تـك اف ثؼْی اف ّمْاك ُبی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف: تـك اف کخیلی ی

 ػَجبًی ىؼى، ىک ػؿ هْؿػ ًظن ّ تـتیت، تيْیو ایٌکَ یک کبؿ ثَ عْثی اًزبم ًيؼٍ امت ّؿیـٍ.

 

 تـییـات ػؿ اػؿاک:. 4

 ( تشعامHallucination) ػؿک ؿیـًْؿهبل چیقُبی کَ ّرْػ عبؿری ًؼاؿػ اف ٓـین صْاك :

 پٌزگبًَ.

 رْػ ػاؿػ:اًْاع هغتللی اف ثـمبهبت ّ

  ثـمبهبت ىٌْایی: اػاؿاک ؿلٔ ٍؼاُب ّ صـكِب هخل، ىٌیؼى ًزْاُبی ػیگـاى، مـٍّؼای

 هْتـ، ىٌیؼى ٍؼای اكـاػیکَ ػؿ صبل گپ فػى ُنتٌؼ.

 .ثـمبهبت ثیٌبیی: اػؿاک ؿلٔ اىیب، اىغبً یب صْاػث ػؿ ًْؿ کبهل ؿّف ثب چيوبى ثبف 

 .ثـمبم ؽایوْی: اػؿاک ؿلٔ هقٍ ُب 

  :اػؿاک ؿلٔ ثُْب هخل ثْی گْىتی کَ ػؿ صبل مْعتي امت یب ثْی ىوغ ػؿ صبل ثـمبم ثْیبیی

 مْعتي.

  ثـمبم رنوی: اػؿاک ؿلٔ كـآیٌؼُب ّ صْاػحی کَ ػؿ ػؿّى رنن یب ثـای رنن ىغٌ اتلبم

 هیبكتؼ هخل ًلْؽ کـػى اىیب یب اصنبك رـیبى ثـم افًِبیبت ىغٌ.

 ْمت اتلبم هی اكتؼ یب چیقی ؿّی پْمت ثـمبم توبمی: اصنبك توبك یب ایٌکَ صْاػحی فیـ پ

 صـکت هیکٌؼ. هؼوْال" ایي ثـمبم ثب یک كکـ ُؾیبًی هتٌبمت ثب آى صوبیَ هیيْػ.
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 اصنبك ایٌکَ رنن، ػْآق/هقاد یب اػْبی ثؼى ىغٌ تـییـ کـػٍ امت ّ تضت هغخ ؽخقيت :

ت هخل: اكنـػگی، کٌتـّل ّی ًینتٌؼ. ایي صبلت ػؿ اعتالالت ؿّاًی ّ كیقیْلْژیکی هغتلق ىبیغ ام

 اّطـاة، ٍـع، مکیقّكـیٌیب ّؿیـٍ

 اصنبك ایٌکَ هضیٔ آـاف ىغٌ ؿیـّاهؼی ّ هخل ؿّیب امت یب تـییـ کـػٍ امت. ایي هغخ ّالؼيت :

 صبلت هیتْاًؼ ثؼؼ اف هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ًیق پیؼا ىْػ.

 

 . تـییـات ػؿ ُیزبًبت:5

 اصنبمبت ػؿًّی هخل اكنـػگی، عْىی، تـك ّؿیـهضاد :ٍ 

 َاًؼکبك ثیـًّی هقاد، هخال" ؿوگیي ثَ ًظـ ؿمیؼى، اىک ؿیغتي، عْىضبل ثَ ًظـ ؿمیؼى، ػاهف :

 هْطـة ثْػى ّؿیـٍ.

 :ػجبؿتٌؼ اف ؿوگیٌی، اّطـاة، ػبٓلَ ؿیـهتٌبمت )اظِبؿات تٌبمجی ثب هْهؼیت  ػْاهف غيشًْسهال

وگیٌی ّ ثبلؼکل(، ػبٓلَ ّ هکبى ًؼاؿػ(، ػبٓلَ ثی حجبت )تـییـ مـیغ ػْآق هخال" عْىضبلی ثَ ؿ

کٌؼ )تْاًبیی اظِبؿ ُیزبًبت کٌؼ هیيْػ(، ػبٓلَ یکٌْاعت )ُیچ پبمظ ػبٓلی ثَ یک هضـک ّرْػ 

 ًؼاؿػ( ّؿیـٍ

 اكنـػٍ )ػؿ اكنـػگی(، عْىی کبؽة ّ ىبػی )ػؿ هبًیب(، علن هْطـة ّؿیـٍهضاد غيشًْسهال : 

 ثی پبمغیتغييش دس ُْؽياسی : 

 

 ٌبعتی:تـییـات ػؿ ػولکـػُبی ى. 6

  ػجبؿت اف تْاًبیی توـکق ثـ یک صبػحَ ای ػؿ صبل رـیبى امت کَ ًگِؼاؿی آالػبت ؿا توشکض

 تنِیل هیکٌؼ. هيکالت ػؿ توـکق ػؿ اعتالل اّطـاة، اكنـػگی ّؿیـٍ ػیؼٍ هیيْػ.

 َیک كـآیٌؼ ًگِؼاؿی ّ یبػآّؿی آالػبت امت. ػولکـػ ؿیـًْؿهبل صبكظَ ؿا كـاهْىی یب  حافظ

amnesia یگْیٌؼ کَ ػؿ آى ىغٌ ػؿ یبػآّؿی آالػبت هِن ًبتْاى امت هخال" ػؿ ػینْمیيي یب ه

تزقی )گننتگی(. صْاك پـتی اًتوبل هکـؿ توـکق اف یک هضـک ثَ هضـک ػیگـ امت. ایي صبلت 

 ػؿ هبًیب ػیؼٍ هیيْػ.

 تْاًبیی تيغیٌ فهبى، هکبى ّ اىغبً ثَ ىوْل عْػ امت. ًبتْاًی ػؿ رِت یبثی  یاتی رِت

ّّؼیتی امت کَ ىغٌ اف مبل، هبٍ ّ ؿّف هطلغ ًینت یب هکبًی ؿا کَ ػؿ آى هـاؿ ػاؿػ تيغیٌ 

 ػاػٍ ًویتْاًؼ ّ صتی ُْیت عْػ ّ آـاكیبى عْػ ؿا ًویؼاًؼ.

 

 . تـییـات ػؿ ُْىیبؿی:7

  ُْىیبؿ ثْػى ثؼیي هؼٌبمت کَ كـػ ثیؼاؿ، ثب هضیٔ آـاف عْػ ػؿ توبك ّ ثَ هضـک ُب ثَ ْٓؿ

ظ هیؼُؼ. ثی پبمغی ّّؼیتی امت کَ ىغٌ ثَ ْٓؿ ًْؿهبل ثَ هضـک ُب پبمظ ػاػٍ ٓجیؼی پبم

( ّّؼیتی امت کَ ىغٌ ثَ هضـکبت هْی پبمظ stuporًویتْاًؼ هخال" ػؿ ػینْمیيي. متْپـ )

هنوی هیؼُؼ یب پبمظ ػاػٍ ًویتْاًؼ هخال" ػؿ اكنـػگی ىؼیؼ. کْهب ّّؼیتی امت کَ ُیچ پبمغی ػؿ 

 ّرْػ ًؼاؿػ. ثـاثـ هضـکِبی هْی
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 تـییـات عْاة:. 8

  ٓاگـچَ ػؿ ثنیبؿی اف هـیْی ُبی ؿّاًی تـییـات عْاة ؿط هیؼُؼ ّلی هيکالت عبٍی ػؿ اؿتجب

ثب عْاة ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ آًِب اعتالالت عْاة گلتَ هیيْػ. تـییـات ىبیغ ػؿ عْاة ػؿ هـیْی ُبی 

 ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:

 ؿ ػؿ ٓی ىت کَ ػؿ اعتالالت اّطـاثی ىبیغ عْاة هغتل ىؼٍ: عْاة ّ ثیؼاؿی ُبی هکـ

 امت ّ ػؿ ػیگـ اعتالالت ؿّاًی هخل اكنـػگی ّهتی کَ اّطـاة ؿبلت امت ػیؼٍ هیيْػ.

 .مضـعیقی: کَ هؼوْال" ػؿ اكنـػگی ػیؼٍ هیيْػ 

 .کوغْاثی ػؿ هبًیب ػیؼٍ هیيْػ 

 .پـعْاثی ػؿ ثؼْی اف اًْاػی اكنـػگی ػیؼٍ هیيْػ 

 

 رٌنی:تـییـات ػؿ كؼبلیت . 9

  َتـییـات ػؿ كؼبلیت رٌنی هوکي امت ثغيی اف اعتالالت ؿّاًی هخل اكنـػگی ثبىؼ ّ یب هیتْاًؼ ث

عبٓـ هَـف ػّاُب هخال" ّؼ اكنـػگی ُب ایزبػ ىْػ. تـییـات ىبیغ ػؿ هـػاى کبُو هیل رٌنی، 

ًبى ّرْػ ًبؿمبیی اًتؼبؽ ّ اًقال فّػؿك ُنتٌؼ. اف مْی ػیگـ اعتالالت عبً رٌنی ػؿ هـػاى ّ ف

 ػاؿػ.

 

 :تـییـات هـتجٔ ثب هَـف هْاػ ًيَ آّؿ. 10

 .تـییـات فیبػی ثَ ىوْل تـییـاتی کَ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ هوکي امت اتلبم ثیبكتؼ 

 :تـییـات عبً هـتجٔ ثب هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ؽیال" تيـیش ػاػٍ هیيًْؼ 

a )ػ. ٍؼهَ هیتْاًؼ : ىیٍْ هَـف هْاػ ًيَ آّؿ کَ ثبػج ٍؼهَ فػى ثَ ٍضت هیيْهقشف هنش

 كقیکی یب ؿّاًی ثبىؼ.

b )ىیٍْ هَـف هْاػ ًيَ آّؿ کَ عطـ ػْاهت هْـ ؿا ثـای ىغٌ هَـف هقشف خطشًاک :

 کٌٌؼٍ اكقایو هیؼُؼ.

c )صبلت کَ ثَ ػًجبل هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ایزبػ هیيْػ ّ ثبػج اعتالل ػؿ مطش هغوْهيت :

ـ ػولکـػُب ّ پبمظ ُبی ؿّاًی ّ ُْىیبؿی، ىٌبعت، اػؿاک، ػبٓلَ یب ؿكتبؿ ّ یب ػیگ

كیقیْلْژیکی هیيْػ. اعتالل ثب تبحیـات صبػ كبؿهبکْلْژیکی ّ پبمظ ُبی یبػگـكتَ ىؼٍ ثَ هْاػ ًيَ 

آّؿ هـتجٔ امت ّ ثب گؾىت فهبى یب تؼاّی کبهل ثـٓـف هیيْػ هگـ ػؿ هْاؿػیکَ ثَ اًنبد 

 ٍؼهَ ؿمیؼٍ ثبىؼ یب اعتالٓبت ػیگـی پؼیؼ آهؼٍ ثبىؼ.

d )ْاعتالل چيوگیـ یب فرـت ًبىی اف هَـف هْاػ ًيَ آّؿ:اعتفادٍ اص هْاد ًؾَ آّسع :  

 ًبتْاًی ػؿ ارـای هنّْلیت ُبی عْػ ػؿ هضل کبؿ، عبًَ یب هکتت 

 هَـف ػاین ػؿ صبالت ّعین رنوی 

 هيکالت هبًًْی هتکـؿ ػؿ اؿتجبٓ ثب هَـف هْاػ ًيَ آّؿ 

  كـػیاػاهَ هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ثب ّرْػ هيکالت ثیي 
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e )اىتیبم ًنجت ثَ هْاػ ًيَ آّؿ ػجبؿت اف توبیل ثـای هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ثَ هٌظْؿ اؽتياق :

ایي توبیل هیتْاًؼ ثَ هزجْؿیت ػُْ ىْػ ّ ػؿ  ثؼمت آّؿػى تبحیـات تزـثَ ىؼٍ هجلی امت.

هْرْػیت ػالین ػاعلی ّ عبؿری هیتْاًؼ اكقایو یبثؼ هغٍَْب" ػؿ ٍْؿتیکَ هْاػ ًيَ آّؿ ثَ 

اصتی ػؿ ػمتـك ثبىؼ. ایي صبلت ثب اكقایو توبیل ثـای رنتزْی هْاػ ًيَ آّؿ ّ اكکبؿ هـتجٔ ؿ

 ثب هْاػ ًيَ آّؿ هيغٌ هیيْػ.

f )کبُو تبحیـ ػیي هوؼاؿ هبػٍ ًيَ آّؿ کَ ثَ ْٓؿ هتکـؿ امتلبػٍ هیيْػ.تحول : 

g )ی اتلبم هی اكتؼ کَ : تـییـ ؿكتبؿی ًبٌُزبؿ پیْمتَ ثب ػالین ىٌبعتی ّ كیقیْلْژیک ٌُگبهتشک

ّ ػّاهؼاؿ ػاىتَ امت کبُو  فیبػهوؼاؿ هبػٍ ًيَ آّؿ ػؿ عْى یب اًنبد ػؿ ىغَی کَ هَـف 

 یبثؼ.

h )یک ػمتَ اف اػـاُ ىٌبعتی، ؿكتبؿی ّ كیقیْلْژیکی کَ ًيبًؼٌُؼٍ ایي امت کَ ّاتغتگی :

 .ىغٌ ثَ امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ ثبّرْػ هيکالت هـتجٔ ثب آى اػاهَ هیؼُؼ

 

III:تذًاهی یا اعتيگوا ّ هشینی سّاًی . 

 

ػؿػًبک ّ ” امتیگوب ػؿ هْؿػ هـیْی ؿّاًی ثـای فًؼگی هـیْبى ؿّاًی ّ ًیق عبًْاػٍ ُبی ىبى ّاهؼب

آمیت فًٌؼٍ امت. امتیگوب هـیْبى ؿا اف ػؿیبكت تؼاّی ّ صوبیت کَ ثـای ػاىتي فًؼگی ًْؿهبل ّ 

عتالل ؿّاًی هـیْی هبثل تؼاّی هیجبىؼ. ثَ ْٓؿ کلی هـیْبى ٍضتوٌؼ ثَ آى ًیبفهٌؼ اًؼ ثبفهیؼاؿػ. ا

ؿّاًی ُیچ اعتالل ػوالًی ًؼاؿًؼ ّ اگـ هيکل ٍضت ؿّاًی ایيبى کٌتـّل ىْػ هیتْاًٌؼ فًؼگی کٌٌؼ، کبؿ 

 کٌٌؼ ّ اػْبی كؼبل ربهؼَ ثبىٌؼ.

 

 امتیگوب ؿا هیتْاًین ثب کلوبت فیـ ثِتـ هؼٌب کٌین:

 ؿللت 

 پیو ػاّؿی 

 ِتجؼی 

وب ؿا هیتْاى ًيبًَ ای اف ىـم، ثؼًبهی ّ ًبپنٌؼ ثْػى ػاًنت کَ ثبػج هیيْػ تب كـػ پؾیـكتَ ًيْػ، امتیگ

هْؿػ تجؼیِ هـاؿ ثگیـػ ّ اف اىتـاک کـػى ػؿ ثؼْی اف مبصبت هغتلق ارتوبػی کٌبؿ گؾاىتَ ىْػ. 

ی ؿا کَ ثغو ثؼْی اف تزـثیبت هـیْبى ؿّاًی آًوؼؿ ًبؿاصت کٌٌؼٍ امت کَ آًِب اًزبم ػاػى کبؿُبی

ثنیبؿ هِوی اف فًؼگی آًِب ثْػٍ امت کبهال" هتْهق هیکٌٌؼ. ثـای هخبل، ثؼْی اف هـػم ػؿعْامت ػاػى 

ثـای کبؿ ؿا هتْهق هیکٌٌؼ یب ثـای ایزبػ ؿّاثٔ رؼیؼ ػیگـ تاله ًویکٌٌؼ. ایي ًيبى هیؼُؼ کَ آًِب ىؼیؼا" 

 اصنبك ىـم ّ عزبلت فػگی هیکٌٌؼ.

 

 هیکٌؼ تب ثَ امتیگوب کَ هـیْی ؿّاًی ؿا اصبَٓ کـػٍ امت پبیبى ػُین: هؼم ُبی فیـ ثَ هب کوک

 اكقایو آگبُی ػؿ ربهؼَ .1

 کنت هؼلْهبت ثیيتـ ػؿ هْؿػ ٍضت ؿّاًی ّ هـیْی ؿّاًی .2
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 ثب هـػم ثَ ىیٍْ هضتـهبًَ ّ ثب ّهبؿ کَ ُوَ هب ىبینتَ آى ُنتین ثـعْؿػ ىْػ.  .3

هـیْی ؿّاًی ثَ ػٌْاى یک هؼیْثیت ػؿ هبًْى کوپبیي کـػى ثـای صوْم ّ ایزبػ هْاًیي هٌبمت.  .4

 هقایبی هؼیْثیت ػؿ اكـبًنتبى هطـس ًيؼٍ امت.

 ىٌبمبیی ّ توؼیـکـػى ُوکبؿی ّ کوکِبی ارتوبػی کَ تْمٔ هـیْبى ؿّاًی ٍْؿت گـكتَ امت. .5

ؿا امتلبػٍ ًکٌیؼ. ” هـیِ ؿّاًی“اف تبپَ فػى هـػم ثـ امبك تيغیٌ آًِب ارتٌبة کٌیؼ. ُـگق لـت  .6

 ربی آى ثگْییؼ اّ یک هـیْی ؿّاًی ػاؿػ. ثَ

گبُی اّهبت ؿمبًَ ُب هـیْبى ؿّاًی ؿا ثَ ْٓؿ ًبهٌبمجی ثَ تَْیـ هیکيٌؼ. ّ ایي هّْْع ػؿ  .7

 اؽُبى ػبهَ کلیيَ ُبی ؿا ایزبػ هیکٌؼ کَ تـییـ آًِب ثنیبؿ ػىْاؿ امت.
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 فحت سّاًی ّ حمْق تؾش
 

هْؿػ ؿللت هـاؿ گـكتَ اًؼ. ػؿ ثنیبؿی اف رْاهغ ” ـاػی ُنتٌؼ کَ ػؿ رِبى ىؼیؼاهـیْبى ؿّاًی رق اك

هـیْی ؿّاًی ثَ ػٌْاى یک ّّؼیت ٓجی ػؿ ًظـ گـكتَ ًویيْػ. ػؿ ایي رْاهغ هـیْی ؿّاًی 

هؼوْال" ّؼق ىغَیت یب تٌجیَ ثَ عبٓـ اًزبم ػاػى یک ؿكتبؿ ؿیـاعالهی تلوی هیيْػ. صتی اگـ 

َ ػٌْاى یک ّّؼیت ٓجی ىٌبعتَ ىًْؼ تؼاّی کَ آًِب ػؿیبكت هیکٌٌؼ اؿلت کوتـ اف هـیْی ُبی ؿّاًی ث

 ػیگـاى امت.

تغطی اف صوْم ثيـ ػلیَ هـیْبى ؿّاًی ػؿ رْاهغ ػؿ مـامـ رِبى، ػؿ هْمنبت ٍضت ؿّاًی، 

ىلبعبًَ ُب ّ ػؿ هزوْع ػؿ مطش رْاهغ ؿط هیؼُؼ. هـیْبى ؿّاًی ػؿ مـامـ رِبى ثب ػاهٌَ ّمیؼی اف 

تغللبت صوْم ثيـی هْارَ هیيًْؼ. امتیگوبی کَ آًِب ثب آى هْارَ ُنتٌؼ ثؼیي هؼٌی امت کَ آًِب اؿلت اف 

 ربهؼَ کٌبؿ گؾاىتَ ىؼٍ ّ هْكن ثَ ػؿیبكت هـاهجت ُبی کَ ًیبف ػاؿًؼ ًویيًْؼ.

 

 ثؼْی اف تغللبت ىبیغ ػؿ فیـ لینت ىؼٍ امت:

 َکٌبؿ گؾاىتَ ىؼى اف ربهؼ 

 هْؿػ ًیبف کوجْػ هـاهجت ُبی ٓجی 

 ثبفًگِؼاىتي )هِبؿ کـػى(، لت ّ کْة ىؼى یب ػیگـ مْامتلبػٍ ُبی كقیکی 

 گـمٌَ هبًؼى 

 هْؿػ مْامتلبػٍ ّ ؿللت هـاؿگـكتي 

 اهتٌبع اف اؿایَ كـٍت ُبی تضَیلی، ىـلی ّ تِیَ مـپٌبٍ ثـای ایي هـیْبى 

 ًگِؼاؿی کـػى ػؿ تغت عْاة ُبی هلل هبًٌؼ 

 ة ٍضی یب تيٌبة هٌبمتهضـّهیت اف لجبك، ربی عْاة، آ 

 

 ثؼْی اف اهؼاهبت کَ ثـای رلْگیـی اف چٌیي تغللبتی هلیؼ ُنتٌؼ:

 تـییـ ػاػى ًگـه ُب ّ اكقایو آگبُی 

 ثِجْػ صوْم ثيـ ػؿ هـاکق ٍضت ؿّاًی 

 توْیت کـػى امتلبػٍ کٌٌؼگبى عؼهبت ٍضت ؿّاًی ّ كبهیلِبی آًِب 

 بػیربیگقیي کـػى هـاکق ؿّاًپقىکی ثب هـاهجت ُبی ارتو 

 اكقایو مـهبیَ گؾاؿی ػؿ ثغو ٍضت ؿّاًی 

 تَْیت هْاًیي ّ پبلینی ُب ّ ایزبػ عؼهبت کَ صوْم ثيـ ؿا اؿتوب هیجغيؼ 

 

 کبؿکٌبى ٍضی ثبیؼ:

  ثَ ّهبؿ هـیْبى اصتـام ثگؾاؿًؼ، اف صوْم آًِب ػكبع کٌٌؼ ّ مؼی کٌٌؼ عْػ هغتبؿی ّ آفاػی هـیْبى

 ؿّاًی ؿا اؿتوب ػٌُؼ.
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 ّبیت آگبُبًَ اكـاػ ثب اعتالالت ؿّاًی امبك توبم تؼاّی ُبی هبثل ػمتـك ؿا هطویي مبفًؼ کَ ؿ

 تيکیل هیؼُؼ.

 .اكـاػ ؿا کَ اف اعتالالت ؿّاًی ؿًذ هیجـًؼ ػؿ اًکيبف پالى تؼاّی عْػىبى ىـیک مبفیؼ 

 .كبهیل ُب ؿا ػؿ تؼاّی ّ هـاهجت اف ثنتگبى ىبى کَ اعتالل ؿّاًی ػاؿًؼ ىبهل مبفیؼ 

 ُ ٍبی ربهؼَ ؿا اف هٌبثغ ّ ػیگـ صوبیت ُبی کَ ثـای تبهیي هـاهجت ُبی ٍضت ؿّاًی تَوین گیـًؼ

 ثب کیلیت ّ عْة الفم امت آگبٍ مبفیؼ.
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 تذاّی اختالالت سّاًی
 

ثنیبؿی اف اكـاػیکَ ثیوبؿی ؿّاًی ػاؿًؼ ثَ ػًجبل کوک صـكَ ای ًویگـػًؼ. هـػهی کَ اف اعتالالت 

وتـ ىبیغ هخل مکیقّكـیٌیب ّ اعتالل ػّهطجی ؿًذ هیجـًؼ ثَ ْٓؿ کلی کوک صـكَ ای ػؿیبكت ؿّاًی ک

عْاٌُؼ کـػ ّلی گبُی اّهبت یک هؼتی ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ تب ایي هيکالت تيغیٌ ّ تؼاّی ػؿمت ىًْؼ. 

ػؿ مبلِبی اعیـ هيغٌ ىؼٍ امت کَ هيکالت ٍضت ؿّاًی هنئلَ ثقؿگی ػؿ اكـبًنتبى امت. گـچَ 

کالت ٍضت ؿّاًی هٌزـ ثَ هـگ هـیِ ًویيًْؼ ّلی آًِب ػلل اٍلی ثـای ًبتْاًی ػؿافهؼت ُنتٌؼ. هي

اكنـػگی ػؿ هیبى هيکالت هتؼؼػ ؿّاًی ثَ تٌِبیی ػلت ثقؿگ هـگ ُبی ًبثٌِگبم، ًبتْاًی، هـیْی ُب 

ّبكی ؿا ـػ ایي هـیْبى ّ امتیگوب ًنجت ثَ آًِب یک ؿًذ آّ ٍؼهبت ؿا تيکیل هیؼُؼ. اؿلت ًگـه 

ثبالی آًِب تضویل هیکٌؼ. مبفهبى ٍضی رِبى تبکیؼ هیؼاؿػ کَ ؿمیؼگی ثَ ثیوبؿیِبی ؿّاًی ثبیؼ ثَْؿت 

ثٌیبػی هيبثَ ؿمیؼگی ثَ ثیوبؿی ُبی رنوی ثبىؼ. مَ ىکل ػوؼٍ اف تؼاّی ثـای هـیْی ُبی ؿّاًی 

 ّرْػ ػاؿػ.

 

 :. تؼاّی ػّایی1

ػاکتـاى ّ هـیْبى ثَ عبٓـ ًجْػ آالػبت کبكی ػؿ هْؿػ ىبیؼتـیي ًْع تؼاّی ػؿ اكـبًنتبى ثْػٍ کَ 

كیَؼ هـیْی ُبی  50هؼاعالت ؿیـػّایی ایي ؿّه ؿا ثیيتـ تـریش هیؼٌُؼ. ثَ ُـ صبل ػؿ صؼاهل 

ؿّاًی ػّا کوک کٌٌؼٍ ًویجبىؼ. ػّا هیتْاًؼ اػـاُ هـیْی ؿّاًی ؿا کبُو ػُؼ ّلی هيکل ؿّاًی 

مت ًغْؿػٍ ثبهی هیوبًؼ کَ هیتْاًؼ ثبػج ػْػ اػـاُ یب ػّام آى ارتوبػی کَ ػؿ پل فهیٌَ ّرْػ ػاؿػ ػ

ىْػ. ػّاُب ثبیؼ ثب اصتیبٓ هَـف ىًْؼ فیـا توبم ػّاُب ػْاؿُ ربًجی ػاؿًؼ کَ ثبػج هیيْػ تب اكـاػ 

اصنبك کٌٌؼ کَ ثَ ربی ثِتـ ىؼى ّّؼیت ىبى ثؼتـ ىؼٍ امت. هؼوْال" ایي ػْاؿُ ثبػج هیيْػ کَ 

مبفػ. اف ٓـف ػیگـ ثؼْی اف ػّاُب هؼتبػ کٌٌؼٍ ُنتٌؼ. توـیجب" توبم ػّاُبی  ىغٌ تؼاّی ؿا هتْهق

 هـیْی ُبی ؿّاًی ًجبیؼ ثـای فًبى صبهلَ تزْیق ىًْؼ.

 

 ػمتَ ػّاُبی ؿّاًپقىکی کَ ػؿلنت ػّاُبی امبمی ّفاؿت ٍضت ػبهَ ىبهل اًؼ ػجبؿتٌؼ اف:

 ػّاُبی آًتی مبیکْتیک (Antipsychotic) 

 یػّاُبی ّؼ اكنـػگ (Antidepressant) 

 ػّاُبی ّؼ اّطـاة (Anxiolytic) 

 ػّاُبی ّؼ هـگی (Antiepileptic.کَ ثَ ػٌْاى تخجیت کٌٌؼٍ ُبی هقاد ُن امتلبػٍ ىؼٍ هیتْاًٌؼ ) 

 ػّاُبی آًتی پبؿکیٌنْى (Antiparkinson) 

 

 تٍْیَ ُبی ػوْهی ثـای تزْیق ػّاُبی ؿّاًپقىکی:

 ّ ی تيـیش کٌیؼ.پالى تؼاّی ؿا ثـای هـیِ ّ ثنتگبى 

 .ػّای ؿا اًتغبة کٌیؼ کَ کوتـیي ػْاؿُ ربًجی ؿا ػاؿػ 

 .ثـای کبُو ػْاؿُ ربًجی اف کوتـیي ػّف ػّایی ىـّع کٌیؼ 
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 .ثَ تؼؿیذ ػّف ؿا اكقایو ػُیؼ 

 .اگـ اهکبى ػاؿػ ػّا ؿا ثَ ٍْؿت ػّفُبی هٌونن تٍْیَ کٌیؼ 

 .ػؿ هـصلَ اثتؼایی تؼاّی هـاهت ػْاؿُ ربًجی ػّاُب ثبىیؼ 

 .ػْاؿُ ىبیغ ؿا ثـای هـیِ ّ اهبؿة ّی تيـیش کٌیؼ 

 .اگـ اهکبى ػاىت ثـای کبُو ػْاؿُ ربًجی ػّاُب ثَ تؼاّی ثب یک ػّا پبثٌؼ ثبىیؼ 

 .ثؼؼ اف ایٌکَ ػیؼیؼ یک ػّا ثب ػّف ّ هؼت کبكی پبمظ ًویؼُؼ ػّا ؿا هیتْاًیؼ تـییـ ػُیؼ 

 

 . تؼاّی ُبی ؿّاًی ارتوبػی2

اعتالالت اّطـاثی ّ اكنـػگی ؿًذ هیجـًؼ تْمٔ تؼاّی ؿّاًيٌبعتی ثِجْػ هیبثٌؼ. ثنیبؿی اف اكـاػیکَ اف 

اًْاع هغتللی اف تؼاّی ُبی ؿّاًی ارتوبػی ثـای اكـاػیکَ هـیْی ؿّاًی ػاؿًؼ کوک هیکٌؼ تب ثب ثیوبؿی 

اػ ثب ؿّاًی عْػ ثطْؿ هْحـ ّ کبهیبة هوبثلَ کٌٌؼ. ؿّاًيٌبمبى ّ هيبّؿاى آهْفه ػیؼٍ اًؼ تب ثَ اكـ

ثیوبؿی ؿّاًی کوک کٌٌؼ تب ػؿک ثِتـی اف عْػىبى ػاىتَ ثبىٌؼ ّ ثتْاًٌؼ ثـ هيکالت فًؼگی عْػ كبین 

آیٌؼ. تؼاّی ُبی ؿّاًيٌبعتی ثَ مـػت احـ ًویکٌٌؼ اهب ػؿ ٓی یک ػّؿٍ فهبًی ثَ هـیِ کوک هیکٌٌؼ تب 

ّؿٍ یکی اف هؼاعالت هلیؼ ؿّه ُبی رؼیؼ تلکـ، ؿكتبؿ کـػى ّ صتی اصنبك کـػى ؿا یبػ ثگیـًؼ. هيب

امت کَ هْػل ُبی هغتللی ػاؿػ ّ هیتْاًؼ ثـای ثنیبؿی اف هـیْی ُبی ؿّاًی ثَ کبؿ ثـػٍ ىْػ صتی 

ثـای اًْاع ىؼیؼ آى ثَ ىـٓ کَ اػـاُ ثب ػّا ُب کٌتـّل ىؼٍ ثبىٌؼ. هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ثؼؼا" ػؿ 

 یک ثغو ػیگـ هلَال" ثضج عْاُؼ ىؼ.

 

 . تؼاّی مٌتی3

ؼاّی ُبی مٌتی ػؿ اكـبًنتبى ثَ ْٓؿ ّمیؼی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هیگیـًؼ. صکیوبى، هالُب ّ ػیگـ ٓجیجبى ت

مٌتی کَ اکخـ آًِب هـػ ُنتٌؼ ایي تؼاّی ُب ؿا اًزبم هیؼٌُؼ. تؼؼاػ فیبػی اف هـػم ثَ ىوْل اكـاػ تضَیل 

ب امتلبػٍ هیکٌٌؼ. ثـای یک کبؿکي ٍضی کـػٍ اف ایي تؼاّیِب امتلبػٍ هیکٌٌؼ اهب فًبى ثیيتـ اف ایي تؼاّیِ

 ثنیبؿ هِن امت کَ ثب چٌیي تؼاّی ُبی ثیوبؿی ؿّاًی آىٌب ثبىؼ.

 

 تؼنی اصؽيٍْ ُا/تذاّیِای عٌتی دس راهؼَ افغاًغتاى 

  ؿكتي ثَ اهبکي هوؼك )فیبؿت( یب ثـػى هـیِ ثَ فیبؿت ُب 

  ؿَّّ ىـیق ػؿ هقاؿ، ” )هخالػؿ هْاؿػ ىؼیؼ فًزیـ کـػى یب هلل کـػى هـیِ ػؿ آى هکبى هوؼك

 هیبػلی ٍبصت ػؿ ًٌگـ ُبؿ، فیبؿتگبٍ ثِلْل ػؿ ؿقًی(.

  َثـػى هـیِ ػؿ یک ؿّف عبً ثَ اهبکي هوؼك )گل مـط ػؿ هقاؿ، ريي ىـّع مبل ًْ ػؿ کبؿت

 مغی ػؿ کبثل(.

 .)عْاًؼى ثؼْی اف مْؿٍ ُبی هـآى ىـیق )ثـای هخبل عْاًؼى مْؿٍ یبمیي 

  ثنتَ ثٌؼی ىؼٍ هـآى ىـیق )تؼْیؾ یب ىْینت(.آّیقاى کـػى مْؿٍ ُبی 

 .ٓجیجبى هضلی ػّاُبی گیبُی تزْیق هیکٌٌؼ 
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  ُونبیَ ُب / ػّمتبى/ ثنتگبى ػؿ صبالت چْى اف ػمت ػاػى کنی/تـّهب/آكبت، اف هـیِ صوبیت

 كبهیل ػاؿؼاؿ ؿا تب مَ ؿّف ُوـاُی کـػى، تِیَ ؿؾا تْمٔ ثنتگبى یب ُونبیَ ُب، هـامن” هیکٌٌؼ. هخال

 آعـ ُلتَ )روؼَ ىت(، ثـگقاؿی هزبلل عتن، چِلن، ّ مبلگـػ ّ یبػثْػ ػؿ ػیؼیي ّؿیـٍ.

 .هـامن ثـای کٌتـّل ري ُب ّ اؿّاس ىیطبًی هخال" ثغيی ػؿ ىوبل کيْؿ 

 پـُیق اف ىضویبت، گْىت گبّ ّؿیـٍ.” ػاػى ؿژین ؿؾایی عبً هخال 

 .ًپـُیق اف اًزبم کبؿُبی عبً ػؿ ؿّفُبی عب 

 ي ثَ عبًَ ای کَ اعیـا" کنی ػؿ آى كْت ىؼٍ امت.پـُیق اف ؿكت 

 

 هيکاًيضم ُای عاصگاسی عٌتی هؼوْل ػثاستٌذ اص:

 .عْاًؼى ًوبفُبی ًللی ّ عتن هـآى 

 .ؿكتي ثَ اهبکي هوؼك 

  تْثَ کـػى ثَ عبٓـ گٌبُبى گؾىتَ ّ ػػب کـػى ثـای ػلْ ّ ثغيو 

 .امتیگوب ًنجت ثَ هْاؿػ ىؼیؼ هخل امکیقّكـًی 

 ْاؿػ ىؼیؼ ثب كبهیل ُبیيبى فًؼگی هیکٌٌؼ.ثنیبؿی اف ه 

 .ثَ فًزیـ ثنتي هـیْبى عيي ثنیبؿ ىبیغ امت 

  هـیْبى هبًیک ّ ثؼْی اف ػیگـ هـیْبى مبیکْتیک ٌُگبهی کَ کوی ثِتـ هیيًْؼ ثَ ػٌْاى کنبًی

کَ ٍبصت تْاًبیی ُبی عبً )کـاهبت( ُنتٌؼ ىٌبعتَ هیيًْؼ. آًِب ػؿ ربهؼَ عْػ هْؿػ اصتـام هـاؿ 

 یگیـًؼ ّ هـػم ثـای صل هيکالت عْػ پیو آًِب هیـًّؼ.ه

 .ثؼْی اف هـػم ثـای ایٌکَ هْؿػ ؿصوت عؼاًّؼ)د( هـاؿ گیـًؼ پیو ایي اكـاػ هیـًّؼ 

  .هـػم ػبم اکخـ هْبیب ؿا ػؿ عبًَ ُب ًگِؼاؿی هیکٌٌؼ 

 ثؼْی اف هـیْبى ػؿ هْمنبت ًگِؼاؿی هیيًْؼ ّلی ُیچ ًْع پٌبُگبُی ثـای هـیْبى ؿّاًی 

ّرْػ ًؼاؿػ. هـیْبى هقهي ػؿ هـمتْى )هکبًی ثـای اكـاػ ثی عبًوبى ّ ثیٌْایبى( ًگِؼاؿی هیيًْؼ 

 اهب هؼوْال" هـیْبى ؿّاًی پؾیـكتَ ًویيًْؼ.

 .عْػکيی یک گٌبٍ ثَ صنبة هیآیؼ 

 .ّهتی کنی ػقیقی ؿا اف ػمت هیؼُؼ ًجبیؼ ػؿ هْؿػ اّ ٍضجت کٌؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ت فحی دس هْسد فحت سّاًی چَ کاسُای سا کاسکٌاى فحی هختلف دس تغِيال

 اًزام دادٍ هيتْاًٌذ؟
 

ػؿ ثنتَ  CHWرؼّل فیـ ّظبیق امبمی، ػاًو ّ هِبؿت ُبی الفم ؿا ثـای کبؿکٌبى ٍضی ثَ ىوْل 

 عؼهبت ٍضی امبمی ػؿهْؿػ ٍضت ؿّاًی ّ هـاهجت ُبی ؿّاًی ارتوبػی ًيبى هیؼُؼ.

 

 ػاًو ّ هِبؿت ُب ّظبیق 

CHW 

 ػ مبػٍ )ثؼّى گؾاىتي ىٌبمبیی هْاؿ

تيغیٌ، ىٌبمبیی امتـمْؿُبی ؿّاًی 

 ارتوبػی(

 ؿرؼت ػُی 

  آگبُی 

  تؼویت ثؼؼی/پیگیـی 

  تنِیل کـػى گـٍّ ُبی کوک عْػی/ثنیذ

 ربهؼَ

  ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ هيکالت ٍضت

 ؿّاًی

 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ ؿّاثٔ كـٌُگی-

 ارتوبػی ثیي كـػی

 ػاػى( هِبؿتِبی مبػٍ اكِبم ّتلِین )گْه 

  ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/ مطْس هغتلق

 عؼهبت هْرْػ

 تنِیل کـػى گـٍّ ُبی صوبیتی 

ًـك ّ 

هبثلَ ػؿ 

مت 

 مٌتـُب

  ىٌبعت هْاؿػ مبػٍ )ثؼّى گؾاىتي

تيغیٌ، ىٌبمبیی امتـمْؿُبی ؿّاًی 

 ارتوبػی(

 ؿرؼت ػُی 

  آگبُی، آهْفه ؿّاًی ّ توـیي ُبی

 آؿاهجغو

 تؼویت ثؼؼی/پیگیـی 

 ی کوک عْػی/ثنیذ ربهؼَتنِیل گـٍّ ُب 

  ّ ؿارنتـًوْػى هـیْبى، حجت آًِب

 گقاؿه ػُی

  ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ هيکالت ؿّاًی 

 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ ؿّاثٔ كـٌُگی-

 ارتوبػی ثیي كـػی

  )هِبؿت ُبی مبػٍ اكِبم ّتلِین )گْه ػاػى 

  ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق

 عؼهبت هْرْػ

 بیتیتنِیل کـػى گـٍّ ُبی صو 

 

CHS  ّ

 هبثلَ

 اؿفیبثی ّ ىٌبعت ّاهؼبت 

  ًظبؿت ثـCHWُب 

 هيبؿٍّ اثتؼایی 

 )تنِیل کـػى گـٍّ ُب )اًتغبثی 

 ؿرؼت ػُی 

 آگبُی ّ آهْفه ؿّاًی 

 کبؿ روؼی 

 ؿارنتـ کـػى، حجت ّ گقاؿه ػُی 

 توبك هٌظن ثب هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی 

 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ آمیت ىٌبمی ؿّاًی 

 هْؿػ ؿّاثٔ كـٌُگی ػاًو امتبًؼاؿػ ػؿ-

 ارتوبػی، ثیي كـػی

 ٍهِبؿتِبی اثتؼایی هيبّؿ 

  ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق

 عؼهبت هْرْػ

 کبؿ روؼی 
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هيبّؿ 

ؿّاًی 

 ارتوبػی

 اؿفیبثی 

  ّ هيبّؿٍ صـكَ ای ثَ ٍْؿت اًلـاػی

 گـُّی

 آهْفه ؿّاًی 

  ،ثب ػاکتـ( کبؿ روؼیCHS )َهبثل ّ 

 ؿارنتـ کـػى ّ حجت 

 ّ تؼویت ثؼؼی تؼاّی هـیْبى ؿرؼت ػُی 

  ًظبؿت ثـCHS َهبثل ّ 

 

  ػاًو امتبًؼاؿػ ػؿهْؿػ آمیت ىٌبمی

 ؿّاًی

 ػاًو هنلکی ػؿ ؿّاًيٌبمی 

 ارتوبػی، -ػاًو هنلکی ػؿ ؿّاثٔ كـٌُگی

 ثیي كـػی

  َهيبّؿٍ هنلکی ّ هِبؿت ُبی هؼاعل

 ؿّاًی ارتوبػی

  ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق

 ت ػُی(عؼهبت هْرْػ )مینتن ؿرؼ

 کبؿ روؼی 

 ػاکتـ

  اؿفیبثی 

 ٌتيغی 

 تؼاّی 

 ؿرؼت ػُی 

 تضْیل ػاػى/کبؿ روؼی 

 حجت کـػى 

 ػاًو هنلکی ػؿ هْؿػ آمیت ىٌبمی ؿّاًی 

 ػاًو اّلیَ ؿّاًيٌبمی 

 ػاًو امتبًؼاؿػ ػؿ ؿّاثٔ كـٌُگی-

 ارتوبػی ثیي كـػی

  َهيبّؿٍ اثتؼایی ّ هِبؿت ُبی هؼاعل

 ؿّاًی ارتوبػی

 مطْس هغتلق ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/

 عؼهبت هْرْػ )ؿرؼت ػُی(

 کبؿ روؼی 
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 استمای فحت سّاًی
 

اؿتوبی ٍضت ؿّاًی ػجبؿت اف كـآیٌؼ تْاًوٌؼ مبفی هـػم، كبهیل ُب ّ رْاهغ ثـای کٌتـّل مالهت 

ؿّاًی ّ ثِجْػ ٍضت ؿّاًی هیجبىؼ. ثٌبثـایي ٍضت ؿّاًی ثَ هـارغ اهتَبػی، اًنبًی ّ ارتوبػی ػؿ 

ربهؼَ هـثْٓ هیيْػ. اف ٓـف ػیگـ هيکل ٍضت ؿّاًی هیتْاًؼ ىؼیؼا" کیلیت فًؼگی اكـاػ ّ كبهیل 

ُبیيبى ؿا کبُو ػُؼ. كؼبلیت ُبی هْحـ ػؿ ثغو اؿتوبی ٍضت ؿّاًی هیتْاًؼ اف ثْرْػ آهؼى هيکالت 

ثیي ثغو  ٍضت ؿّاًی رلْگیـی کٌؼ ّ هؼاعالت اّلیَ ػؿ اعتالالت ؿّاًی ًیبفهٌؼ ُوکبؿی ّ ُوبٌُگی

 ٍضت، ٍضت ؿّاًی ّ ػیگـثغو ُب امت.

 

 ثؼْی هؼاعالت ثـای اؿتوبی ٍضت ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:

  هؼاعالت ػؿ ػّؿاى اّلیَ ٓلْلیت هخال" ّیقیت هبػؿاى صبهلَ ػؿ عبًَ، هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ػؿ

 ارتوبػی ػؿ اهيبؿ هضـّم ربهؼَ.-هکبتت، هؼاعالت یکزبیی تـؾیَ ای ّ ؿّاًی

 آلبل هخل ثـًبهَ ُبی هِبؿتِبی فًؼگی، ثـًبهَ ُبی اًکيبكی آلبل ّ رْاًبى. صوبیت اف 

  اهتَبػی فًبى. -تْاًوٌؼ مبفی ارتوبػی 

  ثـًبهَ ُبیی ثـای گـٍّ ُبی آمیت پؾیـ ربهؼَ هخل فًبى، آلبل، هؼلْلیي، ػْػت کٌٌؼگبى، ثیزب

 ىؼگبى، اىغبً هتبحـ اف رٌگ ُب ّ آكبت ػیگـ.

 ٍضت ؿّاًی ػؿ هکبتت. كؼبلیت ُبی اؿتوبی 

 .هؼاعالت ٍضت ؿّاًی ػؿ هضل کبؿ 

 .ثـًبهَ ُبی پیيگیـی اف عيًْت 

 .)ثـًبهَ ُبی اًکيبف ربهؼَ )هخل تْمؼَ یکنبى هـیَ ُب 
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 ّلایَ دس فحت سّاًی
 

ثـای مبلِب ثغو ٍضت ؿّاًی تٌِب ثبالی هـیْی ؿّاًی هتوـکق ثْػ تب ثتْاًؼ ثَ کنبًیکَ ىؼیؼا" اف 

هـاُ ؿّاًی هتبحـ اًؼ کوک کٌؼ. اهب هيغٌ امت کَ هؼاعالت ػؿهبًی اعتالالت ؿّاًی ثَ تٌِبیی ا

 ًویتْاًؼ ثبؿ اهتَبػی، ارتوبػی ّ كـػی ؿا کَ ثب هيکالت ٍضت ؿّاًی ُوـاٍ اًؼ کبُو ػُؼ.

ُؼف اف ّهبیَ هـیْی ؿّاًی ؿا کبُو ثـّف، ىیْع ّ ػْػ هـیْی ُبی ؿّاًی، کبمتي فهبى کَ هـیِ 

ػـاُ ػاؿػ ّ کبُو ىـایٔ عطـ ثـای هـیْی ؿّاًی ّ ثالعـٍ پیيگیـی ّ یب تبعیـ ّهْع ػّثبؿٍ ا

 هـُ ُّوچٌبى کبُو تبحیـ هـیْی ثبالی ىغٌ، كبهیل ّی ّ ربهؼَ تيکیل هیؼُؼ.

 اعتالل ؿّاًی ػؿ ٍْؿت ػؼم تؼاّی هیتْاًؼ ػْاهت هٌلی ثـ هـیْبى ّ عبًْاػٍ ُبیيبى ػاىتَ ثبىؼ.

 

 ت ؿّاًی ػؿ کبُالى ػجبؿتٌؼ اف:ػْاهت اعتالال

 كوـ 

 ثیکبؿی 

 ثـُن عْؿػى هٌبمجبت فًبىْیی 

 آمیت ُبی ىٌبعتی، كقیکی ّ ؽکبیی ػؿ آلبل 

 هـیْی كقیکی 

 هـگ ثَ عبٓـ هـیْی كقیکی 

 عْػکيی 

 

 مَ ًْع ّهبیَ ػؿ ٍضت ؿّاًی ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ ُـ مَ ًْع آى آگبُی ثنیبؿ کوک کٌٌؼٍ امت:

بُو هْاؿػ رؼیؼ هـیْی ؿّاًی امت هخال" پیيگیـی اف ٍؼهبت هـقی ػؿ : ُؼف آى کّلایَ اّليَ .1

ػّؿاى ٓلْلیت، ثِجْػ تـؾیَ هخل تـّیذ هَـف آیْػیي، تؼاّی ّ پیيگیـی اف اًتبًبت هـقی، صل 

 اعتالكبت، عؼهبت هـاهجت ُبی هبػؿاى ّ ًْفاػاى، آگبُی ػؿ هْؿػ عْػکيی ّؿیـٍ.

ُـچَ مـیؼتـ هـیْی ؿّاًی امت هخل تبمیل هـاکق ٍضت  : ُؼف آى ىٌبمبیی ّ تؼاّیّلایَ حاًْیَ .2

ؿّاًی، اػؿبم ٍضت ؿّاًی ػؿ هـاهجت ُبی ٍضی امبمی، ایزبػ ثغو ُبی ٍضت ؿّاًی ػؿ ىلبعبًَ 

 ُبی ػوْهی، هینـ ثْػى عؼهبت ٍضت ؿّاًی ػؿ هٌبٓن ىِـی ّ ؿّمتبیی ّؿیـٍ.

ت ّ هیتْاًؼ اف ٓـین عؼهبت ثبفتْاًی : ُؼف آى کبُو ًبتْاًی ًبىی اف هـیْی ؿّاًی امّلایَ حالخيَ .3

 ٍضت ؿّاًی، آهْفه ُبی صـكْی، كـٍت ُبی ىـلی ّؿیـٍ ارـا ىْػ.
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 اسصیاتی فحت سّاًی
 

ُؼف اف اؿفیبثی ثؼمت آّؿػى ثیيتـیي آالػبت ػؿ هْؿػ هيکالت هـیِ امت کَ ىوب ؿا هبػؿ هینبفػ 

 کٌیؼ. تب هـیْی ؿا تيغیٌ ػُیؼ ّ پالى هٌبمت تؼاّی ؿا اؿایَ

ىکبیبت هْرْػ ّ هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی هِوتـیي ثغو ُبی اؿفیبثی ُنتٌؼ. ػؿٍْؿت اهکبى كبهیل ّ 

ػیگـاى ثبیؼ ػؿ اؿفیبثی ّ تؼاّی ىـیک مبعتَ ىًْؼ. ارـای هَبصجَ ثَ روغ آّؿی آالػبت ػؿ هْؿػ 

هَبصجَ ؿا اػـاُ ّ احـات آًِب ثـ فًؼگی هـیْبى کوک هیکٌؼ. هِبؿت ُبیی ّرْػ ػاؿػ کَ ؿًّؼ 

 مِْلت هیجغيؼ. هِبؿت ُبی اكِبم ّ تلِین ػؿ ثغو ػیگـ ػؿُویي کتبة هْؿػ ثضج هـاؿ عْاُؼ گـكت.

 اؿفیبثی ؿّاًپقىکی کبهل ىبهل ثغو ُبی فیـ امت:

 َتبؿیغچَ هـیْی كؼلی کَ ثَ ىوْل تبؿیغچَ ٓجی گؾىت 

 تبؿیغچَ كبهیلی ّ ىغَی 

 هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی 

 هؼبیٌَ كقیکی ّ ػَجی 

 ٌپالى تؼاّی تيغی ّ 

هؼبیٌَ كقیکی ّ ًیْؿّلْژیک تْمٔ ػاکتـ ثـای ؿػ کـػى ػْاهل ػْْی ارـا هیيْػ. توبم ثغو ُبی 

ػیگـ ثبیؼ تْمٔ کبؿکٌبى ٍضی کَ اؿفیبثی ؿّاًپقىکی ؿا ثـ امبك القاهبت هنلکی عْػ اًزبم هیؼٌُؼ 

 ثبیؼ تکویل ىْػ.

 

I. :تبؿیغچَ ؿّاًپقىکی 

اگـ اّ ُوکبؿی ًویکٌؼ ثبیؼ اف ثنتگبى یب کنبًیکَ ّی ؿا ُوـاُی  آالػبت ثبیؼ اف هـیِ اعؾ ىْػ ّ

هیکٌٌؼ تکویل ىْػ. اّلیي هؼم هطویي مبعتي اف ایي امت کَ هـیِ هَّْى امت ّ ػّهیي هؼم ایي امت 

کَ هطویي ىْین هـیِ ًنجت ثَ ػیگـاى ّ عْػ هَبصجَ کٌٌؼٍ پـعبىگـی ّ عيًْت ًيبى ًویؼُؼ. اکخـ 

 گـاًَ اف عْػ ًيبى ًویؼٌُؼ.هـیْبى ؿكتبؿ پـعبى

 

: آالػبت ىغَی ثَ ىوْل مي، رٌل، صبلت هؼًی، تضَیالت، ىـل ّؿیـٍ. آالػبت ػؿ هْؿػ ُْیت

 ایٌِب ثبیؼ ػؿ ػّمیَ هـیِ حجت ىًْؼ.

 

: ىکبیت كؼلی چیقی امت کَ هـیِ یب ثنتگبى ّی تيـیش هیکٌٌؼ ّ ثبػج ىؼٍ تب آًِب ىکبیت كؼلی هـیِ

. ىکبیت كؼلی ّ هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی هِوتـیي ثغو ُبی اؿفیبثی ؿّاًی امت کَ ُـ ثَ ػًجبل کوک ثـآیٌؼ

ػّ ثبُن یکزب اؿفیبثی هیيًْؼ. هِن امت کَ اّلْیت ُبی هـیِ ّ ثنتگبًو ؿا ثؼاًین. ػؿ ىـّع هَبصجَ 

پـمیؼى مْاالت ثبف ثنیبؿ هِن امت، اهب مْاالت ثبیؼ ثَ مـػت ثـ ؿّی تيغیٌ ّ ىْاُؼ صوبیت کٌٌؼٍ 

 ضؼّػ ىًْؼ. هِوتـیي کبؿ ػؿیبكت هْاؿػ ؽیل امت:ه

  هيکل اف چی ًْع امت؟ 

 تبؿیظ ّ ىکل ىـّع؟ آُنتَ اتلبم اكتبػٍ یب ًبگِبًی؟ 
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 چـا ّ چگًَْ ىغٌ ػؿ ایي فهبى ثَ ػاکتـ هـارؼَ کـػٍ امت؟ 

 آیب ػْاهل هنبػؼ کٌٌؼٍ ّرْػ ػاىتَ امت؟ 

 ػؿ ؿكتبؿ ّی چَ تـییـاتی ثْرْػ آهؼٍ امت؟ 

 ات حبثت ثْػٍ یب ًْمبًبت ػاىتَ امت؟آیب تـییـ 

  ىؼت اػـاُ، هؼت آًِب ّ تبحیـ آًِب ثـ کبؿ ّ ؿّاثٔ ّ ُوچٌیي تبحیـات كقیکی آًِب ثـ اىتِب، عْاة

 ّ هیل رٌنی.

  ػّؿٍ ُبی هجلی هـیْی ثب تبؿیظ آًِب، تؼاّی ُب ّ ًتبیذ تؼاّی ُبی کَ ثـای ُزوَ ُبی هيبثَ ػؿیبكت

 ىؼٍ امت.

 ُبی ػّؿٍ ُبی هجلی هـیْی ثب ػّؿٍ كؼلی تلبّت ُب ّ هيبثِت 

  تيـیش هيکل ُوچٌیي کوک هیکٌؼ تب ثَیـت هـیِ ًنجت ثَ ّّؼیتو ؿا ثـؿمی کٌین. ثؼْی اف

هـیْبى هوکي امت ّرْػ هيکل ؿا اًکبؿ کٌٌؼ ّ هوکي امت کَ گـكتي تبؿیغچَ هـیْی اف یک 

 ػْْ عبًْاػٍ یب یک ػّمت ًقػیک ّـّؿی ثبىؼ.

 

ایي هنوت ىبهل آالػبت ػؿ هْؿػ ػّؿٍ ُبی هجلی هـیْی یب ػیگـ اعتالالت  ی هجلی:تبؿیغچَ ؿّاًپقىک

ؿّاًی هیيْػ. آالػبت هْؿػ ًیبف ػجبؿتٌؼ اف: فهبى ّ چگًْگی ّهْع اّلیي ػّؿٍ هـیْی، تؼّای ُبی 

ت، هجلی ّ كؼلی ّ تبحیـ گؾاؿی، ػْاؿُ ربًجی، هؼت آًِب ّؿیـٍ. هْاؿػ ثنتـی ىؼى ػؿ گؾىتَ، تؼؼاػ، هؼ

 هکبى ّ ًْع تؼاّی. هغٍَْب" اّلیي ّ آعـیي هْؿػ ثنتـی.

 

ػؿ کل هـیْبى ؿّاًی ػؿ هـارؼَ ثَ هـاکق ٍضی هؼوْال" ثب ىکبیبت رنوی  تبؿیغچَ ٓجی گؾىتَ:

هیآیٌؼ. هـیْی ُبی رنوی هیتْاًٌؼ ثبػج هـیْی ؿّاًی ىًْؼ هخال" هيکل ؿؼٍ ػؿهیَ اكنـػگی ؿا هـلن 

ثـای هَبة ىؼى ثَ هـیْی ؿّاًی هینبفػ )هخال" اكنـػگی ثؼؼ اف یک صولۀ  تـ هینبفػ یب كـػ ؿا هنبػؼ

هلجی(. ّرْػ هـیْی كقیکی هیتْاًؼ ثبالی اًتغبة ػّاُب تبحیـگؾاؿ ثبىؼ. هـیْی ؿّاًی هیتْاًؼ هٌزـ ثَ 

ّعین ىؼى صبلت ٓجی ُوـاٍ ثب آى ىْػ. هْرْػیت هـیْی ؿّاًی ّ رنوی ثب یکؼیگـ ثبػج ثؼتـ ىؼى 

 یْی هیيْػ.اًؾاؿ هـ

 

: ًبم ػّاُب ّ ػّف ُـ یک اف آًِب ؿا ثـای ُـ ػّ هـیْی رنوی ّ ػّاُبیی کَ كؼال" هَـف هیيْػ

ؿّاًی یبػػاىت کٌیؼ. آیب ػّای ُنت کَ ثـ ّّؼیت ؿّاًی ىغٌ تبحیـ هیگؾاؿػ؟ آیب احـ هتوبثل ػّایی 

 ػؿثیي ػّاُبی تزْیق ىؼٍ ثـای اعتالل ؿّاًی ّرْػ ػاؿػ؟

 

تبؿیغچَ ىغَی ىبهل آالػبتی ػؿ هْؿػ ػّؿاى ٓلْلیت، هکتت، تضَیالت ػبلی،  تبؿیغچَ ىغَی:

ػّؿٍ ًْرْاًی، رِبػ، عؼهت ػؿ اؿتو، امتغؼام، افػّاد، كـفًؼاى، ّّؼیت اهتَبػی ّ ارتوبػی امت. 

ُوچٌیي ػؿ هْؿػ تـییـات هِن ػؿ فًؼگی ثبیؼ پـمبى ىْػ هخال" ثیزب ىؼى ّ هِبرـت، ىـکت ػؿ رِبػ یب 

ـثبفی، هيکالت هبًًْی ّ صوْهی ػؿ گؾىتَ، تاله ثـای عْػآفاؿی، ًبتْاًی رنوی، اف ػمت ػّؿٍ م

ػاػى ُونـ یب ػیگـ اػْبی كبهیل ّؿیـٍ. هِوتـیي ًکتَ مْال ػؿ هْؿػ مْهَـف هْاػ ًيَ آّؿ یب 
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ػًؼ الکِْل امت. ُوَ هـیْبى اف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل امتلبػٍ ًویکٌٌؼ ّلی اگـ آًِب امتلبػٍ هیکـ

 آالػبت فیـ ثبیؼ پـمبى ىْػ:

 هوؼاؿ، هؼت ّ ىیٍْ مْامتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ 

  اكقایو هوؼاؿ هْاػ ًيَ آّؿ ثـای ػمتیبثی ثَ احـات هيبثَ –تضول 

 اػـاُ تـک 

 تاله ُبی ًبهْكن ثـای تـک هْاػ ًيَ آّؿ 

 َآّؿ ىؼٍ،  هيغَبت مْهَـف هخل امتلبػٍ هوبػیـ فیبػ، فهبًی کَ ٍـف ثؼمت آّؿػى هْاػ ًي

 یب ثِجْػی اف احـات هْاػ ًيَ آّؿ

 ٍاعتالٓبت: رنوی هخل اًتبًبت رلؼی اف مجت فؿم، ؿّاًی هخل اكنـػگی، ارتوبػی ّؿیـ 

  ًَبتْاًی: اف ػمت ػاػى ىـل، هيکالت هبًًْی هخال" هْتـ ؿاًی ػؿ صبلیکَ تضت تبحیـ هْاػ ًي

للت اف كـفًؼاى، هيکالت ػؿ آّؿ ثْػٍ امت، ثبفػاىت ىؼى تْمٔ پْلیل، ارتوبػی )هخل ؿ

 فًؼگی فًبىْیی(

 

ىزـٍ كبهیلی ؿا ؿمن کٌیؼ ّ ثنتگبًی ؿا کَ هيکل ؿّاًی ػاىتَ اًؼ هيغٌ  تبؿیغچَ ؿّاًپقىکی كبهیلی:

کٌیؼ. ػؿ هْؿػ اؿتجبٓ ىغٌ ثب ػیگـ اػْبی كبهیل پـمبى کٌیؼ. هـیْی ؿّاًی اؿلت تبحیـ ىؼیؼی ثـ 

ى هیگؾاؿػ. ػؿ هْؿػ ػکل الؼول اػْبی كبهیل ػؿ ثـاثـ کیلیت ؿّاثٔ ٍویوبًَ هـیِ ثب ػیگـا

هيکالت ىغٌ ّ ًضٍْ صوبیت آًِب مْال کٌیؼ. اف ىغٌ مْال کٌیؼ کَ آیب اّ هْاكن امت تب ىوب كبهیل ّ 

ػیگـ اهبؿة ّی ؿا ثجیٌیؼ ّ ثب آًِب ػؿ هْؿػ هيکالت ٍضی اّ ٍضجت ًوْػٍ ّ آًِب ؿا ػؿ پـّمۀ تؼاّی 

 ىبهل مبفیؼ. 

 

II. بلت ؿّاًی:هؼبیٌَ ص 

 هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی هـاؿ ػاػى یبكتَ ُبی هِن ػؿ کٌبؿ ُن ػیگـ امت کَ ػؿ تيغیٌ ّ تؼاّی کوک هیکٌؼ.

 ارقای هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:

 ٍظبُـ ّ ؿكتبؿ: ّّغ ظبُـی، ؿكتبؿ صـکی، ًگـه ًنجت ثَ ّّؼیت ّ هؼبیٌَ کٌٌؼ 

  ػؿ فثبى ّ هؼٌب.گلتبؿ: مـػت، ثلٌؼی ٍؼا، کویت آالػبت، آىلتگی 

  ،هقاد ّػبٓلَ: هقاد )هخل: اكنـػٍ، مـعْه، هيکْک(، ػبٓلَ )هخل: هضؼّػ ىؼٍ، ُوْاؿ

 ًبهتٌبمت(.

 ًكکـ ّ مـػت تْلیؼ آًِب، تنلنل اكکبؿفؼاهضتْای كکـ: ُؾیبًبت، اكکبؿ عْػکيی، ا ٍ 

 اػؿاک: ثـمبهبت، ػیگـ اعتالالت اػؿاکی 

 ( َفهبى صبل، ًقػیک، ػّؿ(، رِت یبثی )فهبى، هکبى، ػولکـػُبی ىٌبعتی: مطش ُْىیبؿی، صبكظ

 ىغٌ(، توـکق

 ثَیـت: ػؿرَ آگبُی ىغٌ ػؿ هْؿػ هيکل هْرْػ 
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III. :اًْاع اعتالالت ؿّاًی 

اعتالالت ؿّاًی هؼوْال" تضت تبحیـ ىؼیؼ كـٌُگ ربهؼَ ای امت کَ ىغٌ ػؿ آى فًؼگی هیکٌؼ. ٓجوَ 

َ هیکٌؼ ّ تظبُـات کلیٌیکی هـیْی اف هجیل ثٌؼی هـیْی ُبی ؿّاًی ثـ امبك اػـاُ کَ ىغٌ تزـث

اصنبك ًباهیؼی یب ػاىتي ُؾیبًبت اًزبم هیيْػ. ثؼْی اف اعتالالت ؿّاًی ػاؿای اػـاُ ّ تظبُـات 

کلیٌیکی هيبثَ اًؼ ّلی ػْاهل پل فهیٌَ آًِب اف ُن ػیگـ عیلی ُب هتلبّت امت. ػمتَ ثٌؼی ُبی هغتللی 

 ICD-10. ػمتَ ثٌؼی ُبی کَ ثیيتـ امتلبػٍ هیيًْؼ ػجبؿتٌؼ اف: ثـای اعتالالت ؿّاًپقىکی ّرْػ ػاؿػ

کَ تْمٔ اًزوي ؿّاًپقىکبى آهـیکب تِیَ ىؼٍ  DSM-IV-TRکَ تْمٔ مبفهبى ٍضی رِبى تِیَ ىؼٍ ّ 

 امت.

 

 ثؼْی اف هيکالت ٍضت ؿّاًی کَ ػؿ ایي ثنتَ آهْفىی هْؿػ ثضج هـاؿ گـكتَ اًؼ ػجبؿتٌؼ اف:

 اعتالالت ؿّاًی ىبیغ: .1

 كنـػگیا 

 اعتالالت اّطـاة: اعتالل اّطـاة هٌتيـ، صوالت پبًیک، اعتالل ّمْامی ارجبؿی ّ كْثیبُب 

 ( اعتالل تجؼلconversion) 

 تـّهب یب ّـثَ ؿّاًی ّ هيکالت هـثْٓ ثَ آى 

 اعتالالت ؿّاًی ىؼیؼ: .2

 مبیکْف صبػ 

 مکیقّكـیٌیب 

 هبًیب 

 اعتالل ػّؿاى ٓلْلیت: تبعـ ػولی یب ًبؿمبیی ُْه .3

 لبػٍ ّ ّاثنتگی ثَ هْاػ ًيَ آّؿمْامت .4

 ىکبیبت هجِن رنوی .5

 عْػآفاؿی  .6

 هـگی )یک اعتالل ًیْؿّلْژیک امت( .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عية ؽٌاعی سّاًی ّ تکٌيک ُای هذاخلَآ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیپاستوٌت فحت سّاًی ّصاست فحت ػاهَ

  2002-گشّپ کاتل

 

 



 

 



 

 2002-گشّپ کاتل 

 

یالػی، ؿیبمت ٍضت ؿّاًی ّفاؿت ٍضت ػبهَ روِْؿی امالهی اكـبًنتبى ه 2008ػؿ عقاى مبل 

ٓی مَ ّؿکيبپ ثَ اتلبم ُن هْاػ  2008-تضت ؿیبمت ػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی ّ اػْبی گـٍّ کبثل 

آهْفىی صبّـ ؿا ثـای صوبیت اف اػؿبم هـاهجت ُبی ؿّاًی ارتوبػی ػؿ هزوْػَ عؼهبت ٍضی امبمی 

 ي گـّپ ػجبؿتٌؼ اف:تِیَ ًوْػًؼ. اػْبی ای

 

 (MOPHػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی )

 (EC/MOPHػاکتـ مؼیؼ ػظیوی )

 (MOPHػاکتـ ثيیـ اصوؼ مـّؿی )

 (HOSAپٌُْیبؿ ػاکتـ ػجؼالْصیؼ ملین )

 (HOSAػاکتـ اهیي هللا اهیـی )

 HOSAػاکتـ كـىتَ هؼیل )

 (AKUػاکتـ میؼ ػطب هللا )

 (HNTPOػاکتـ صلیع هللا كیِ )

 (WFLػ صجیت )اصوؼ كـُب

 (IAMػاکتـ ایـیل رْؿػی )

 (IAMکـمی رْکیال )

 (EC/MOPHایٌگَ هینوِبل )

 (WHOػاکتـ ٍلی هللا ًؼیت )

 (medica mondialمْفاًب پبکالؿ )

 (medica mondialصویـا ؿمْل )

 (HNTPOػاکتـ پیتـ ًّتّْگل )

 (WFLهـین فؿهتی )

 

 

 

 

 

 

 

ٌگَ یػکتـ ایـیل رْؿػی، ػکتـ پیتـ ًّتّْگل، ا ُوکبؿی ثب ػظیوی مؼیؼهنّْل ایي ثنتَ آهْفىی: ػاکتـ

 بلِهینو

 

 



 

 



 

 فحت سّاًی  (Integrated)وَ راًثَُسّیکشد 
 

ؼ ُوـاٍ ثب هيبّؿ ٌهیتْاً ایيبىٍضت ؿّاًی ثـای ػاکتـاى ایي هقیت ؿا ػاؿػ کَ  ربًجَ ُوَؿّیکـػ 

ؼ. ایي ؿّیکـػ ٌاّی ًوبیتؼ ،ؼؿّاًی ارتوبػی هـیْبًی ؿا کَ اف هيکالت ٍضت ؿّاًی ؿًذ هیجـً

 ّ هَـف ػّاُب ؿا کبُو ػُؼ.مبعتَ هیتْاًؼ تؼاّی ؿا هْحـتـ  ٌب"یهطو

یب هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی ؿا ثجیٌؼ. ػؿ ُـ ٍْؿت ػاکتـ ّ هيبّؿ ؿّاًی ّ هـیِ هیتْاًؼ اثتؼا ػاکتـ 

یي هب ؿ کٌٌؼ. ثٌبثـاکبهيتـکب" ثب یکؼیگـ ثبیؼ ارتوبػی ثـای ػمتیبثی ثَ ثِتـیي تؼاّی هوکٌَ ثـای هـیِ 

 ىبهل ایي هزوْػَ مبعتَ این. ،تیویروؼی یب هطبلجی ؿا ًیق ػؿ هْؿػ کبؿ 

 ، اّطـاة، كْثیبُب، اعتالالت کبًْؿژىاكنـػگیعلیق ّ هتْمٔ ّاهؼبت  ػؿهؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی 

رتوبػی ّ اهيکالت ٍضت ؿّاًی ثَ هٌقلَ اعتالل امتـك پل اف تـّهب  ّ رنویهجِن ىکبیبت  ،()تجؼل

  حبثت ىؼٍ اًؼ . ثنیبؿ هْحـ ّ هْكویت آهیق

صوبیت ؿّاًی ارتوبػی ُن ثـای هـیْبًیکَ اف اعتالالت ؿّاًی ىؼیؼ ؿًذ هیجـًؼ ّ ُن ثـای كبهیل ُبی 

 ایيبى ثنیبؿ هِن امت.

صتوب" ثبیؼ ٌُگبم ٍضجت ثب ایي هـیْبى ُنتٌؼ. ثٌبثـایي فّػؿًذ هـیْبى ؿّاًی اؿلت ثنیبؿ صنبك ّ 

 بؿت ُبی اكِبم ّ تلِین هٌبمت امتلبػٍ ىْػ.اف هِ

 

هجل اف ّاؿػ ىؼى ثَ ثغو ٓجی ایي ثنتَ آهْفىی هیغْاُین ىوب ؿا ثب هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی، ثؼْی اف 

 هِبؿتِبی اكِبم ّ تلِین ّ کبؿ تیوی آىٌب کٌین.
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 هؾاّسٍ سّاًی ارتواػی
 

ثَ اكـاػ کوک هیکٌؼ تب  ،ٍؼیّ هٌبثغ چـع تصل هيکال امت کَ ثبالی یؿّیکـػهيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی 

ثـ هْهؼیت ُب ّ صْاػث ػىْاؿ ّ امتـك فای فًؼگی ؿلجَ کٌٌؼ. چٌیي امتـك ُبی ؿّاًی ارتوبػی 

 ثَ هـیْی هقهي تجؼیل ىًْؼ. ی ؿّاًی ثبىٌؼ ّ هوکي امت تؼؿیزب"هیتْاًٌؼ هٌيأ هـیْ

ثؼمت آّؿػى مالهت بؿٍ ػّثامت کَ ثَ ػًجبل  هـارؼَ کٌٌؼٍ  ُؼف هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی تْاًوٌؼ مبعتي 

 ؿّاًی ارتوبػی هیجبىؼ:

 

 

 

 

 

 آًِب اصنبك هیکٌٌؼ کَ  .اهـّفٍ اىغبً فیبػی ػؿ اكـبًنتبى اصنبك ًبتْاًی ّ ػؿهبًؼگی هیکٌٌؼ

 فًؼگی عْػ ًؼاؿًؼ. هـثبًی ُنتٌؼ ّ ُیچ تبحیـی ثـ

 هجْل هیکٌؼ. ىغٌ ُـ چیقی ؿا کَ ثـ مـ اّ ثیبیؼ ػؿ یک ّّؼیت هـثبًی 

  اكـبًِب ثَ عبٓـ هضؼّػیت ُبی كـٌُگی ّ ارتوبػی ّ صْاػحی اف هجیل رٌگ، تزبّفات، ثنیبؿی اف

 هِبرـت ُب ّ ػْاهت آًِب ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ، اصنبك هـثبًی ىؼى هیکٌٌؼ.

 

 :ثبفی هیکٌٌؼًوو هِن ؿا فیـ ػؿ پـّمَ هـثبًی ىؼى ػْاهل 

 

 

 

 

  تب ػؿ ّّؼیت ٍي صبالت مجت ىؼمیبمی اصنبك هـثبًی ىؼى ػاؿًؼ، فیـا ایاف مجت ّّؼیت هـػم 

اىـبل، رٌگِبی هضلی ّ ػّؿاى ػیکتبتْؿی فًؼٍ گی ًوبیٌؼ، هـػم ػؿ ایي ّّؼیت  ُبی هغتلق هبًٌؼ

 ُب ُیچ کبؿی کـػٍ ًویتْاًنتٌؼ.

  تب یک هخبل هـتجٔ ػیگـ ّّؼیت فًبى اكـبى امت: ثـ امبك كـٌُگ ّ مٌت اف آًِب اًتظبؿ هیـّػ

 ى یک ؿكتبؿ آهْعتَ ىؼٍ تضول کٌٌؼ.ثَ ػٌْا ًؼافۀتب ا هطیغ ثبىٌؼ ّ عيًْت ؿا

 

 :اهکبًبت هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی

 تْاًبیی ُبیکوک هیکٌؼ تب اىغبٍی کَ اصنبك هـثبًی ىؼى ؿا هیکٌٌؼ ثب  هؾاّسٍ سّاًی ارتواػی 

 عْػ ػّثبؿٍ هـتجٔ ىًْؼ ّ آًِب ؿا هبػؿ هینبفػ تب ػؿ فًؼگی كؼبالًَ مِن گیـًؼ.

 ؼ تب ػّثبؿٍ ثب جغيی هیتْاًبیهٌقّی اًؼ  ثَ ػالیل هغتلقثـای اىغبٍی کَ  ػیهؾاّسٍ سّاًی ارتوا

 ن ًوبیٌؼ.هبیاؿتجبٓ  عبًْاػٍ ّ ػّمتبى عْػ

 قادر بودن به برقراری روابط خوب 

 قادر بودن به حل اختالفات 

 قادر بودن به استفاده از منابع خود و محیط اطراف خود 

  داشتن زندگی با مفهوم 

 ارزش، سیاست، جنگ، دوران دیکتاتورها(اجتماعی )رسوم،  عوامل 

 رفتار آموخته شده 

 قلیمیا عوامل 
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 اػـاُ ؿا ثب هيکل رنتزْ  مبیـ، رنوی ّ اكنـػگیاؿتجبٓ ثیي اػـاُ  هؾاّسٍ سّاًی ارتواػی

 گـػػ.هيکل هی ثـای هوکٌَ هیکٌؼ ّ ثَ ػًجبل ػالیل اصتوبلی ّ ؿاٍ صل ُبی

 کوک هیکٌؼ تب هٌبثغ ىغٌ کيق ىْػ ّ ثَ ایي تـتیت اىغبً ؿا ثب ًوبٓ  هؾاّسٍ سّاًی ارتواػی

 هْت ىبى ػّثبؿٍ هـتجٔ هینبفػ.

 ثیـّى ؿكت اف هيکالت كبهیلی یب ػیگـ  هیکَ اىغبً ؿاُی ثـایٌُگب هؾاّسٍ سّاًی ارتواػی

 ، کوک کٌٌؼٍ هیجبىؼ.ًویتْاًٌؼُبی ثیي كـػی پیؼا  هٌبفػَ

 

 :شآیٌذ هؾاّسٍف

 ثْرْػ هیآیؼ. ایي ػؿ هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی اؿتجبٓ کوک کٌٌؼٍ صـكَ ای ثیي هيبّؿ ّ هـارؼَ کٌٌؼٍ

پیـّی اف اٍْل عبً ثـهـاؿهیيْػ. هيبّؿ ّ هـارؼَ کٌٌؼٍ  اؿتجبٓ ثـ امبك هِبؿتِبی عبً هيبّؿ ّ

ت هـارؼَ کٌٌؼٍ پیؼا کٌٌؼ. هيبّؿ ؿا ثـای صل هيکالصوبیت کٌٌؼٍ ؿّه ثِتـ ّ  تب ُـػّ ثب ُن مؼی هیکٌٌؼ

ثبیؼ اف تجؼیل ىؼى ثَ یک ًَیضت گـ هْبّت کٌٌؼٍ ّ ًیق ًيبى ػاػى عْػ ثَ ػٌْاى یک ىغٌ ثـتـ 

ثب هيکالتو  وبثلَثـای ه ی ؿاایي امت کَ ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ کوک کٌؼ تب ؿاُهيبّؿ رلْگیـی کٌؼ. ّظیلَ 

 عْة ّ هخجت پیؼا کٌؼ. ثَ یک ؿّه

 

 سّاًی ارتواػی هفيذ اعت؟چشا هؾاّسٍ 

ًیبف ثَ یک ىبُؼ ثـای هب  َػؿ هيبّؿٍ امت. ُوػبهل اؿتجبٓ اًنبًی ثیي هيبّؿ ّ هـارؼَ کٌٌؼٍ هِوتـیي 

اف  یلکَ تزـثَ کـػٍ این، ػاؿین. ػیؼى ّ تزـثَ کـػى ُوؼ ُبیکَ ػؿ فًؼگی هب اتلبم اكتبػٍ یب چیق ُبیچیق

کوک هیکٌؼ تب ىغٌ ػول . ایي ػاصنبمبت عْػ هـتجٔ ىْ ثَهـارؼَ کٌٌؼٍ ٓـف هيبّؿ، کوک هیکٌؼ تب 

اّ ي ىْػ کَ اصنبمبت ّ تزـثیبتی کَ ثـای ّی اتلبم اكتبػٍ امت ّاهؼی ثْػٍ ّ ثبالی فًؼٍ گی هطوی

 حیـات ًبگْاؿ ػاىتَ امت.تب

ثَ  اصبلت اًقّػؿ عبًْاػٍ عْػ هیبى کَ هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ػاؿًؼ، ػؿ ثنیبؿی اف هـارؼَ کٌٌؼٍ گبًی 

ثب  َ ػّه ثکيٌؼ. ایي تزـثیبت هؼوْال"مـ هیجـًؼ. ًویغْاٌُؼ ثبؿ تزـثیبت آًِب ؿا اػْبی ػیگـ كبهیل ث

 ػؿ یک ّّؼیت ثنیبؿ ػىْاؿ. کٌتـّلثـای هخبل: اف ػمت ػاػى ، اصنبك ىـم ُوـاٍ ُنتٌؼ

، ػیْاؿُبی ضظَّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی ثـای چٌؼ لآىٌب ُنتین. ػؿ هيب ٌِبییثب ؿًذ رؼایی ّ اصنبك ت َُو

کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ  فهبًی هلیؼ ّاهغ هیيْػ . هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػیاف ثیي هیـًّؼ ثَ ْٓؿ مضـآهیق رؼایی

اؿتجبٓ اهکبًبت عْػ ػّثبؿٍ  ّ تْاًبیی ُبثَ ُویي هٌْال ثب  هضیٔ ّ ارتوبع عْػ ّ ،ػ تب ثب عْػهبػؿ ىْ

 ّؿٍ ػؿ تاله آى امتین.ّ ایي ُوبى لضظبت امت کَ هب ػؿ رـیبى هيب ثـهـاؿ کٌؼ،

 

 

 

I. هِبؿت ُبی اكِبم ّ تلِین: 

ػؿ ثـعْؿػ ثب کنبًیکَ اف هيکالت ؿّاًی ؿًذ هیجـًؼ هِن ًینت ثلکَ چگًْگی تٌِب ثـهـاؿکـػى اؿتجبٓ 

اؿتجبٓ ًیق هِن امت. هِبؿتِبی هتؼؼػی ّرْػ ػاؿػ کَ کوک هیکٌؼ تب اؿتجبٓ عْػ ثب هـیِ ثـهـاؿکـػى 

موفقیت مشاوره روانی اجتماعی بستگی به مهارت های مشاور و انتخاب درست تکنیک های مداخله 

 روانی اجتماعی دارد.
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 ي ثب تْرَ کـػى ثَ هـیِ ّ ایزبػ ایي اصنبك کَ اّ ؿا ػؿک هیکٌین ّ هیجیٌینُوچٌی ؿا ثِجْػ ثغيین.

  هیتْاًین ثَ ّی کوک کٌین.

ثتْاًین ایي ػؿک ّ اصنبك ؿا ثَ ّی اًتوبل تْاًبیی ایٌکَ ّ ثب هـیِ  ُوذلی اثـافّ هِن تـ اف ُوَ  تـاّل

ػًیبی افّ ؿّىي هتلبّت  ثـػاىتتب ؿا هبػؿ هینبفػ  ػاکتـامت کَ  یهِبؿت هِو ُوؼلی .هیجبىؼ ػُین

ػؿ ربهؼَ اكـبًی ُوؼلی ّیژگی پنٌؼیؼٍ ّ ؿایذ امت فیـا مبعتبؿُبیی  .ػاىتَ ثبىؼ هـارؼَ کٌٌؼٍ یػؿًّ

كبهیلی اهتْبی آى ؿا هیکٌؼ ّ اف آى ُویيَ امتلبػٍ هیيْػ. ػعتـاى ّهتی عبًَ پؼؿی ؿا تـک هیکٌٌؼ ػؿػ 

ّهتی ؿّی پبی عْػ هی اینتٌؼ اًتظبؿات ّالؼیي عْػ ؿا  هبػؿاى ىبًـا اصنبك هیکٌٌؼ. كـفًؼاى ًیق

اصنبك هیکٌٌؼ. ایي اؿلت اصنبك ثنیبؿ هيبثَ ػؿ آًِب ایزبػ هیکٌؼ. ثٌبثـایي آًِب ػًیبی ُیزبًی ػؿًّی 

ػقیقاًيبى ؿا هیتْاًٌؼ ػؿک کٌٌؼ. ایي هِبؿت ُوؼلی ثبیؼ ػؿ ٌُگبم ٍضجت ثب هـارؼَ کٌٌؼٍ كؼبل ىْػ. 

رؼَ کٌٌؼٍ هـاؿ ػُیؼ ّ مؼی کٌیؼ اف لضبظ ُیزبًی ػؿک ّ اصنبك کٌیؼ کَ اصنبمبت عْػ ؿا ثَ ربی هـا

هـارؼَ کٌٌؼٍ ثبالی ىوب چگًَْ تبحیـ هی اًؼافػ. ػؿ ػیي فهبى هيبّؿ ثبیؼ هْاظت ثبىؼ تب عْػ ؿا ثیو اف 

ٌؼ کٌین ًنبفػ. ُوؼلی کـػى ثَ ایي هؼٌب ًینت کَ ثب هـارؼَ کٌٌؼٍ ّ هيکالت ّی عْػ ؿا ُوبً عیلصؼ ػ

)اصنبك ایٌکَ ػؿ ػیي صبلت هـارؼَ کٌٌؼٍ هـاؿ ػاؿین( ػؿ توبم لضظبت ثـای هيبّؿ هِن امت تب هبػؿ 

 ثبىؼ کَ ثیي هـارؼَ کٌٌؼٍ ّ هيکالتو ّ فًؼگی ّ هيکالت ىغَی عْػه كـم هبیل ىْػ.

 

 هِبؿتِبی تْرَ یب ػهت: (1

 . تْرَ ثَ هٌقلَ امبك گْه ػاػى ّ هيبُؼٍ ػول هیکٌؼ 

  عْة ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ، ىوب ؿا ػؿ یک هْهؼیت عْة هـاؿ هیؼُؼ تب ثتْاًیؼ ثَ هـارؼَ ػهت کـػى

 کٌٌؼٍ گْه ػُیؼ یؼٌی ثَ پیبم ُبی کالهی ّ ؿیـکالهی.

 :ؿاٍ ُبی هغتلق ثـای تْرَ ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ ّرْػ ػاؿػ 

aّمؼيت تذى ): 

 هیؼُیؼ کَ هیغْاُیؼ ثب  ّّؼیت ثؼًی ىوب ثبیؼ آفاػ ثبىؼ. ثَ ایي تـتیت ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ پیبم

 هـارؼَ کٌٌؼٍ هَـّف ثبىیؼ. ُیچ ّهت ػمتِبی عْػ ؿا ػؿ رلْی میٌَ ثبالی ُن ًگَ ًؼاؿیؼ. 

 ػؿ چْکی كـّ ًـّیؼ. ّ هنتویوب  ؿّثـّی هـارؼَ کٌٌؼٍ هـاؿ ثگیـیؼ. ػؿ هـکق ثٌيیٌیؼ 

  ـیؼ.ؿّی چْکی ثلٌؼتـ اف چْکی هـارؼَ کٌٌؼٍ ًٌيیٌیؼ ّ صتی پيت هیقعْػ هـاؿ ًگی  

 

 

 :کـػىهِبؿت ُبی هيبُؼٍ  (2

  آالػبت هِوی هیؼٌُؼ ّ پیبم ُبی  ، ژمت ّ صـکبت هـارؼَ کٌٌؼٍتْى ٍؼا ،پْىیؼىٓـف لجبك

بػٍ کٌیؼ تب ػؿک لاصنبك تبى امتًبىی اف تبییؼ ّ یب ؿػ هیکٌٌؼ. اف ػاًو ّ ثَیـت  کالهی آًِب ؿا

 ثِتـی اف هـارؼَ کٌٌؼٍ ػاىتَ ثبىیؼ.

 ؿا ػؿ هْؿػ آًِب اًکيبف ػُیؼ. ػؿک عْػتب َ کٌٌؼٍ ثَ ىوب کوک عْاُؼ کـػ هيبُؼٍ ػهین هـارؼ 

 تب ثبػج هیيْػ  هـارؼَ کٌٌؼٍؿیـکالهی  ثـ ًبُوبٌُگی ّػؼم تْافى ثیي ؿكتبؿ کالهی ّ توـکق

بٓبًَ ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ هٌتول تهیتْاًیؼ هيبُؼات عْػ ؿا ْٓؿ هضاؿفیبثی اف هـیِ آمبًتـ ثبىؼ. 

ُـاك اف گلتٌو ثَ ُـ ػلیلی ؿا کَ  ُبیت ػُؼ تب چیقرـا   هـارؼَ کٌٌؼٍ ؿاامت مبفیؼ.ایي هوکي 

 ثگْیؼ.ػاؿػ، ثَ ىوب 

 .است ی برای نشان دادن حضورتانتوجه به مراجعه کننده راه
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 :ػاػىهِبؿت ُبی گْه  (3

تْرَ کـػى، ػؿیبكت ّ ػؿک  هيتول ثـػاػى گْه  گْه ػاػى تٌِب ىٌیؼى گلتَ ُبی هـارؼَ کٌٌؼٍ ًینت.

 بى هیؼُؼ.ًيػوال" آًـا  هیگْیؼ ّ یبامت کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ  ُبیپیبم 

  ػؿ هْاؿػ فیـ امت:هيتـک ػمتیبثی ثَ یک هْاكوَ ػاػى ُؼف ػؿ گْه 

 ٍؿا ًگـاى هیکٌؼ. چَ چیقُب هـارؼَ کٌٌؼ 

 هـارؼَ کٌٌؼٍ تيْیو ُبی عْػ ؿا چگًَْ تزـثَ هیکٌؼ؟ 

 ایؼ ّ ػؿک کَ گْه ػاػٍ  ًَ گْه هیؼُیؼ ّ ػؿ هْؿػ چیقُبیكؼبالًَ گْه عْاُیؼ ػاػ یؼٌی ُؼكوٌؼا

 .لتگْ هیکٌیؼکـػٍ ایؼ گ

 

 :هِبؿت ُبی اًؼکبمی (4

  

 

 

  هـارؼَ کٌٌؼٍ، ثَ ّی  گبٍ ُبیػیؼ اف ؿا عْػتب ثـػاىت هبػؿ هینبفػ ىوب ؿا هِبؿت ُبی اًؼکبمی

ی هـارؼَ کٌٌؼٍ عْػ ّ مؼی هیکٌیؼ کَ اصنبمی ػؿ هْؿػ ػًیب ىوب ّاؿػ ػًیبی اّ هیيْیؼ .اًتوبل ػُیؼ

 .(ُوؼلی) ثؼمت آّؿیؼ

  ثیيتـ ّ اف ثیي ثـػى هْبّت ّ  یوبػ مبفی، تيْین هـارؼَ کٌٌؼٍ ثـای رنتزْهِبؿت ثـای اػتایي

 .امتتوـکق هجل اف ّهت هِن 

  کٌیؼ، اظِبؿ ًنجت ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ  ؿا ّ پؾیـه عْػ ُوؼلیىوب ؿا هبػؿ هینبفًؼ کَ: ایي هِبؿتِب

عْػ ؿا ثب هِبؿتِبی اًؼکبمی ٍضجت  ،کَ اّ ؿا ػؿک کـػٍ ایؼؿمی کٌیؼ ثـ ثؼّى هؼاعلَ

ثَ هـارؼَ ثؼّى ایٌکَ تضویل کٌیؼ ّ ُوچٌیي کوک هیکٌؼ تب ُؼایت عبٍی ؿا هیتْاًیؼ  ؼُیمبفهبً

 کٌٌؼٍ ثؼُیؼ.

 

 :(Paraphrasing) تاصگْیی

  ثَ صیج ُنتَ اٍلی پیبم هـارؼَ کٌٌؼٍ ػؿک کـػٍ ایؼ، امت کَ ػؿ آى چیقی ؿا کَ یبؿتهِثبفگْیی 

 ثَ فثبى عْػ ثیبى هیکٌیؼ.

 ِبؿت ىبهل تْرَ عْة ّ گْه ػاػى ػهین امت.ارـای ایي ه 

  هْبّت کـػى ثؼّىپؾیـكتٌی ّ ىیٍْ یک هِبؿت کلیؼی امت فیـا ثَ ىوب اربفٍ هیؼُؼ تب ثَثبفگْیی 

 پبمظ ػُیؼ.

 َػّثبؿٍ گْه ػُؼ"  ىوب گلتَ امت ثَ آًچَ ایي هِبؿت ُوچٌیي ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ اربفٍ هیؼُؼ تب ث"

چیقی ؿا کَ ثَ ىوب هٌتول کـػٍ امت، ػؿک ّ ػؿ ٍْؿت ًیبف  ّ ثَ اّ ایي كـٍت ؿا هیؼُؼ کَ

 کٌؼ.الس ٍاتؼؼیل ّ 

  کوک هیکٌؼ تبثبفگْیی: 

 ثـؿمی کٌیؼ. ُبی هـارؼَ کٌٌؼٍ اف گلتَ ؿا ػؿک عْػ( 1

 ؿا ثَ هـیِ اًتوبل ػُیؼ. ًَالػؿک ُوؼ صل پؾیـه ّ هـکقی( کیلیت ُبی 2

 ّی ًيبى هیؼُیؼ کَ ثب اّ ُنتیؼ.ثب اىبؿٍ کـػى ثَ ػجبؿات کلیؼی هـارؼَ کٌٌؼٍ ث َ 

پاسخ دهد به او   اجتماعی-روانی مشاور ننده نیاز دارد تامراجعه کت! است اما کافی نیسگوش دادن مهم 

 از طرف مشاور شنیده شده و درک شده است. تا وی احساس کند که
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ثَ ػمت آالػبت  ،ػؿ هْؿػ ایٌکَ هـارؼَ کٌٌؼٍ چگًَْ ثَ عْػ ّ تيْیو ُبیو ًگبٍ هیکٌؼ( 3

 هیآّؿیؼ.

  عبً ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ رِتروغ آّؿی آالػبت ثؼّى تضویل کـػى. 

  .اػتوبػهبثل ؿاثطَ ایزبػ ( 4

  ب اؿفیبثی اؿتجبٓ ثـهـاؿ کٌین. ایي هّْْع ثبػج هیيْػ کَ ثؼّى ُیچگًَْ هْبّت ّ یثبفگْیی

 هیتْاًؼ ثـای هـارؼَ کٌٌؼٍ ثنیبؿ هِن ثبىؼ.

 

 تاصگْییتشای  ُا ْدسٌُو: 

 َ کٌیؼ.اؿای ،هـارؼَ کٌٌؼٍ گلتَ امتآًچَ اف  ؿا ّاّش ثبىیؼ ّ ػؿک عْػ (1

 ًکٌیؼ.هقاس یب ّ ْػ ًـاًیؼ عاف ّی ؿا هْبّت ًکٌیؼ،  ،اصتـام ثگؾاؿیؼهـارؼَ کٌٌؼٍ ثَ  (2

 گْه ػُیؼ. هـارؼَ کٌٌؼٍ اظِبؿ هیيْػ تْمٔ ثَ ػون اصنبمبتی کَ (3

 .اف کلوبت ّ فثبى عْػ امتلبػٍ کٌیؼ (4

 چیقی ثَ گلتَ ُبی هـیِ اّبكَ ًکٌیؼ. (5

 گلتَ ُبی هـیِ ؿا اؿفیبثی یب تؼجیـ ًکٌیؼ.  (6

 

 :خالفَ عاصی

 

 

 

  َتي ػؿک ىوب اف گلتَ امت توـکق ػاؿػ ّ ىـیک مبع هـارؼَ کٌٌؼٍعالٍَ مبفی ثـ ؿّی چیقی ک

 ؿا ىبهل ًویيْػ. هـارؼَ کٌٌؼٍ

 کَ ثَ گلتَ ُبی هـیِ اًنزبم، یکپبؿچگی ّ ًظن هیؼٌُؼ. اًؼ  ًِبییهلیؼتـیي عالٍَ مبفی ُب آ 

 ثـای هخبل: 

ًنجت ثَ ؿّیَ کَ ػَجبًیت کَ تب کٌْى گلتَ ایؼ، ىوب اصنبك عين ّ  ُبیثب تْرَ ثَ چیق: داکتش

عْػ هوبینَ کـػیؼ ّ ػمت آّؿػُبی  یًٌْ ٌیؼ. ُوچٌیي عْػ ؿا ثبثب ىوب ػاؿًؼ هیکتبى كبهیل ُونـ

 ُویيَ ٌُگبهی کَ ایي عين هْرْػ امت مـػؿػی ُن آؿبف هییبثؼ. عْػ ؿا کوتـ اف ّی هیجیٌیؼ.

 

 :عْال کشدى

 عْاالت تاص: (1

 ؿا تيْین  هـارؼَ کٌٌؼٍثیيتـ  مِوگیـیآالػبت ؿا ػؿیبكت کٌین ّ  ایي مْاالت کوک هیکٌٌؼ تب

 ؼ.هیکٌ

ثب ُونـه ٍضجت هیکٌؼ، ىوب هوکي امت  هيبرـٍ هْؿػ ػؿ هـارؼَ کٌٌؼٍثـای هخبل، یک  

 ثپـمیؼ:

 ىـّع ثَ هيبرـٍ اف هجل  یکٌیؼ چَ اتلبهی هیآكتؼ ّ هؼوْال"ّهتیکَ ثب ُن ىـّع ثَ هيبرـٍ ه

 چَ اتلبهی هیبكتؼ؟

 ىوب ػؿ کزب هيبرـٍ هیکٌیؼ؟ 

 چگًَْ عتن هیيْػ؟ 

بخش های روشن جلسه را به یک روش سازمان یافته کنارهم  تااستفاده از خالصه سازی قادر میسازد 

 یتوانید به آن از بیرون نگاه کنید.مراجعه کننده م قرار دهید. به این ترتیب شما و
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  ًٍپـمیؼ فیـا رْاة ػاػى ثَ آًِب ثنیبؿ ػىْاؿ امت.اهب مْاالت ثنیبؿ گنتـػ 

 .مْاالت ثبف ثـای ىـّع رلنَ هلیؼ ُنتٌؼ، فیـا ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ كْبی ثیيتـی ػاػٍ هیيْػ 

 :عْاالت تغتَ (2

  َثـای  یب "عیـ" هیگْیؼ. ّ ػوؼتب" "ثلیػؿ رْاة آًِب " هـارؼَ کٌٌؼٍایي ُب مْاالتی ُنتٌؼ ک

کبؿ ثـػٍ هیيًْؼ. ثٌبثـایي ثـای عبهْه مبعتي هـیْبًی کَ  ثؼمت آّؿػى آالػبت عبٍی ثَ

 ثنیبؿ پـگپ ُنتٌؼ هلیؼ هیجبىٌؼ.

 .اهکبى تيـیش ػاػى ثَ ایي مْاالت ّرْػ ًؼاؿػ 

 :ىوب هیتْاًیؼ ایي هطلت ؿا ػؿ هخبل فیـ ثجیٌیؼ 

 :ػاػٍ ایؼ؟ ػؿعْامت آیب ثَ ُونـ عْػ گلتَ ایؼ کَ ثـای ایي کبؿ داکتش 

 ٌٍُْفًَ :هشارؼَ کٌٌذ ، ًَ 

 :آیب هیغْاُیؼ ثَ ّی ثگْییؼ؟ داکتش 

 ٍثَ تؼؿیذثلی :هشارؼَ کٌٌذ ، 

 :آیب كکـ هیکٌیؼ اف آى عْىو ًیبیؼ؟ داکتش 

 ٍكکـ هیکٌنثلی :هشارؼَ کٌٌذ ، 

 :آیب ثـای ىوب ٍضجت کـػى ثب اّ مغت امت؟ داکتش 

 ٍُویٌطْؿ كکـ هیکٌنثلی :هشارؼَ کٌٌذ ، 

  کَ هیغْاُیؼ صوبین عبٍی ؿا ثلِویؼ یب هیغْاُیؼ آالػبت اف مْاالت ثنتَ ّهتی امتلبػٍ کٌیؼ

 ثؼمت آهؼٍ ؿا چک کٌیؼ.

 :عْاالتی کَ تا چشا ؽشّع هيؾًْذ (3
كيبؿ ّاؿػ هیکٌٌؼ ػلیل ثیبّؿًؼ یب ػلت کبؿُبی عْػ ؿا ثیبى  هـارؼَ کٌٌؼًٍینتٌؼ فیـا ثَ  هلیؼایي مْاالت 

 کٌٌؼ.

 

 ثپـمیؼ:ثبیؼ مْاالت ؿا ایٌگًَْ  لؾا 

 هغتمين 

 ف کلوبت پیچیؼٍ ّ ًبهلِْم امتلبػٍ ًکٌیؼ.ا

 فؾشدٍ ّ هختقش 

 اعتَبٍی ّ کْتبٍ مْال کٌیؼ.

  ي ىْیؼ کَ رْاة ّی ؿا یتب هجل اف پـمیؼى مْال ثؼؼی هطو کٌيذ تاصگْییسا  هشارؼَ کٌٌذٍپاعخ

 كِویؼٍ ایؼ

 

 

 

 

 :تبحیـات هخجت مْاالت ثَ هْهغ، ّاّش ّ ثبف 

 تب توـکق کٌٌؼ ّ اعتَبٍی پبمظ ػٌُؼ.کوک هیکٌؼ  هـارؼَ کٌٌؼگبى( ثَ 1

 کوک هیکٌؼ تب عْػىبى ؿا ثـؿمی کٌٌؼ هـارؼَ کٌٌؼگبى( ثَ 2

 ( ثَ روغ آّؿی آالػبت کوک هیکٌٌؼ.3

 .سواالت تاثیرات مثبت و منفی خواهند داشت 
 .سواالت به موقع، واضح و باز تاثیرات مثبت زیادی دارند 
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II. کـػى ػؿ تینکبؿ: 

 ( مینتن عؼهبت اّلیَ ٍضی ػؿ اكـبًنتبىBPHSاهکبى کبؿکـػى ػؿ یک تین ؿا کَ اف )  ًظـ هنلک

ُب، ًـمِب، ػاکتـاى ّ  هبثلَ. ایي تین هتيکل اف کبؿکٌبى ٍضی ثینْاػ، هیکٌؼ اؿایَ ىجبُت ػاؿًؼ،

 هيبّؿاى ؿّاًی ارتوبػی امت.

  تب آى ؿا ػاؿػ تْاًبیی ُـ گـٍّ ّظبیق عبً عْػ ؿا ػاؿػ ّ ُوکبؿی ُوبٌُگ ىؼٍ ثیي ایي گـٍّ ُب

 ػؿ تؼاّی هـیْبى هْكن ثبىؼ.

 هیيْػ امتلبػٍ کٌؼ.ػیگـ اؿای کَ تْمٔ گـٍّ ُبی ِبیتُـ گـٍّ ثبیؼ اف ػاًو ّ هِبؿ َ 

  هيْؿٍ ىْػ. عْاُبىي ًینت ثبیؼ اف ػاکتـ هـیِ عْػ هطویّّؼیت رنوی کَ اف هيبّؿی 
 

 :ّیژگی ُبی یک تین

لیت ُبی هيتـک ّ ّْبٓ ثب یکؼیگـ، هنؼ هخل ُوبٌُگ کـػى، اؿتجًتین ّظبیق هيبثِی ػاؿ اػْبی

 ُوکبؿی کـػى.

ثَ ایي تـتیت تین  ـكتیبػ گثبیؼ تین ؿا ػیگـ  اػْبیت ُبی لیًّْوو ُب ّ هن ،وبٌُگ کـػىثـای ُ (1

 ثَ ْٓؿ هْحـ ػول عْاُؼ کـػ.

  ثب ًوو ُب، ػولکـػ ّ هِبؿت ُبی گـٍّ ُبی هتلبّت آىٌب ىْیؼ.ب تثٌبثـایي مؼی کٌیؼ 

  هِبؿت ُب ّ ػاًو توبم تب ًیبفُبی هـیِ ثبىؼ، هِن امت ثبالی ُوبًطْؿ کَ توـکق تین ثبیؼ

 یکزب کٌین.اػْبی تین ؿا 

ثَ توبم ي ىْین کَ هـیْبى ّ كبهیل آًِب هْرْػ ثبىؼ تب هطوی ثیي اػْبی تین ّ ثبثبیؼ  استثاه هذاّم (2

 ًیبفُبی هـیْبى ؿمیؼگی ّ تْرَ ىؼٍ امت.رْاًت 

 ٓاف  یامت. ثَ ایي تـتیت تین ػؿک هيتـک ًظـاتكـآیٌؼ اًتوبل ّ ػؿک آالػبت ّ  ،اؿتجب

 اُؼ آّؿػ.ًیبفُبی هـارؼَ کٌٌؼٍ ثؼمت عْ

  ثٌبثـایي تین ثبیؼ ْٓؿ هٌظن ثَ هٌظْؿ ثضج کـػى ّ کوک ثَ یکؼیگـ ثـای تؼاّی هـیْبى

 رلنبتی ػاىتَ ثبىٌؼ.

 ُ ،ْیت تین ّ اؿفه ارتوبػی اؿتجبٓ ؿّیبؿّی ًجبیؼ ًبػیؼٍ گـكتَ ىْػ فیـا اػتوبػ، اصتـام

 یکؼیگـ، ُوَ ػؿ ایٌزب ثْرْػ هیآیٌؼ. آىٌبیی ثب ؿّه کبؿ

 اف ػمت هیؼٌُؼ هیتْاًٌؼ  ؿا ثب کبؿ ػیگـاى کبؿ هیکٌٌؼ ّ اؿتجبٓ عْػ ٌِبییت کَ ثَ اػْبی

 حـیت توبم تین ؿا کبُو ػٌُؼ.هْ

 ّاّش ثبىؼ. بیؼ کبهال"ُبی کبؿی ثليت ّْتمغين هغؿّه  (3

 ؿا ایزبػ هیکٌؼ ّ ُـ  یکبؿی ؿّىٌ ّل اًزبم چَ کبؿی امت كْبْنی هنػاًنتي ایٌکَ چَ ک

 تب کبؿ عْیو ؿا ثَ ػهت اًزبم ػُؼ. نبفػّ هکلق هی ػْْ تین ؿا هبػؿ

 تمام این مهارت ها باید به خوبی تمرین شوند.

 .طبیعی استفاده شوند د مشاوره آنها باید به طور کامال"در فرآین

 در یک ترکیب درست استفاده کنید.مهم این است که از آنها 
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 اختالالت سّاًی ؽایغ
 

I. افغشدگی: 

ّهتی کَ  ػالهگی کٌؼ هغٍَْب"ُـ کل ػؿ فًؼگی هوکي امت گبُگبُی اصنبك ؿوگیٌی ّ یب ثی 

ًْؿهبل فًؼگی امت.  رقاف ػمت ػاػى یک ػقیق(. ایي  هخال") ىغٌ چیق هِوی ؿا اف ػمت هیؼُؼ

جبىؼ. ثَ ایي هیيًْؼ کَ هتَق ثَ اًؼٍّ ّ افػمت ػاػى لؾت هی ْییاىغبً هَبة ثَ هـ "ثؼْب

اًنبى ؿا هَبة ّ رنن  ّ اكکبؿهقاد ثْػٍ کَ  یؿّاً ْییک هـیی هـیْی اكنـػگی هیگْیٌؼ. اكنـػگ

ٓـف تلکـ ًنجت ثَ کَ ىغٌ ًنجت ثَ عْػ ػاؿػ ّ  لت ثبالی عْؿػى ّ عْاثیؼى، اصنبمیي صبینبفػ. اهی

 یْیک هـیي یجبىؼ. اویً الت ػبػیبػؿ ص هبًٌؼ اصنبك ؿن ّ اًؼٍّ اكنـػگی ـ ػاؿػ.یتبح بیعْػ ّ اى

ًيبًَ ّؼق ىغٌ  یوبؿیي ثیتْاًؼ هبًٌؼ ػیگـ هـیْی ُب ثبػج ؿًذ اًنبى گـػػ. اهیثْػٍ کَ  یویصو

ىبیغ تـیي اعتالل ؿّاًی امت کَ ػاکتـاى ػؿ کلیٌیک ُبی هـاهجت ُبی اّلیَ ثب آى هْارَ  ینت. اكنـػگیً

ؼ. ایي هـیْی اؿلت هقهي هیيْػ ّ ػولکـػ ًْؿهبل ىغٌ ؿا هغتل هیکٌؼ ّ ثبػج ػؿػ ّ ؿًذ هیيًْ

 هـیِ ّ كبهیل ّی هیيْػ.

 

 :کليٌيکیتظاُشات . 1

ؼؿػی ثَ هـاکق ٍضی هـارؼَ هیکٌؼ. ربًّ  یعنتگی، مـػؿػ هؼوْال" رنویاػـاُ ثب  هـیِ اؿلت

تيغیٌ کـػ. ػؿ اكـبًنتبى هـػم رنوی اػـاُ  ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىیؼ کَ اكنـػگی ؿا ًویتْاى ثـ امبك

اف کلوبت هغتللی ثـای تيـیش اكنـػگی امتلبػٍ هیکٌٌؼ ثَ ُویي عبٓـ ػاکتـاى ثبیؼ ثب آًِب ػؿ مبصَ ای کَ 

 کبؿ هیکٌٌؼ آىٌب ثبىٌؼ. ػالین ىبیغ اكنـػگی ثـ امبك اُویت آًِب ثَ تـتیت فیـ هیجبىٌؼ:

  ّ اكنـػٍهقاد ؿوگیٌی 

 ُوَ کبؿُبالهَ ّ لؾت ػؿ ى ػاف ػمت ػاػ 

  عنتگی یب ًؼاىتي اًـژی 

 گٌبٍ ثیو اف صؼ ثی اؿفه ثْػى ّ اصنبك  اصنبك 

 ػؿهبًؼگی ّ ًباهیؼی 

 عْػکيی، تاله ُبی عْػکيی اكکبؿ 

  ،مضـعیقیثی عْاثی یب عْاة ثیو اف صؼ 

 یب تِیذ کٌؼی ؿّاًی صـکی 

 اف ػمت ػاػى اىتِب ّ کبُو ّفى 

  یـی گتوـکق ّؼیق ّ هيکل ػؿ تَوین 

  عين ًنجت ثَ اػْبی كبهیل ّ ػیگـاى 

  ُػیؼٍ هیيْػ. اّطـاة ًیق هکـؿا"اػـا 

 

 :اػـاُنت اگـیً یىغٌ هجتال ثَ اكنـػگ

  کوتـ اف ػُّلتَ( ػّام ثبىؼکن( 
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 اف  یبؿیتْاًؼ ثنهی ًقػیکبىاف  یکیثؼؼ اف هـگ ىغٌ ؿن ّ اًؼٍّ ثبىؼ:  ًْؿهبلرـیبى اف  یثغي

ىؼى  یػؿ ٍْؿت ْٓالًاهب  نت.یً یاكنـػگ یْیي هـیکي ایبىؼ لاػـاُ ؽکـ ىؼٍ كْم ؿا ػاىتَ ث

 ل ىْػ.یتجؼ یتْاًؼ ثَ اكنـػگهی

  يْػ، هوکي امت هیک كـػ هِبرـ یکَ یفهبً ؼ ثبىؼ:یرؼ ّؿآامتـك ّّؼیت ػکل الؼول ػؿ هوبثل

ؼ یق ًبپؼیاػـاُ ً یاًػْاهل كيبؿ ؿّي ؿكتي یاف ثثب ّ  ػیؼٍ ىْػ یاػـاُ كْم ثَ ٍْؿت هْهت

 ـػًؼ.گهی

 

عطـ: اكنـػگی ػؿ كبهیل، فًؼگی کـػى ػؿ یک هضیٔ ًباهي، اف ػمت ػاػى یکی اف ُ ثَ ّهؼـاىغبً 

هيکالت ؿّاًی ، الکِْلتـیبک، ُـّییي ّ  هغٍَْب" هْاػ ًيَ آّؿبى ًقػیک، مْهَـف ثنتگ

هـیْی تِؼیؼ کٌٌؼٍ فًؼگی یب رنوی هيکالت هبلی، هيکالت كبهیلی یب ثیکبؿی، هـیْی هبًٌؼ  ارتوبػی

آیٌؼٍ ّ ػًیب، هـیْی ُبی  ،هٌلی ػؿ هْؿػ عْػاكکبؿ ، ثَ ػیگـاى هقهي، عزبلتی ثْػى یب ّاثنتَ ثْػى

عبًْاػٍ یب ؿٌُوبی هـقی، هـیْی پبؿکیٌنْى، ػّاُب هخل ػّاُبی مکتَ هـکقی هخل ػَجی مینتن 

 .ػّاُبی كيبؿ عْى ثبال ّؿیـٍ

 

 :دس هشداى یّ افغشدگدس خاًن ُا  یافغشدگ

تلبّت هغتلق ثَ ىوْل تْاًؼ ثب ػْاهل هی ي هّْْعیجبىؼ. اهیيتـ یَ هـػاى ثًنجت ثػؿ فًبى  یاكنـػگ

هیتْاًؼ ثب جبىؼ( ّ هِوتـ اف ُوَ هی تــیت پؾیآم یک عبًن ثَ اكنـػگی پل اف ّالػت) یکیْلْژیث یُب

 .هـتجٔ ثبىؼّ عيًْت كبهیلی  یّ كـٌُگ یارتوبػ یت ُبیهضؼّػهبًٌؼ ػْاهلی 

 یثَ اكنـػگ فیبػی یهـػُب ًِنآثب جبىؼ. هیًظـ ثَ عبًوِب کوتـ  یة ىؼى هـػُب ثَ اكنـػگاصتوبل هَب

هْاػ ًقػ هـػاى ثَ مْامتلبػٍ اف  یيْػ. ثؼْب اكنـػگویػؿ هـػاى ىٌبعتَ ً یيًْؼ. اکخـا اكنـػگهیهجتال 

ت یَجبًت ّػیت تغـىًقػ هـػاى ثَ ٍْؿ يْػ. ثؼْی اّهبت اكنـػگیهیالکِْل هٌزـ ب یّ  ًيَ آّؿ

 اثـافکٌؼ. غْاُؼ آًِب ؿاویـا کَ هـػ ًیيًْؼ فهیپٌِبى  یؼهیيْػ ّ اصنبك اًؼٍّ ّ ًباهیهيبُؼٍ 

 

 اؿ ّ تذاّی ُای خْد سا داسد. خاػشاك آى ُش ًْع ّ ّرْد داسد  افغشدگی اًْاع هختلف

 

 اؽکال ؽایغ ػثاستٌذ اص:

 

تبحیـات هـیْی ثـ  ک هیکٌؼ تبهـیِ کوکَ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ثَ : اكنـػگی علیق ّ هقهي

هَبة ىؼى ثَ  ثلٌؼاىغبٍی کَ اكنـػگی علیق ػاؿًؼ ػؿ عطـ  .ػُؼؿا کبُو اّ كؼبلیت ُبی ؿّفاًَ 

 اكنـػگی ىؼیؼ ُنتٌؼ.

 

، اف ػمت گیٌیىبهل اصنبك ؿو اػـاُ : ایي ًْع اكنـػگی ثیو اف ػّ ُلتَ ػّام هیکٌؼ.اكنـػگی ىؼیؼ

اصنبك ّ اؿفه ثْػى اصنبك ثی  ّ اف آى لؾت هیجـػ کَ ىغٌ هجال" ُبیلؾت ػؿ كؼبلیت  ػاػى ػالهَ یب

 جبىؼ.هیگٌبٍ 



11 
 

توـکق ىْػ. هيکالت ػؿ  ی، تـییـ ػؿ اىتِب، عنتگی ىؼیؼ ّایي ًْع اكنـػگی هوکي امت ثبػج ثی عْاث

 .اكقایو هیؼُؼ اكنـػگی ىؼیؼ عطـ عْػکيی ؿا

 

ىکل  ،ثؼؼ اف ّالػت ثؼْی اف هبػؿاىُلتَ  ایي ىبیغ امت کَ چٌؼ ؿّف تب چٌؼ اكنـػگی ثؼؼ اف ّالػت:

اّطـاة،  هبًٌؼ ؿوگیٌی، عين، ىؼیؼیاػـاُ ؿا تزـثَ کٌٌؼ. گبُی هبػؿ ؿّاًی علیلی اف ًبؿاصتی 

 .ؿا تزـثَ هیکٌؼ کَ ثَ آى اكنـػگی ثؼؼ اف ّالػت هیگْیٌؼاؿفه ثْػى ّ ثی  تغـىیت

 ػالین ىبیغ آى ػجبؿتٌؼ اف:

  ػّاهؼاؿاكنـػٍ هقاد 

 گـیَ  ُزوَ ُبی 

 اف ػمت ػاػى ػالهَ ػؿ كؼبلیت ُبی لؾت ثغو 

  عْاة، اىتِب، اًـژی ّ توـکقىیٍْ تـییـ ػؿ 

  هؼم فػى یبتکبى عْؿػى اف هجیل هبًؼى ػؿ ثنتـ،  كؼبلیت ؿّاًی صـکیکبُو یب اكقایو ػؿ 

  گٌبٍ ّ اكکبؿ عْػکيیاصنبك ، اؿفه ثْػىاصنبك ًباهیؼی، ثی 

 ٓلل ػؼم ؿمیؼگی ثَ یب لبیتثی کػؿ هْؿػ هبػؿ  یؼئهتقا اكکبؿی 

 

ّ ثـمبهبت ػ ثلکَ : یک ىکل ىؼیؼ اكنـػگی امت کَ ًَ تٌِب اػـاُ اكنـػگی ؿا ػاؿاكنـػگی مبیکْتیک

عْػىبى ًینت یب ایٌکَ  افایي هـیْبى ُؾیبًی هیيًْؼ یب هؼتوؼًؼ کَ اكکبؿىبى  ُؾیبًبت ًیق ػاؿػ. اؿلت

ایي ًْع  ٌکَ آًِب کبؿ، پْل ّ مالهت عْػ ؿا اف ػمت ػاػٍ اًؼ.یب ایّ  ثغْاًٌؼػیگـاى هیتْاًٌؼ اكکبؿ ىبى ؿا 

ًیبف ػاؿػ تب ّهتی کَ ػالین  ّؼ اكنـػگی ی مبیکْتیک ّتػّاُبی آًتطجین ُوقهبى ثَ اكنـػگی 

 .مبیکْتیک اف ثیي ثـًّؼ

 

ت . ثؼْی اف هـػم هوکي امػاؿًؼاكنـػگی ّ هبًیب ػْػ کٌٌؼٍ  ی: ایي هـیْبى ػّؿٍ ُباعتالل ػّ هطجی

 .یب ثـ ػکل آىاكنـػگی ؿا هجل اف ػّؿٍ هبًیب ػاىتَ ثبىٌؼ ّ چٌؼیي ػّؿٍ

 کٌیؼ.ًگبٍ ثغو اعتالل ػّ هطجی ؿا ثـای تؼاّی 

 

 خطشات احتوالی:. 2

فیبػی ثـای هـیِ هَبة ثَ اكنـػگی ّرْػ ػاؿػ اف هجیل تاله ثـای عْػکيی، اعتالٓبت عطـات ّ 

، اًقّا، ػّؿٍ ُبی هبًیب ّ هـیْی الکِْلیب  آّؿ هْاػ ًيَثیکبؿی، هيکالت اؿتجبٓی، مْهَـف 

 .رنوی

 

 ؿّاًی ارتوبػی ؿاثطَ هتوبثل ّرْػ ػاؿػ:كيبؿُبی ثیي اكنـػگی ّ 

 ؿّاًی ارتوبػی هیتْاًٌؼ هٌزـ ثَ اكنـػگی ىًْؼ. ُبیكيبؿ (1

 ؿّاًی ارتوبػی ىْػ. كيبؿُبی اكنـػگی هیتْاًؼ ثبػج اكقایو (2
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 كنـػگی اؿتجبٓ ػاؿًؼ ػجبؿتٌؼ اف:ؿّاًی ارتوبػی ىبیغ کَ ثب اكيبؿُبی 

 كبهیلی، هيکالت اؿتجبٓی هٌبفػبت 

 ثیکبؿی یب اف ػمت ػاػى ىـل 

 هيکالت ػؿ هضل کبؿ 

 هيکالت هبلی 

 

 :. هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی3

 :هوکي امت هيبُؼٍ ىْػ هخال"هتؼؼػی ـییـات ت ،هؼبیٌَ هـیِ صیي

 َثَ عْػ ػؼم تْر 

 کبُو گلتبؿْىَ گیـی ّگ 

  تِیذؿّاًی صـکی ّ گبُی كؼبلیت ُبی کٌؼی 

  ،اؿفه ثْػىگٌبٍ ّ ثی اصنبك اصنبك ًباهیؼی، ػؿهبًؼگی 

 آؿفّی هـگ یب اكکبؿ عْػکيی 

  َیّ اىکـیقگبُی گـی  

 ٍػیؼگبٍ هٌلی ًنجت ثَ عْػ، ػًیبی آـاف ّ آیٌؼ 

  اكنـػٍهقاد 

 توـکق ّؼیق 

 

 .اًکبؿ هیکٌٌؼ ی ؿایب ًباهیؼ یؿوگیٌاصنبك اكـاػ اكنـػٍ ثؼْی 

 کَ صبل آًِب عْة امت صتی اگـ اتلبم ثؼی ثـایيبى اكتبػٍ ثبىؼ. ػؿ ػُْ اؿلت  ت ثگْیٌؼهوکي ام

آًوؼؿ اكنـػٍ ثبىٌؼ کَ کوتـ هوکي امت ػیگـ ایي اكـاػ اف هيکالت رنوی ىکبیت هیکٌٌؼ. هـیْبى 

 ُنتٌؼ. عْػکيیرؼی آًِب ػؿ هؼـُ عطـ  "ثؼْب. ثبهی هیوبًٌؼ ثبىٌؼ ّ عبهْه ػاىتَ ىکبیت

 

 :ـ. تؾخي4

 ػؿ هـاهجت ُبی اّلیَثب ىکبیبت رنوی ثَ ػٌْاى ىکبیت كؼلی ىبى  کَیْبى اكنـػٍ هـ كیَؼ 50هؼوْال 

هيکل عْػ ؿا ُوـاٍ ثب ثبهی هیوبًٌؼ. صؼّػ ػّ مْم هـیْبى اكنـػٍ  تيغیٌ ًبىؼٍهـارؼَ هیٌوبیٌؼ، 

ثـای تيغیٌ اكنـػگی هِبؿتِبی هنلکی  بثَ ایي تـتیت ػاکتـ ثبیؼ هزِق ث هیکٌٌؼ،َ اؿایرنوی اػـاُ 

 ثبیؼ ثـای توبم هـیْبى اًزبم ىْػ. كقیکیثبىؼ. هؼبیٌَ 

  کوغًْی ّؿیـٍػؿهیَ کبُو كؼبلیت ؿؼٍ ُبی هقهي،  یاف هجیل مـػؿػرنوی هـیْی ، 

  ،ٍهْاػ ًيَ  مْهَـفاعتالالت ؿّاًی اف هجیل اعتالالت اّطـاثی، هيکالت رنوی تيـیش ًيؼ

 .آّؿ

 كنـػگی کوک هیکٌٌؼ:فیـ ثَ تيغیٌ اػوؼٍ مْاالت 

 اهیؼی ؿًذ ثـػٍ ایؼ؟ّهبت اف اصنبك ؿن، اكنـػگی یب ًبػؿ ٓی هبٍ گؾىتَ آیب اؿلت ا 

  ؿًذ ثـػٍ ایؼ؟ ،ثی ػالهگی یب لؾت ًجـػى اف اًزبم کبؿُبػؿ ٓی هبٍ گؾىتَ آیب اؿلت اّهبت اف 



12 
 

رنتزْ كنـػگی ؿا اػیگـ اػـاُ ، ػاکتـ ثبیؼ هخجت ثبىؼاگـ رْاة ُبی هـیِ ثَ یکی اف مْاالت كْم 

ؼ ّ ػاکتـ ػؿ هْؿػ تيغیٌ هْرْػ ثبى کلیٌیکیلینت ىؼٍ ػؿ تظبُـات ػـُ  5کٌؼ. اگـ کوتـ اف 

 ؿارغ ىْػ.ثبیؼ ثَ هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی ، هـیِ ثـای اؿفیبثی ثیيتـ ًجبىؼي هطوی

 

 :تذاّی افغشدگی. 5

هیتْاًٌؼ اف  هـیْبى اكنـػٍ. اّلیَ هبثل تؼاّی ُنتٌؼٍضی اکخـ هـیْبى ػؿ کلیٌیک ُبی هـاهجتِبی 

. ثَ ػٌْاى یک ثجـًؼمْػ  ّؿیـٍهؼاعالت ػؿهبًی هغتلق هبًٌؼ تؼاّی ػّایی، هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی 

 هیجبىؼ.ّ ؿّاًی ارتوبػی ثِتـیي ّ هْحـتـیي تؼاّی اكنـػگی ىبهل تـکیجی اف هؼاعالت ػّایی  ،اٍل

ـی اف کبُو تْاًبیی ُب ثـای صل هيکل، پیيگیاكنـػگی، ػلل، تيغیٌ، تؼاّی، اػـاُ ػاکتـاى ثبیؼ 

 ؿا ثَ هـیْبى آهْفه ػٌُؼ.ػْػ ّ اُویت تؼویت تؼاّی 

 

 :ًی ارتواػیهذاخالت سّا

 ثؼؼ اف ایٌکَػؿ اىکبل ىؼیؼ اكنـػگی  صتی ػؿ ثنیبؿی اف هْاؿػ هْحـ ُنتٌؼ. هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی

هؼاعالت ؿّاًی . رتوبػی هلیؼ ّاهغ هیيْػ، هؼاعالت ؿّاًی ایبثؼیاكنـػگی ثب ػّا ثِجْػ هاػـاُ 

ػّایی تؼاّی تـکیت کـػى ارتوبػی تؼاّی اًتغبثی ػؿ اكنـػگی علیق ّ هتْمٔ ُنتٌؼ. ػؿ هْاؿػ هيکلتـ 

 ثِتـیي کبؿ امت.ّ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی 

کَ  ّظیلَ ػاکتـ ًینت ّلی ثنیبؿ هِن امت کَ توبم کبؿکٌبى ٓجی ثؼاًٌؼهيبّؿٍ صـكَ ای ػؿ صبلیکَ 

ًگـه ّ ؿّه ٍضجت کـػى آًِب تبحیـ هِوی ثـ هـیِ ػاؿػ. ىغَی هَبة ثَ اكنـػگی كکـ هیکٌؼ کَ 

ّ ّّؼیت ّی ُـگق تـییـ ًغْاُؼ کـػ. هِن امت ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىین کَ ایي ػویؼٍ هـیِ یکی هقاد 

 امت. ّی هـیْیاػـاُ اف 

هیکٌٌؼ. ایي هِن  ٌِبییاصنبك ت ىؼیؼا"اؿػ صتی ّهتیکَ اكـاػ فیبػی ػؿ آـاكيبى ّرْػ ػهـیْبى اكنـػٍ 

ىغٌ اكنـػٍ ثؼاًؼ ػیگـاى اف  تب کٌؼهیامت کَ اًقّا ٓلجی ّ گْىَ گیـی هـیِ ؿا کن کٌین. ایي کوک 

 .کٌین ىبهلاّ صوبیت هیکٌٌؼ. ایي ثؼاى هؼٌبمت کَ ثبیؼ اػْبی كبهیل ؿا ًیق ػؿ تؼاّی 

 

 ج هـاؿ عْاٌُؼ گـكت.هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ػؿ ػیگـ ثغو ُب هْؿػ ثض

 اف هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ػؿ ٍْؿت ّرْػ ُـ یک اف ىـایٔ فیـ ثبیؼ امتلبػٍ ىْػ:

 .اكنـػگی ىؼیؼ ًینت 

 .اػـاُ مبیکْتیک ّرْػ ًؼاؿػ 

 ػبهل امتـك فای ؿّاًی ارتوبػی هيغٌ ّ ّاّش هْرْػ امت.یب چٌؼیي  یک 

 .پبمظ هجلی ثَ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی هخجت ثْػٍ امت 

 ؼهبت هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ػؿ ػمتـك هـاؿ ػاؿًؼ.ع 

  ّرْػ ػاؿػ. ػّاُبی ّؼ اكنـػگیهْبػ امتطجبة ٓجی ثـای 

 ثِجْػی صبٍل ًيؼٍ امت. ٌِبییثب تؼاّی ػّایی ثَ ت 

 .ىـایٔ ؿّاًی ارتوبػی پیچیؼٍ ای ّرْػ ػاؿػ 
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ّؼ ػّاُبی رؼیؼ  ؼ.ثـای تؼاّی اكنـػگی ثنیبؿ هلیؼ ُنتٌ ػّاُبی ّؼ اكنـػگی: تذاّی تيْلْژیکی

کَ ػؿ ػمتـك هـاؿ ػاؿًؼ ثَ ْٓؿ چيوگیـی ػْاؿُ ربًجی کوتـی ػاؿًؼ. ػؿ کل تلبّت اًؼکی  اكنـػگی

ثبیؼ ثب تْرَ  ػّاُبی ّؼ اكنـػگی ّرْػ ػاؿػ. ػّاُبی ّؼ اكنـػگیػؿ هیقاى تبحیـ گؾاؿی ػؿ ثیي اًْاع 

 ثَ ىـایٔ فیـ تزْیق ىًْؼ:

 امت.هقهي یب ػْػ کٌٌؼ ،اكنـػگی ىؼیؼ ٍ 

 .ػالین مبیکْتیک هْرْػ امت 

 .تبؿیغچَ كبهیلی اكنـػگی ّرْػ ػاؿػ 

 

 ىبهلاكـبًنتبى ػّاُبی فیـ امبمی  اػّیَفیبػی ػؿ ػمتـك هـاؿ ػاؿًؼ. ػؿ لینت  ػّاُبی ّؼ اكنـػگی

 اًؼ:

 مَ صلوَ ای امت ّؼ اكنـػگیهیلی گـام( یک ػّای  25ّ  10تبثلیت ُبی ) آهی تـیپتیلیي (TCA .)

، عیـگی ؿّیت، هجْیت، چـعیربًجی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف: عيکی ػُبى، عْاة آلْػگی، مـ ػْاؿُ 

ثؼؼ اف چٌؼیي ؿّف اف  ػؿ اثتؼا ّرْػ ػاؿًؼ ّ هؼوْال" . ایي ػْاؿُتجْلهيکالت  ّ ثطٌی ًبآؿاهی

 ثیي هیـًّؼ. ػْاؿُ ربًجی ثبیؼ ثـای هـیِ ّ كبهیل ّی تيـیش ػاػٍ ىًْؼ.

 ْل( یک هیلی گـام کپن 20) كلْکنتیيSSRI ـّتًْیي( ّ یم ػّثبؿٍ امت )هِبؿ کٌٌؼٍ اًتغبثی رؾة

ػْاؿُ كلْکنتیي امت یکی اف  ثیغْاثی ػْاؿُ ربًجی کوتـ ّ علیلتـی ػاؿػ. ثَ عبٓـایٌکَ

 .تزْیق هیيْػ ّاصؼ اف ٓـف ٍجش ّ ثَ ٍْؿت ػّف تـریضب"

 بٍ امت.ه 6صؼّػ  ػّاُبی ّؼ اكنـػگی هؼت تؼاّی ثب 

  ؿا ثب ُن تزْیق ًکٌیؼ. ّؼ اكنـػگیػّ ػّای 

 هیلی 10-5 ًیق ّرْػ ػاؿػ یک ثٌقػیبفپیي هخل ػیبفپبمثیغْاثی هيکالت  ّ ثبؿف ٌُگبهیکَ اّطـاة 

ًینت( ؿا هیتْاى ثـای چٌؼ ؿّف  اػّیَ امبمیلینت  ىبهلهیلی گـام،  0.5-0.25) گـام یب الپـافّالم

 تزْیق کـػ.

 

 ثـای ػاکتـاى ثنیبؿ هِن امت کَ ثؼاًٌؼ:

اكنـػگی تبحیـی ًؼاؿًؼ. آًِب كؤ هـیِ ؿا ثب کبُو ثیغْاثی ّ کن کـػى پبم ّ آلپـافّالم ثـ عْػ ػیبف .1

 هْهتی اّطـاة آؿام هیکٌٌؼ.

ـ امت کَ اػتیبػ عطـ فیبػی ّرْػ ػاؿػ کَ هـیِ ثَ آلپـافّالم ّ ػیبفپبم هؼتبػ ىْػ. ایي ّظیلَ ػاکت .2

 ؿا ایزبػ ًکٌؼ!

  تؼاّی ىًْؼ ّ مپل اكنـػگی تؼاّی  اّل هـیْی رنویبیؼ ؿػ، ثّرْػ ػارنوی ٌُگبهیکَ هـیْی

ثنیبؿی ثب اكنـػگی اتلبم هی اكتٌؼ. ػؿ چٌیي رنوی ىْػ. ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىیؼ کَ هـیْی ُبی 

اكنـػگی ثَ ػٌْاى تيغیٌ اّلیَ  ثبیؼ تؼاّی ىًْؼ. ّهتی کَرنوی هْاؿػ ُن اكنـػگی ّ ُن هـیْی 

 ػگی ؿا تؼاّی کـػ.هؼًظـ هـاؿ گیـػ پل ثبیؼ اثتؼا اكنـ
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 يیلیپتیتـ هیثب آ یاكنـػگ یؿٌُوْػ تؼاّ

کنـی  ػّ ػّف م ػؿ ؿّف ثَ ٍْؿتاگـ یلهی 75 یال 50ي ثَ هوؼاؿ یلیپتیتـ هیآ یی: ػّف اثتؼا1هـصلَ 

 ػاػٍ ىْػ.

، ػّف ؿا هیتْاى ثَ اگـ هْحـ ّاهغ ًيؼٍ ثْػ ثی کٌیؼ،تبحیـات آًـا اؿفیب ک ُلتَی: ثؼؼ اف 2هـصلَ 

 150ب ی م ػاػٍ ىْػ ّاگـ لیهی 100گـم ّ اف ٓـف ىت یلهی 50 اف ٓـف ٍجش ،م اكقایو ػاػایلیگـه150

 کزب اف ٓـف ىت ػاػٍ ىْػ.یم اگـ یلهی

 يْػ:هیتؼْیِ ي یي ػّا ثَ كلْکنتیل ای: ػؿ صبالت ؽ3هـصلَ 

 ؼ.یـ ًٌوبیتبحُلتَ ي ثؼؼ اف ىو یلیپتیتـ هیُـگبٍ آ -

ّغبهَ ب ی(،ٍـع ّ هلجیـًْؿهبل یّافُبی ؿآب یهلجی ّ هٌظن ـیى ؿبٍ اهـاُ هلجی )هخال ّـثبُـگ -

 پـّمتبت ػاىتَ ثبىؼ.

 مبل ثبىؼ. 65ِ هني تـ اف یهـ -

 ل اعت:یي لشاس ريليپتیتش هیآ یػْاسك راًث

  عنتگی -

 ي ػُ یعيک -

ي یاػؿ  .یـ ػُؼیتـ و ؿایت عْینتبػٍ ّّؼیا ثًَينتَ  ؼٍ یبیعْاثصبلت  کَ ىغٌ افهیٌُگب یمـچـع -

 عْاُؼ کـػ. یموْٓ كيبؿ عْى اصنبك مـچـع اف مجتٍْؿت 

 ت یهجْ -

 عیـگی ؿّیت -

 يیتْمٔ كلْکنت یاكنـػگ یؿٌُوْػ تؼاّ

 ػاػٍ ىْػ.م ػؿ ؿّف اگـ لیهی 20ي ی: کپنْل كلْکنت1هـصلَ 

 .ؼیو ػُیم اكقااگـ لیهی 40ػّف ؿا ثَ  ؼیـ ًٌوبیثؼؼ اف مَ ُلتَ تبح 1ُـگبٍ ػّف هـصلَ : 2هـصلَ 

 ل امت:یي ىبهل هْاؿػ ؽیكلْکنت یػْاؿُ ربًج

 ثیغْاثی -

  یػلجؼ -

 امتلـاؽ -

 اصنبك اّطـاة  -

 کبُو ػولکـػ رٌنی  -

  یمـػؿػ -

 امِبل  -

کیکْتیمب یاكنـػگ یؿٌُوْػ تؼاّ  

ؼ.یي ثؼُیؼیپـ یثّ  (گـم لیهی 5) ؼّلیُبلْپـٍ ثب اُوـي ؿا یلیپتیتـ هی: آ1هـصلَ   

 

  ذ؟داکتش چَ کاس هيکٌ

 یبثی:اؿف. 1

  اكنـػگی اػـاُثـؿمی 

  اػـاُثـؿمی ىؼت 

 ٍػّؿٍ ُبی هجلی هـیْی، هؼت ّ تؼاّی ُبی ػؿیبكت ىؼ 
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  ؿّاًی ارتوبػیكيبؿُبی ثـؿمی 

  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ اػـاُتبحیـ 

  ّ كبهیلُوکبؿی صوبیت 

 آالػبت ػؿ هْؿػ:ّؿی آاف ُوَ روغ  هِوتـ

 اكنـػگی ػؿ كبهیل 

  رنویهـیْی ُبی 

 لبػٍ اف ػّاُبامت 

  الکِْلهخل تـیبک، ُـّییي ّ  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 ىغَیت هـیِ هجل اف ىـّع هـیْی 

 تـییـات ػؿ فًؼگی ىغٌ هجل اف اكنـػگی 

 عطـ عْػکيی ّ یب تالىِب ثـای عْػکيی 

 امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

 توبیل ثـای پؾیـه تؼاّی 

 

 َ:ّهتی اًزبم هیيْػ ک مطش ثبالتـثَ اؿربع . 2

  ُنتٌؼ.ػؿ صبل اكقایو  اػـاُىؼت 

  عْػکيی ّرْػ ػاؿػ. ثلٌؼعطـ 

  ّرْػ ػاؿػ.رنوی هتـاكن هـیْی 

 هْحـ ًجْػٍ امت. هؼاعالت ػؿهبًی 

 ُمبیکْتیک ّرْػ ػاؿًؼ. اػـا 

 

 .آهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿٍ:3

  ػْاهل ، هؼت ّ تـییـات آًِب ػؿ ٓی فهبى، اػـاُآهْفه هـیِ ّ كبهیل ّی ػؿ هْؿػ ٓجیؼت

ؿّاًی ارتوبػی، ػْاهت آى، عطـ عْػکيی، هنبیل تؼاّی، تؼویت تؼاّی، كيبؿُبی عطـ، وبلی اصت

. هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی اگـ هـیْی علیق یب هتْمٔ ثبىؼ ّ اف آى ػْػ هـیْی ّ پیيگیـی

ؿّاًی ارتوبػی هْرْػ ثبىٌؼ کوک کٌٌؼٍ امت. ثؼؼ اف تؼاّی ػّایی ّ هيبّؿٍ ؿّاًی  كيبؿُبی

ن صوبیت كبهیل ثنیبؿ ّـّؿی امت. هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی هؼهِبی هيبّؿٍ اثتؼایی ارتوبػی، تيْی

ؿّاًی  كيبؿُبیّ  اػـاُػؿ کتبة هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ؿا تؼویت هیکٌؼ ّ مؼی هیکٌؼ تب ثیي 

اّ پالى تؼاّی ؿا تٌظین  كيبؿُبی ؿّاًیپل فهیٌَ ػؿ هـیِ اؿتجبٓ ثـهـاؿ کٌؼ. ثب تْرَ ثَ ٓجیؼت 

 هیکٌؼ.

 

 ثؼْی تٍْیَ ُب ثـای کبؿهٌؼ ٍضی ّهتیکَ ثب یک ىغٌ اكنـػٍ ٍضجت هیکٌؼ:

 .ثب هـیِ ْٓؿی ثـعْؿػ کٌیؼ کَ اصنبك ؿاصتی کٌؼ ّ ػؿ هْؿػ اصنبمبتو ٍضجت کٌؼ 

  َاّ ثگْیؼ پیو ىوب ثَ ػٌْاى یک ؿاف هضلْظ هیوبًؼ. ُـچَتبکیؼ کٌیؼ ک 
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  یؼػُگْه  ثَ ّی ُوؼالًَ ّتْرَ ثب. 

  ػُیؼ کَ اكنـػگی ػاؿػ ّ ػؿ هْؿػ تؼاّی ثَ اّ هؼلْهبت ػُیؼ.ثـای هـیِ تّْیش 

 تـییـ عْاُؼ کـػ. صبلت ثَ هـیِ اهیؼ ػُیؼ کَ ایي 

 

 ٌُگبم ٍضجت کـػى ثب هـیِ اكنـػٍ اف ثؼْی چیقُب ثبیؼ پـُیق کـػ:

  ،ًینت.عْثی  /پؼؿ/هبػؿُونـثَ اّ ًگْییؼ کَ اّ ىُْـ/ هخال"هْبّت ًکٌیؼ 

  َىبػ ثبىؼ.ثَ هـیِ"اهـ" ًکٌیؼ ک 

  ثَ هـیِ یبػآّؿی ًکٌیؼ کَ فًؼگی چوؼؿ فیجبمت.ثبؿثبؿ 

 ّی ثْرْػ آهؼٍ امت. ّ ًبکبهی ُبی ثَ هـیِ ًگْییؼ کَ اكنـػگی اّ ثَ عبٓـ اىتجبُبت 

 ىـّع ًکٌیؼ. اثتؼا ثَ عْثی گْه ػُیؼ ّ ثجیٌیؼ هـیِ چَ هیگْیؼ مپل ثـ چیقُبی  ًَیضتثَ  "كْؿا

 عْة تبکیؼ کٌیؼ.

 

 :لتگبیؼ ن: ثَ هـیِ ّ كبهیل ّی ػؿ هْؿػ ػّاُب چَ ثتٍْیَ ُبی هِ

 "ىـّع ىْػ. اگـ ىـایٔ هـیِ ثؼؼ اف چٌؼ تبحیـ ػّاُب ثـ اكنـػگی تب هیکيؼ چٌؼ ُلتَ ْٓل  هؼوْال

 ُلتَ ثِجْػ ًیبكت ػاکتـ ثبیؼ ػّف ػّا ؿا فیبػ کٌؼ.

  ُىْػ ًوبیبى ىًْؼ. ىـّع  ػّاُبی ّؼ اكنـػگیػّاُب هوکي امت هجل اف ایٌکَ تبحیـ ربًجی ػْاؿ

ّی هقاد عْػ اصنبك هیکٌؼ ػؿ صبلیکَ ػؿ رنن ثـ  ات ؿاهِن امت ثؼاًین کَ هـیِ اثتؼا تبحیـ

 ًيبًؼٌُؼٍ ،ًجْػٍثگْیؼ کَ ایي تبحیـات ثـ ثؼى هْـ  وتـییـی ًیبهؼٍ امت. کبؿهٌؼ ٍضی ثبیؼ ثَ كبهیل

اؿلت هْهتی ّ علیق ُنتٌؼ: ػّا ربًجی ػ. ػْاؿُ گـػ هطغ ػّامجت ًجبیؼ  امت ّىـّع تبحیـ ػّا 

تبحیـ ػّاُب ثـ رنن كـػ ثب گؾىت فهبى کوتـ هیيْػ، ّلی ثؼْی اف آًِب ثـای هؼت ْٓالًی تب ّهتی 

 .اف ثیي هیـًّؼایي تبحیـات ًیق اعؾ ػّا هطغ  ثبکَ ىغٌ اف ػّاُب امتلبػٍ هیکٌؼ ثبهی هیوبًٌؼ. 

  هـیْبى اؿلت مؼی هیکٌٌؼ تب امتلبػٍ ىًْؼثبیؼ  هبٍ یب ثیيتـ 6ػّاُب ثـای هؼت ْٓالًی اؿلت ثـای .

هوکي امت اصنبك ثِجْػی کٌٌؼ ّ كکـ کٌٌؼ کَ ػیگـ ًیبفی ثَ هَـف ػّا  ػّا ؿا فّػ هطغ کٌٌؼ.

 ًجبىؼ.

 .ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىیؼ کَ ُیچ ؿاٍ صل مـیؼی ثـای هيکالت ػؿ فًؼگی ّرْػ ًؼاؿػ 

  کٌیؼ.ثب هـیِ ٍضجت پالى تؼاّی ػؿ هْؿػ 

  ثبػج اػتیبػ ّ ّاثنتگی ًویيًْؼ. ـػگیّؼ اكنػّاُبی 

 َػؿ هـیِ اؿفیبثی کٌیؼ ّؼ اكنـػگیعطـ عْػکيی ؿا هجل اف ىـّع کـػى ػّاُبی  ُویي. 

 

  ثـای عطـ عْػکيی: ُبیتٍْیَ 

  اف ًظـ عطـ ثبیؼ  ػّاُبی ّؼ اكنـػگیهِوتـیي ًکتَ ایي امت کَ هـیِ ُویيَ هجل اف ىـّع کـػى

بثؼ. ػؿ هْاؿػی کَ هـیِ یتَ اّل تؼاّی عطـ عْػکيی اكقایو هیعْػکيی اؿفیبثی ىْػ. ػؿ ػّ ُل

كبهیل ثبیؼ اف ایي عطـ هطلغ  ؼ.ثَ هـیِ ػّا ثؼُ كبهیل ثغْاُیؼ تب یک ػْْاكکبؿ عْػکيی ػاؿػ اف
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تضت ًظـ ثگیـًؼ. ػؿ هْاؿػی کَ هـیِ اكکبؿ  ثِجْػی ّاّش ًوبیبى ىؼىؼ ّ هـیِ ؿا تب ثبى

 اًزبم ىْػ. ویجی ثبیؼ هکـؿا"رلنبت تؼػؿ اثتؼا عْػکيی ػاؿػ 

 

 پـمبى ًوبییؼ. اف ّی مْاالت فیـ ؿا هنتویوب" ،ًَ ثـای ایٌکَ ثلِویؼ کَ هـیِ هَؼ عْػکيی ػاؿػ یب

 ؼاؿػ؟ًفًؼگی اؿفه فًؼگی کـػى ؿا  کَآیب كکـ هیکٌیؼ 

 آیب تـریش هیؼُیؼ کَ ثویـیؼ؟ 

 آیب ػؿ هْؿػ عبتوَ ػاػى ثَ فًؼگی عْػ كکـ کـػٍ ایؼ؟ 

  کؼام پالًی ثـای کيتي عْػ ػاىتَ ایؼ؟کـػٍ ایؼ عْػکيی ًوبییؼ یب آیب مؼی 

  عطـ  ،تاله هجلی ثـای عْػکيیهجلی ثـای عْػکيی پـمبى ًوبییؼ.)ُوچٌیي ػؿ هْؿػ تاله ُبی

 عْػکيی ؿا ثیيتـ هیکٌؼ ّ ثَ ىوب یک ایؼٍ هیؼُؼ کَ آًِب چَ کبؿ عْاٌُؼ کـػ.(

 

 تؼویت تؼاّی:. 4

 اؿفیبثی  اؿفیبثی پؾیـه هـیِ،ثـای ثنیبؿ هِن امت. رلنبت تؼویجی  ی اّلتؼویت تؼاّی ػؿ ُلتَ ُب

ؿّاًی ارتوبػی ّ كيبؿُبی اؿفیبثی ، ػّاُبربًجی ػْاؿُ  ، هيبّؿٍ، هبًیتْؿ کـػىاػـاُی ثِجْػ

 .ٍْؿت هیگیـػ صوبیت كبهیلی

 مت کَ هـیِ ثَ یک هتغٌَ ؿارغ ىْػ:اگبُی ًیبف 

  عْػکيی ثلٌؼعطـ 

 هؼوْلی رْاة ًؼاػٍ امت. هـیِ ثَ تؼاّی ُبی 

 .تيغیٌ گؾاىتي هيکل امت 

  هـیْی ػیگـی یب تؼاّی آى ثبػج هیيْػ کَ تؼاّی اكنـػگی ثَ  ػؿ آى کَصبالت هتـاكوَ ػیگـی

 هيکل ثـثغْؿػ.

 ػاؿًؼ. ىؼى ًیبف ثَ ثنتـی ؿًؼ هؼوْالهـیْبًیکَ اكنـػگی مبیکْتیک ػا 

  ؿ ػاؿًؼ.عْػکيی هـا ثلٌؼهـیْبى اعتالل ػّهطجی کَ ػؿ عطـ 

 

II. اختالالت هشتثو تا اعتشطمطشاب ّ ا: 

ىـایطی کَ  ثـآّؿػٍ کـػى اُؼاف ػؿ آًِب ػؿ. ٌؼامت ِبًْؿهبل ػؿ فًؼگی اًنبً تزبؿة اّطـاة ّ تـك

فیـا ػکل الؼول اّطـاثی هب ؿا  ،ؼ ًوو امبمی ؿا ثبفی هیکٌٌؼهیجبى ًیبفهٌؼ توـکق ّ اًـژی کبهل

ّاهؼی فًؼگی هب ؿا تِؼیؼ هیکٌؼ )هخل هـاؿ گـكتي ػؿ یک صبػحَ  عطـثـای رٌگ یب گـیق ػؿ ىـایطی کَ 

 بًٌؼه) کَ ػؿ فًؼگی هب اُویت فیبػی ػاؿػ یتصبال( یب ٌُگبم ىت تـاكیکی، تٌِب هؼم فػى ػؿ مـک علْت

( آهبػٍ هیکٌٌؼ. هالهبت ًوْػى ؿا ًبهقػ عْػ ػیگـاى، ثـای اّلیي ثبؿْؿ ٍْضجت کـػى ػؿ صاهتضبى، 

. ایي هِن امت ػؿثـ هیگیـػؿا  ّ رنن ُیزبًبت اف هجیل تلکـ،رْاًت ىغٌ ُویيَ توبم تزـثَ اّطـاثی 

 اّطـاة ثَ هؼٌبی ایي ًینت کَ اف اعتالل اّطـاثی ؿًذ هیجـین. اػـاُکَ ثؼاًین تزـثَ کـػى 

ىغٌ  ْٓؿ هبثل هالصظَّ  ىؼهتٌبمت ثبػؿ هوبینَ ثب صبلت ًب ّلی ّهتی اّطـاة ػّاهؼاؿ ّ ىؼیؼ ىْػ ّ

هضؼّػ کٌؼ، هیتْاًین آى ؿا اعتالل اّطـاثی تيغیٌ کٌین.  ػؿ فًؼگی ؿّفهـٍ ثـای هؼت ْٓالًیؿا 
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اعتالالت اّطـاثی ػؿ مـامـ رِبى ثنیبؿ ىبیغ ُنتٌؼ. آًِب ثَ ْٓؿ هْكوبًَ ثب هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی 

 ّ تؼاّی ٓجی تؼاّی هیيًْؼ.

اّطـاة ثَ ػاکتـ هـارؼَ هتؼلن ثَ نوی ر اػـاُاؿلت هـیْبًیکَ اعتالل اّطـاثی ػاؿًؼ ثَ عبٓـ 

ىغٌ ًویيْػ. ثَ ُویي ػلت ثنیبؿ هِن امت ّّؼیت رنوی ثبػج ثِجْػی  اػـاُهیکٌٌؼ. تٌِب تؼاّی 

ػؿ ایي ثغو تيـیش  کَکَ اعتالالت اّطـاثی ؿا ثيٌبمین. اًْاع هغتلق اعتالالت اّطـاثی ّرْػ ػاؿًؼ 

هغتلق اعتالالت اّطـاثی ثبُن ػؿ یک ىغٌ  اًْاعمت هیکٌین. اهب ایي هِن امت ثؼاًین گبُی هوکي ا

اعتالالت ؿّاًی مبیـ  اػـاُ ب". ُوچٌیي اؿلجىؼٍ هْارَ ىْینعلٔ  کلیٌیکیػیؼٍ ىًْؼ ّ هب ثب تظبُـات 

 هیيْػ. هغلْٓاّطـاة  اػـاُاكنـػگی ثب  هغٍَْب" ىبیغ،

 

A ./پاًيکاختالل حولَ پاًيک: 

 :کليٌيکیتظاُشات  .1

ثـ مینتن ػَجی موپبتیک ؿا ػؿ تظبُـات ثتؼاىؼیؼ کَ ا اػـاُ هيغٌ ُزوَیک صیج صولَ پبًیک ثَ 

کَ ُویيَ ثب ػاىتَ  رنوی اػـاُ ثب ىـّع آًیٍّلی  صوالت ى هؼوْال"تؼـیق هیيْػ. هـیْب ػاؿػ

 30کوتـ اف  ًبگِبًی اتلبم هی اكتٌؼ ّ هؼوْال"ُوـاٍ امت. صوالت  ،تيْیو ػؿ هْؿػ ّهْع یک صولَ

ّ هوکي هیبكتؼ یک یب چٌؼیي ثبؿ ػؿ ْٓل ُلتَ ثَ ْٓؿ ؿیـهبثل پیو ثیٌی اتلبم صولَ ٌٌؼ. ػهیوَ ػّام هیک

 امت ػؿ فًؼگی ًْؿهبل ّ کبؿ هـیِ اعتالل ایزبػ کٌؼ.

 

 ىبیغ ػؿ ٓی صولَ پبًیک ػجبؿتٌؼ اف: اػـاُ

A. ًُیْؿّلْژیک: اػـا 

  هْافًَ گی ّ ثی اصنبك گیزی 

 کـعتی( نتقیایپـ( 

 تکبى لـفیؼى ّ 

  کـػىّؼق 

B. ُتٌلنی اػـا: 

 کْتبُی ًلل 

 علَ ىؼى اصنبك 

  اعتٌبم 

C. ُهلجی: اػـا 

 ػؿػ یب ًبؿاصتی هلجی 

  (تبکی کبؿػی) اكقایو ّـثبى هلت هلت،پـه 

 ػـم کـػى 

D. ُیی هؼبیهؼؼ اػـا: 

 ػلجؼی 

  ثطٌیًبؿاصتی 
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E. ُؿّاًی اػـا: 

 هنظ ّاهؼیت 

  ػیْاًَ ىؼىکٌتـّلتـك اف ػمت ػاػى ، 

 تـك اف هـػى هخل ػاىتي صولَ هلجی 

F. هتلـهَ ػـاُا: 

  ىؼى ثؼى یب مـػ گـماصنبك 

ثْػٍ امبمی ػـُ اهب تـك اف هـػى  هوکي امت ػؿ ٓی صولَ پبًیک هْرْػ ثبىٌؼ اػـاُثنیبؿی اف 

ػؿ ُـ هـیِ ّ ػؿ ُـ صولَ تلبّت هیکٌؼ. اگـ هـیِ تـك اف ػاىتي یک صولَ ػیگـ  اػـاُّلی ىؼت 

یک ًبهیؼٍ هیيْػ. هـیِ ثب اعتالل پبًیک هیتْاًؼ اف ػاىتَ ثبىؼ، ایي یک اعتالل پبً اًتظبؿییب اّطـاة 

 اف:هخال" ارتٌبة تـك ػاىتَ ثبىؼ. ایي هٌزـ ثَ ؿكتبؿُبی ارتٌبثی هیيْػ  هقػصنربُبی ػاىتي صولَ ػؿ 

 ًَػّؿ ىؼى اف عب 

  ثؼّى ػّمت یب ُوـاٍ ثْػى 

 ػـّمی، هزبلل عتن ثل، هزبلل  اف آًزب ثَ ؿاصتی اهکبى ًؼاؿػ هخل هلی کَ كـاؿ ًِبییؿكتي ثَ هکب

 .ّؿیـٍّ كبتضَ، هنزؼ، ؿمتْؿاًِب 

 یي ، کبكیالکِْلُب، ػّاُب، ٌؼ هخل ؿؾاهیتْاًؼ صولَ پبًیک ؿا هيتؼل کهیگـػػ کَ كکـ  ُبیعْؿػى چیق

 ّؿیـٍ

مکتَ  بٍ ىؼى افآگصْاػث هیتْاًؼ تـك هـیْبى ؿا فیبػ کٌؼ یب صولَ پبًیک ؿا هيتؼل کٌؼ هخل: ثنیبؿی اف 

ػیگـاى ػؿ هْؿػ ٍضجت قیْى، یىؼیؼ ػؿ تلْ یهلجی یکی اف آىٌبیبى، توبىب کـػى هـیْهـقی یب صولَ 

 هـگ، گؾىتي اف کٌبؿ ػّاعبًَ ّؿیـٍ.

 

 :خطشات احتوالی .2

: اًقّای ارتوبػی، اف ػمت ػاػى ىـل، هيکالت كبهیلی، اكنـػگی ّ عْػکيی، عطـات ػجبؿتٌؼ اف

 .اف هـاهجت ُبی ٍضیُوچٌیي اعتالل ػؿ کیلیت فًؼگی ّ اكقایو امتلبػٍ 

 

 ٌَ ّمؼيت سّاًی:یهؼا .3

 هِوتـیي یبكتَ ُب ػؿ هؼبیٌبت ّّؼیت ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:

 ظبُـ تـمیؼٍ ّ ًگـاى 

  یبت.صوالت ّ هـػى ثب رقیػؿ هْؿػ ٍضجت 

 هـػمرلْ  کٌتـّلصوالت، هـػى اف صولَ هلجی، ػیْاًَ ىؼى، اف ػمت ػاػى ػاىتي  ػؿ هْؿػ اكکبؿ ،

 هقػصن ربُبیػاىتي صوالت ػؿ 

 )اصنبك ایٌکَ هضیٔ آـاف ؿیـّاهؼی امت.) هنظ ّاهؼیت 

  هْطـة، تـمیؼىهقاد 

  ػؿ توـکقهيکل 
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 :تؾخيـ .4

 اػـاُصوالت پبًیک ثب  یکالمیک صولَ پبًیک ثَ ؿاصتی هبثل تيغیٌ امت ّلی گبُ اػـاُ

ی گؾاىتَ ّهت اكتؼ ّ ثٌبثـایي ثؼّى تيغیٌ ثبهی هیوبًٌؼ. تيغیٌ اعتالل پبًیک اتلبم هیؿیـٍّلی 

فیـ  هيغَبتػْػ کٌٌؼٍ ؿا تزـثَ کـػٍ ّ صؼ اهل یکی اف  ّ ػ کَ هـیِ صوالت پبًیک ؿیـهٌتظـٍهیيْ

 ؿا ػاىتَ ثبىؼ:

  (اًتظبؿی)اّطـاة  ػؿ هْؿػ ػاىتي صولَ ػیگـ ّمؼاهتيْیو 

 َ(ؿّاًیهـیْی  هـیْی عطـًبک ٓجی یب ػاىتي )هخل تيْیو ػؿ هْؿػ ػْاهت صول 

  صوالتثَ  هـتجٔ ػؿ ؿكتبؿثـرنتَ تـییـ 

 

هؼبیٌبت ثَ ػاکتـاى هغتلق هـارؼَ کـػٍ اًؼ ّ  عتالل پبًیک تيغیٌ هیيًْؼ هؼوْال"هـیْبًیکَ ثب ا

ؿا اًزبم ػاػٍ اًؼ. ایي هـیْبى ثیيتـ اف ػیگـاى ػؿ رنتزْی هـاهجت ُبی ٓجی هَـف تيغیَی پـ

هَـف آؿاهجغو  - ؿُبی عْاة آّهـارؼَ کـػٍ اًؼ ّ ػّا ثبؿُب ثَ اتبم ػبرل ىلبعبًَ ُبػوْهی ُنتٌؼ. 

كـاتـ اف اؿفیبثی اّلیَ ىکبیبت  اثتؼایی ؿا کَ اؿفیبثی ثبیؼ ػاؿًؼکَ اػـاُ پبًیک ؿا یهـیْبً کـػٍ اًؼ.

 اف هجیل: مپـی کٌٌؼ رنوی هیجبىؼ

 ؿكتبؿ ارتٌبثی 

  هْاػ ًيَ آّؿتبؿیغچَ هَـف 

  ػْْیتبؿیغچَ ٓجی ثـای ؿػ کـػى ػلل 

  نـػگیهخل اكهتـاكن هـیْی ؿّاًی 

 ٓت ؿّاًی( تؼاّی ُبی هجلی هخل تؼاّی ُبی ٓجی یب ؿّاًپقىکی( 

 تبؿیغچَ كبهیلی 

 

 :تذاّی .5

ػّاُبی ّؼ ىبهل  ؿّه ُبی تؼاّی هغتللی ّرْػ ػاؿػ. تؼاّیثـای هـیْبًی کَ صولَ پبًیک ػاؿًؼ 

 هیجبىؼ.ّ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی  ثٌقػیبفپیي ُبػّاُبی ّؼ اّطـاة ّ  اكنـػگی

 :تذاّی دّایی

 اهب ىـّع تبحیـ  ىؼٍکَ ثَ عْثی تضول  ػّاُبی ّؼ اكنـػگیـ ّ یبحتمـیغ ال اًتغبة ثیي ثٌقػیبفپیي

پبًیک ثؼؼ اف هطغ ػّا  اػـاُّلی  ػاؿًؼ مـیغُب تبحیـثٌقػیبفپیي  .ٍْؿت گیـػ ػاؿًؼ،آُنتَ تـ 

 ػجبؿتٌؼ اف: ثبفگيت هیکٌؼ. ثـای اعتالل پبًیک ػّاُبی اٍلیصتی اگـ ثَ تؼؿیذ ػّا ؿا هطغ کٌین 

ػؿ ؿّف. ثَ عبٓـ عطـ ّاثنتگی ثِتـ  هیلیگـام 20-5ػؿ ؿّف یب ػیبفپبم هیلی گـام  2-0.5آلپـافّالم 

 تـییـ ػُین. ّؼ اكنـػگیثَ  ثب ثٌقّػیبفپیي ىـّع کٌین ّ ثؼؼا"امت کَ تؼاّی ؿا 

 ػْاؿُ ىبیغ ثٌقػیبفپیي ُب:

 عْاة آلْػگی ػؿ ْٓل ؿّف 

  صبكظَ ّ توـکق ّؼیق هيکالت 

  ٓػؿ پیـی تٌلنی، هغٍَْب"اًضطب 
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  ىْػ ٍـعهطغ مـیغ هیتْاًؼ ثبػج ىـّع صوالت 

 ّاثنتگی 

  ٍىؼٍ  تنون ایزبػثبػج ّ  ػاػٍؿا ثـ مینتن اػَبة هـکقی اكقایو  الکِْلتبحیـات مـکْة کٌٌؼ

 .هیتْاًؼ

 

گی صوالت ؿا اف ثیي هی ثـًؼ ّ ػؿ کل کیلیت فًؼ ػاػٍؿا کبُو  اػـاُىؼت  ػّاُبی ّؼ اكنـػگی

 ؿا ثب ُن تزْیق ًکٌیؼ. ػّای ّؼ اكنـػگیهـیِ ؿا ثِجْػ هی ثغيٌؼ. ػّ 

 

 ىبهل ُنتٌؼ:امبمی فیـ ػؿ لینت ػّاُبی  ػّاُبی ّؼ اكنـػگی

  هیلی گـام ػؿ ؿّف 40-20كلْکنتیي 

  هیلی گـام ػؿ ؿّف 150-25آهی تـیپتیلیي 

 

 تٍْیَ ُبی هِن ثـای تؼاّی ػّایی:

 بییي ىـّع کٌیؼ.ؿا ثب ػّف پ ػّاُبی ّؼ اكنـػگی 

  ُؿا ػؿ صؼ پبییي ًگَ ػاىتَ ثبىیؼ.ربًجی ثب ػهت ػّف ػّا ؿا اكقایو ػُیؼ تب ػْاؿ 

 .ػّفُبی تؼاّی ثـای اعتالل پبًیک هيبثَ ػّف تؼاّی ثـای اكنـػگی امت 

 اكنـػگی تبحیـ ًؼاؿًؼ. بالیهلیؼ ُنتٌؼ ّلی ث اًتظبؿیپیي ُب ثـای اّطـاة ثٌقػیبف 

 ٓویٌبى ثغيی هکـؿ ّ تيـیش هـیْی ًیبف ػاىتَ ثبىٌؼ.هـیْبى هوکي امت ثَ ا 

 "ػؿ ٓی هـصلَ اّل تؼاّی ثنیبؿ هِن ُنتٌؼ. رلنبت تؼویت تؼاّی هغٍَْب 

  ػیگـ تـییـ ػُیؼ. ػّای ّؼ اكنـػگیـا ثَ یک ػّای ّؼ اكنـػگی هْحـ ًجْػ آًاگـ یک 

 

گبُی اّهبت ایي هؼاعالت  هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ػؿ اعتالل پبًیک هلیؼ ُنتٌؼ. هغتلقتکٌیک ُبی 

. هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ػؿ ثغو ػیگـی اف ایي ثنتَ آهْفىی ثضج ىؼٍ اًؼثِتـ تؼاّی ػّایی ًنجت ثَ 

 كبیؼٍ ثیيتـی ػاؿػ. ّؼ اكنـػگی ػّاُبیامت. ثـای ثؼْی هـیْبى تـکیت هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ّ 

 

 داکتش چَ کاس هيکٌذ؟ 

 یبثی:. اؿف1

  پبًیک ُوچٌیي اكنـػگی اگـ ّرْػ ػاؿػ.صولَ  اػـاُثـؿمی 

  تکـؿ، فهبى ّ هکبى صوالتاػـاُثـؿمی ٓجیؼت ، 

  َؿا هيتؼل هیکٌٌؼ. اػـاُ یُبیکی ىـّع ىؼًؼ. چَ هْهؼیت  اػـاُثـؿمی ایٌک 

 ثَ ىلبعبًَ، هـارؼَ ثَ  ؿكتيثـای  کوک هخل ػؿعْامت اف اػْبی كبهیل ؿكتبؿ رنتزْی ثـؿمی

 ػاکتـ یب اتبم ػبرل ّؿیـٍ

  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ اػـاُتبحیـ 



22 
 

  هخل هلی ثل، هزبلل  هقػصنربُبی ثـؿمی ؿكتبؿ ارتٌبثی اف هجیل تٌِب تـک ًکـػى عبًَ، ارتٌبة اف

 عتن ّ كبتضَ. ػـّمی،

 ؿّاًی ارتوبػیكيبؿُبی ّرْػ  ثـؿمی 

 ثـؿمی صوبیت كبهیلی 

 هِوتـیي آالػبت ػؿ هْؿػ:

 هـیْی هيبثَ ػؿ كبهیل 

 قیکیكهـیْی ُبی  مبیـ 

  الکِْلهخل تـیبک، ُـّییي ّ  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 ىغَیت هـیِ هجل اف ىـّع هـیْی 

  هـیْیتـییـات ػؿ فًؼگی ىغٌ هجل اف 

 عطـ عْػکيی ّ یب تالىِب ثـای عْػکيی 

 امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

 

 مطش ثبالتـ ّهتی اًزبم هیيْػ کَ: ثَ اؿربع. 2

 ُلبم هی اكتٌؼ.ّ صوالت هکـؿ اتثْػٍ ىؼیؼ  اػـا 

  ًيؼٍ اًؼ. کٌتـّلصوالت ثب تؼاّی ػّایی کبكی 

 .اكنـػگی ىؼیؼ ّرْػ ػاؿػ 

  عْػکيی ّرْػ ػاؿػ. ثلٌؼعطـ 

 .هيبّؿٍ هْحـ ًجْػٍ امت 

  ّرْػ ػاؿػ.رنوی هتـاكن هـیْی 

 

 .آهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿٍ:3

 ّػاکتـ تْمٔی چَ ػؿ اثتؼا ّ چَ ثؼؼ اف تؼا 

 عطـ ػْاهل ، هؼت ّ تـییـات آًِب ػؿ ٓی فهبى، اػـاُت آهْفه هـیِ ّ كبهیل ػؿهْؿػ ٓجیؼ

، هنبیل تؼاّی، تؼویت تؼاّی، ػْػ هـیْی ّ هـیْیؿّاًی ارتوبػی، ػْاهت كيبؿُبی اصتوبلی، 

 .ثنیبؿ هِن امت اف آى پیيگیـی

 

 ثؼْی آالػبت ّـّؿی ثـای هـیِ ّ عبًْاػٍ ػجبؿتٌؼ اف:

 .صولَ پبًیک ىبیغ امت ّ هبثل تؼاّی هیجبىؼ 

 لقّهبتٌگی ًلل  یبمـچـعی  ،ٍؼؿیتـمٌبکی ؿا ایزبػ هیکٌؼ. ػؿػ رنوی  ّطـاة اؿلت اصنبكا" 

 اّطـاة اف ثیي هیـًّؼ. کٌتـّل  ثب اػـاًُینتٌؼ. ایي رنوی ًيبًَ ُبی هـیْی 

  ًَصوالت پبًیک ُوچٌیي ثبػج اكکبؿ تـمٌبک هیيًْؼ: تـك اف هـػى، اصنبك ایٌکَ ىغٌ ػیْا

 اّطـاة اف ثیي عْاٌُؼ ؿكت.ثب تؼاّی ا اف ػمت عْاُؼ ػاػ. ایٌِب ًیق عْػ ؿ کٌتـّلهیيْػ یب 
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  ّ تـك ؿا اكقایو  كقیکی اػـاُُوؼیگـ ؿا توْیت هیکٌٌؼ. توـکق ثـ رنوی اّطـاة ؿّاًی

 هیؼُؼ.

  کَ صوالت اتلبم اكتبػٍ اًؼ ارتٌبة هیکٌؼ تٌِب  ُبیىغَی کَ گْىَ گیـی هیکٌؼ یب اف هْهؼیت

 هیکٌؼ.اّطـاة عْػ ؿا ثیيتـ 

 کٌیؼ. جتضثب هـیِ ٍ ػؿ هْؿػ پالى تؼاّی 

 

 :ی هِنتٍْیَ ُب

 .هـیِ اف هيبّؿٍ ٓجی ؿیـّـّؿی ارتٌبة کٌؼ 

 .هـیِ مؼی کٌؼ تب ػؿ هْؿػ هيکل عْػ ثب ػّمتبى هْؿػ اػتوبػ عْػ ٍضجت کٌؼ 

  ىغٌ اػـاُىؼت ثغيیؼى ّ ػّاهؼاؿ کـػى صوبیت اػْبی كبهیل ثؼّى 

 والت هلجی ّاهؼی ًینتٌؼ.ایٌِب صوالت پبًیک ُنتٌؼ ّ ص 

  ُنتٌؼ ّ ثـای هلت یب هـق موی ًینتٌؼ اػـاُػّاُب ثـای تؼاّی 

  ُىؼٍ امتػّاُب ىـّع تبحیـ  ثؼیي هؼٌی امت کَ ػّاربًجی ػْاؿ. 

  فهبى ًیبف امت. ثَػّاُب تبحیـ ّ  اػـاُثِجْػ ثـای 

 

 هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی:. 4

 تؼاّی  هِبی هتلبّتی ثـػاىتَ هیيْػ هخال"ـّهبتیک هؼثـ امبك هْاؿػ هغتلق هخل ّرْػ یک صبػحَ ت

 تـّهب تؼویت هیيْػ.

 

 تؼویت تؼاّی:. 5

  یک ثغو امبمی هؼاعالت ثـای اعتالل پبًیک امت کَ ثب اُؼاف فیـ اًزبم هیيْػ:تؼویت تؼاّی 

عطـ  هيبّؿٍ،، اؿربع ثـای اػـاُی هـیِ، اؿفیبثی ثِجْػتؼاّی تْمٔ اؿفیبثی پؾیـه 

  ؿّاًی ارتوبػی ّ صوبیت كبهیلی.كيبؿُبی ، اؿفیبثی ػّاُب ربًجی یتْؿ کـػى ػْاؿُهبً عْػکيی،

 

B هٌتؾش امطشاب . اختالل(GAD): 

 :کليٌيکیتظاُشات  .1

ّ ؿّاًی ارتوبػی ؿا تزـثَ رنوی  اػـاُ تؼؼاػیک  تيْیو یب اّطـاة ّ GADهـیْبى هَبة ثَ 

ثیوـاؿی، آى  اػـاُّ  ثْػٍػؿ اکخـ ؿّفُب اّطـاة ثیو اف صؼ ّ ًگـاًی ىبهل  ػالین ػوؼٍهیکٌٌؼ. 

 .هیجبىؼ ی ّ اعتالالت عْاةػْلکيو ، تغـىیتػؿ توـکق، ، ػىْاؿی فّػؿك گی عنتَ

 

 ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف: اػـاُ

 :سّاًی ّ ؽٌاختی

  تـكتيْیو ّ 

  تيْیو ُب کٌتـّلًبتْاًی ػؿ 
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 اؿفیبثی ؿیـّاهؼی هيکالت 

 توـکق ّؼیق 

 هبػٍ ثبهصبلت آ 

 :یکیّ فيضیْلْژرغوی 

 یتٌو ػْالت 

  تغـىیت 

 عنتگی 

 ثیوـاؿی 

 ثیغْاثی 

 :دیگش اػشاك

 ارتٌبة 

 ثَ تؼْین اًؼاعتي کبؿُب 

  صل هيکلّؼیق ػؿ هِبؿتِبی 

 

 :خطشات احتوالی ّ هؾکالت .2

، الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـف، ّاثنتگی ثَ ثٌقػیبفپیي ُب، اكنـػگی، پبثٌؼی ثَ ُؼایبتػؼم 

 .ّؿیـٍعْػکيی، هيکل ػؿ هضل کبؿ 

 

 :هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی .3

 یبكتَ ُب ػؿ ثنیبؿی اف هـیْبى ػجبؿتٌؼ اف:

  ّؿیـٍصبلت ًينتي، هؼم فػى هکـؿ ًگـاًی ّ ثیوـاؿی هخل تـییـ ػاػى 

 ؼـم ، لـفه ّ تٌلل مـیغت 

 .تيْیو ػؿ هْؿػ ایٌکَ هوکي امت اتلبهبت ثؼی پیو ثیبیؼ 

 ٍٍضجت کـػى ػؿ هْؿػ ًگـاًی ُب ػؿ فًؼگی ؿّفهـ 

  ،پیو ثیٌی یک صبػحَ ثؼ، ًگـاًی ػؿ هْؿػ ٍضتثین اف آیٌؼٍ اكکبؿ تـك ، 

  َتـمٌبکػبٓل 

 هيکل ػؿ توـکق 

 هيکل ػؿ تَوین گیـی 

 

 :تؾخيـ .4

ّ صبػ یب هقهي ثْػى آًـا ًوبیؼ ثؼؼ اف ػؿیبكت تبؿیغچَ هـیِ، ػاکتـ ثبیؼ اّطـاة ؿا ٓجوَ ثٌؼی 

ًوبیبى ؿّاًی  كيبؿثَ ػًجبل  هؼوْال" تب چٌؼ ُلتَ ػّام هیکٌؼ ّهيغٌ کٌؼ. اّطـاة صبػ اف چٌؼ مبػت 

صوالت پبًیک تٌِب چٌؼ ػهیوَ ػّام هیکٌٌؼ. اّطـاة هقهي ثـای هبٍ ُب ّ مبلِب ػّام  هوبینَ،هیيْػ. ػؿ 

ثْمیلَ هؼت ْٓالًی اّطـاة ّ  ،ًْؿهبلتيْیيِبی ٓجی ّ ؿّاًپقىکی ّ صبالت  مبیـاف  GADهیکٌؼ. 
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 مْهَـفثبیؼ اف صوالت پبًیک، اكنـػگی،  GADین امت. ایزبػ اعتالل ػؿ ػولکـػ ؿّفاًَ هبثل تلـ

هبًٌؼ تیـّتْکنیکْف، پـّالپل ػؿیچَ هیتـال،  طـاةهتـاكن ثب اػـاُ اّ ٓجیصبالت ّ  هْاػ ًيَ آّؿ

 .ی گـػػتلـیوتيغیٌ مٌؼؿّم کبؿمیٌْئیؼ 

 

 هْاؿػ فیـ آهْفه ػُیؼ:ػؿثبؿٍ ثَ هـیِ 

  ّ َبة ثَ اعتالالت اّطـاثی ُویيَ اف ثؼْی اكـاػ ه اّطـاة:رنوی  اػـاُاّطـاة ًْؿهبل

 .هیيْػ اػـاُاؿلت هٌزـ ثَ ثِجْػی  اػـاُعْػ آگبٍ ًینتٌؼ. تيـیش ػهین ّ کبهل  اػـاُ

  ثَ ربی ارتٌبة اف آًِبصبالت تـك فا ثب هْارَ ىؼى 

  َالکِْل، ثٌقػیبفپیي ُب ّ هْاػ ًيَ آّؿّاثنتگی ث 

  َی ؿّاًیُبكيبؿثب چگًْگی هوبثل 

  هـیْی ّ ػْاهتمیـ 

 آؿام مبفی بتـیٌكْایؼ تو 

 

 :تذاّی .5

هوکي امت ثَ تؼاّی ُبی ػّایی ّ ؿّاًی ارتوبػی یب  ،هٌتيـهـیْبى هَبة ثَ اعتالل اّطـاة 

 تـکیجی اف ُـ ػّ ؿّه رْاة ػٌُؼ.

 

ن گیـی ؿا ثَ ْٓؿ چي ىْػ کَ اّطـاة فًؼگی ؿّفهـٍ ایيبىتطجین ثبیؼ ثـای هـیْبًی  تذاّی دّایی

. ػّاُبی ّؼ اّطـاثی کَ ثیيتـ امتلبػٍ هیيًْؼ ثٌقػیبفپیي ُب ُنتٌؼ. توبم ثٌقػیبفپیي ُب ؼهغتل ًوْػٍ ثبى

 ػاؿًؼ.هيبثَ تبحیـ 

  ػؿ ؿّف. ػّف ثبؿ  3-2 هیلی گـام، 0.25هیلی گـام ىـّع کـػ یب آلپـافّالم  2ػیبفپبم ؿا هیتْاى ثب

اّی ثب ثٌقػیبفپیي ُب هیتْاًؼ هٌزـ اكقایو ػاػ. تؼ اػـاُػّا ؿا هیتْاى ُـ ػّ یب مَ ؿّف تب ثِجْػی 

ُنتٌؼ کَ  ًِبییثٌقػیبفپیي ُب ؿا ػاؿًؼ آ مْهَـفثَ ّاثنتگی ىْػ. هـیْبًیکَ ثیيتـ اصتوبل 

 ػاؿًؼ. الکِْلیب  ّؿًيَ آ هْاػ مْهَـفتبؿیغچَ ای اف 

 ؿا اف ّ تـك  ًگـاًی ُبکَ  هبثل امتلبػٍ امتٌؼهیلی گـام  120-40ثالکـُب اف هجیل پـّپـاًْلْل ثتب

 ثغيٌؼ.هی ثِجْػ  GAD كقیکی اػـاُ کٌتـّلٓـین 

 هیلی گـام ًیق  150-25هیلی گـام یب آهی تـیپتیلیي  40-20هبًٌؼ كلْکنتیي  ّؼ اكنـػگی ػّاُبی

کوک کٌٌؼٍ ُنتٌؼ. هقیت ایي ػّاُب ایي امت کَ ػؿ ْٓالًی هؼت عطـ ّاثنتگی ثَ ایي ػّاُب ّرْػ 

ّ  ىـّع کٌین ُلتَ  ی ؿا ثب ثٌقػیبفپیي ُب ثـای کوتـ اف یکایي امت کَ تؼاّ هٌبمت ًؼاؿػ. ؿّه

 اػاهَ ػُین. ّؼ اكنـػگی ػّاُبیمپل ثب 

 

 تذاّی سّاًی ارتواػی:

 اؿلت ثجیٌؼاػتوبػ ثب ثَ هٌظْؿ ایزبػ ؿاثطَ کوک کٌٌؼٍ ّ ٌِبییػؿ اثتؼا هـیِ ثبیؼ هيبّؿ ؿا ثَ ت .

ثَ ُویي عبٓـ هيبّؿ ُویيَ هیجبىؼ.  هیلتـك ىؼٍ امت ػؿ ػاعل كبایزبػ هيکلی کَ ػؿ اٍل ثبػج 
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کَ اگـ اػْبی كبهیل ُن ػؿ رلنبت ىـکت کٌٌؼ اصنبك ؿاصتی هـارؼَ کٌٌؼٍ ػؿ هْؿػ ایٌ ثبیؼ ثب

َ ب هیتْاًٌؼ هؼلْهبت اّبكی اؿای. ایي هیتْاًؼ ثنیبؿ کوک کٌٌؼٍ ثبىؼ فیـا آًٍِضجت کٌؼ ،هیکٌؼ یب ًَ

ایي اػْبی كبهیل ثـای ایزبػ هِبؿت ُبی صل ػالٍّ ثـکوک هیکٌٌؼ.  پالى تؼاّی کَ ػؿ تِیَکٌٌؼ 

ىًْؼ. ُوچٌیي صْْؿ آًِب ثَ کبُو اًقّای ارتوبػی هـیِ کوک مِین ثبیؼ  هـارؼَ کٌٌؼٍهيکل ػؿ 

 هیکٌؼ.

 

 داکتش چَ کاس کشدٍ هيتْاًذ؟ 

 یبثی:. اؿف1

  ؿّاًی رنوی  اػـاُثـؿمی ّGAD 

 ّ اػـاُ تکـؿ ثـؿمی ىؼت 

 فهـٍ هـیِ كؼبلیتِبی ؿّػؿ  َؼاعله 

  ؿّاًی ارتوبػیكيبؿُبی ثـؿمی 

  ثـؿمی ًگـاًی ُبی اٍلی ًبىی افGAD 

 آالػبت ػؿ هْؿػ: هِوتـاف ُوَ 

 اعتالل اّطـاثی ػؿ كبهیل 

  رنوی هـیْی ُبی 

 َامتلبػٍ كؼلی اف ػّاُب ّ تؼاّی ُب ػؿ گؾىت 

  الکِْلیب  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 ىغَیت هـیِ هجل اف ىـّع هـیْی 

  ػؿ فًؼگی ىغٌ هجل اف ىـّع هـیْیتـییـات 

 عطـ عْػکيی ّ یب تالىِب ثـای عْػکيی 

 امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

 

 مطش ثبالتـ ّهتی اًزبم هیيْػ کَ: ثَ اؿربع. 2

  ػؿ صبل اكقایو ُنتٌؼ. اػـاُىؼت 

 اگـ اكنـػگی هْرْػ امت(. عطـ ثبالی عْػکيی ّرْػ ػاؿػ( 

  هيکْک ُنتیؼ.رنوی ثَ هـیْی 

 ْحـ ًجْػٍ امت.هيبّؿٍ ه 

 

 .آهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿٍ:3

 هْاؿػ فیـ  ثبالیآهْفه ؿّاًی هـیِ ، چَ ػؿ ىـّع تؼاّی ّ چَ ثؼؼ اف تؼاّی ػّایی تْمٔ ػاکتـ

ؿّاًی ارتوبػی، ػْاهت كيبؿُبی ، هؼت ّ تـییـات آًِب ػؿ ٓی فهبى، اػـاُتوـکق ػاؿػ: ٓجیؼت 

مؼی ًیق . هيبّؿ اف آى هـیْی ّ پیيگیـیآى، عطـ عْػکيی، هنبیل تؼاّی، تؼویت تؼاّی، ػْػ 
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پالى  ثؼؼا" ّرنتزْ کٌؼ ؿّاًی ارتوبػی اصتوبلی ؿا كيبؿُبی ّ  اػـاُهیکٌؼ تب ثب ػهت اؿتجبٓ ثیي 

 .هینبفػؿا  تؼاّی

 ثؼْی تٍْیَ ُب:

 .اصنبك اّطـاة اىتجبٍ هـیِ ًینت 

 GAD .هبثل تؼاّی امت 

 .ایي ًيبًَ ّؼق هـیِ ًینت 

 ّلی ؿیـّاهؼی هیجبىٌؼ. ػاىتَ اؿتجبٓ ثب فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ ًگـاًی ُب ّ تيْیو ُب 

 کٌیؼ. ٍضجتثب هـیِ  ػؿ هْؿػ پالى تؼاّی 

  ػیگـی تبحیـ عْاُؼ کـػ.ًجْػ ـهْحاگـ یک تؼاّی ، 

  رنوی اػـاُآؿاهنبفی ؿّفاًَ ثـای کبُو 

  َتوـیٌبتّ  هؼوْل كؼبلیت ُبیاػاه 

  ػ.امتلبػٍ هیيْ ػّایی اف تؼاّی ًجْػ هْحـاگـ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی 

 ُػّاُب هْهتی ّ هبثل تضول ُنتٌؼ. ربًجی ػْاؿ 

 

هيبّؿٍ ؿا تؼویت هیکٌؼ. ثب تْرَ ثَ ًیبف هـیِ ّ  اصل اّلیَهؼم ُبی هـ :هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی

 كبهیلی یب هنبیل ىـم ّ آثـّ هٌبثغ ؿا رنتزْ ّ ثـؿمی کٌیؼ. هٌبفػبتؿّاًی ارتوبػی هخل كيبؿُبی 

 

 ؼاّی:تؼویت ت. 4

  اؿربع اػـاُ، ثِجْػ ثَ ُؼایبت هـیِپبثٌؼی تؼویت تؼاّی هيبثَ اعتالل پبًیک امت: اؿفیبثی ،

، اؿفیبثی ػّاُبربًجی عطـ عْػکيی، اؿفیبثی ػْاؿُ ثـای هيبّؿٍ، ثِجْػ هِبؿت ُبی مبفگبؿی، 

 ؿّاًی ارتوبػی ّ صوبیت كبهیلی.كيبؿُبی 

 

C .یا تشعِای هشمی ُافْتيا: 

 :کیکليٌيتظاُشات  .1

aؿ هْهؼیت ُبی ارتوبػی امت هغٍَْب"وی اف ػولکـػ ػتـك اف ارتوبع تـك ػای :. تشط اص ارتواع 

کَ اف ایٌ. ىغٌ هیتـمؼ ىـهنبؿ ىؼى ػاؿػ تـك افکَ ىغٌ  ربیی یب صْْؿ ػاؿًؼ ُبثیگبًَ ربیی کَ 

ولَ هْهؼیت ُبی تـك آّؿ ص هؼـُّ ىؼى ثَّ كکـ کٌٌؼ ؼیق، اصون یب ػیْاًَ ّ اّ ؿاػیگـاى 

اّطـاة ؿا هيتؼل هیکٌؼ. هـیْبى هیؼاًٌؼ کَ تـك آًِب ثیو اف صؼ امت اهب اّطـاة ّ ؿكتبؿ ارتٌبثی 

 .، ىـل یب فًؼگی ارتوبػی آًِب اعتالل ایزبػ هیکٌؼَ ْٓؿ هيغٌ ػؿ كؼبلیت ُبی ؿّفهـٍآًِب ث

 :ىبیغ اػـاُ

 تـك ىؼیؼ ّ ػّاهؼاؿ اف هْهؼیت ُبی ارتوبػی 

 ت کيیؼىتـك اف هنغـٍ ىؼى ّ عزبل 

 اّطـاة ىؼیؼی ؿا هيتؼل هیکٌؼ. ،هؼـُّ ىؼى 

  ّ تلوی هیيْػ.ًبهؼوْل تـك ثیو اف صؼ 
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  بة اف عْؿػى، ًْىیؼى یب ًْىتي ػؿ صْْؿ هـػم.هخل ارتٌثؼْی صبالت ارتٌبة اف 

  اًتظبؿیاّطـاة 

 ُّـّؿت ىؼیؼ ثَ تجْلم، ػاؽ ىؼى ثؼى، لـفیؼى، عيکی ػُبى، هلت، تؼـپـه : رنوی اػـا ،

 کـػى.ّؼق ّ ػؿ هْاؿػ ىؼیؼ ـعی چمــیغ، تٌلل م

 هْهؼیت ُبی ىبیغ:

  ػیگـاىصْْؿ  ػؿارـاات ٍضجت کـػى یب 

 ثضج ُبی گـُّی کْچک 

 مْال پـمیؼى ػؿ گـٍّ ُب 

 هؼـكی ىؼى 

 ُبثیگبًَ  ػیؼى ّ ٍضجت کـػى ثب 

  هخل عْؿػى ّ ًْىتي( ػؿ صیي اًزبم کبؿیتضت هيبُؼٍ هـاؿ گـكتي( 

 صْْؿ ػؿ هضبكل ارتوبػی 

 ػوْهیامتـاصت عبًَ ُبی ّ عؼهبت ُوگبًی تلبػٍ اف ام 

 توبك گـكتي ثب اىغبً هِن 

 

bػؿ  كْثیبُب. ثنیبؿی اف هْهؼیت ُبی عبً هیيْػ اف اىیب یبىبهل تـك  ایي تـك: . تشط ُای خاؿ

 ػاؿػ. یک ًوطَ اّد حبًْی 20مٌیي ػؿ صؼّػ  ٓلْلیت ىـّع هیيًْؼ اهب تـك ُبی هْهؼیتی

 اف: ىبیغ ػجبؿتٌؼ اػـاُ

 تـك ىؼیؼ، ػّاهؼاؿ ّ ؿیـهٌطوی 

 هیيْػ.ىـّع عبً صبلت یب  یب پیو ثیٌی ىی ثب ػیؼى 

  عبً یب ىیصبلت اف ارتٌبة 

 ًُیبف ىؼیؼ ثَ م، ػاؽ ىؼى ثؼى، لـفیؼى، عيکی ػُبى، تٌلل مـیغ، هلت، تؼـپـه : رنوی اػـا

 کـػى. ّؼق ّ ػؿ هْاؿػ ىؼیؼكؼل تجْل 

 عبً ىبهل: اىیبی 

  :هبؿُب ،ػٌکجْتصیْاًبت 

 ّ ًِببْكت هضیٔ ُبی ٓجیؼی: اؿتلبػبت، آة 

  ،پل، كْبُبی ثنتَللت، تًْل، ملـ ُْاییهْهؼیت ُبی عبً: هْتـ ؿاًی ، 

  ،ٍؼهبت ّ فعن ُبپیچکبؿیعْى ، 

 

 :اختالهاتخطشات احتوالی ّ  .2

اف ، اكکبؿ عْػکيی ّ اًقّا، الکِْلیب  هْاػ ًيَ آّؿ، اػتیبػ ثَ اكنـػگیاف امت ػجبؿت هوکي عطـات 

 .ػمت ػاػى ىـل، تجؼیِ، هيکالت كبهیلی ّ کیلیت پبییي فًؼگی
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 :هؼایٌات ّمؼيت سّاًی .3

 ظبُـ ًْؿهبل 

 گْه ثَ فًگ ثْػى(هبػٍ ثبه آ( 

 ؿكتبؿ ارتٌبثی 

  تـك آّؿ ىیتيْیو ػؿهْؿػ 

  اًتظبؿیاّطـاة 

 ْهقاد تـم 

 

 :تؾخيـ .4

. گبُی اّهبت هـیِ هوکي تيغیٌ كْثیب ػىْاؿ ًینت هگـ ایٌکَ ػیگـ اعتالالت ؿّاًی هْرْػ ثبىٌؼ

هْاػ  مْهَـفامت.  كْثیبُبكْثیب ػاىتَ ثبىؼ. اكنـػگی یک اعتالل ىبیغ ُوـاٍ ثب  ٌْعامت ثیو اف یک

 ًیق ىبیغ ُنتٌؼ. الکِْلّ  ًيَ آّؿ

 

 :تذاّی .5

ارتٌبة هیکٌؼ. پالى تؼاّی ثؼؼ اف ایٌکَ كْایؼ ّ عطـات اف تؼاّی هـیِ ثَ عبٓـ تـك، ىـم ّ امتیگوب 

ُویيَ  "تؼاّی هْكوبًَ ثـای تـمِبی عبً توـیجب ٓـس ؿیقی ىْػ.ثبیؼ ب هـیِ ثضج ىؼ ّی ثتؼا

هَـف ثنیبؿ اًؼکی ػاؿًؼ. ثـای تـمِبی ارتوبػی تؼاّی ُبی  ػّاُبهؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی هیجبىؼ. 

ب ػؿ تـکیت ُـػّی ایي تؼاّی ُ هبػؼٍ کلیػّایی ّ ؿّاًی ارتوبػی ُـ ػّ هْحـ ّ هلیؼ ُنتٌؼ. ثَ ػٌْاى 

ػؿ تؼاّی تـك اف ارتوبع  ثتبثالکـُب، ثٌقػیبفپیي ُب ّ ّؼ اكنـػگی ػّاُبیهْحـتـ امت. رٌزبلی هْاؿػ 

ارتوبػی علیق تب هتْمٔ  تؼاّی هْحـ کلیٌیکی ثـای تـك ثتبثالکـُبهْحـ ُنتٌؼ. ثَ ًظـ هیـمؼ کَ 

 کَ تبحیـ آًِب ػؿ تؼاّی تـكٌؼ ـ ّ هبثل تضولی ُنتیبحتثبىٌؼ. ثٌقػیبفپیي ُب، ّؼ اّطـاة ُبی مـیغ ال

ّلی هيکالتی ثب هطغ هَـف ثَ عبٓـ ّاثنتگی ثؼؼ اف هَـف ػؿاف هؼت  ،صبػ حبثت ىؼٍ امت یارتوبػ

 ّرْػ ػاؿػ.

 :هؼوْل ػّفُبی

  :هیلی گـام ػؿ ؿّف 40-20كلْکنتیي 

  :هیلی گـام مَ ثبؿ ػؿ ؿّف 40-20پـّپـاًْلْل 

  :هیلی گـام  1 – 0.25یب آلپـافّالم:  هیلی گـام 10-2ػیبفپبم 

 

  کشدٍ هيتْاًذ؟داکتش چَ کاس 

 یبثی:اؿف. 1

  َهيکالت هـثْٓ اػـاُثـؿمی تبؿیغچ ّ 

 ّ اػـاُ تکـؿ ثـؿمی ىؼت 

  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ  اػـاُتبحیـ 

  ؿّاًی ارتوبػیكيبؿُبی ثـؿمی 
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 هِوتـ آالػبت ػؿ هْؿػ:اف ُوَ 

 هـیْی هيبثَ ػؿ كبهیل 

  ؿػاگـ ّرْػ ػارنوی هـیْی ُبی 

 تبؿیغچَ تؼاّی 

  الکِْلیب  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 ىغَیت هـیِ هجل اف ىـّع هـیْی 

 تـییـات ػؿ فًؼگی ىغٌ هجل اف هـیْی 

  ؿّاًیػیگـ اعتالالت هْرْػیت 

 عطـ عْػکيی ّ یب تالىِب ثـای عْػکيی 

 ػولکـػ ارتوبػی كؼلی 

 امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

 

 م هیيْػ کَ:مطش ثبالتـ ّهتی اًزب ثَ اؿربع. 2

  ػؿ صبل اكقایو ُنتٌؼ. اػـاُىؼت 

 .عطـ ثبالی عْػکيی ّرْػ ػاؿػ 

  ّرْػ ػاؿػ.ثب آى رنوی هتـاكن هـیْی 

 .هـاهجت ؿّاًی ارتوبػی هْحـ ًجْػٍ امت 

  ّرْػ ػاؿًؼ.ػیگـ اعتالالت ؿّاًی 

 

 :ؿّاًی ارتوبػی .آهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿ3ٍ

  ؿّاًی كيبؿُبی ـات آًِب ػؿ ٓی فهبى، ، هؼت ّ تـییاػـاُآهْفه هـیِ ػؿ هْؿػ ٓجیؼت

 . اف آى هیجبىؼ ارتوبػی، ػْاهت آى، هنبیل تؼاّی، تؼویت تؼاّی، ػْػ هـیْی ّ پیيگیـی

 ثـای ػاکتـاى: ُبیتٍْیَ 

 ي مبفیؼ کَ كْثیب هبثل تؼاّی امت.هـیِ ؿا هطوی 

 کٌیؼ. ثب هـیِ ٍضجت ؼاّیػؿ هْؿػ پالى ت 

 ْرْػ هیآیٌؼ ّ ثَ تؼؿیذ اف ثیي هیـًّؼ.ثنیبؿی اف تـك ُب ػؿ ػّؿاى کْػکی ث 

 ثقؿگنبلی ثبهی هیوبًٌؼ ثَ ًؼؿت ثؼّى تؼاّی اف ثیي هیـًّؼ. کَ تب ًِبییآ 

 "اف ثیي هیـّػ. کبهال" اػـاُثـ تـك عْػ ؿلجَ کٌٌؼ ّ  اکخـ هـیْبى هیتْاًٌؼ کبهال 

 ت تب آعـ ػوـ ػّام هوکي ام ؼثؼؼ اف ثلْؽ پؼیؼ هیآیٌؼ ّ اگـ تؼاّی ًيًْ "تـمِبی ارتوبػی هؼوْال

 کٌٌؼ.

 ىغٌ ثَ آى ػبػت هیکٌؼ ّ هیتْاًؼ  ثَ ربی كـاؿ اف آى ثِتـ امت فیـاتـك آّؿ  ىیب ث هوبثل ىؼى

 اف ثیي ثجـػ. ،یک فهبًی اصنبك هیکـػ کَ ؿا تـك، ػلِـٍ ّ ّصيتی

 کٌتـّل هیکٌؼ.تزـثَ هیيْػ،  تـك رـیبىاّطـاة ؿا کَ ػؿ  اػـاُ ػّا 
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 هي هخال هـیِ ثب عْػ تکـاؿ کٌؼ کَ " ،ؿا ثب هـیِ ثضج کٌیؼهجبلـْی ُبی ثب تـك  وبثلَؿّه ُبی ه

امت. ایي اصنبك ثؼؼ اف چٌؼ ػهیوَ اف ثیي  هقػصنکوی اصنبك اّطـاة هیکٌن فیـا ایٌزب ثنیبؿ 

 هیـّػ"

  تـك آّؿ ارتٌبة کٌؼ.صبالت ثب  ثلَهوبیب ثٌقػیبفپیي ُب ثـای  الکِْلهـیِ ثبیؼ اف هَـف 
 

 :اًی ارتوبػی. هؼاعالت ؿ4ّ

هيبّؿٍ ؿا تؼویت هیکٌؼ. هيبّؿ اف تکٌیک ُبی اصل اّلیَ هـهؼاعلْی  هؼم ُبیهؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی 

امتلبػٍ هیکٌؼ ّ ثب تْرَ ثَ ًیبف هـیِ ّ ، ثَ ىوْل توـیي تَْؿی َ ػؿهبًیصنبمیت فػایی ثب هْار

ثبالی آى کبؿ ٌبثغ ؿا رنتزْ ّ كبهیلی یب هنبیل ىـم ّ آثـّ ه تبهٌبفػؿّاًی ارتوبػی هخل كيبؿُبی 

 هیکٌؼ.
 

 تؼویت تؼاّی:. 5

، اؿربع ثـای هيبّؿٍ، عطـ عْػکيی، اؿفیبثی اػـاُتؼویت تؼاّی ثـای اؿفیبثی پیيـكت ّ ثِجْػی 

 ؿّاًی ارتوبػی ّ صوبیت كبهیلی اًزبم هیيْػ.كيبؿُبی ، اؿفیبثی ّاُبػربًجی ػْاؿُ 
 

D اختالل ّعْاعی .( ارثاسیOCD): 

 :کليٌيکیشات . تظا1ُ

OCD ْاك ُب ّ ارجبؿُب هيغٌ هیيْػ. ػؿاعتاللی امت کَ ثْمیلَ ّمODC   ،ىغٌ ًویتْاًؼ اكکبؿ

کٌؼ. ایي اكکبؿ  کٌتـّل ،ثَ فّؿ ثَ ؽُي ّی عطْؿ هیکٌٌؼ ّ ؿا کَ هکـؿا" ػؿًّی ُبیكيبؿّ  ًظـیبت

ب چين پْىی کٌؼ ّ یب آًِب ؿا ّ ىغٌ ًویتْاًؼ اف آًِ ثْػٍپؾیـه  ؿیـهبثلّ  کٌتـّل ؿیـهبثلاعالل کٌٌؼٍ 

ثَ رق اف اًزبم تضول هیيْػ کَ ىغٌ  ؿیـهبثل بتثب ػیگـاى ىـیک مبفػ. ّمْاك ُب ثبػج اّطـاث

ثیچبؿٍ ّ ًبتْاى ؿا  عْػػیگـ  کبؿُبیػؿ اًزبم ثؼْی تيـیلبت ثـای کبمتي ىؼت اكکبؿ ّ اّطـاة 

م ثیبكتؼ ّلی اؿلت اّهبت ثـای اّلیي ثبؿ . اعتالل ّمْامی ارجبؿی هیتْاًؼ ػؿ ُـ مٌی اتلباصنبك هیکٌؼ

 ػؿ مي ًْرْاًی ًوبیبى هیيْػ.

A. ،َثؼْی افایي  ،کٌٌؼٍ ّ هؼاّم کَ ثبػج اّطـاة ىؼیؼ هیيْػ ػْػ  ّمْاك: اكکبؿ ّ تَبّیـ ًبعْامت

 ُب ػجبؿتٌؼ اف: ّمْاك

 تـك اف کخیلی ّ یب آلْػگی 

  َبىكبهیل یب ػّمت بیػْاتـك اف ٍؼهَ فػى ث 

  عيًْت آهیقتـك اف اهیبل 

 ىک ثیو اف صؼ 

 تـتیت ّ ػهین ثْػى اًی ػؿ هْؿػ ًظن،ًگـ 

 صویوت ًؼاؿػ اًزبم ىؼٍ امت صتی اگـ ثؼاًؼ کَ ایي کبؿ ثی کیلیت ًگـاًی اف ایٌکَ یک. 

 ًَتـك اف اكکبؿ ىیطبًی ّ گٌبُکبؿا 

 کلوبت یب اػؼاػ عبً، تَبّیـٍؼاُبػؿ هْؿػ  ػّاهؼاؿ کـ کـػىك ،. 

  عبهْه کـػى اىتْپیب  ؿّافٍکـػى ػىک ػؿ هْؿػ هلل 
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B. ؿكتبؿُبی ایزبػ ىؼٍ امت ّمْاك ُب ثبػج اّطـاة کَ افمْیَ و ؿكتبؿ تکـاؿی ثـای کبُ :ارجبؿ .

 ارجبؿی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:

  ثـم ّؿیـٍ ثـای آویٌبى اف ایٌکَ آًِب ثنتَ ُنتٌؼ، هلل ىؼٍ اًؼ  مْیچُب،  ، ؿّکػؿّافٍکـػى تلتیو

 یب عبهْه ُنتٌؼ.

 یب هنْاک فػى ػًؼاًِب  صوبم کـػىهخل ىنتي ػمتِب، ثبؿثبؿ کـػى  ىنتي ّ تویق 

 هکـؿ چیقُب ىوـػى 

 ّ یب ػجبؿات عبً تکـاؿ کلوبت 

  ًينتي ّ ثـعبمتي اف چْکی ،ّافٍاف یک ػؿىؼى ؿكتي ّ ػاعل  ثیـّى هخال" صـکبتتکـاؿ 

 ػؿ یک ًظن عبً هـاؿػاػى اىیب ّ لْافم 

 َلول کـػى چیقُبی عبً ثـای چٌؼیي هـتج 

 ًوبف عْاًؼى ثبؿثبؿ 

 کَ ػیگـ هْؿػ ًیبف ًینتٌؼ. ُبی، ًبهَ ُب ّ رؼجَ روغ کـػى ؿّفًبهَ ُب 

  ػؿعْامت تبییؼ ّ آویٌبى ػُی هؼاّم اف مْی ػیگـاى 

 َتکـاؿ کلوبت یب ىوـػى ثَ ْٓؿ آُنت 
 

 :خطشات احتوالی .2

ّهتیکَ  ل تؼاّی ثـ ًوی آیٌؼ.ّ امتیگوب ثَ ػًجب ؿا پٌِبى هیکٌٌؼ ّ ثَ عبٓـ ىـم اکخـ هـیْبى هيکل عْػ

OCD "چٌؼ مبل اف هـیْی ثؼّى تؼاّی هیگؾؿػ ّ ىغٌ هٌقّی ىؼٍ امت.  تيغیٌ هیيْػ هؼوْال

كْثیبُب ُنتٌؼ. اگـ اكنـػگی ىؼیؼ ثبىؼ  ّ  بٌیی، امکیقّكـاكنـػگیثب آى هتـاكن تالالت ؿّاًی ىبیغ اع

 ؼ.هوکي امت اكکبؿ یب تاله ثـای عْػکيی ًیق ّرْػ ػاىتَ ثبى
 

 :. هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی3

 ظبُـ پبکیقٍ ّ هـتت 

 ثیوـاؿؿاصت ّ ًب 

 .ًگـاى ػؿ هْؿػ هضیٔ آـاف ثَ عبٓـ ایٌکَ هجبػا آلْػٍ ثبىؼ 

 ٍضجت ػؿ هْؿػ ّمْاك ُب 

  ،تَبّیـ ّ اهیبل تکـاؿی ًظـات،اكکبؿ 

 ْطـةهقاد ه 
 

 :. تؾخيـ4

ؿّه اّلیَ ثـای  ،ؿا هيغٌ هیکٌؼیب تيـیلبت ؿكتبؿی ارجبؿی هَبصجَ کلیٌیکی کَ تبؿیغچَ اكکبؿ 

پیو ػاکتـ هیآیؼ تيغیٌ آمبى گؾاىتَ هیيْػ.  OCDامت. ػؿ اکخـ هْاؿػ ّهتی هـیِ  ًِبػى تيغیٌ

 ثؼْی اف مْاالت هِن کَ ثبیؼ پـمیؼٍ ىْػ ػجبؿتٌؼ اف: 

  هیکٌیؼ؟پبک کبؿی یب ىنتيْ آیب ىوب فیبػ 

 هیکٌیؼ؟تلتیو ُب ؿا فیبػ آیب چیق 
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 ؟اهب ًویتْاًیؼ ؿًؼ کَ ُویيَ ىوب ؿا آفاؿ هیؼٌُؼ ّ ثغْاُیؼ اف ىـ آًِب عالً ىْیؼآیب اكکبؿی ّرْػ ػا 

 ٍـف اًزبم ػاػى كؼبلیت ُبی ؿّفاًَ هیکٌیؼ؟  ؿا آیب ّهت فیبػی 

  ُب فیبػ ًگـاى ُنتیؼ؟تـتیت چیقًظن ّ آیب ػؿ هْؿػ 

 آیب ایي هيکالت ىوب ؿا ثَ فصوت اًؼاعتَ اًؼ؟ 

ّ ىـم هـتجٔ ثب اعتالل هوکي امت هـػم ؿا  ؿلت اّهبت اتلبم هی اكتؼاهـیْی تبعیـ فیبػی ػؿ تيغیٌ 

اعتالالت هغتلق ثب اعتالل ّمْامی  کَ ثَ ًظـ هیـمؼ ثبف ػاؿػ. اػـاُهْؿػ  اف ٍضجت کـػى ػؿ

ىبى کَ هيبثَ ّمْاك ُب ّ ؿكتبؿ ارجبؿی امت ّ چَ اف  اػـاُارجبؿی هـتجٔ ثبىٌؼ چَ اف ًظـ ٓجیؼت 

ًیبف ثَ تْرَ عبً  بٌییهخل اكنـػگی ّ مکیقّكـ OCDثب هتـاكن ب. اعتالالت ؿّاًی ًظـ تکـاؿ ّهْع آًِ

ّمْامی ارجبؿی  اػـاُثبىؼ. اعتالل تیک ًیق  بٌییهیتْاًؼ ثغيی اف اكنـػگی ّ مکیقّكـ OCD ػاؿًؼ.

ایي اعتالل اف اعتالل  یتلـیوتيغیٌ ُنتٌؼ کَ ثَ  ؿیـاؿاػیؿا تولیؼ هیکٌؼ ّلی صـکبت تکـاؿی 

 می ارجبؿی کوک هیکٌؼ.ّمْا

 

 :. پالى تذاّی5

ج عْاٌُؼ ضهؼاعالت ؿّاًی ُنتٌؼ کَ ػؿ ثغو هِبؿتِب ّ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ث ،ؿّه ُبی هلیؼ

ثب تؼاّی ُبی یکزبیی ثْػٍ چَ ثَ ٍْؿت تٌِب یب ثَ ٍْؿت  هلیؼىؼ. تؼاّی ػّایی ثـای ثؼْی اىغبً 

هیلی  40-20) ُنتٌؼ هخل كلْکنتیي ّؼ اكنـػگی یػّاُب ؼکَ تزْیق هیيًْ ُبیؿّاًی ارتوبػی. ػّا

 هیلی گـام(. 150-75گـام( ّ کلْهیپـاهیي )

 

 داکتش چَ کاس کشدٍ هيتْاًذ؟

 اؿفیبثی .1

  اػـاُثـؿمی OCD  

  هؼت آًِب اػـاُثـؿمی ىؼت ّ 

  ؿّاًی ارتوبػیكيبؿُبی ثـؿمی 

  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ اػـاُتبحیـ 

 ِاف کزب هیآیؼ؟( ؿیيَ اكکبؿ هـی( 

 اف اكکبؿ اًزبم هیؼُؼ ؿُبییکَ هـیِ ثـای  ُبیاػوبل/ؿكتبؿ 

 .فهبًی کَ ثـای چٌیي ؿكتبؿی ٍـف هیيْػ 

 هؼلْهبت ػؿ هْؿػ:هِوتـاف ُوَ 

 OCD ػؿ كبهیل 

  رنویهـیْی ُبی 

 امتلبػٍ اف ػّاُب 

  الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 ىغَیت كـػ هجل اف هـیْی 

 تـییـات ػؿ فًؼگی ىغٌ ثؼؼ اف هـیْی 
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 ّ یب تاله ثـای عْػکيی عطـ عْػکيی 

 امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

 

 :اؿربع ثَ مطش ثبالتـ .2

 ُىؼیؼ ُنتٌؼ. اػـا 

 .تاله ثـای عْػکيی یب عطـ عْػکيی ّرْػ ػاؿػ 

  ّرْػ ػاؿػ.هتـاكن ثب آى  ،اصتوبلیرنوی هـیْی 

 .هيبّؿٍ اّلیَ هْحـ ًجْػٍ امت 

 

 :آهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی .3

ّمْاك ُب ّ ؿكتبؿُبی ارجبؿی تـییـات ػؿ ٓی  اػـاُّ كبهیل ّی ػؿ هْؿػ ٓجیؼت  ه هـیِآهْف

ؼاّی، ػْػ هـیْی ّ پیيگیـی ؿّاًی ارتوبػی، ػْاهت، اًْاع ّ هؼت تؼاّی، تؼویت تكيبؿُبی فهبى، 

 هِن امت. اف آى،

 

 :OCDػؿ هْؿػ  ُبثؼْی تٍْیَ 

 OCD .یک هيکل ىبیغ امت 

 OCD .هبثل تؼاّی امت 

  کٌیؼ. هْؿػ پالى تؼاّی ثب هـیِ ٍضجتػؿ 

 OCD  هیيْػ.ػیؼٍ گبُی اّهبت ػؿ عبًْاػٍ ُب 

 .ػّمتبى ثَ پیؼا کـػى کوک هٌبمت هیتْاًٌؼ هْحـ ثبىٌؼ 

 .پٌِبى کـػى هيکالت هیتْاًؼ تؼاّی آًِب ؿا ػىْاؿ ثنبفػ 

  تـ ُنتٌؼ.هْحـػّا ّ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی 

 امت. ُن ی گبُی ًبؿاصت کٌٌؼٍثٌؼی ثَ پالى تؼاّی، صتی اگـ تؼاّپب 

  مبفهُبی  هیکبًیقماى ثَ ػٌْ الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿارتٌبة اف. 

 ػؿ كؼبلیت ُبی ارتوبػی، ثَ ربی هٌقّی کـػى عْػ مِوگیـی. 

 

 هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی: .4

  تِیَ هیکٌؼ. ثَ هٌظْؿ کبُو ؿكتبؿُبی ؿا ؿیيَ هيکل ؿا پیؼا هیکٌؼ ّ پالى تؼاّی ثـ امبك ًیبف

 ؿا ػًجبل هیکٌؼ. OCDهؼاعلَ صنبمیت فػایی هـاصل هيبّؿ  ،ت فًٌؼٍآمی

 

 تؼویت تؼاّی: .5

، اؿربع ثـای هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی، اؿفیبثی اػـاُاؿفیبثی پیيـكت ّ ثِجْػی تؼویت تؼاّی ثـای 

بی ؿّاًی ارتوبػی ّ صوبیت كبهیلی هِن ُكيبؿػّا، اؿفیبثی ربًجی عطـ عْػکيی، اؿفیبثی ػْاؿُ 

 ؼ.هیجبى
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III.  کاًْسژى( )تثذل اختالل: 

بى امت کَ هـیْصبلتی کبًْؿژى  ًبهیؼًؼ. ؿّف ُینتـیکبل هییْػؿ گؾىتَ ایي هـیْی ؿا ُینتـی یب ً  

ؿا ًيبى هیؼٌُؼ ّلی ُیچ تّْیش ًْؿّؿلْژیکی ثـای ّؼق ًوْػى  ّ كلذ ،صنی هخل ثیػَجی  اػـاُ

غٌ ثْرْػ هیآیٌؼ ّلی ٓجیؼت اؿتجبٓ ثیي آى ّرْػ ًؼاؿػ. ایي هيکالت ػؿ پبمظ ثَ هيکالت ػؿ فًؼگی ى

ؿّاًی یب امتـك هوکي امت ُویيَ ػؿ  هٌبفػبت. ؿّىي ًینتًْؿّلْژیکی  اػـاُؿّاًی ّ ػْاهل 

  ىْاُؼ ثَ ػمت عْاُؼ آهؼ. یجبىٌؼ اهب ثب گـكتي تبؿیغچَ هـیْآىکبؿا ًاثتؼا 

 تْاًؼ اف لضبظ ؿّاًی آى ؿاامتـك صبػ ؿّاًی هيتؼل هیيْػ کَ ىغٌ ًویآى ثب  اػـاُکَ كکـ هیگـػػ 

، كلذ، اعتالربت کبؽة، ّؼق :گقاؿه ػاػٍ هیيْػ ػجبؿتٌؼ اف ی کَ هؼوْال"اػـاّ. ّمل ًوبیؼپـ

اؿاػی ثبىٌؼ ّ  کٌتـّلتضت اػـاُ )هخل لـفٍ ُب( ّ اعتالل صنی. ثَ ًظـ ًویـمؼ  ؿیـاؿاػیصـکبت 

 ػاػٍ ىًْؼ. پبتْلْژیک تيـیش هیکبًیقمیب رنوی ًجبیؼ تْمٔ ُـگًَْ اعتالل 

 ػجبؿتٌؼ اف: تجؼلعطـ ثـای ىبیغ ثؼْی ػْاهل 

 تزـثیبت تـّهبتیک ػّؿاى کْػکی 

 اف ػمت ػاػى ػقیقاى 

 تزبّفات رٌنی 

 اعتطبف 

 َىکٌز 

  صبػحبت تـاكیکی(تَبػهبت( 

 ػؿ رـیبى رٌگ ُب 

  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 

 :کليٌيکیتظاُشات  .1

اعتالل ػؿ  ،هْافًَػؼم  ی هوکي امت ىبهلصـک اػـاُ، ی توـکق هیکٌینصـک اػـاُثبالی ػؿ ایٌزب 

ثلغ یب اصنبك ػنـت   ٍؼا تب ثی ٍؼایی(،عپ ىؼى ) یب كلذ، اعتالالت ٍْتیکووْتی ُوبٌُگی صـکبت، 

پیـّی ؿا هنیـُبی كیقیْلْژیک یب آًبتْهیک هؼوْلی  اػـاُػؿ گلْ، ثی اعتیبؿی اػؿاؿ ثبىؼ. ایي ثٌؼه 

هيغٌ هیيْػ. اػْبی كلذ اػـاُ ّ ػالین ّ ىؼت  یتْرْػهحجبتی ّ ثی  تٌبهِثب صبلت ًویکٌٌؼ. ایي 

هوکي امت ، ثبىؼؿا اًزبم هیؼُؼ یب تْرَ ّی هٌضـف ىؼٍ  کبؿیىؼٍ ثَ ْٓؿ تَبػكی ّهتی کَ هـیِ 

 ی فیـ هیتْاًؼ صْْؿ ػاىتَ ثبىؼ:صنی ّ صـک اػـاُُـ کؼام اف تجؼل صـکت کٌٌؼ. ػؿ اعتالل 

 ثؼىكلذ یک ػْْ ثؼى یب توبم /کووْتی 

  یب ىٌیؼى اعتالل ػؿ ثیٌبیی 

  تصنییب اف ثیي ؿكتي اعتالالت 

  یب افػمت ػاػى مغياعتالل 

 ٍـػیتالربت ؿیـاع 

 ػینتًْی حبثت ثـعالف ػینتًْی ًْؿهبل 

 هیْکلًْْك یب ػیگـ اعتالالت صـکتیلـفه ، 
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 اعتالل ػؿ ؿاٍ ؿكتي 

ثب  هؼوْال" اػـاُهیگؾاؿػ. ػؿ صؼی امت کَ ثـ كؼبلیت ُبی ؿّفاًَ تبحیـ  ىؼت ًبتْاًی هؼوْال"

 ػ. تظبُـات ىبیغ ػؿْيرٌگ ثؼتـ هی ىـایٔاّطـاة ّ صبلت ُبی تٌيی هخل هـگ یکی اف ػّمتبى یب 

 اىتجبٍ گـكتَ هیيْػ. ٍـعثب صوالت  یب اعتالربت کبؽة امت کَ هؼوْال" کـػىّؼق اكـبًنتبى 

 

 :احتوالیاختالهات خطشات ّ  .2

کْتبٍ ثیي تيغیٌ ّ كبٍلَ ، كيبؿؿّاًی یتْرْػهاف ىـّع ًبگِبًی،  ثِتـػجبؿتٌؼ اًؾاؿ ٌؼٍُؼًيبًػْاهل 

ّ اف ػمت ػاػى ٍؼا ّ کْؿی ػیگـ اعتالل ؿّاًی ػؼم هْرْػیت ىـّع تؼاّی، مطش ثبالی ُْه كـػ، 

 . صیج ىکبیت اّلیَثَ 

الربت ّ مبل، ّ اعت 40مي ثبال تـ اف   ،ثبىؼثب ًبتْاًی ُبی ىؼیؼ کَ هؼت فیبػی ػّام کـػٍ عـاة اًؾاؿ 

 تلویي ؿّاًییب  مـاپبهـتجٔ امت. ثنیبؿی اف هـیْبى ثؼؼ اف ؿّاى ػؿهبًی  ،هٌقلَ ىکبیت اّلیَكلذ ثَ 

 .ثِجْػ كْؿی ؿا ًيبى هیؼٌُؼ

 عطـات فیـ ایي هـیْبى ؿا تِؼیؼ هیکٌؼ:

 ٍؼهَ ثَ عْػ ّ تاله ثـای عْػکيی 

 الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـف 

  صيتٌبک عْاة ُبی ّهيکالت عْاة ثَ ىوْل 

 هـیْی ؿّاًی ػیگـ هخل اّطـاة ّ اكنـػگی 

 هيکالت ػؿ ؿّاثٔ ػؿ هضل کبؿ 

 ٌاىتجبٍ ػؿ تيغی 

 

 :هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی .3

ّ ؿیـّـّؿی ػؿػًبک  ،ِبرویهؼبیٌبت تاصتوبل ّرْػ ػلت اؿگبًیک ؿا هؼ ًظـ ػاىتَ ثبىیؼ.  ،ثب ػهت

 .ىْػؼ تب ربیی کَ اهکبى ػاؿػ ارتٌبة ثنبفػ ّ ثٌبثـایي ثبیػّاهؼاؿ ّ  کٌؼ ؿا توْیت اػـاُهیتْاًؼ 

 

 :تؾخيـ .4

. تبؿیغچَ هـیِ ٍْؿت هیگیـػ كقیکیتبؿیغچَ ّ هؼبیٌبت  کلیٌیکی امت ّ ثـ امبك تيغیٌ اکخـا"

ػْبی كبهیل یب ػّمتبى، ًلغ ثیي اتولیؼ ىًْؼٍ هجلی، هؼلِبی  ـاُ ّظیلْیػاىبهل ایي هْاؿػ هیيْػ: 

اف ىلبعبًَ ثب ؿّبیت ىغَی.  هـعَیّ هجلی ؿّاًی  مبثوَي ، ػاىتاػّیَای ثب  ، اؿتجبٓ صـكَحبًْی

یغچَ هـیِ یبت تبؿرقی مبیـؿیزی آى ًیق اهکبى ػاؿػ. ىـّع اؿلت صبػ ّ ًبگِبًی امت، ّلی ىکل تؼ

ػؿ کْػکی یب ًقػیک ثَ ػّؿٍ هـیْی كؼلی ّ  كقیکی، تـّهبی ؿّاًی یب هتـاكنىبهل هـیْی ؿّاًی 

 ی هیيًْؼ.قیکهؼیْثیت كتبؿیغچَ عبًْاػگی 

هیيًْؼ ىبهل ایي هْاؿػ ُنتٌؼ: یبكتَ ُبی هتٌبهِ، ػؼم كت ؿیـػْْی آثَ تيغیٌ  ی کَ هٌزـاػـاّ

ًبتْهیک. ػؿ اّ مینتن ُبی كیقیْلْژیک یب  اػـاُّ تٌبهِ ثیي  كقیکیّ یلْی ظّتطبثن ثیي یبكتَ ُبی 
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یب آتـّكی تولَبت ، ثنتـبی ن ُکوتـ ػیؼٍ هیيْػ پل فع كقیکیّ یب ًبتْاًی  كقیکیتـییـات ایي هـیْی 

 ثَ ًؼؿت اتلبم هی اكتٌؼ. ی ػْل

ّ  توبؿُ ػى، ؿػ کـٍـعهخل  ػَجیؿػ کـػى هـیْی : ىبهل مَ رق امتتجؼل تيغیٌ اعتالل 

 ؿّاًی. ُـ کؼام اف ایٌِب هيکالتی ػاؿًؼ. هیکبًیقمهيغٌ کـػى 

 

 کبًْؿژى ٍـع 

ًبؿاصتی ُبی ىکن، ثْ یب هقٍ ُبی  اّؿا

 ؿیـهؼوْلی

ثؼؼ اف ثضج ُبی كبهیلی ّ  یاصتًبؿ

 هيبرـٍ یب هقاد تـییـ 

 آُنتَ یًبگِبً ىـّع

 ػؿ صْْؿ ػیگـاى ػؿ ُـ رب هکبى

 هيبرـات هؼوْال  ثؼؼ اف  ُیچ  ىـّع کٌٌؼٍػبهل 

 ثَ تؼؿیذ ًبگِبًی موْٓ

 ؿیـ هٌظن هتٌبظـتًْیک کلًْیک، صـکبت  ؿیـاؿاػیصـکبت 

 ّرْػ ًؼاؿػ ّرْػ ػاؿػ کق کـػى ػُبى

 ّرْػ ًؼاؿػ ّرْػ ػاؿػ ثی اعتیبؿی

 ّرْػ ًؼاؿػ ىبیؼ رْیؼى فثبى

 ّرْػ ًؼاؿػ ّرْػ ػاؿػ میبًْف ػؿ ٓی صولَ

 ىبیؼ ّرْػ ػاؿػ رـاصت ػؿ ٓی صولَ

 ثغيی اف آى عیـ ثَ عبٓـ آّؿػى صولَ

 

ٌ ًجبیؼ ؿا ؿػ ًویکٌؼ ّ تيغیامبمی ػاکتـاى ثبیؼ آگبٍ ثبىٌؼ کَ تيغیٌ اعتالل کبًْؿژى ّرْػ هـیْی 

 ثـ پبیَ ثؼمت آهؼى ًتبیذ هٌلی گؾاىتَ ىْػ.ٍـف 

 

 :تذاّی .5

 پالى تؼاّی ؿا ثب هـیِ ثضج کٌیؼ.

 تؼاّی ىبهل هْاؿػ فیـ امت.

ثبیؼ  ،ثنیبؿ ىبیغ امتایي صبلت کَ  ّاهؼی ثْػىثَ ثبىؼ. هٌطوی تّْیش ػاػى: ایي کبؿ ثبیؼ ّاّش ّ  .1

 ؼگیـیّْه. ػاؿػ مبیکْفًینت کَ هـیِ  ّ ثَ ایي هؼٌبثْػٍ ثـگيت پؾیـ  اػـاُ، تبکیؼ ىْػ

هوکي امت کوک کٌٌؼٍ ثبىؼ ّلی هطبلؼبت ثیيتـی  اػـاُیلْی ثْػى ظّتيـیش ثب ثیطـكبًَ مججی 

ػ تب ػگـ پیگیـیاف ًظـ ًْؿّلْژیک هـیِ ػؿ ٍْؿت ًیبف  ثِتـ امتػؿ ایي فهیٌَ ًیبف امت. 

 ي ىْین کَ تيغیٌ هب ػؿمت ثْػٍ امت.هطوی

 .هٌبمت امتی صـک اػـاُ هْرْػیت ؿتكیقیْتـاپی ػؿ ٍْ .2

 ثبیؼ تؼاّی ىًْؼ.ثبىؼ ْرْػ هاگـ اكنـػگی یب اّطـاة  .3

 اهؼاهبت ؿّاًی ارتوبػی .4
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 داکتش چَ کاس کشدٍ هيتْاًذ؟

 :.اؿفیبثی1

  کبًْؿژى  اػـاُثـؿمی 

  هؼت آًِب اػـاُثـؿمی ىؼت ّ 

  ؿّاًی ارتوبػیكيبؿُبی ثـؿمی 

  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ اػـاُتبحیـ 

 می ػْاهل عطـثـؿ 

 هِوتـیي هؼلْهبت ػؿ هْؿػ:

  ػؿ كبهیلکبًْؿژى 

 َهـیْی ُبی هيبثَ ػؿ گؾىت 

  الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 ىغَیت كـػ هجل اف هـیْی 

 تـییـات ػؿ فًؼگی ىغٌ هجل اف هـیْی 

 ّ یب تاله ثـای عْػکيی عطـ عْػکيی 

 امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

 

 :.اؿربع ثَ مطش ثبالتـ2

 ػؿ تيغیٌ عْػ ىک ػاؿیؼ. اگـ 

  ثبىؼْرْػ هتـاكن هاصتوبلی رنوی هـیْی. 

 .هيبّؿٍ اّلیَ هْحـ ًجْػٍ امت 

 

 :آهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی.3

، عطـ ػْاهل اصتوبلی ّ تـییـات ػؿ ٓی فهبى، هؼت ،اػـاُهـیِ ّ كبهیل ّی ػؿ هْؿػ ٓجیؼت 

آهْفه ػاػٍ  ؼاّی، ػْػ هـیْی ّ پیيگیـی اف آى،ؿّاًی ارتوبػی، ػْاهت، تؼاّی، تؼویت تكيبؿُبی 

  ىًْؼ.

 تٍْیَ ُبی هِن:

  یب هيکالت اعیـ ٍضجت کٌؼ.ُبی ؿّاًی ؿكيبهـیِ ؿا تيْین کٌیؼ تب ػؿ هْؿػ 

  ًؼاؿػ. اػـاُاؿاػی ثـ  کٌتـّلهـیِ ُیچ 

 توْیت هخجت ثـای ثِجْػی 

  ثبیؼ ارتٌبة ىْػ. اػـاُتوْیت اف 

  ٍثَ فّػتـیي كـٍتثبفگيت ثَ كؼبلیت ُبی ؿّفهـ 

 ارتٌبة اف امتـاصت ُبی ْٓالًی یب تـک کـػى كؼبلیت ُب ّ ّظبیق 

  ػؿ هـیِمبفه ثِجْػ ؿّه ُبی 
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 تؼویت تؼاّی:.4

  ِتيْین ىْػ. ایي ثـای پیگیـی ؿّاًی ارتوبػی ؼ یکَ ثب اعتالل کبًْؿژى تيغیٌ هیيْػ ثبُـ هـی

. چٌیي پیيٌِبػ گـػػ اػـاُثؼتـ ىؼى امتـك ّ رلْگیـی اف  کٌتـّلثـای کبُو ّ  یؿّىثَ هٌقلَ 

 اػـاُ م ُبی ؿّاًپقىکی رؼی ُنتٌؼ ّ ثبّػؿ هْؿػ کنبًیکَ هَبة ثَ مٌؼؿ هغٍَْب"پیگیـی 

 ثَ اتبم ػبرل هـارؼَ هیکٌٌؼ هلیؼ امت. كقیکی

 

IV.  هؾکالت هشتْهَسّاًی تشّها ّ: 

 :داًؼ تشّها

 

 

 

 

 

 

 شّهاتيک ؽْد.اص حْادث تشّهاتيک کَ هيتْاًذ تاػج فؾاس ت هخال ُای

 ٓجیؼیاػث ْص .1

 َفلقل 

 مًْبهی 

 میل 

 ْٓكبى 

 هيکالت ارتوبػی .2

 عيًْت كبهیلی 

 َىکٌز 

 عيًْت رٌنی .3

 تزبّف 

 مْامتلبػٍ رٌنی 

 صْاػث مبیـ  .4

 صْاػث تـاكیکی 

 صوالت اًتضبؿی 

 اًلزبؿ ثوت 

 ٍػیؼى ارنبػ هـػ 

 ( ثْػى ػؿرجَِرٌگ) 

 ثب املضَ تِؼیؼ ىؼى 

 هـگ ًبگِبًی ّ ػلغـاه 

 ْهـارؼَ کٌٌؼٍرْػ آهؼٍ تْمٔ ٍؼهبت رؼی/آمیت ث 

 صولَ یک صیْاى ّصيی 

 

صدمه می بیند. ترومای روانی وقتی اتفاق  ای است که در آن روان انسان شدیدا"ترومای روانی تجربه 

قرار  ،وجود دارد خطر آسیب شدیددر آن که میافتد که شخص در یک حالت تهدید کننده زندگی یا حالتی 

تناک است که قربانی وحشتزده میشود و در حین حادثه و یا شاهد آن باشد. این حالت آنقدر وحش و گیرد

 اندکی بعد از آن احساس ناتوانی و درماندگی میکند. 
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 :َتبحیـات چٌیي تزـثَ ای ثنتگی ػاؿػ ث 

 

 

 

 

 :ػکظ الؼول ًغثت تَ تِذیذ

 ثب یک عطـ ثَ مَ ؿّه ػکل الؼول ًيبى هیؼُین وبثلَهب ػؿ ه: 

 

 

 

 

 

 تّْیضبت ثیْلْژیکی:

 ٌؼصْاػث ؿیـًْؿهبل امت ػؿ پبمظ ثَ روانؼول ًْؿهبل کل الایٌِب ػ. 

 َثیٌین هخال":ثؼْی تـییـات كیقیْلْژیک ؿا ػؿ ثؼى عْػ هی  ،ػؿ ًتیز 

  ثؼْی اف ُْؿهًِْب هخل کْؿتیقّل، اپیٌلـیي، ًْؿاپیٌلـیياكـاف 

 كؼبل ىؼى ػکل الؼول عْػ کبؿ ػؿ ثـاثـ امتـك 

  یـات تـییـاتی کَ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ ػولکـػ ًْؿهبل ثؼى تضت تبحیـ هـاؿ هیگیـػ ػؿ ًتیزَ ثؼْی تـیثب

 :ثْرْػ هیآیؼػؿ مینتن ُبی فیـ 

  :ىبکافػیبػ ّـثبى هلتمینتن هلجی ّػبیی ، 

 CNSّ كلذ : گیزی 

 تکـؿ اػؿاؿ، ثی اعتیبؿی اػؿاؿمینتن ثْلی: اصتجبك اػؿاؿ ، 

  هجْیت: امِبلیهؼؼی هؼبیمینتن ، 

 ػْالت ی، امتـعبیػْلکووْتی ن ػْلی امتغْاًی: مینت 

 عبمق( : ؿًگ پـیؼگیرلؼ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت زمان تجربه 
 قابل پیش بینی نبودن 
 کنترول نداشتن باالی وضعیت 

 گریز 
 جنگ 
 )منجمد شدن )غیرمتحرک بودن 

 زان آشانایی قبلای روانای و جسامی ، عالیم و عکس العمل های ذکر شده در باال میتواند باا میااعراض
 مرتبط باشد.این اعراض قبل از وقوع این حادثه شخص با 

 ،پاسخ هشدخر دهرشهخر  حالت آماده باش که توسط روان و جسم شخص در جریان حادثه تظااهر میکناد 
 نامیده میشود.



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؿّثـّ ثٌبثـایي ُـ ّهت ثب ایي صیْاى  ،: هیؼاًین کَ یک صیْاى ّصيی هخل گـگ عطـًبک امتهخبل 

 اف عطـ كؼبل هیيْػ. یُبیؿّاى هب ثـای ُيؼاؿ ػاػى ّ پیؼا کـػى ؿاُی ثـای ؿ ػكؼتب" ،ىْین

صل هیکٌیؼ كلذ  یؼ. ػكؼتب"ؿا هیيٌْ یای تـمٌبک: ٌُگبم ىت ػؿ ربیی هؼم هیقًیؼ ّ ًبگِبى ٍؼهخبل 

 ىؼٍ ایؼ ّ هبػؿ ثَ صـکت کـػى ًینتیؼ.

 

 

 

 ثنتگی ػاؿػ ثَ: ،چٌیي تزـثَ گؾىتبًؼى افثؼؼ ثِجْػی ىغٌ 

 

 :خطش تشای سًذ تشدى اص یک حادحَ تشّهاتيکػْاهل 

 ّ اهتَبػی ّؼیق ّّؼیت ارتوبػی 

  ؿّاًی ّؼیقرنوی ٍضت ّ 

 اةىـایٔ ؿّاًی عـ 

 عیلی رْاى یب پیـ ثْػى 

 ٌِبییت ،ٓالم یب هـگ(بػ، تزـثَ اف ػمت ػاػى یک ػقیق )هـیْی هقهي، ػؿػ هقهي، اػتی. 

 :ػْاهل حوایت کٌٌذٍ  

 ّ ػاىتي ىجکَ ارتوبػی عْة صوبیت ارتوبػی 

 مْاػ ّ تضَیالت 

 ثبف ّ هنتوین  ىیٍْچٌیي تزـثیبت، ثَ ؿمیؼگی ثَ هخل مبفه ژی یامتـات 

 ػالهَ هٌؼی ثَ رِبى 

 ٍضت عْة 

 ْؿػ عْػ ّ هٌبثغ ّ تْاًبیی ُبآگبُی ػؿ ه 

نون کسانی را در چنین وضعیتی را تجربه کرده اید؟ و یا تاک گاهیآیا  که به خاطر آورید : لطفا"تمدین

 را تشریح کنید. تجارب و مشاهدات خود چنین وضعیتی مشاهده کرده اید؟
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 :اػشاك تشّها

 

 

 

 

  :ی ُنتٌؼ کَ ثالكبٍلَ ثؼؼ اف تزـثَ تـّهبتیک ثْرْػ هیآیٌؼاػـاّػْاهت کْتبٍ هؼت تـّهبی ؿّاًی  -1

 تٌلل، لـفٍ، مـػت ی، ػْل کيو هلت، كيبؿ عْى ثبال،پـه  : رنویُبی  ػکل الؼول

  .هيکالت ُْوی

 ثَ عبٓـ اف ، ىـم )نبك ػؿهبًؼگی ّ ؿن، پـعبىگـی: تـمیؼى، اصُیزبًی ػکل الؼول ُبی

  .کٌتـّل ؿیـهبثلمْگْاؿی  ،(کٌتـّلػمت ػاػى 

 چی  : هيکل ػؿ توـکق، ػؼم تْاًبیی ػؿ كکـ کـػى، آىلتگی یب عبلی ثْػى مـ، مـػؿگویتلکـ(

 .هيکل ػؿ رِت یبثی کـػى عْػ ّ، هالهت (....هیيؼ اگـ

 ثؼّى ػول کـػى  ، ػَجی ثْػى، ثـاًگیغتگی،وـاؿی: ثیتَْیـی اف ّّؼیت ُیزبًی امت ؿكتبؿ

 .(هْاػ ًيَ آّؿ)اعؾ  ؿكتبؿ ثِت فػٍ کؼام پالى یب ُؼف ّ

 اف پيت یک ػیْاؿ ىیيَ ای، اػتوبػ ثَ ایٌکَ ایٌِب ّاهؼیت  : ػیؼى اتلبهبت اف عبؿد هخال"تزقی

 ًؼاؿػ.

 ىیي عْػکبؿهبًٌؼ هبػول کـػى  ،: كکـ هیکٌؼ اصنبمبتو هتؼلن ثَ اّ ًینتهنظ ىغَیت.  

 

 کْتبٍ هؼت: ػْاهتاٍالصی ثـای تؼاّی ػْاهل 

 

 

 

 

 

 

کٌٌؼٍ ّ هضؼّػ هؼاعلَ  اػـاُهقهي هیتْاًؼ هؼتی ثؼؼ اف صبػحَ تـّهبتیک ثْرْػ آیؼ ّ ثَ  اػـاُ -2

 کٌٌؼٍ تونین ىْػ.

 ظِْؿ ًبگِبًی عبٓـات ػؿػًبک تزـثَ تـّهبتیک، ْٓؿی کَ ىغٌ عْػ  :خاهشات فالػ تک

یت تِؼیؼ کٌٌؼٍ ثب توبم عٍَْیبت هـتجٔ هخل تـك اف هـگ، ّصيت، كـاؿ ّ ؿا ػؿ ُوبى ّّؼ

 آهبػٍ ىؼى ثـای رٌگ اصنبك هیکٌؼ.

  ثْػى، اصنبك ػّاهؼاؿ كـاؿ یب آهبػگی ثـای رٌگ،  هبػٍ ثبهآ :فشه تشاًگيختَ گیعٌذسّم

رنوی هبًٌؼ اعتالالت عْاة، كيبؿ عْى ثبال،  اػـاُػَجی ثْػى، عْاة ُبی ّصيتٌبک ّ 

 هلت ّ لـفٍـه پ

  جسمیکمک و منابع روانی و  
 بوجود آوردن یک خاطره تشریحی و مفصل از حادثه 
 قرار دادن آن در زمینه زندگی 
 آن درک کردن معنای ذهنی 
 پذیرش تغییر روش زندگی 

 

  ادراک، تفکر،  از طریق تجربیات تروماتیک دراین است که در درازمدت  گرددمیچیزی که مشاهده
 اشخاص تغیرات وارد میشود.در  ،آنها محیط اطراف و خود رابطه به در ،ارتباط با دیگران

 بیگانه احساس میکنند و از لحاظ هیجانات احساس کرختی میکنند. خود را 
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 صْاػث هیيًْؼ ّ ثَ یبػآّؿػى کَ ثبػج  ًِبییارتٌبة كؼبل اف اىغبً ّ هکبم ارتٌاتی: ّعٌذس

كؼبل اف اصنبمبت ثَ عبٓـ تـك اف تزـثَ کـػى اصنبمبت ىؼیؼ هيبثَ اصنبمبتی کَ ارتٌبة ؿیـ

 تـّهبتیک تزـثَ کـػٍ ثْػ.رـیبى صبػحَ ػؿ 

 تزضی یا گغغتگی 

  توشکضهؼٌذ اختالالت 

 هشینی رغوی، دسد ُای هضهيغوی عاصیر ، 

 

 

 

 

 

3- PTSD هغلك  (Complex PTSD): 

ّ اداهَ یاتذ  ؽؼ هاٍ تؼذ اص حادحَ تا فْق اػشاكهْسد اص  4تش اعاط عيغتن تؾخيقی غشتی، اگش 

 گفتَ هيؾْد. PTSDحالت ایي  ،حتی افضایؼ یاتٌذ
 

 :اػـاُ ربًجی

 اصنبك هـثبًی ثْػى 

  فًؼگی هلِْماف ػمت ػاػى 

 اف ػمت ػاػى ُْیت 
 

 ایي صبلت ُب ػؿ اؿلت هْاؿػ ثَ هيکالت ثیيتـی هٌزـ هیيًْؼ:

 تـك 

 اكنـػگی 

 اكکبؿ عْػکيی ّ تاله ثـای عْػکيی 

  ٔعبًْاػٍّ هيکالت ػؿ ؿّاث 

 هيکالت رٌنی 

 اػتیبػ 

 ىکبیبت رنوی 

 

 :تشّها ّ خؾًْت فاهيلی

یلیت اكقایو یبكتَ امت. ثـ امبك ػؿ ٓی مَ ػَُ رٌگ هیقاى عيًْت كبهیلی ُن اف لضبظ کویت ّ ُن ک

  .ثبىؼ PTSDتزـثَ هب، اكقایو هیقاى عيًْت كبهیلی هیتْاًؼ ًتیزَ 

 

 

 

آن را به گونه ای تجربه شخص  غیرقابل کنترول هستند.ست که آن اعراضیکی از ویژگی های این 

گویی بخشی از خود اوست که در مورد آن نمیداند. این عالیم خود به خود عمل میکنند و  میکند که

 د.ندوباره باعث ایجاد ترس و وحشت میشو

 

ها را طوری تجربه ل هستند و شخص آنواین است که غیرقابل کنتر PTSDیکی از ویژگی های اعراض 

نمیداند که به صورت خود به خودی عمل  خودش میباشد در حالیکه واقعا" میکند که گویی جزی از

 میکند.
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ؼ ّ ًویؼاًؼ چـا ثَ ؿّه ؿیـهبثل يهیکٌؼ ّ مپل ًؼاهت هیکّ کْة : هـػی کَ آلبل عْػ ؿا لت هخبل 

 گقاؿه هیؼُؼ:چٌیي ، امت ؿكتبؿ کـػٍ کٌتـّل

 عْػ ؿا اف ػمت  کٌتـّلعبً هـصلَ ی هیيْم ّ ػؿیک " ػؿ ٓی ؿّف ثیيتـ ّ ثیيتـ ػَج

ّ  ػاػٍعْػ ؿا اف ػمت  کٌتـّلّهتی چیقی ؿّی فهیي هیبكتؼ یب کنی ثلٌؼ كـیبػ هیقًؼ  هیؼُن.

 كـفًؼاًن هیکٌن."ّکْة ىـّع ثَ لت 

  اف ٓـین هيبّؿٍ هـػ عْاُؼ كِویؼ کَ چگًَْ ػَجبًیت ثب تزـثیبت تـّهبتیک گؾىتَ ّی

هيبّؿ ثب تْاًؼ یبػ ثگیـػ چگًَْ اػـاُ ثـاًگیغتگی ؿا ىٌبمبیی کٌؼ ّ ُوـاٍ . هیاؿتجبٓ ػاؿػ

 آى پیؼا کٌؼ. کٌتـّلثـای  یؿاٍ هٌبمج

  ُوچٌیي ثب تؼاّیPTSD ُـ هٌلی ثَ اًؼافٍ ای کبُو عْاُؼ یبكت کَ ػیگـ چٌیي تبحی اػـا

 ؿّی فًؼگی ًغْاُؼ ػاىت.

 

 

 

 

 ًَيؼٍ امت ّ ثیْگـاكی ىغٌ هؼؿن ثیبًی تزـثَ ػؿ صبكظ.  

 ٍیکپبؿچَ اف تزـثَ ّرْػ ًؼاؿػ ّ عبٓـات ثَ ثغو ُبی هغتلق تونین ىؼٍ اًؼ. هٌظن عبٓـ ّ 

 ٌُْف هْؿػ تِؼیؼ هـاؿ ػاؿػ.گْیب کَ امت كکـ ُویيَ ثَ ایي ىغٌ  افُویي مجت 

  متـك ػؿ ػؼم تْافى ثَ مـ هیجـػا اًتظبمتوبم مینتن. 

 ثَ ٍْؿت ػکل الؼول ؿا  ثـ تزـثیبت ّصيتٌبکػؿ ثـا ػکل الؼول ُبایٌگًَْ یؼ ثَ ٓـیوی ثب

 ثجیٌین.ؿیـػبػی صبالت هوبثل ًْؿهبل ػؿ 

  اهب تبحیـ ایي صْاػث، تؼبهالت ّ اؿتجبٓبت كبهیلی ؿا هغتل هیکٌؼ ّ ثَ هِوتـیي هٌجغ اكـبًِب آمیت

 هیـمبًؼ.

 

 :اًضّای ارتواػیتشّها ّ 

  ی اعتیبؿ کٌٌؼػّؿّ ربهؼَ  كبهیلاف ثبػج هیيْػ اىغبً  اؿلتاػـاُ ایي. 

 عبًْاػٍ( رؼا هیيًْؼ.) ارتوبػی هیيًْؼ ّ اف هِوتـیي هٌجغ عْػی ػچبؿ اًقّا 

  فًؼگی ػؿًّی عْػ ًبتْاى امت ثَ یک  کٌتـّلًکتَ ػیگـ ایي امت کَ اگـ کنی اصنبك کٌؼ کَ ػؿ

اػٍ ایي اؿلت ثَ فًبى ّ آلبل ػؿ عبًْ ،کٌؼ کٌتـّلمؼی هیکٌؼ تب فًؼگی ثیـًّی ؿا هؼبّّْی ؿّه 

 ٍؼهَ هیـمبًؼ.

 

 :تشّها ّ اػتياد

 امتلبػٍ هیکٌٌؼ. هْاػ ًيَ آّؿاف الکِْل ّ ثؼْی هـػم  ،كيبؿػؿًّی ّ ثیوـاؿی ثَ هٌظْؿ کبُو اصنبك 

 

 اؿربع:

ثَ هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی اؿربع  اّبكیؿا کيق یب تيغیٌ کـػیؼ ثـای تؼاّی  PTSDّاهؼَ  کؼاماگـ 

 کٌیؼ.

 وضعیت تهدید کننده ت که شخص احساس میکند ض این اسگی های دیگر این اعراه یکی از ویژ

 هنوز هم موجود است.
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 الالت عایکْتيکاختالالت سّاًی ؽذیذ یا اخت
 

مبیکْف صبلت ؿّاًی امت کَ هيغََ آى اف ػمت ػاػى توبك ثب ّاهؼیت امت. ػؿ ٓی صبلت مبیکْتیک 

هخجت" )پؼیؼٍ ای کَ ػؿ ىغٌ  اػـاُىبهل " اػـاُكـػ تـییـ ًویکٌؼ. ىؼْؿ یب مطش ُْىیبؿی 

لکـ ّ ًیق تعتالالت ّ اّ ثـمبهبت  ًْؿهبل ّرْػ ًؼاؿػ( هخل ُؾیبًبت ىغٌ ػؿّ مبیکْتیک ّرْػ ػاؿػ 

ؿ ىغٌ ًْؿهبل ّرْػ ػاؿػ(. پؼیؼٍ ای کَ ػؿ ىغٌ مبیکْتیک ّرْػ ًؼاؿػ اهب ػهٌلی" ) اػـاُ"

ًینتٌؼ هخل عبً  اعتالالت مبیکْتیک یػیؼٍ هیيًْؼ ّلی ثـا ب"اؿلج ًیق ػیگـ اػـاُتؼؼاػی اف  هؼوْال"

 الل ػؿ ارـای ًوو ُبی كـػی.، تـییـات ؿكتبؿی، اًقّای ارتوبػی ّ اعتًبآؿاهیاعتالالت عْاة، 

 

  :ُزیاًات

هضیٔ ّ ربهؼَ ای کَ كـػ ػؿ آى فًؼگی  هْؿػ تبییؼ ُیچ کل ػیگـ ػؿُؾیبًبت اكکبؿ ؿلطی ُنتٌؼ کَ 

امت کَ اكکبؿ ّی ّاهؼیت ػاؿًؼ صتی اگـ ػالیلی ثـای احجبت  هتیويًینت. ىغَی کَ ُؾیبى ػاؿػ  ،هیکٌؼ

 هخبل: ي اكکبؿ اٍـاؿ هی ّؿفػ.ىغٌ ثـ ای اىتجبٍ ثْػى آى هْرْػ ثبىؼ.

 ثب ّرْػ ایٌکَ هؼؿکی ثـای صوبیَ ایي  ،یب ثکيٌؼ اّ ؿا هنوْم کٌٌؼبػ ثَ ایي کَ ػیگـاى هیغْاٌُؼ اػتو

 كکـ ّرْػ ًؼاؿػ.

  َػؿ عیبثبى یب ػؿ ؿاػیْ ػؿ هْؿػ ّی ٍضجت هیکٌٌؼ.هـػم اػتوبػ ثَ ایٌک 

 یب ػًجبل یبثی کَ هیتْاًٌؼ ّی ؿا ؿػگؾاىتَ اًؼ ی ؿاػیْیالت آثؼْی اكـاػ ػؿ ّرْػ ّی  بػ ثَ ایٌکَاػتو

 کٌٌؼ.

  ُبی ٓجی ًيبى هتیوي ثْػى اف ایٌکَ یک هـیْی کيٌؼٍ هخل مـٓبى یب ایؼف ػاؿػ ػؿ صبلیکَ تنت

 مبلن امت. هیؼٌُؼ کَ کبهال"

 .عْػ ؿا اًنبى هيِْؿ یب پْلؼاؿ كکـ کـػى ػؿصبلیکَ ُوَ هیؼاًٌؼ کَ ایي ػؿمت ًینت 

 

 : تشعاهات

 یؼٌی ػؿ ّاهؼیت ّرْػ ًؼاؿػ ؿا هیجیٌؼ یب هیيًْؼ کَ ّرْػ عبؿری ًؼاؿًؼ ُبیػاؿػ چیقثـمبم ی کنی ّهت

 .ت هیپٌؼاؿػّاهؼیؿا ّ اّ آًِب 

 هخبل:

 کَ ػیگـاى ًویتْاًٌؼ ثيًٌْؼ ُبیىٌیؼى چیق. 

 کَ ثب ّی ٍضجت هیکٌٌؼ ّ ثَ اّ ػمتْؿ هیؼٌُؼ ُبیٍؼا. 

 ػؿ مـ  ُبیٍؼا 

 وی اف یک ربی ًبًيٌبعتٍَؼاُبی ػزیت یب ٍؼای هْمی 

 .ػیؼى چیقُب یب کنبًی کَ ػیگـاى ًویتْاًٌؼ ثجیٌٌؼ 

ثَ کنی چیقی ًویگْیؼ فیـا كِویؼٍ امت کَ ػیگـاى صـف  هّْْػبتىغٌ گبُی اّهبت ػؿ هْؿػ ایي 

 ُبی ّی ؿا ثبّؿ ًویکٌٌؼ.



46 
 

ُنتٌؼ. ثـای هخبل  ّاهؼی گْیبکَ ثَ گًَْ ای ػکل الؼول ًيبى هیؼٌُؼ ثـمبهبت اؿلت ثَ ّرْػ آى ُن ثب 

 كـیبػ ثقًؼ.ٍضجت کٌؼ یب  ،ًؼاؿػعبؿری ّرْػ کنی کَ  ػؿ پبمظ ثبهوکي امت 

ّهتی تلکـ كـػ آىلتَ امت هوکي امت ثَ ٓـیوی ٍضجت کٌؼ کَ ػیگـاى ًتْاًٌؼ ثلِوٌؼ کَ : افکاس آؽفتَ

يت صـف ُبی ّی ُیچ ثَ ًظـ هیـمؼ پ ؼ.ّی ؿا تؼویت ًوبیٌنیـ امتؼالل هچَ هیگْیؼ یب ػیگـاى ًویتْاًٌؼ 

ف کلوبت اهلِْم ٍضجت کٌؼ ّ ثی ثی هؼٌی ّ  . گبُی اّهبت هوکي امت کبهال"هٌطوی ّرْػ ًؼاؿػ

 امتلبػٍ کٌؼ. هکولمبعتگی یب روالت ًب

 

 : سفتاس ػزية ّ غشیة ّ غيشهؼوْلی

ؿا  کبؿیكتبؿ آىلتَ اف عْػ ًيبى ػُؼ. ّهتی ؿىغٌ مبیکْتیک هوکي امت ؿكتبؿ ػزیت ّ ؿـیت یب 

 کول ؿُب هیکٌؼ.هىـّع کٌؼ آى ؿا عـاة هیکٌؼ یب ًب

 هخبل:

 لجبك پْىیؼى ثَ ْٓؿ ؿیـهؼوْل ّ ًبهٌبمت 

 کَ ُیچ اؿفىی ًؼاؿًؼ. ُبیروغ کـػى یب ًگِؼاؿی چیق 

 .عـاة کـػى چیقُب ثؼّى ایٌکَ ثلِوؼ چَ کبؿ هیکٌؼ 

 ضـکت ًينتي ثـای هؼت ْٓالًیثی 

  اتلبم ًیبكتبػٍ امت.ّهتی کَ ُیچ چیق عٌؼٍ ػاؿی ًبگِبًی عٌؼیؼى 

  گـیَ ثؼّى ػلیل 

 ؿؾا، لجبك پْىیؼى، پْل( )هخل اىیبی کَ هـثْٓ ّی اًؼ ًنجت ثَّ مِل اًگبؿی  ثی تلبّتی 

 

 :هٌفی اػشاك

 امت. ّ هيغًٌْؿهبل  ؿكتبؿُبیهٌلی ػؼم ّرْػ  اػـاُهٌظْؿ اف 

 ثـای هخبل:

 بل، ًبؿاصت یب ػَجبًی ًویکٌؼ.ّی ؿا عْىض ی، چیقامت چیق ثی تلبّتُوَ ًنجت ثَ : كوؼاى ُیزبى 

 توبیل ثَ اًزبم ُیچ کبؿی ًؼاؿػ، یب اًگیقٍ ای ثـای اًزبم کبؿُب ػؿ عْػ اصنبك عالهیت ػؼم ّرْػ :

 ًویکٌؼ.

 خل کَ هجل اف هـیْی ثَ آًِب ػالهَ ػاىت صبال ثَ آًِب ػالهَ ای ًؼاؿػ. ه ُبیػؼم ّرْػ ػالهَ: چیق

ػؿ هْؿػ ثنتگبى ّ آىٌبیبى یب ثضج کـػى ػؿ هْؿػ اهتَبػ یب  ُبگْه ػاػى ثَ ؿاػیْ، ىٌیؼى عجـ

 میبمت.

 .ػؼم ّرْػ صـکت ػؿ ّرْػ ىغٌ: ىغٌ هیتْاًؼ ثـای هؼت ْٓالًی ثؼّى صـکت ّ مبکت ثٌيیٌؼ 

ػاکتـ هیتْاًؼ تيغیٌ ػاىتَ ثبىؼ كْم ؿا ػـُ ىغٌ ثیيتـ اف ػّ  ُـگبٍکلی: ؿٌُوْػ ثَ ػٌْاى یک 

یٌ هوکي امت ثؼؼُب تْمٔ هيبُؼات اف ؿكتبؿ هـیِ یب گقاؿه كبهیل ثگؾاؿػ. ایي تيغ مبیکْف ؿا

 هـیِ ػؿ هْؿػ ؿكتبؿ ّی تبییؼ ّ صوبیت ثیيتـ ىْػ.

 يؼٍ اهب ثؼْی اف ػْاهل عطـ ثـای ثْرْػ آهؼى مبیکْف ّرْػ ػاؿػ. ًػلل مبیکْف ثَ عْثی ىٌبعتَ 

 ثؼْی اف آًِب ػجبؿتٌؼ اف:
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 ثیْلْژیکیػْاهل 

 

 

 هْاػ ًيَ آّؿٌتیک، امتلبػٍ اف ر اف ًظـهنبػؼ ثْػى 

هخل چـك، هيکالت فهبى ّالػت، ٍؼهبت ّ اًتبًبت 

هـقی، هيکالت ؿىؼ هـقی، تـییـات ػؿ 

 .ؿّتـاًنویتـ ُبی هـقیًْ

 ؿّاًیػْاهل 

صْاػث امتـك فای فًؼگی، هضیٔ عبًْاػگی آىلتَ،  

تزـثیبت تـّهبتیک، هْؿػ مْامتلبػٍ رٌنی هـاؿ 

 .گـكتي

 یارتوبػػْاهل 

مْگ، ثیزب ىؼى، هِبرـت، ىبُؼ عيًْت ثْػى، هْؿػ  

 .عيًْت هـاؿ گـكتي

 

 اًْاع هغتلق مبیکْف ّرْػ ػاؿػ:

 هیيْػ(پیؼا هخل چـك  هْاػ ًيَ آّؿکَ ثَ ّمیلَ ػّاُب ّ  یثَ ىوْل مبیکْف) مبیکْف صبػ .1

 یب مبیکْف هقهيمکیقّكـیٌیب   .2

 مبیکْف پل اف ّالػت .3

 مبیکْتیک ؿا ًيبى هیؼٌُؼ: اػـاُػ ػاؿػ کَ ُوچٌیي اعتالالت ػیگـی ًیق ّرْ

 اعتالل ػّهطجی، هبًیب .4

 (ثجیٌیؼ)ثـای هؼلْهبت ثیيتـ ثغو اكنـػگی ؿا  مبیکْتیک اػـاُاكنـػگی ثب  .5

 .ثگؾاؿًؼهـق تبحیـ ثبالی کَ ػْْی كبت آ .6

 

I .عایکْص حاد: 

 :کليٌيکیتظاُشات . 1

ثبىؼ. ایي هتـاكن  هْاػ ًيَ آّؿّ  الکِْلـک مبیکْف صبػ هوکي امت ثب ػْاهل عبؿری هخل امتلبػٍ یب ت

امت. گبُی مبیکْف صبػ هیتْاًؼ ػؿ پبمظ ثَ امتـك " هؼـّف هْاػ ًيَ آّؿ ًبىی افمبیکْف " صبلت ثَ

 ثقؿگ ػؿ فًؼگی ىغٌ ثْرْػ ثیبیؼ.

 هخجت ُنتٌؼ هخل: اػـاُىبیغ مبیکْف صبػ  اػـاُ

 پـعبىگـیثیوـاؿی ّ  اعتالل ؿكتبؿی ىؼیؼ هبًٌؼ 

 :بت هخلُؾیبً

 .کنی هیغْاُؼ ّی ؿا هنوْم مبفػ یب ػلیَ ّی تْٓئَ کـػٍ امت یب هیغْاُؼ ثَ ّی ٍؼهَ ثقًؼ 

 ّىؼٍ امت ربػ. 

  ًیـُّبی ًبىٌبعتَ هـاؿ ػاؿػ. کٌتـّلتْمٔ ري ُب تنغیـ ىؼٍ امت یب تضت 

  ّهیگیـػ ّ مـفًو هیيْػ امتلبػٍ ٍْؿتمْاف ا. 
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  ًْؼ یب اصنبك ایٌکَ ٌکَ ػیگـاى ًوی تْاًٌؼ ثجیٌٌؼ یب ثي ُبیهبًٌؼ ىٌیؼى ٍؼاُب یب ػیؼى چیقثـمبهبت

 صيـاتی فیـ پْمت هیغقًؼ ّؿیـٍ.

 گلتبؿ آىلتَ یب ٍضجت کـػى ثی هلِْم 

  ػؿ ُیزبًبتتـمٌبک یب تـییـ مـیغ ُیزبًی ّّؼیت 

. ایي صبلت ثـای اّلیَ ػیؼٍ هیيْػ ٍضیهـاکق کَ ػؿ امت ػبرل ؿّاًی ىبیغ  هـیْیمبیکْف صبػ 

 کٌٌؼٍ امت.هغتل ّ  فرـت اّؿیل ّی گیذ کٌٌؼٍ، ىغٌ ّ كبه

 

 :. خطشات احتوالی2

 امتیگوب ّ ثؼًبهی 

 تجؼیل ىؼى ثَ مبیکْف هقهي 

 هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـف 

 عْػکيی ػگیاكنـ ّ 

 ثیکبؿ ىؼى 

 هيکالت اؿتجبٓی 

 

 :هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی.  3

 ػجبؿتٌؼ اف:مبیکْف صبػ ىبیغ  اػـاُ

  یب کبُو صـکبت، ٍضجت کـػى ثب عْػ، عٌؼیؼى ثب عْػ، اؿتجبٓ ؿاهیًبآ، یثیوـاؿتـییـ ػؿ ظبُـ هخل 

گْىَ  ّ ، ػؼم ُوکبؿیعـاةتوبك چيوی، صلع الَضَ ًجْػى ّ مبفگبؿی ّؼیق ثب کبؿکي ٍضی، 

 گیـی.

 ؿ، آُنتَ ٍضجت بكکكوـا)اكکبؿ مـیغ، اف یک هّْْع ثَ هّْْع ػیگـ ؿكتي(  گلتبؿ: پـه اكکبؿ

 .کـػى، تْهق اكکبؿ

 ىؼى، ػوبیؼ ػزیت ّ ؿـیت کٌتـّلیبًبت گقًؼ ّ آمیت ّ اًتنبة، ُؾیبى اكکبؿ: ُؾ 

  :هبًٌؼ ىٌیؼى ٍؼاُب، ػیؼى چیقُب، ثُْبی ؿیـهؼوْلی یب صيـاتی کَ فیـ پْمت ثـمبهبت اػؿاک

 هیغقًؼ.

  ًبهتٌبمت  ػْآق ُّیزبًبت تـییـات مـیغ 

 هيکل ػؿ توـکق 

  اًتقاػیهيکل ػؿ تلکـ 

 هْبّت ّ ثَیـت ّؼیق 

 

 خيـ:تؾ.  4

ی ّرْػ الثـاتْاؿی ّ یب ؿاػیْلْژی تبییؼگؾاىتَ هیيْػ. ُیچ تنت  کلیٌیکیتيغیٌ ثـ امبك یبكتَ ُبی 

اىکبل ثبیؼ اف صبػ ًؼاؿػ. اگـچَ هؼبیٌبت ثیيتـ ثـای ؿػ کـػى ػلل اؿگبًیک هْؿػ ًیبف امت. مبیکْف 

 .گـػػ یتلـیو تيغیٌمبیکْفػیگـ 
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 ثـای تيغیٌ مبیکْف صبػ: یُبیًکتَ 

 ًبگِبًی ىـّع 

 هْرْػیت كيبؿُبی ؿّاًی 

 ُؿبلت ُنتٌؼ. ّ ثـمبهبت ُؾیبًبت هخجت هخل اػـا 

  ىبیغ امت. ًبآؿاهیّ تِیذ 

 

 :. تذاّی5

ػؿ فًؼگی كيبؿُبی ؿّاًی تؼاّی مبیکْف صبػ ػّایی امت. اهؼاهبت ؿّاًی ارتوبػی ّهتی ًیبف امت کَ 

 تَ ثبىؼ:ْرْػ ثبىؼ. پالى تؼاّی هٌبمت ثبیؼ اُؼاف فیـ ؿا ػاىهىغٌ 

 کبُو هیقاى ثَ ُن ؿیغتگی ّ هقاصوت ُبی ثْرْػ آهؼٍ ثْمیلَ مبیکْف 

 حبًْی عطـاعتالالت  کبُو 

 ثِجْػی ُـچَ مـیؼتـ 

 ثِتـ کـػى ًتبیذ 

ب ٌییمکیقّكـ مبیکْتیک ػؿثغو ػّاُب ثـای تؼاّی مبیکْف صبػ ّ هقهي هيبثَ ُنتٌؼ. ػّاُبی آًتی

 تيـیش ىؼٍ امت.

)چٌؼ ُلتَ تب چٌؼ هبٍ( ػؿ صبلیکَ ػؿ  مبیکْف صبػ ػّؿٍ تؼاّی کْتبٍ تـ امت تلبّت اٍلی ایي امت کَ ػؿ

بؿی اف تؼاّی ثنیبؿ ْٓالًی امت. هؼت تؼاّی ثـای مبیکْف صبػ صؼّػ یک هبٍ امت. ثنیمکیقّكـیٌیب 

 هیکٌٌؼ ّ ػّثبؿٍ ُن ثَ ایي هـُ ػچبؿ ًویيًْؼ.کنت ثِجْػی  هـیْبى ػؿ ایي ػّؿٍ کبهال"

 

 :تؼمية. 6

ّ ی ػْاؿُ ربًجی تؼاّی، اؿفیبثپیـّی اف ت تؼاّی ػؿ هـصلَ اّل تؼاّی ثـای تٌظین ػّف ػّاُب، تؼوی

 یهـاهجت ُبی ؿّاًی ارتوبػثـای اؿربع ؿـُ ػؿ ٍْؿت لقّم ، صوبیت كبهیلی یب اػـاُل ـّکٌت

 .ثنیبؿ هِن امت

 

II . یا عایکْص هضهيعکيضّفشیٌيا: 

گـ مبیکْتیک هخجت ّ هٌلی هيغٌ هیيْػ. ا اػـاَُ ثب یک اعتالل ؿّاًی ىؼیؼ امت کمکیقّكـیٌیب 

ًبؿمبیی ُبی تؼاّی ًيْػ هیتْاًؼ ثبػج ًبتْاًی ُب ّ  ًبهٌ ثبىؼ یب هـیِ اٍال"مکیقّكـیٌیب تؼاّی 

 ػوؼٍ ّ ْٓالًی هؼت ىْػ کَ ثـ توبم رٌجَ ُبی ػولکـػ اًنبًی تبحیـ هیگؾاؿػ.

 

 :کليٌيکیتظاُشات . 1

ُوـاٍ ثب تـییـ تؼؿیزی ػؿ ؿكتبؿ ىغٌ هیجبىٌؼ. اػْبی كبهیل  ثْػٍ ّلیق عمکیقّكـیٌیب اّلیَ  اػـاُ

ىبیغ  اػـاُؿثٔ ػٌُؼ.  ّؿیـٍؿا ثَ هنبیل ػیگـی هخل هيکالت ىـلی یب ػؿمی  اػـاُهوکي امت ایي 

 ػجبؿتٌؼ اف:

 َکبُو توـکق ّ تْر 
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  ّ َاًگیقهکبُو ػاله 

  اكنـػٍهقاد 

 اعتالالت عْاة 

 اّطـاة 

 اًقّای ارتوبػی 

 ْک ثْػىهيک 

  هنّْلیتِب یارـاعـاثی كقایٌؼٍ ػؿ 

 تغـىیت 

 

 اػـاُتب ّهتی کَ  هییبثؼچٌیي تـییـات ثؼّى ایٌکَ تْرَ كبهیل ؿا رلت کٌٌؼ ثـای ُلتَ ُب اػاهَ  هؼوْال"

ثیيتـ اف یک هبٍ  اػـاُ ُـگبًٍوبیبى ىًْؼ.  ّؿیـٍ ثـمبهبت ،، ُؾیبًبتتِیذمبیکْتیک هخل  ٍّلی

ػاىتَ ثبىؼ هیتْاًین ایي هـیْی ؿا كؼبلیت هبٍ ثَ ْٓؿ ًْؿهبل  6ًؼ ثیيتـ اف ًتْا ىغٌ ًوبیؼ ّ ػّام

 اػـاُ ْعً ثَ مطش صبلت مبیکْتیک ًـمؼ. ُـ ػّ اػـاُثٌبهین. ػؿ اثتؼا هوکي امت مکیقّكـیٌیب 

هخجت ؿبلت  اػـاُصبػ  هـصلَيًْؼ. ػؿ هیػیؼٍ ، ثب ًْمبًبت ػؿ ىؼت آًِبمکیقّكـیٌیب هٌلی ّ هخجت ػؿ 

 ػ.ْيهٌلی ثیيتـ ػیؼٍ هی اػـاُؼ ػؿ صبلیکَ ػؿ هْاؿػ هقهي ُنتٌ

 

 ػجبؿتٌؼ اف:مکیقّكـیٌیب هخجت ىبیغ ػؿ  اػـاُ

 آمیت ًیق  ثَ آى ُؾیبًبت گقًؼ ّ ّ ؿارغ هیيْػ کَ ثَ عْػ ىغٌ اًؼ یبتُؾیبًیؼ: ُؾیبى پبؿاًْی

 .ٍّؿیـکـػى  ربمْمی اف ّی هیگْیٌؼ. اف هجیل هنوْم ىؼى، تْٓئَ ثـای کيتي ّی،

  هخل ایٌکَ ىغٌ هؼؿت ُب ّ یب هبهْؿیت ُبی عبٍی ػاؿػ.هٌيیُؾیبًبت ثقؿگ : 

  ّاؿػ ؿا  اكکبؿ یب ثـثبیٌؼ ًّؼ، ثغْاًٌؼ كکـی: کَ ػیگـاى هیتْاًٌؼ اكکبؿ هـیِ ؿا ثيٌْػعبلت ُؾیبى

 کٌٌؼ هـق هـیِ 

  رنوی کَ تْمٔ کنبًی اف عبؿد ثَ ّی تضویل هیيًْؼ.صنیت 

  ٍُنتٌؼ کَ ػیگـاى هیتْاًٌؼ عْامتَ ُبی هـیِ، صـکبت  یب اػؿاکیُؾیبًی ؼ : ایٌِب ػوبیتجؼیتپؼیؼ

 کٌٌؼ. کٌتـّلّی ؿا  ّظیلْیرنوی یب  ػولکـػُبی، ثؼىاػْبی 

 ثيٌْػ پغو اكکبؿ: هـیِ هیتْاًؼ اكکبؿ عْػ ؿا 

  ىکل کَ ػؿ هْؿػ هـیِ ٍضجت هیکٌٌؼ ّ هوکي امت ثَ  ُبیثَ ٍْؿت ٍؼاىٌْایی ثـمبهبت

 ؿ هْؿػ ػولکـػُبی هـیِ ثبىؼ.ػّاهؼاؿ ػ تجَـٍ

   ًویتْاًؼ  هخال"ٍـیش ػؿ تلکـ هيکل اكکبؿ هخل تْهق اكکبؿ ّ رـیبى ػؿ ّهلَ كکـی: ثی ًظوی

 ّـة الوخل ُب یب گلتَ ُبی هؼـّف ؿا تّْیش ػُؼ.

 

 ىبیغ ُنتٌؼ: بٌییفیـ ػؿ مکیقّكـ هٌلی اػـاُ

  ثی تٌْع(ُوْاؿ یب ػبٓلَ کٌؼ یب ثی تلبّتی( 

 ٌّهتی کَ عجـ ؿن اًگیقی ؿا هیيٌْػ هیغٌؼػ.  مت هخال"بػبٓلَ ؿیـهت 
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 اف ػمت ػاػى لؾت ػؿ فًؼگی ؿّفهـٍ كوؼاى اصنبك لؾت یب (anhedonia) 

 اف ػمت ػاػى اًـژی 

 هاف ػمت ػاػى اًگیق 

 اف ػمت ػاػى هِبؿت ُبی هـاهجت اف عْػ 

  هِبؿت ُبی اؿتجبٓی کالهی ّ ؿیـکالهی هخل توبك چيویکبُو 

  ّؿّاى ملیلهکبلوَ ت ّ كْؿیاف ػمت ػاػى  

 حبثت هبًؼى ػؿ ارـای یک كؼبلیت پالى ىؼٍ کـػى کبُو تْاًبیی ػؿ آؿبف ّ 

 

 ًیق هیتْاًؼ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ:ػیگـ  اػـاُ

  مـگـػاى ثْػى، روغ کـػى آىـبل، ٍضجت کـػى ّ عٌؼیؼى ثب عْػ، ٍضجت کـػى ثب ري ُب، ىکبیبت

اػْبی  یتْرْػهب یک صیْاى ػؿ ػاعل ثؼى، ػؼم ؿیـهؼوْل رنوی هخل ػاىتي هبؿ ػؿ ػاعل هـق ی

 .ثؼى، اًکبؿ اف ىٌبمبیی اهْام ّ ثنتگبى

 

 :ّ خطشات احتوالیاختالهات . 2

، هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـفػجبؿتنت اف اكنـػگی، عْػکيی،  بٌییعطـات ىبیغ ًبىی اف مکیقّكـ

طـات ؿا کبُو هیؼُؼ. ٌیي عچ اصتوبل هيکالت ػؿ ؿّاثٔ ّ اًقّای ارتوبػی. تيغیٌ ّ تؼاّی مـیغ

 هٌزـ هیيْػ ثَ:تؼاّی ػؿ ـ یتبع

 ًَبهٌ ثِجْػی آُنت ّ 

 اعتالل ػؿ ؿىؼ ارتوبػی ّ ؿّاًی 

 ٔاف ػمت ػاػى صوبیت ارتوبػی ّ كبهیلیهيکالت ػؿ ؿّاث ، 

  ثَ ػٌْاى ّالؼیي هبػؿاى ّ پؼؿاى رْاى کـػ ػولاعتالل ػؿ 

   ىـلتضَیل هقاصوت ّ اعالل ػؿ ّ 

 یلاكقایو امتـك ػؿ كبه 

  عـاةاًؾاؿ  

 اكنـػگی ّ عْػکيی 

 هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـف 

 ثنتـی ىؼى ؿیـّـّؿی 

 َاكقایو ُقیٌَ ُبی اهتَبػی ػؿ ربهؼ 

 

 ّ ػْاهت امکیقّكـًی:میـ 

  ُزوَ ثِجْػی صبٍل هیکٌٌؼكیَؼ هـیْبى ثؼؼ اف یک یب ػّ  45صؼّػ. 

  ٌُؼ.ؿا ًيبى هیؼپیيـًّؼٍ وی ّ ًبتْاًی ػای اػـاُكیَؼ اف هـیْبى  20صؼّػ 

  ثب ػؿربت هتلبّتی اف ثِجْػی یب ثؼتـ ىؼى ؿا ًيبى هیؼٌُؼ.عٍَْیبت هغتلٔ كیَؼ اف آًِب  35صؼّػ 
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 :هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی. 3

 ػیؼٍ هیيْػ:مکیقّكـیٌیب ػؿ هـیْبى  هْاؿػ فیـ هؼوْال"

  ّ صبػ(، ػؼم توبك چيوی، هيکل تِیذ )هقهي(، یب كؼبلیت ؿّاًی صـکی کبُو ظبُـ: ّّغ ؿكتبؿ(

 ایزبػ ؿاثطَ ثب ػاکتـ، کبُو هـاهجت اف عْػ ػؿ

 گلتبؿ، تْهق اكکبؿ، اف  اًؼکهضتْای ، ّ کبُو مـػت گلتبؿ ثْػى ٍؼا گلتبؿ: اعتالل تلکـ هخل پبییي

 ّؿیـٍػمت ػاػى رـیبى ٍضجت، اكکبؿ اف ُن گنیغتَ 

 ل پغو اكکبؿ یب هخ کٌتـّل، ُؾیبى ثقؿگوٌيیُؾیبًبت پبؿاًْییؼ، ُؾیبى اًتنبة، هبًٌؼ  اكکبؿ: ُؾیبى

 ػاعل کـػى یب ثیـّى کيیؼى اكکبؿ.

 :ّؿیـٍتوبمی ، ثیٌبیی، ىٌْایی ثـمبهبت اػؿاک 

  ًبهٌبمتػْآق کٌؼ، ػْآق ّ ػبٓلَ: هقاد 

  :هْبّت ّؼیق، كوؼاى ثَیـتٍـیشهيکالت ػؿ توـکق، هيکالت ػؿ تلکـكؼبلیتِبی ىٌبعتی ، 

 

 :تؾخيـ .4

هخجت ػؿ  اػـاُهیگیـػ ّ ثَ ًؼؿت ىـّع ًبگِبًی ػاؿػ. ػؿ کل ثَ تؼؿیذ ٍْؿت مکیقّكـیٌیب ىـّع 

هٌلی  اػـاُّلی ثْػٍ  ػؿ ٍضٌَ صبکنهخجت  اػـاُکٌؼ. ػؿ هـصلَ صبػ هیکوک ػؿ تيغیٌ هـصلَ صبػ 

ًیق هوکي امت ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. تيغیٌ اّلیَ ثنیبؿ هِن امت اگـچَ ػؿ ثنیبؿی اف هْاؿػ هـیِ 

 یبی تيغیٌ ّ تؼاّی فّػ ػجبؿتٌؼ اف:ثـای تؼاّی آّؿػٍ هیيْػ. هقا تـػیـ

 :هخجت، اّطـاة ّ اكنـػگی اػـاًُبؿاصتی هـیِ،  ثَ صؼ اهل ؿمبًؼى 

 ىغَی ، اف ػمت ػاػى هِبؿت ُبیىٌبعتیعـاثی كؼبلیتِبی ػْػ هـیْی،  کبُو ػاػى: تکـؿ 

 هـاهجت اف عْػ ّؿیـٍ

  یت كبهیل ّ ىجکَ ُبی ُبی ارتوبػی، اف ػمت ػاػى صوبػؿ ػولکـػکبُو کـػى: اعتالل ّ هضؼّػ

 .ارتوبػی، اف ػمت ػاػى هِبؿت ُبی ثیي كـػی

 

 :. تذاّی5

. هیجبىؼ هـاصل هـیْی ـ ثَظًًیبفهٌؼ ؿّه ُبی ػّایی، ؿّاًی ارتوبػی ّ ارتوبػی مکیقّكـیٌیب تؼاّی 

هخجت امت کَ ثـای ایي کبؿ اف ػّاُبی آًتی مبیکْتیک  اػـاُ کٌتـّلامتلبػٍ اف ػّا ثـای اّلیي ؿّه 

. هؼاعالت ثؼکبُو یب اػـاُامتلبػٍ هیيْػ. هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ّهتی امتلبػٍ هیيْػ کَ ىؼت 

ؿ ػْػ هـیْی ؿا ثَ صؼ اهل هیـمبًؼ ّ ثَ اًکيبف ًبؿاصتی ُبی ًبىی اف هـیْی ّ تکـؿّاًی ارتوبػی 

 هِبؿتِبی ارتوبػی کوک هیکٌؼ.

 

 ػجبؿتٌؼ اف:مکیقّكـیٌیب اُؼاف تؼاّی ػؿ 

 ّی هـیِ ّ كبهیلهًَّْیت اف ي ىؼى هطوی 

 ٍاؿفیبثی ّ تؼاّی ػْاهل تنـیغ کٌٌؼ 

  مبیکْتیک  اػـاُمـیغ ثِجْػ 
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  تزْیق ؿژین ػّایی هْحـ ّ هبثل تضول 

 ٍآؿبف هـصلَ اًتوبلی ثَ تؼاّی ًگِؼاؿًؼ 

 

 :تذاّی دّایی

مْػ اًٌؼ هیتْ ،کَ تٌِب ثـای تؼاّی مبیکْف مبعتَ ىؼٍ اًؼ ُبیثنیبؿی اف هـیْبى مبیکْتیک اف ػّا

(. اًْاع هغتلق آًتی مبیکْتیک ُب ّرْػ ػاؿػ AP) آًتی مبیکْتیک هیگْیٌؼ ،جـًؼ. ثَ ایي ػمتَ اف ػّاُبث

 اف هجیل:

 الؿگبکتیل( ؿپـّهبفیيْکل( 

 ُبلؼّل( ُبلْپـیؼّل( 

 فؿهی تكلْكٌبفیي ػکبًْی 

 کـػ:بػٍ امتلػّاُبی آًتی مبیکْتیک اف ػّاُبی فیـ ًیق هیتْاى ربًجی ػْاؿُ  کٌتـّلثـای 

 ثی پـیؼیي 

 تـی ُگقی كٌیؼیل 

ىؼیؼ آًتی  ًبآؿاهی. ػؿ هِن امت اف ُوَ ًبآؿاهیمـیغ  کٌتـّل هتِیذ ثبىؼّ ًبآؿام اگـ هـیِ ثنیبؿ 

هیلی گـام  5هیلی گـام ػْلی یب ُبلْپـیؼّل  50ؿپـّهبفیي ْکل) مبیکْتیک ُبی فؿهی ثبیؼ امتلبػٍ ىًْؼ

 کٌیؼ.تجؼیل كوی ىکل . اگـ هـیِ ُوکبؿی هیکٌؼ ثَ ؼىؼٍ هیتْاًٌػْلی(. ایي فؿهیبت تکـاؿ 

ىؼیؼ ّ ًیق تؼاّی تِیذ ت کْتبٍ هؼت مبیکْف صبػ ّ صبال کٌتـّل ىبهل کبؿثـػُبی ػؿهبًی ایي ػّاُب

 ػّفُبیهیجبىٌؼ. ىْاُؼی ّرْػ ًؼاؿػ کَ مکیقّكـیٌیب ْٓالًی هؼت اعتالالت مبیکْتیک هقهي هخل 

ثبالتـ ایي  ػّفُبیتـ ثَ تؼاّی ّ یب تبحیـ گؾاؿی ثیيتـ ىْػ ّلی ُویيَ ثبالتـ ایي ػّاُب ثبػج پبمظ مـیؼ

ثـای امبمی  اػّیَؿپـّهبفیي ّ ُبلْپـیؼّل ػؿ لینت ْىؼیؼ ُوـاٍ امت. کل ربًجی ػْاؿُ عطـ ثب ػّاُب

  اًؼ.ىبهل تؼاّی مبیکْف 

 

 حاد: ًاآساهییا تِيذ  کٌتشّلات تشای يصسل

 :کٌیؼتطجین ػّاُبی فؿهی فیـ ؿا  ،ثَ عطـ اًؼافػ ّ ػیگـاى ؿاثبىؼ  ًبآؿاماگـ هـیِ 

 هیلیگـام ػْلی یب 50 کلْؿپـّهبفیي 

  یلی گـام ػْلیه 5ُبلْپـیؼّل 

 ؿا کبُو هیؼُؼ. مپل آًِب ؿا ثَ ىکل كوی تجؼیل کٌیؼ.پـعبىگـاًَ یک یب ػّ فؿم ؿكتبؿ  هؼوْال"

 

 آًتی عایکْتيک ُای فوی:

 هیلیگـام اكقایو ػُیؼ100ؿّف  3-2، ُـ کنـی ػّفُبی هیلیگـام ػؿ آؿبف ػؿ 200 کلْؿپـّهبفیي 

 .هیلی گـام( 600)صؼ اکخـ 

  ؿّف. 3-2هیلیگـام ىـّع ثب کوتـیي ػّف ّ اكقایو تؼؿیزی ُـ  15-5ُبلْپـیؼّل 
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  هْحـ هِن امت کَ ثلِویؼ چـا؟ اگـ  ،ًگـػػهْحـ ّاهغ ػّاُب ثب ػّف هٌبمت ػؿ هؼت هٌبمت اگـ ایي

پل ثبیؼ تؼاّی ؿا ثَ فؿهیبت كلْكٌبفیي تجؼیل  ثبىؼػّا هـیِ اف عْؿػى تٌبع اهتؼاّی ثَ ػلت ًجْػى 

 کٌیؼ.

 

 ی:هْالًداسای تاحيش آًتی عایکْتيک ُای 

ثَ امتلبػٍ کٌین.  ػاؿای تبحیـ ْٓالًیهـیِ ًیتْاًؼ ػّاُبی كوی ؿا هَـف کٌؼ هیتْاًین اف فؿهیبت  ُـگبٍ

 تلبػٍ هیگـػػ.ام (25mg/ml) تكلْكٌبفیي ػکبًْی ایي هٌظْؿ اف

 هؼت تؼاّی

ایي ػّاُب تبحیـ کبهل تب ػّاُبی آًتی مبیکْتیک ثَ تؼؿیذ احـ هیگؾاؿًؼ. هوکي امت ُلتَ ُب ْٓل ثکيؼ 

 عْػ ؿا ًيبى ثؼٌُؼ.

  اصنبك آؿاهو ّ عْاة پـعبىگـی ّی کن هیيْػ امت ًبآؿامثؼؼ اف چٌؼ مبػت: هـیْی کَ ثنیبؿ .

 آلْػگی ثیيتـی هیکٌؼ.

 ( کوتـ تکـاؿ ی ؿیـٓجیؼی)ٍؼاُب ثـمبهبتتب چٌؼ ُلتَ: هـیِ ثِتـ هیغْاثؼ ّ  ثؼؼ اف چٌؼ ؿّف

 هیيًْؼ یب فیبػ ثلٌؼ ًغْاٌُؼ ثْػ.

  ثؼؼ اف چٌؼیي ُلتَ: ُؾیبًبت کبُو هییبثؼ. هـیِ ثَ ًظـ هیـمؼ کَ ثَ اكکبؿ ًبػؿمت عْػ ىک هیکٌؼ

 ّ كکـ هیکٌؼ کَ هوکي امت ّاهؼیت ًؼاىتَ ثبىٌؼ. 

هـیِ ثبیؼ -ثیيتـ اف یک مبل ْال"هؼو –ّاُب ثبیؼ ثـای هؼت ْٓالًی هَـف ىًْؼ ػؿ مبیکْف هقهي ػ

ًبپؼیؼ ىؼٍ اًؼ.  کَ مبیکْتیک ثَ ًظـ هیـمؼ اػـاُػّاُبی عْػ ؿا اػاهَ ػُؼ صتی ّهتی کَ گـكتي 

 ػمتْؿات کبهل ثبیؼ ثَ هـیْبى ّ كبهیل آًِب ػاػٍ ىْػ.

 

 :دّاُای آًتی عایکْتيکراًثی ػْاسك 

 ىؼٍ هیتْاًٌؼ. هِوتـیي  ربًجی ، ُبلْپـیؼّل ّ كلْكٌبفیي ُوَ ثبػج ایزبػ ػْاؿُفیيکلْؿپـّهب

 ػّایی آًتی مبیکْتیک ُب ػجبؿتٌؼ اف: ربًجی ػْاؿُ

 َکَ ثب ػّاُبی ّؼ پبؿکیٌنًْیقم كوی هخل تـی ُگقی  پبؿکیٌنًْیقم: ىغی، لـفه، صـکبت آُنت

 ُنتٌؼ. کٌتـّلگـام ػؿ ؿّف هبثل  هیلی 6-2ػؿ ؿّف یب ثی پـیؼیي  هیلی گـام 4-2كٌیؼیل 

 كک ّ فثبى( ؿط هیؼُؼ. بػ: امپبمن ُبی صبػ ػْلی هؼوْال" ػؿ ػْالت گـػى ٍّْؿت )ػینتًْی ص

 امت. کٌتـّلایي صبلت ثب فؿم ثٌقػیبفپیي ُبی فؿهی یب ػّاُبی ّؼ پبؿکیٌنًْیقم هبثل 

 هخل پـّپـاًْلْل ثتبثالکـیک  ی ىؼیؼ. ایي صبلت ثب کبُو ػّف ػّا یب تزْیقی صـکثیوـاؿ: آکبتیقیب 

20-40mg/3 times  امت. کٌتـّلهبثل 

  ػیل کبیٌقی تبعیـی: یک ػبؿَّ ًبػؿ ػّاُبی آًتی مبیکْتیک ُب کَ ثؼؼ اف تؼاّی ْٓالًی هؼت

امت.  ّؿیـٍػؿ ٍْؿت، لت ُب ّ تٌَ  ؿیـًْؿهبلظبُـ هیيْػ. هيغََ آى صـکبت تکـاؿی 

 امت.تيغیٌ فّػ ٌُگبم ّ هطغ تؼاّی ّـّؿی 

 تٍْیَ ُبی هِن:

 کٌیؼ. ثب هـیِ ٍضجت الى تؼاّیػؿ هْؿػ پ 
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  ُىبى اًتغبة ىْػ.ربًجی ػّاُبی آًتی مبیکْتیک ثبیؼ ثؼؼ اف ػؿ ًظـ گـكتي ػْاؿ 

 .اف یک آًتی مبیکْتیک ػؿ یک فهبى امتلبػٍ کٌیؼ 

 .ثب ػّف کن ىـّع کٌیؼ ّ ثَ آُنتگی پیو ثـّیؼ 

  امتلبػٍ کٌیؼ. ربًجی ّ رلْگیـی اف ػْاؿُثِجْػی اف صؼ اهل ػّف هْؿػ ًیبف ثـای 

 ُؿا اؿفیبثی کٌیؼ. ربًجی ّ ػْاؿُ اػـا 

  ؿا تـییـ ػُیؼ.آًتی مبیکْتیک ػّای ُلتَ رْاة ًؼاػ  4ثَ ػّف کبكی ػّا ػؿ هؼت  اػـاُاگـ 

 یب اًتی مبیکْتیک پْ ییبت ػهثـای تؼاّی ْٓالًی هؼت ػؿ هْاؿػی کَ هـیِ ُوکبؿی ًویکٌؼ فؿ

 هیتْاًٌؼ امتلبػٍ ىًْؼ.الًی ْاؿای تبحیـ ٓػ

 

 :رذّل خالفَ تذاّی دّایی

 دّص یػْاسك راًث هناد اعتطثاب اعتطثاتات دّا

 ي یکلْؿپـّهبف

ت: یلتبث

 گـام لیهی100

 25بت: یفؿه

كی  گـام یلهی

 تـیل یلهی

 مبیکْف 

 ؼ ّ یاّطـاة ىؼ

کَ  ویؿكتبؿ تِبر

 یتيْىبت ػْْ

ْم ّ یػاؿًؼ )ػلـ

 (ػهٌيیب

 ًبیهب 

 ؼ ّ یاّطـاة ىؼ

 عيي ؿكتبؿ 

 یػؿ صبهلگ 

ػؿ  هغٍَْب"

  مَ هبٍ اّل

  كـٓ كيبؿ

 ؼیىؼعْى 

  یکجؼآكبت 

  اكـاػ رْاى

 ی)ًَ ثـا

 آلبل(

 

 یعْاة آلْػگ 

 ي(ی)تنک

 ت یگٌن

تلـیٔ كيبؿ )

 (ّّؼیتیعْى 

 یاعتالل رٌن 

  امپبمن صبػ

 ب(ی)ػمتًْ یػْل

 یػؿػ ّ ًبؿاصت 

 ػؿ پب

 ننیٌنًْیپبؿک 

  لیهی 200 ثبىـّع 

، کنـی ثَ ػّ ػّف گـام

 ػؿ ؿّف ػّ ثبؿ 

  گـام  لیهی 600تب

ؼ، یؿا ثبال ثجـ ػّاهوؼاؿ 

 ػّ ثبؿکنـی  ػّفُبی

 ػؿ ؿّف 

 كيبؿ ُـگبٍ بػػاىت: ی

 "ثیآیؼ هخالي ییعْى پب

ا ؿا ّػ ،نتبػىیٌُگبم ا

یب ػّف ؿا  ، ّؼیهطغ کٌ

 .کبُو ػُیؼ

ؼّل یـیُلْپ

لی هی 5ت ی)تبثل

 (گـاهی

 مبیکْف 

 ؼ یىؼی ثیوـاؿ

 ػؿ عييثب ؿكتبؿ

، بیػهٌيوبؿاى یث

 ْم یػلـ

 ًبیهب 

  یعْاة آلْػگ 

 ي(ی)تنک

 یاعتالل رٌن 

  امپبمن صبػ

 یػْل

 ًْبیػمت 

  ّ ػؿػ

 ػؿ پب یًبؿاصت

 ننیٌنًْیپبؿک 

 ً ت ین تبثلیىـّع ثب

 ػؿ ؿّف لی گـاهیهی 5

  گـام ػؿ لیهی 5تب 

ب ػؿ ٍْؿت یؿّف 

 لیهی 10ّـّؿت تب 

 گـام ػؿ ؿّف

  ًگِؼاؿًؼٍػّف 

 گـام لیهی 5-10هؼوْل 

 ػؿ ؿّف
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ي یكلْكٌبف

  25ت یْبًکیػ

 یُب یچکبؿیپ

 یػاعل ػْل

  تيْىبت هقهي

 کیکْتیمب

 صبػ  یىغ

ػْالت ثب 

ي یپـّهبفؿکلْ

 ؼّلیـیُلْپب ی

ىـّع ثب ًَق   هبًٌؼ ثبال

 لیهی 25 یچکبؿیپ

  یػاعل ػْل هیگـا

  ؿّف 14ثؼؼ اف، 

 لیهی 25 یفؿم ػْل

 ثؼُیؼ هیگـا

  50 ًگِؼاؿًؼٍػّف-

 ػؿ هبٍ گـام لیهی 25

ي یؼیپـیثب

لی هی 2ت ی)تبثل

، گـاهی

 یُب یچکبؿیپ

كی  گـام لیهی5

 تـیل لیهی

 یػْاؿُ ربًج 

 یگـ ػاؿُّبیاف ػ

 کیکْتیّؼ مب

   نن یٌنًْیپبؿک یثـا

ّؼ  اف ػاؿُّبی یکَ ًبى

 لیهی 2ک ثبىؼ،یکْتیمب

 ػؿ ؿّف ثبؿ گـام ػّ

 ب صبػ، یػمتًْ یثـا

لی هی 5فؿم ػْلی 

 گـاهی

 

 :هذاخالت سّاًی ارتواػی

مبعتي هـیِ ػؿ مِین هِن ُنتٌؼ. هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ّ  بٌییػؿ مکیقّكـ یهؼاعالت ؿّاًی ارتوبػ

 كؼبلیت ُبی هٌبمت ثَ هـیِ کوک هیکٌؼ تب:

 .هِبؿت ُبی ارتوبػی ثِجْػ یبثؼ 

 .ػؿ ػْایؼ عبًْاػٍ مِین ىْػ 

  هٌضـف هیکٌؼ.اف اكکبؿ هٌلی هـثْٓ ثَ هـیْی ؽُي ؿا 

 ؼُؼ.ػقت ًلل ؿا اكقایو هی 

 .امتیگوب ّ ثؼًبهی ؿا کبُو هیؼُؼ 

 .ثَ فًؼگی ًظن هیؼُؼ 

  َهینبفػ. مِینهـیِ ؿا ػؿ ربهؼ 

A )آهْصػ تَ هشیل: 

هـیْبى هَبة ثَ مبیکْف ایي ؿا هجْل ًویکٌٌؼ.  اکخـىغٌ ثؼاًؼ کَ هـیِ امت. تب ثنیبؿ هِن امت 

هیجیٌؼ. عَوبًَ ؿا عطـًبک ّ  ّ آـاف عْػػاىتَ  ىؼیؼتـك  ب"ی ثبیؼ ثؼاًؼ کَ هـیِ اؿلجکبؿهٌؼ ٍض

تيـیش کٌؼ. ثَ  مبػٍّ  ٍویویتػّمتبًَ ؿا ػؿ پیو ثگیـػ ّ چیقُب ؿا ثب  یَکبؿهٌؼ ٍضی ثبیؼ ؿُّـ

 گـػػ ّ عْػ ؿا ػْْی اف ربهؼَ ثؼاًؼ. ثـ مـ کبؿ ثبفتب ؼ هـیِ اًگیقٍ ػُ

Bآهْصػ تَ فاهيل ): 

  ِهـیْی امت. اف مجت ُوَ ًبآؿاهیکَ ؿكتبؿ ػزیت ّ تّْیش ػُیؼ ثَ كبهیل هـی 

 .اُویت ػّاُب ؿا ثـای كبهیل تيـیش کٌیؼ 

 ػؿ هْؿػ اُویت کبُو امتـك آگبُی ػُیؼ. 
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 ثَ اّ ًگْییؼ کَ ثب اكکبؿ ّی  ّ ُوچٌبى بیؼ مبیکْتیک ّی ثضج ّ رؼل ًکٌیؼثب هـیِ ػؿهْؿػ ػو

 ثَ ّی اصتـام ثگؾاؿیؼ.ّلی  ،هْاكن ُنتیؼ

  ی کٌیؼ.یب اًتوبػ کـػى هـیِ عْػ ػاؿ رـّثضجاف 

  ثبىؼ. هلیؼىؼیؼ ُنتٌؼ امتـاصت ّ گْىَ گیـی هیتْاًؼ  اػـاُّهتی 

  .ثَ هـیِ کوک هیکٌؼ تب  اًَؿّف کبؿُبی هيبثَیک فًؼگی ؿّفهـٍ مبفهبى یبكتَ ؿا پیيٌِبػ کٌیؼ

 کٌؼ.هًَّْیت اصنبك 

  اصنبك ّ ؼ ٌهـیِ کوک هیکٌثـای هٌضـف ًوْػى اكکبؿ  کَؿا  ُبیثَ كبهیل تٍْیَ کٌیؼ کَ كؼبلیت

 پیؼا کٌٌؼ.  ،ثب اؿفه ثْػى ؿا هیؼُؼ

 ثـای ىغٌ پیؼا کٌٌؼ. آهْفه ُبی صـكْی ّ ىـلی ّ امتغؼام  یكبهیل ؿا تيْین کٌیؼ تب ىـل هٌبمج

 امت. هلیؼهضلْظ ػؿ هضیٔ 

 .امتلبػٍ اف چـك ؿا هٌغ کٌیؼ 

C . هضل کوک کٌٌؼٍ گبى ّ ثقؿگبى ینبثَ ُو یوبؿیػؿثبؿٍ ث هیػاػى هؼلْهبت ػوْ :راهؼَافشاد آهْصػ

 َ کٌٌؼ.ایي هؼلْهبت ؿا اؿایتب ؼَ ثغْاُؼ جبىؼ. ػاکتـ هیتْاًؼ اف کبؿهٌؼاى ٍضی ربههی

 

III .پظ اص ّالدت عایکْص (PPP): 

امت هبػؿ هجتال ثَ هوکي  ثؼؼ اف ّالػت هیتْاًؼ ػؿ هبػؿ ثْرْػ آیؼ. ّالػتتـیـات مبیکْتیک ثؼؼ اف 

 هیػؿ ػّ ُلتَ اّل پل اف ّالػت آىکبؿ  هؼوْال" بیکْفمصبػ ّ عطـًبک ىْػ. اػـاُ  کْفیمب یًْػ

 . گـػػ

 ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف: اػـاُ

 تِیذ، ػؼم رِت یبثی ّ گیزی 

 ؿكتبؿ ػزیت ّ ؿـیت 

 ّاؿٍ گـػیآ 

 یب عٌؼیؼى ثب عْػ  صـف فػى 

 .ؿللت ػؿ هْاظجت اف عْػ 

 ؿللت ّ ثی تْرِی ثَ ٓلل. 

  ّ وبًیگثؼ ُؾیبًبت 

 ٓ امت.تنغیـ ىؼٍ ىیطبى تْمٔ لل ىیطبى امت یب اػتوبػاتی ػؿ هْؿػ ایٌکَ ایي 

 ثـمبهبت 

 عطـ ٍؼهَ فػى ثَ عْػ ّ ٓلل 

 پبیؼاؿػبٓلَ ًبهتٌبمت یب ًب 

  ؿػ هـیْیْػؿ هًؼاىتي ثَیـت 

 

هَبة ىؼى ثَ مبیکْف  ثلٌؼعطـ  ،ًؼمکیقّكـیٌیب ػاؿیب ّ تبؿیغچَ مبیکْف یب اعتالل ػّهطجی کَ فًبًی 

بًل اعتالالت ثبال ؿا ػاؿًؼ ًیق چ تـتیت فًبًی کَ تبؿیغچَ كبهیلی ثَ ُویي ًؼ.ا اػاؿ ؿا پل اف ّالػت
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ثبالتـی ثـای هَبة ىؼى ثَ ایي اعتالل ؿا ػاؿًؼ. ُوچٌیي فًبًی کَ ػؿ گؾىتَ هَبة ثَ مبیکْف پل اف 

 ّالػت ىؼٍ اًؼ ثیيتـ اهکبى ػاؿػ ثبؿ ػیگـ ػؿ صبهلگی ُبی ثؼؼی ثَ ایي هـُ ػچبؿ ىًْؼ.

آمیت ؿمیؼى ثَ  ثـای رلْگیـی افكْؿی ؿا ػبرل ؿّاًی امت ّ تْرَ ک ّاهؼَ مبیکْف پل اف ّالػت ی

. اػْبی كبهیل ثبیؼ ُویيَ ُوـاٍ هـیِ ثوبًٌؼ. اؿلت اّهبت ثنتـی ىؼى ػؿ ایزبة هیٌوبیؼ هبػؿ ّ ٓلل

امت. اگـ ایي کبؿ اهکبى ًؼاؿػ یب كبهیل  مبیکْف پل اف ّالػت ػاؿًؼ، ّـّؿی ىلبعبًَ ثـای فًبًی کَ

كبهیل ثبیؼ هطویي هـیِ ثبیؼ ػؿ توبم اّهبت تضت ًظـ ثبىؼ.  ،ؼاف ثنتـی کـػى اهتٌبع هیْؿفً یِهـ

 ىْػ.اؿفیبثی ثبیؼ يًْؼ ّ هـیِ ثَ ْٓؿ هٌظن ٓجن تزْیق ػاکتـ هَـف هی ىْػ کَ ػّاُب

ٍ ػّاُبی آًتی مبیکْتیک ثَ ىیـ هبػؿ ؿاٍ پیؼا کـػتؼاّی مبیکْف پل اف ّالػت هيبثَ مبیکْف صبػ امت. 

اؿفیبثی کـػ. ثٌبثـایي ؿا اف ًظـ عْاة آلْػگی ّ ثیضبلی هیتْاًٌؼ اگـ هبػؿ ثَ ىیـػُی اػاهَ ػُؼ ثبیؼ ٓلل 

 صیبتی امت. اػـاُتزْیق صؼ اهل ػّف ػّایی آًتی مبیکْتیک ُب ثـای کبُو 

 

IV .اختالل دّلطثی: هاًيا 

 :کليٌيکیتظاُشات . 1

تؼـیق هیيْػ. یپْهبًیب هتٌبّة ثب ػّؿٍ ُبی اكنـػگی ُبی هبًیب یب ُ ت ػّؿٍاعتالل ػّهطجی ثَ ٍْؿ

 ( ػجبؿتٌؼ اف:ب)یب یک ػّؿٍ هبًی هبًیبّ ػالین  اػـاُ

  ّ یثیوـاؿاًـژی اكقایو یبكتَ، كؼبلیت ثیو اف صؼ 

 کبؽة علن ثنیبؿ ثبال، عْىی 

 تغـىیت 

  اف یک هّْْع ثَ هّْْع ػیگـپـیؼى ّ ٍضجت کـػى ثنیبؿ مـیغ،  مـیغاكکبؿ 

  هيکل ػؿ توـکق ،ـکیپُْه 

  ثَ عْاةکن ًیبف 

 عْػ ُؾیبًبت: ػوبیؼ ؿیـّاهؼی ػؿ هْؿػ تْاًبیی ُب ّ هؼؿت 

 هْبّت ّؼیق 

  الکِْلّ  ّؿآًيَ ، ىـّع کـػى تزبؿت ُبی رؼیؼ، امتلبػٍ اف هْاػ عـری ّلؿكتبؿ عطـًبک هخل 

 اكقایو هیل رٌنی، عطـ ایؼف 

 ػّاُبی عْاة آّؿ الکِْلیب  ّؿًيَ آ هْاػ مْهَـف ّ 

 پـعبىگـاًَ ، هقاصن ّ هیقآتضـیک  كتبؿؿ 

 ایٌکَ هيکلی ّرْػ ػاؿػ. اف اًکبؿ 

 

 :خطشات احتوالی. 2

 الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـف 

 تاله ثـای عْػکيی 

  هبًْىػؿ ؿػبیت اف هيکالت 

 HIV/ایؼف 
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 :هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی. 3

 تـییـات ػوؼٍ کَ ػؿ ىغٌ هيبُؼٍ هیيْػ:

  ًٌبگِبًی ػیؼٍ هیيْػ، پـصـف عين ایو كؼبلیت ُبی ؿّاًی صـکی(، )اكق امت ثیوـاؿّ  ًبآؿامىغ

ثَ عْثی لجبك هیپْىؼ، اصْالپـمی )ثؼّى پـمیؼى ُیچ مْالی ىـّع هیکٌؼ(، ُوکبؿی هیکٌؼ،  امت

 ػاؿػ هیکٌؼ، اػتوبػ ثَ ًلل ثبال، ؿكتبؿ ّ گلتبؿ ٓؼٌَ آهیق

 ٍضجت ع، تـییـ هکـؿ هّْْهنبثوْی، پـه اكکبؿ ّ اكکبؿ یگلتبؿ: پـصـك 

  ىغٌ )كکـ هیکٌؼ وٌيی ، هوکي امت ثَ عبٓـ اكکبؿ ثقؿگوٌيیّ ثقؿگهــّؿاًَ اكکبؿ: اكکبؿ

 ًلْؽ امت( اصنبك تـك کٌؼ کَ ػیگـاى ثَ اّ آمیت هیـمبًٌؼ.ّثب  وٌؼهؼؿت

  :کَ ثَ هـیِ هیگْیٌؼ اّ ىغٌ ٍبصت هؼؿت امت ُبیهبًٌؼ ٍؼاثـمبهبت اػؿاک 

 تغـىیت، (ؿیـًْؿهبلعْىی )ی کبؽة ػبٓلَ: عْى 

 تْرَ اًؼک ُْه پـکی ّ 

 ؼ(اًؼویً هـیِ)عْػ ؿا  هْبّت ّؼیق 

 

 :تؾخيـ. 4

 ػؿ ػمتـك ثبىؼ، اگـتبؿیغچَ كبهیلی هـیْی ّ میـ  ،اػـاُتيغیٌ اعتالل ػّ هطجی ثـ امبك 

، ثی عْاثی، كيبؿ ثیو اف صؼ یتغـىتّ  ثبالهقاد ، تكؼبلیكـٓ . هبًیب ثَ ْٓؿ هؼوْل ثب هیيْػگؾاىتَ 

مبیکْتیک هبًیب  اػـاُهیگْیٌؼ.  ُیپْهبًیب. هبًیبی علیق تب هتْمٔ ؿا هیيْػظبُـ پـه اكکبؿ ّ  تکلن

 .امت بٌییمبیکْف صبػ ّ مکیقّكـاػـاُ  اؿلت هيبثَ

 

 :تذاّی. 5

اعتالل ػّهطجی امت.  ثـای ثِجْػپالى تؼاّی ؿا ثب هـیِ ّ اػْبی كبهیل ّی ثضج کٌیؼ. ػّا کلیؼ 

ًیب امت. تؼاّی اّلیَ هب هلیؼـیِ ثؼؼ اف گـكتي ػّاُب هصبلت  اف ثِجْػ پلهؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی 

یک ًیق هبفپیي امت. اگـ هـیِ مبیکْتیک امت، یک ػّای آًتی مبیکْتىبهل ّالپـّیک امیؼ یب کبؿثب

 ( هخل كلْکنتیي تٍْیَ هیيْػSSRI) ػّای ّؼ اكنـػگیهبًیب اكنـػٍ ىْػ یک  هـیِ ُـگبٍىْػ. ػاػٍ 

هوکي امت ثبػج  ّؼ اكنـػگی ػّاُبیپـّییک امیؼ یب کبؿثبهبفپیي ثبیؼ اػاهَ یبثؼ فیـا ُوقهبى ّال ّ

 .ىْػُیپْهبًیب ػاعل یب هـصلَ هبًیب ىًْؼ هـیِ ثَ 

 :اػّیَ امبمیلینت  هطبثنثـای تؼاّی ػّایی  ُبتٍْیَ 

  کٌیؼ: آًتی مبیکْتیک ُبی فیـ ؿا تزْیق  ،ًبکىؼیؼ ّ ؿكتبؿ عطـ ًبآؿاهیاّلیَ ثب هـاصل ػؿ

 هیلیگـام ػْلی 100 تب 50 کلْؿپـّهبفیيهیلیگـام ػْلی ّ اگـ ػؿ ػمتـك ًجْػ  5ُبلْپـیؼّل 

  َىکل كوی تـییـ ػُیؼ.ثَ ؿا  ػّاُب ،ایٌکَ هـیِ ُوکبؿی کٌؼهضِ ث 

 ٍثبیؼ ىـّع ىْػ. ّهبیْیىؼ تؼاّی  کٌتـّل ًبآؿاهی ُـگب 

 

ػاؿًؼ ّ اف آًِب هیتْاى هقاد ؿا  ت مبعتيثب حجبعبٍیت اعتالد : ثؼْی اف ػّاُبی ّؼ ّهبیْیتؼاّی 

 ثـای تؼاّی اعتالل ػّ هطجی امتلبػٍ کـػ.
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  :پبییي تـ هوکي امت ثـای ُیپْهبًیب  ػّفُبی ؛هیلی گـام ؿّفاًَ 750 تب 500ّالپـّییک امیؼ

ػؿ ؿیـ  ،امتلبػٍ ىْػ. گبُی اّهبت ػاػى ایي هوؼاؿ ػّا ػؿ یک ػّف ػؿ ّهت عْاة کوک کٌٌؼٍ امت

 ؿا ػّ ثبؿ ػؿ ؿّف ثؼُیؼ. ػّاآى 

  :هیلی گـام ؿّفاًَ  200ىـّع ثب ػّف کوتـ ّ اكقایو  ؛هیلیگـام ػؿ ؿّف 600تب  200کبؿثبهبفپیي

آى ػؿ ّهت عْاة ثؼُین ػؿ ؿیـ  ّاصؼ ُـ ػّ تب چِبؿ ؿّف. ثِتـ آى امت کَ ػّا ؿا ثَ ٍْؿت ػّف

 ػّثبؿ ػؿ ؿّف هٌبمت امت.

  ؿا ػؿ امت تب پبمظ هـیِ  یػّؿٍ ی فهٌؼ تنت ُبی الثـاتْاؿیًیبهقاد تؼاّی ثب تخجیت کٌٌؼٍ ُبی

 اؿفیبثی کٌین. ثـاثـ ػّا

 

 داکتش چَ کاس کشدٍ هيتْاًذ؟

 .اؿفیبثی:1

  هبًیب اػـاُثـؿمی 

  اػـاُثـؿمی ىؼت  

  ؿّاًی ارتوبػیكيبؿُبی ثـؿمی 

  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ اػـاُتبحیـ 

 ثـؿمی ؿكتبؿ عطـًبک 

 

 هْؿػ: هؼلْهبت ػؿهِوتـاف ُوَ 

 ػؿ كبهیل اعتالل ػّ هطجی 

  ػؿ هـیِرنوی هـیْی ُبی 

 امتلبػٍ اف ػّاُب 

  الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 ىغَیت كـػ هجل اف هـیْی 

  ٌاف هـیْی هجلتـییـات ػؿ فًؼگی ىغ 

 امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

 .آیب هـیِ ثَ فًزیـ ثنتَ ىؼٍ امت 

 

 :اؿربع ثَ مطش ثبالتـ.2

 ُتٌؼ.ىؼیؼ ُن اػـا 

 .تاله ثـای عْػکيی یب عطـ عْػکيی ّرْػ ػاؿػ 

 ّرْػ ػاؿػ. اصتوبلی هتـاكن ثب آىرنوی یْی هـ 

 اّلیَ هْحـ ًجْػٍ امت. تؼاّی 

 ُمبیکْتیک پبیؼاؿ ُنتٌؼ. اػـا 
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 تٍْیَ ُبی هِن:

  امت.هـیْی  اػـاُّ ؿكتبؿ هقاد تـییـات ػؿ 

  بل عطـًبکرلْگیـی اف اػو ثَ امتخٌبیثب هـیِ ثپـُیقیؼ.  رـّثضجاف. 

 تؼاّی ُبی هْحـ ثـای ایي هـیْی ػؿ ػمتـك هـاؿ ػاؿًؼ 

  هـیِ ّ اػْبی كبهیل ّـّؿی امت.هًَّْیت گبُی ثنتـی کـػى ثـای 

  کٌؼ.هیهـیْی ػؿ آیٌؼٍ رلْگیـی  ػْػاف  ػّاهؼاؿتؼاّی 

  ِثؼّى تؼاّی هوکي امت عطـًبک ّ هقاصوت کٌٌؼٍ ىْػ.هـی 

 ؿ، هيکالت هبلی یب ؿكتبؿُبی پـعطـ رٌنی هیيْػ.اؿلت هٌزـ ثَ اف ػمت ػاػى کب بًیبه 

  ًظبؿت ًقػیک اف مْی اػْبی كبهیل ًیبف امت.اؿلت هْاؿػ ػؿ 

 .تؼاّی ُویيَ ثب صوبیت اف مْی كبهیل هْكوبًَ تـ عْاُؼ ثْػ 

 َػؿ هؼـُ هبًیبی ىؼیؼ هـاؿ  ،اف هبًیب ػاىتَ اًؼ ُبیػّؿٍ  امتـك هیتْاًؼ کنبًی ؿا کَ ػؿ گؾىت

  ػُؼ.

 ُهبثل ىٌبمبیی امت. ػْػ هـیْی تْمٔ اػْبی كبهیل اػـا 

 .ّیقیت هٌظن ػاکتـ ثـای تؼویت تؼاّی ثنیبؿ هِن امت 

 ِامت ىبیغ امتیگوب ّ تجؼی. 

 

 ّ آهْفه ؿّاًی: هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی .2

 ٓ تـییـات ػؿ ٓی فهبى، ُب ّ  ػّام ُزوَ، اػـاُجیؼت آهْفه هـیِ ّ كبهیل ّی ػؿ هْؿػ

، تؼاّی، تؼویت هـیْی ثَ ىوْل عْػکيی ؿّاًی ارتوبػی، ػْاهتكيبؿُبی ، عطـًبکؿكتبؿُبی 

  ٍْؿت هیگیـػ. پیيگیـی اف آى تؼاّی، ػْػ هـیْی ّ

  َصوبیت كبهیلی ثنتگی ػاؿػ. اؿتوبیؿّاًی ارتوبػی ّ كيبؿُبی هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ث 

 

 تؼویت تؼاّی: .3

آمیت فًٌؼٍ ثَ عْػ ّ  ؿكتبؿُبیت علوی، عيًْت ّ مبیکْف، ًْمبًب اػـاُػاکتـ ثبیؼ  یتؼویجػؿ رلنبت 

ّّؼیت هـیِ ثبحجبت ىؼى  پل افثـای هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی اؿفیبثی کٌؼ.  آهبػگی اف ُوَ هِوتـ

تؼویجی ثنتگی ثَ میـ  اگـچَ تکـؿ رلنبت، هالهبت ُبی تؼویجی ًؼاىتَ ثبىؼًیبف ثَ تکـؿ  ػاکتـ ىبیؼ

ُبی هـاهجت ػؿ ىیٍْ بفُبی ػّایی، ًیبف ثـای ؿّاى ػؿهبًی هؼاّم ّ ثٌؼی هـیِ ثَ تؼاّی، ًیهـیْی، پب

  رــاكیبیی ػاؿػ.عبً هٌبٓن 

 تٍْیَ ُبی هِن:

  عْاة ّ پؾیـه ػّاىیٍْ ، هْاػ ًيَ آّؿ، امتلبػٍ اف هقادهَؼ عْػکيی، تـییـات ًظبؿت ثـ 

 اّی ّ هـیْی ّ اُویت پؾیـه تؼ آهْفه هـیِ ّ اػْبی كبهیل ػؿ هْؿػ هيغَبت ّ ٓجیؼت

 ثٌؼی ثَ آى.پب

 اًگیقّی  ؿكتبؿُبیثـای  ّػیت ُبّّغ هضؼ(Impulsiveػؿ هـیْبى هبًیب )،  کَ هیتْاى ػؿ

 ثضج کـػ. ّنبت ثب كبهیل هـیِ آًِب ؿا هطـس رل
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 اختالالت سّاًی دّساى هفْليت
 

I . تاخشػملیًاسعایی ُْػ یا: 
 

 :کليٌيکی. تظاُشات 1

)کَ تْمٔ ؽکبیی کَ ػؿ آى مطش ػولکـػ  لیت ًوبیبى هیيْػامت کَ ػؿ ٓلْ یًبتْاًی ؿىؼ تبعـػولی

ػ( پبییي تـ اف صؼ هتْمٔ هیجبىؼ ّ هٌزـ ثَ هضؼّػیت ُبی ػوؼٍ ْيبی امتبًؼاؿػ ُْه اًؼافٍ گیـی هیتنتِ

 ىغٌ هیيْػ. )تطبثوی( مبفگبؿی ػولکـػُبیػؿ 

ل ؿا ػؿ ؿاثطَ ثب مي هيغٌ هیيْػ کَ تْاًبیی امتؼالهؼیبؿی ثْمیلَ تنتِبی ؽکبیی . مطش ػولکـػ 1

 (IQػولی اًؼافٍ گیـی هیکٌٌؼ.) ّـیت ُْىی یب 

 هیيْػ.هيغٌ  70پبییي تـ اف  IQثب  تبعـػولی. 2

. هِبؿت ُبی مبفگبؿی اٍطالصی امت کَ ثَ هِبؿت ُبی هْؿػ ًیبف ثـای فًؼگی ؿّفهـٍ آالم 3

 :بؿتٌؼ افایي هِبؿت ُب ػج هیيْػ.

 کالم ّ ػؿک کالهی اؿتجبٓ ًوْػى  هِبؿتِبی اؿتجبٓی: تْاًبیی ثـهـاؿ 

 ًَهِبؿت ُبی فًؼگی ػؿ عب 

 امتلبػٍ اف هٌبثغ ارتوبع 

  ،اّهبت كـاؿت، هـاهجت اف عْػهِبؿت ُبی ارتوبػی ّ ٍضت، اهٌیت 

 كـهبًی عْػ 

 (ىوـػى)عْاًؼى، ًْىتي،  هِبؿتِبی ػولکـػ آهْفىی 

 هِبؿتِبی هـثْٓ ثَ ىـل 

ُنتٌؼ. آلبلی کَ  تبعـػولیاٍلی اف ًيبًَ ُبی مبفگبؿی ّ هضؼّػیت ػؿ هِبؿت ُبی  IQ پبییيًوـات 

ّلی ایي هّْْع ػؿ  ،هیـمٌؼىبعَِبی اًکيبكی ثَ ًوبٓ ػطق هتْهغ ػاؿًؼ ػیـتـ اف ّهت  تبعـػولی

ًینت. تيغیٌ ثـ  IQُوَ آًِب ٍؼم ًویکٌؼ. ػؿ هْاؿػ صبػ ثـای تيغیٌ گؾاىتي ًیبفی ثَ تنت ُبی 

 گؾاىتَ هیيْػ. پبیَ هيبُؼات ّ تبؿیغچَ کلیٌیکی

 

 ػجبؿتٌؼ اف: تبعـػولیهيغَبت ىبیغ 

  هخل:ىبعَِبی اًکيبكی تبعیـ ػؿ 

 ٍصـکی: ًينتي، چبؿؿْک کـػى، ؿاٍ ؿكتي، اف فیٌَ ُب ثبال ؿكتي ّؿیـ 

 صـّف.: ػیـ ثَ گپ آهؼى، هيکل ػؿ تللع ثؼْی اف لـبت یب تکلن 

 ٍارتوبػی: عٌؼیؼى، ىٌبمبیی ّالؼیي ّ ػیگـاى ّؿیـ 

 ؿكتبؿ کْػکبًَ اػاهَ ػاػى 

 ّؿیـٍ ػؿ یبػگیـی هّْْػبت رؼیؼ هکتت، هيکالت ػؿ خل هيکالتتْاًبیی یبػگیـی ه کبُو. 

  صل کٌزکبّیػؼم هْرْػیت 

 ػؿ هـاهجت اف عْػ هيکالت 
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  مي ثَ ؽکبیی ًظـًبؿمبیی ػؿ ؿمیؼى ثَ ىبعٌ ُبی ؿىؼ. 

 ّؿیـٍىگـی پـعب، کْثیؼى مـ ثَ آـاف، تـ کـػى ثنتـ، الت ؿكتبؿی هخل کذ علویهيک 

 

 :تبعـػولیهيکالت ؿكتبؿی ىبیغ ػؿ 

  ،ػًؼاى گـكتيؿكتبؿ آمیت فػى ثَ عْػ: ًبعي رْیؼى، کْثیؼى مـ 

 ًؿكتبؿ تکـاؿی: تکبى عْؿػى هؼاّم، ػمت فػى، ػؿ آّؿػى ٍؼاُبی عب 

  یب عـاة کـػى ّمبیل عبًَپـعبىگـی 

 امتلبػٍ رٌنیمْ ،ػى ًبهتٌبمت، توبیالت رٌنی ىؼیؼلول کـ :ُبی ًبهتٌبمت رٌنیكتبؿؿ 

 اعتالالت عْاة 

 ػؿ صـکت ثْػى، ًبتْاًی ػؿ آؿام ًينتي  ، ػایوب"كـٓ تضـکیت 

  هيکل ػؿ توـکقتْرَػؿ ًبؿمبیی : 

 ّ پیيـكتَ تَ کلی هیيْػ: علیق، هتْمٔ، ىؼیؼىبهل چِبؿ ػم تبعـػولی

اًزبم ىؼٍ  مي ـ ثًَظهؼیبؿی تْاًبیی ىٌبعتی تنتِبی  اهتیبفات ثؼمت آهؼٍ افؼی ثـ امبك ایي ػمتَ ثٌ

 امت.

 :تاخشػملیهؾخقات سؽذی هشتْه تَ عطح 

 پیيـكتَ تبعـػولی ىؼیؼ تبعـػولی هتْمٔ تبعـػولی علیق تبعـػولی

كیَؼ  75ثیيتـ اف 

 تبعـػولیهْاؿػ 
 

IQ :50 70ب ت 
 

 .مبصبتػؿ توبم کٌؼی 
 

 

 

هوکي امت ػالهت 

 ؿیـًْؿهبل كقیکی

 ًؼاىتَ ثبىؼ.
 

هیتْاًؼ هِبؿتِبی ػولی 

 .کنت کٌؼؿا
 
 

 

 هلیؼ هِبؿت ُبی

عْاًؼى ّ صنبة کـػى 

 6تب  3ٌٍق 
 

هیتْاًؼ ثب ارتوبع 

 مبفگبؿ ىْػ

كیَؼ هْاؿػ  10-25

 تبعـػولی
 

IQ :35  49تب 
 

هبثل تْرَ  ـیتبع

 تکلنػؿ  هغٍَْب"
 

هوکي امت ثؼْی 

 كقیکی اػـاُ

 ػاىتَ ثبىؼ ؿیـًْؿهبل
 

هِبؿت ُبی اؿتجبٓی 

 گیـػ.هیمبػٍ ؿا یبػ 
 
 

 

اًؼ ػبػات اثتؼایی هیتْ

ٍضی ّ هضبكظت اف 

 عْػ ؿا یبػ ثگیـػ
 

هیتْاًؼ ػؿ كؼبلیت ُبی 

مبػٍ ّ هـاهجت اف عْػ 

 اىتـاک کٌؼ.

كیَؼ هْاؿػ  8-10

 تبعـػولی
 

IQ :20  34تب 
 

تبعـهيغٌ ّ ّاّش: 

 ػیـ ثَ ؿاٍ هی اكتؼ.
 

ُبی اؿتجبٓی هِبؿت 

 آًِب کن یب ػؼم ّرْػ 
 
 

 

ػبػی كؼبلیت ُبی  ىبیؼ

ؿا ثتْاًؼ  ّ تکـاؿی

 ثیبهْفػ.
 

ىبیؼ ثتْاًؼ هـاهجت اف 

عْػ ؿا ػؿ صؼ ثنیبؿ 

 مبػٍ یبػ ثگیـػ.
 

ًیبف ثَ ُؼایت ّ 

 ًظبؿت ػاؿػ.

كیَؼ هْاؿػ  1-2

 تبعـػولی
 

IQ 20: کوتـ اف 
 

تبعـ ىؼیؼ ػؿ توبم 

 مبصبت
 

ّالػی ُبی اثٌبؿهلتی 

 اؿلت ّرْػ ػاؿػ
 
 

 

ًیبف ثَ ًظبؿت اف 

 ًقػیک ػاؿػ.
 
 

 

ت تْمٔ ًیبف ثَ هـاهج

 ػیگـاى ػاؿػ.
 

 

ارتوبػی ّ هضـکبت ثَ 

هؼوْلی  كقیکیكؼبلیت 

 ؼُؼهیپبمظ 
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 ػجبؿتٌؼ اف: تبعـػولیثؼْی ػلل 

  ایؼف ّؿیـٍ ؿّثیال،هخل میتْهگبلْ ّیـّك، تْکنْپالموْف، ُـپل، میللیل، ّالػی اًتبًبت 

  صول هبػؿ ػؿ مَ هبٍ اّل ػّاهؼاؿتت 

  الد.ی ّؼ اعتػّاُبیب  الکِْلثَ هْارَ ىؼى 

  پبییيعیلی هغٍَْب" ػؿ آلبل ثب ّفى  ،ّهتهجل اف تْلؼ اعتالٓبت 

  كیٌبیل کیتْى یْؿیبتیـّییؼ، تلـیٔ كؼبلیت امتوالثی: اعتالالت (PKU) 

 مٌؼؿّمرٌتیکی:  )اثٌبؿهلتی( ًبٌُزبؿیِبی X   ً ،ٍّؿیـٍ ْفامکلـّفیؿّكیجـّهبتْف، تْثـیْىکٌٌؼ 

 التِبة ػهبؽ( ّ آًنلبلیت ب()التِبة مضبی اًتبًبت هـقی هخل هٌٌژیت( 

 ػؿ اّایل فًؼگی تـّهبی مـ ػؿ رـیبى ّالػت یب 

  (21) تـیقّهی  ػاّى مٌؼؿّمًبٌُزبؿی ُبی کـّهْفّهی هخل 

 

 :. خطشات2

  كـٓ ؿی، اعتالل ، اعتالل ّمْامی ارجبپـعبىگـی، عْػآفاؿیهيکالت ٍضت ؿّاًی هخل

اتلبم ثیبكتٌؼ. اگـ  ،ػاؿًؼ تبعـػولیىغبٍی کَ هیتْاًٌؼ ػؿ اهقاد ّ اعتالالت  /کوجْػ تْرَتضـکیت

 ػیگـ ىْػ. ّ چبلو فا هيکل آكـیي ؿكتبؿُبیثؼّى تؼاّی ثبهی ثوبًؼ هوکي امت هٌزـ ثَ 

 

 :تؾخيـ .3

  کبهل ّ اًزبم اؿفیبثی ػهین  كقیکیىغَی ّ كبهیلی، هؼبیٌَ ربهغ تيغیٌ ثنتگی ثَ تبؿیغچَ ٓجی

  پٌِبى هیوبًؼ. ٓلبل رْاى هکـؿا"ػؿ ا تبعـػولیٌ ػاؿػ. تيغی اف ؿىؼ ٓلل

 اتلبم هی اكتؼ ػجبؿتٌؼ اف: تبعـػولیمَ اىتجبٍ ىبیغ کَ تْمٔ ػاکتـاى ػؿ تيغیٌ 

 ( تبعـػولیٓلل ثَ ًظـ ًویـمؼ کَ ظبُـ ًْؿهبل )ػاىتَ ثبىؼ 

  ًویؼاىتَ ثبىؼ تبعـػولیهـارؼَ هیکٌؼ  مـاپبٓللی کَ ثَ ْٓؿ. 

  َاهکبى  رْاى آلبلتنت کـػى  ایي ًتیزَ کَ، اعؾ ؼتبعـػولی ّاهؼب" هؼًظـ ثبىػؿ ٍْؿتیک

 . ًؼاؿػ

  تبعـػولی تيغیٌ ًظـ گـكتيهؼػؿًبکبهی. 

ثؼْی اف مـ ًظ ُبی کوک کٌٌؼٍ ػؿ تيغیٌ ػجبؿتٌؼ اف: تبعیـ ػؿ ٍضجت کـػى، ًبٌُزبؿی ُبی 

م بت، ًبتْاًی ػوْهی ػؿ اًزبًِبیػْالت ثَ ْٓؿ ػوْهی یب ػؿ  (ىلی) ؿعبّت علیق، )اًْهبلی (

ّ ٍضجت کـػى ثنیبؿ ىبیغ امت تکلن کبؿُبی هـثْٓ ثَ عْػ یب ثیبى کـػى ًیبفُبی عْػ. تبعیـ ػؿ ؿىؼ 

 ّ ثـاػؿاى هوبینَ ىْػ ّاّضتـ هیيْػ. اىّ ّهتی کَ ٓلل ثب مبیـ عْاُـ

 ػاؿًؼ. هيکالت  پیچیؼٍچٌؼگبًَ ّ ثؼْی اّهبت  اؿلت هيکالت ٓجی تبعـػولیهـیْبى ثب 

 

 :. تذاّی4

 اعتالل ؿّاًی ًینت اهب ىغٌ ػوت هبًؼٍ هیتْاًؼ هَبة ثَ اعتالالت ؿّاًی هخل اكنـػگی، تبعـػولی

 تبعـػولیىْػ. ُیچ گًَْ تؼاّی ثـای  ّؿیـٍ هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـف، مبیکْف، یاّطـاث اعتالالت
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 ،امتتبعـػولی یب اعتالل ؿّاًی کَ ُوـاٍ ثَ  ٍـعهـیْی ُبی هتـاكن هخل ثبالی ّرْػ ًؼاؿػ، تؼاّی 

كـػی ثبىؼ. هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی ثـای تبعـ  تـثیَهِبؿت ُب ّ آهْفه توـکق ػاؿػ. ؿّیکـػ هب ثبیؼ 

علیق تب هتْمٔ ثبیؼ ػؿ ًظـ گـكتَ ىْػ. تب ربیی کَ اهکبى ػاؿػ ثـای هضؼّػ کـػى ؿكتبؿُب ًجبیؼ اف ػّاُب 

یگـاى آمیت ثـمبًٌؼ. ثـای امتلبػٍ کـػ هگـ ثـای هؼت کْتبٍ ػؿ هـیْبًی کَ هوکي امت ثَ عْػ یب ػ

تزْیق ػّا ّـّؿی امت. ثـای ُـگًَْ هيکالت ؿّاًی ػیگـ  ٍـعتؼاّی ػیگـ اهـاُ ٓجی هخل 

 هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ثبیؼ اّلیي اًتغبة ثبىؼ.

 

 داکتش چَ کاس کشدٍ هيتْاًذ؟

 .اؿفیبثی:1

 ثـؿمی هيکالت اّلیَ ّ هيکالت كؼلی 

 ثـؿمی ىؼت هيکالت 

  اًی ارتوبػیؿّكيبؿُبی ثـؿمی 

 ِتبحیـ هيکالت ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـی 

 هؼلْهبت ػؿ هْؿػ:هِوتـاف ُوَ 

 هيکل هيبثَ ػؿ كبهیل 

  الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 عطـ ٍؼهَ ثَ عْػ 

 امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

 

 :اؿربع.2

 .هيکالت ؿكتبؿی ىؼیؼ ُنتٌؼ 

 .عطـ عْػکيی ّرْػ ػاؿػ 

  رْػ ػاؿػ.ّهتـاكن اصتوبلی  كقیکیهـیْی 

  اّلیَ هْحـ ًجْػٍ امت.هؼاعالت 

 ُمبیکْتیک ّرْػ ػاؿػ. اػـا 

 

 :فه ؿّاًی.هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی ّ آه3ْ

  ػْاهل ّ تـییـات ػؿ ٓی فهبى،  هؼت آًِب، اػـاُآهْفه هـیِ ّ كبهیل ّی ػؿ هْؿػ ٓجیؼت

ػ هـیْی ّ اّی، ػْؿّاًی ارتوبػی، ػْاهت هـیْی، تؼاّی، تؼویت تؼكيبؿُبی ، عطـ اصتوبلی

 ّـّؿی هیجبىؼ. پیيگیـی اف آى

 تٍْیَ ُبی هِن:ثؼْی 

  ّرْػ ًؼاؿػ. تبعـػولیُیچ تؼاّی ثـای 

  َفّػتـ ثَ امتوالل ّ هـاهجت اف عْػ ػؿ ىغٌ کوک هیکٌؼ. ُـچَتؼلین ّ تـثی 

 اىتجبٍ ٓلل ًینت. تبعـػولی 
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 هزبفاتی ثـای گٌبُبى ًینت. تبعـػولی 

 اعالل گـ ثبىٌؼ. ثؼْی اف آلبل هوکي امت ثیو كؼبل ّ 

  هیتْاًؼ ثنیبؿی اف چیقُب ؿا یبػ ثگیـػ. ایي کبؿ تٌِب ثَ ّهت ّ تاله فیبػتـ  تبعـػولیػاؿای ٓلل

 ػیگـ ًیبف ػاؿػ.آلبل ًنجت ثَ 

  َػاؿػ. تيْین فیبػ ّصٍْلَ هٌؼیآهْفه ایي آلبل ًیبف ث 

  ّی ؿا تٌجیَ ًکٌیؼ. ًوْػ ٓلل کبؿی ؿا ػؿمت اًزبم هیؼُؼ ثَ اّ پبػاه ػُیؼ ّ اگـ اىتجبُیاگـ 

  ؿّاثٔ ػّمتبًَ ؿا ػاؿًؼ.ایزبػ ایي آلبل ظـكیت 

  كبهیل ُب هوکي امت ایي اصنبك ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ کَ چیق ثقؿگی ؿا اف ػمت ػاػٍ اًؼ یب فیـ ثبؿ

 ػؿهبًؼٍ ىؼٍ اًؼ. ،ًگِؼاؿی اف یک ٓلل ػوت هبًؼٍ

 ػاػٍ ىْػ تب ػؿ ثبالتـیي مطش تْاًبیی عْػ ػؿ ثبیؼ اربفٍ  (تبعـػولیثب کبُالى )آلبل ّ  ثَ ایي اكـاػ

 هؼؿمَ ّ هضل کبؿ ّ عبًْاػٍ ػولکـػ ػاىتَ ثبىٌؼ.

 .ّالؼیي هیتْاًٌؼ تٍْیَ ُبی ػولی ّ صوبیت ػبٓلی عْػ ؿا ىـیک مبفًؼ 

 

 .تؼویت تؼاّی:4

رنوی  ّّؼیتتؼویت تؼاّی ثنتگی ثَ پالى تؼاّی ػاکتـ ثـای صل هيکل ؿكتبؿی، اعتالل ؿّاًی ّ 

 ٌ ػاؿػ.ىغ
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 يي ّ تشیاک: ُشّیّ ّاتغتگی هْاد ًؾَ آّس عْهقشف
 

ػكتـ هلل هتضؼ ثـای کٌتـّل  تْمٔ ّفاؿت هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ 2005ثـ امبك مـّی کَ ػؿ مبل 

ػؿ اكـبًنتبى ّرْػ ػاؿػ کَ  هْاػ ًيَ آّؿهؼتبػ ثَ  920000اًزبم ىؼ، UNODC هْاػ هغؼؿ ّ رـاین

كیَؼ  80ًلـ هؼتبػاى ُـّییي ُنتٌؼ. ایي هطبلؼَ ًيبى ػاػ کَ  50000لـ هؼتبػ ثَ تـیبک ّ ً 150000

کَ  ثْػًؼ. اف ٓـف ػیگـ هِوتـیي یبكتَ هطبلؼَ ایي ثْػآلبل كیَؼ  7كیَؼ فى ّ  13توبم هؼتبػاى هـػ ّ 

ًلـ ؿا ثَ عْػ  7000یي، امتلبػٍ کٌٌؼگبى تقؿیوی ثْػًؼ کَ ؿهوی صؼّػ كیَؼ امتلبػٍ کٌٌؼگبى ُـّی 15

 ایؼف ّ ُپبتیت ُنتٌؼ. اًتبى اًتيبؿ ثَ اعؾ ّ هنتؼؼ ،هْاػ ًيَ آّؿاعتَبً هیؼُؼ. امتلبػٍ کٌٌؼگبى فؿهی 

 

 :کليٌيکیتظاُشات . 1

ـیبک هیيْػ. ؼی ثب تـکیجبت هيبثَ تُب ىبهل تـیبک ّ هيتوبت ٌٍؼی ّ ًیوَ ٌٍیؼْیاّپهيتوبت تـیبک یب 

ثـای اتَبل ثَ  ًیبهکًيبى هیؼُؼ کَ ایي آعؾٍ ُب هوکي امت ؿ هـق ػ هيتوبت تـیبکّرْػ آعؾٍ ُبی 

ثبػج ایزبػ  اّپیْییؼُبثبىٌؼ. امتلبػٍ اف  ،هْلکْلِبی هيبثَ تـیبک کَ ثَ ْٓؿ ٓجیؼی ػؿ هـق ّرْػ ػاؿًؼ

تٌلل هیيْػ. تبحیـات  ًِیّ  تنکیي ػٌُؼٍ ،ّ تبحیـ ّؼ ػؿػکبؽة  ثؼْی تبحیـات ؿكتبؿی هخل عْىی

ػلیل هَـف ػّثبؿٍ ایي هْاػ امت. امتلبػٍ ْٓالًی هؼت اف ایي هْاػ ثبػج تنکیي ػٌُؼٍ ّ کبؽة عْىی 

 تـییـ ػؿ یبػگیـی ّ ػکل الؼول ُبی مبفگبؿی ثب امتـك هیيْػ.

 

 مَ هْؿػ فیـ هيغٌ هیيْػ:تْمٔ هـصلَ ّاثنتگی اف ًظـ کلیٌیک، صؼ اهل 

 ٍآّؿهْاػ ًيَ  توبیل ىؼیؼ یب اصنبك ارجبؿ ثـای هَـف ػّثبؿ 

  هْاػ ًيَ پبیبى ػاػى ثَ هَـف  ،اف ًگبٍ آؿبف آى هْاػ ًيَ آّؿؿكتبؿ هَـف  کٌتـّلهيکل ػؿ

 آى. هْؿػ امتلبػٍ یب هوؼاؿ آّؿ

  هْاػ ًيَ آّؿّّؼیت كیقیْلْژیک ًبىی اف تـک 

  هْاػ ًيَ آّؿتضول ًنجت ثَ ىْاُؼی اف ایزبػ 

 ؿللت پیيـًّؼٍ ًنجت ثَ ػالین ّ كؼبلیت ُبی لؾت ثغو ػیگـ 

  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ هؼاّم ثب ّرْػ ىْاُؼ ّاّش هجٌی ثـ ػْاهت هْـ هَـف 

 

 :تشک تشیاک

اف هوؼاؿ هَـف، فهبى آعـیي  یػهیوغچَ یهیتْاًٌؼ تبؿ "هـیْبًیکَ تـک تـیبک ؿا تزـثَ هیکٌٌؼ هؼوْال

 هـثْٓ ثَ اػـاُ یتلـیوتيغیٌ َ ػٌُؼ. هيکل کلیٌیکی ػؿ اؿای كؼلی تـک هْاػ اػـاُهَـف ّ 

 کَ هوکي ًيبًَ هـیْی ؿّاًی یب ٓجی فهیٌَ ای ػؿ ىغٌ ثبىٌؼ.امت ی اػـاّآى تـک تـیبک اف 

 هـیِ، اعتالربت یب ػلیـیْم ًویيْػ.صیبت تِؼیؼ کٌٌؼٍ  اػـاُثبػج ایزبػ  "ػؿ کل تـک تـیبک هنتویوب

ف: ػجبؿتٌؼ ا اػـاُؿیقه ىؼیؼ ىْػ.  هيبثَ اػـاُتـک تـیبک هوکي امت ثبػج ایزبػ  مٌؼؿّم

 ؿامت هبًؼى هُْبپب،  ػْالتّ کـهپ ُبی ثطٌی، اىکـیقیکيیؼى، كبژٍ اف ثیٌی، ػطنَ فػى،  آثـیقی

 .هتْمغ ، امِبل ّ هـػهک ُبیػلجؼی(، امتلـاؽ، تـکیؼٍ گی پْمت اف مـهب)
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. ثـای هخبل امت اػـاُ ػّامىـّع ّ  ٌٍؼٌتؼییي کهیکٌؼ تـک ؿا ایزبػ  مٌؼؿّمکَ  ًیوَ ػوـ اّپیْییؼ

مبػت ثَ اّد عْػ هیـمٌؼ ّ  96تب  72مبػت ّ  72تب  36یي ّ هتبػّى ثَ تـتیت ػؿ تـک ُـّی اػـاُ

 ؿّف ْٓل ثکيٌؼ. 14ؿّف ّ صؼ اهل  10-7هوکي امت ثَ تـتیت 

 یي ػجبؿتٌؼ اف:ىبیغ تـک تـیبک ّ ُـّی اػـاُ

 اكقایو ًجِ یؼؿػربً

 تٌلل مـیغ یثیوـاؿ

 لؼبة ػُيربؿی ىؼى  هيکالت عْاة

 ثیٌیثٌؼه   ثطٌیػؿػ 

 ػلجؼی امِبل

 توبیل ىؼیؼ ثَ هَـف ػّثبؿٍ ػْالتکـهپِبی ػؿػُبی ػْلی ّ 

 متؼـ اّطـاة

 هـػهک ُبی گيبػ اكنـػگی

 لـفٍ کيیؼىكبژٍ ّ فػى ػطنَ 

 ییاىتِب ثی غـىیتت

  

 :ّ اختالهاتخطشات . 2

ًِب اهـاُ اًتبًی ىبیؼتـیي آ کَ ایزبػ ىْػهيتوبت تـیبک  مْهَـفهيکالت فیبػی هوکي امت اف 

رٌنی ػؿ هـػاى هیيْػ. تقؿین  اف هْاػ ىبهل کبُو هیل رٌنی ّ ًبتْاًیامتلبػٍ هقهي  اتُنتٌؼ. تبحیـ

هیتْاًؼ ثَ ؿاصتی ّ ُـّئیي  ارتوبع امتلبػٍ کٌٌؼٍ گبىػؿ ایؼف ىْػ. بػج اًتبًبت عًْی یي هیتْاًؼ ثُـّی

ُـّئیي  اف اًتبًبت ىبیغ ػؿ ثیي هؼتبػیي ؼین تـ رلاًتيبؿ پیؼا کٌؼ. اًتبًبت رلؼی ّ الیَ ُبی ػو مـیؼب"

 امت.

 هخل ؿیَ ُباػْب ّ ػیگـ  ثنَ ُبی رلؼیآ 

 پٌْهًْی 

  هبیغ ػؿ ؿیَ ُبتزوغ 

 رگـَ ػؼم کلبی 

 ی کبُو كؼبلیت ُبی هؼبی 

 اعتالربت 

  ػبػت هبُبًَ ػؿ فًبىتْهق 

 هجل اف هیؼبػ ّ ؿىؼ کٌؼ ػؿ آًِب  آلبل 

 ُؼتبػ ثبىؼًْفاػ اگـ هبػؿ هػؿ تـک  اػـا 

 اعتالل ؿّاًی هخل اكنـػگی 

 

 :هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی.  3

 چِبؿ اٍل امبمی ثـای یک هَبصجَ اًگیقٍ ػٌُؼٍ:
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I.  هـیِ ًوطَ ًظـاتػؿک عْػ ؿا افتب اظِبؿ کٌیؼ  گْه ػاػى اًؼکبمیٓـین اف ُوؼلی عْػ ؿا  ّ

 .هٌتول مبفیؼثَ هـیِ فهیٌَ ای  ػْاهل

II.  هخال") ؿا ثـای ّی آىکبؿ مبفیؼاّ یِ ّ ؿكتبؿ كؼلی هـّ ػوین تلبّت ثیي اؿفىِبی اٍْلی 

ىغٌ عْثی ثبىؼ یب ػؿ ًظـ  هیغْاُؼ کَایٌّی ثب آؿفّی  كؼلی ًيبى ػُیؼ کَ ؿكتبؿ ؿیـٍضی

 .(گـاى عْة ثَ ًظـ آیؼ ػؿ تْبػ امتػی

III.  یؼثقًکٌبؿک مثب اظِبؿ ُوؼلی ّ ػؿثلکَ هوبّهت ؿا ًَ ثب هْارَ ىؼى. 

IV.  عْػی هْحـیت(self efficacy ؿا ثَ ّمیلَ ػاػى اػتوبػ ثَ ًلل ّ تيْین ثَ ایٌکَ تـییـ اهکبى )

 صوبیت کٌیؼ. ،پؾیـ امت

 

 :تؾخيـ. 4

ّاثنتگی ػؿ ىغٌ ّـّؿی تيغیٌ ّاّش گؾاىتي  ،هجل اف ىـّع اػّیَ ربیگقیي ثـای ىغٌ هؼتبػ

ًتبیذ آفهبیيبت ػؿ ، تبؿیغچَ ثَ ُوـاٍ ىْاُؼ تبییؼ کٌٌؼٍ ّ تيغیٌ ػاػى ثبیؼ هؼبیٌبت کلیٌیکیامت. ثـای 

 ثنیبؿ هِن امت . هوکٌَ اؿفیبثی اعتَبٍی ػؿ هـاصل اّلیَ ًظـ گـكتَ ىْػ. ػؿ اىغبً رْاى

 

 :تذاّی. 5

هیيْػ. ایي ًکتَ هبػٍ آاف یک پالى ربهغ ثبىؼ کَ ثَ ػًجبل یک اؿفیبثی ػهین  یتؼاّی ُـ هـیِ ثبیؼ رق

ًیبفُبی ػوْهی ُـ ػّ یؼٌی تـاى امت کَ ثـای ت ُوَ ػاکلیّْایي هن اگـچَ :ؿا ُن ثبیؼ هؼًظـ ػاىت کَ

ّلی ػاکتـاى  ،ػـَّ کٌٌؼؿا  ِبهـاهجتصؼ هؼیبؿُبی هتٌبمت ػؿ  هْاػ ًيَ آّؿٍضی ّ هيکالت هـتجٔ ثب 

. یي ىًْؼهتغََ اف عْاُبى صوبیَ ّ کوک ثبیؼ اف هضؼّػیت ُبی عْػ آگبٍ ثبىٌؼ ّ ػؿ ٍْؿت ًیبف

 َ ؿا ثبیؼ هْؿػ تْرَ هـاؿ ػاػ.ػؿ تؼاّی اكـاػ رْاى ایي هنئل هغٍَْب"

 :ىًْؼ كوبًَ توبم ایي هـاصل ثبیؼ تکویلثـای تؼاّی هْ ،مَ هـصلَ ػؿ تؼاّی ّاثنتگی ثَ هْاػ ّرْػ ػاؿػ

 کبُو ثب کَ ػؿ آى اف ؿّه ُبی ؿّاًی ارتوبػی امتلبػٍ هیيْػ تب هـیِ ؿا ثـای من فػایی  اًگيضػ

 آهبػٍ کٌین. ،تـک اػـاُهوؼاؿ هْاػ تب ًوبیبى ىؼى تؼؿیزی 

  کٌتـّلهطغ هیکٌؼ ّ ػّاُبی تزْیق ىؼٍ ؿا ثـای  َ ػؿ آى هـیِ هَـف هْاػ ؿا کبهال"کعن صدایی 

 یي ّرْػ ػاؿػ.ُـّیتـک امتلبػٍ هیکٌؼ. ؿّه ُبی هتلبّتی ثـای من فػایی تـیبک ّ  اػـاُ

 ػ ّ ثَ ربهؼَ کَ ػؿ ایي هـصلَ هـیِ ثبیؼ هْؿػ ثبفتْاًی هـاؿ گیـ تاصتْاًی ّ هشالثت ُای تؼذی

ثبفگـػػ. ػؿ ىو هبٍ اّل ثؼؼ اف من فػایی ثیيتـیي عطـ ثـای ػْػ هزؼػ هَـف هْاػ ّرْػ ػاؿػ. 

هِن امت. گـٍّ ُبی هـاهجت ؿّاًی ارتوبػی ّ صوبیت كبهیلی ثنیبؿ  ،ثـای رلْگیـی اف ػْػ هزؼػ

ثَ تبفگی ؿُب  گـٍّ ُبی عْػیبؿ ثـای کوک ثَ اىغبٍی کَ اف ّاثنتگی ثَ هْاػ صوبیتی هغٍَْب"

 ُنتٌؼ. هْحـىؼٍ اًؼ ثنیبؿ 

ُیچ ػّای اعتَبٍی ثـای من فػایی،  )ثَ ىوْل لنت اػّیَ امبمی( BPHS هـثْٓ ػؿ کلیٌیک ُبی

 اػـاُیؼ، کبُو اّپیْی تخجیت ّ کبُو ّاثنتگی ثَ هْاػ ّرْػ ًؼاؿػ. ُؼف کبُو تؼؿیزی هوؼاؿ هَـف

امت. هيتوبت تـیبک ْٓالًی هؼت ّاثنتگی ثَ  اّیصبػ تـک ّ کوک ثَ هـیْبى ثـای اًتوبل ثَ تؼ
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ثـای ؽیل  ؿّىِبی اٍلی)ّفاؿت هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ( ىبهل  ػمتْؿ الؼول هلی رلْگیـی اف اػتیبػ

 اّی هَـف هْاػ هیجبىؼ:تؼ

  ربهؼَ هتوـکق ػؿؿّه ُبی 

  هْـ هَـف ثـای هتٌبّة ؿّه ُبی 

 گـُّی ؿمبًَ ُبی  گبُی اف ٓـینآ 

  کتتههتوـکق ػؿؿّه ُبی 

 ثـًبهَ ُبی آهْفىی هِبؿت ُبی فًؼگی 

 تـثیَ ّ آهْفه هؼلوبى 

 اؿفیبثی ّ ًظبؿتاهتضبى ، 

 

ػاػٍ هيتوبت تـیبک تـک  اػـاُکَ ثـای کبُو  ُبیاف ػّا ،ثؼْی اف ثـًبهَ ُبی تؼاّی تغََیػؿ 

ّؿ آؿاهجغو عْاة آػّاُبی امتلبػٍ هیکٌٌؼ. ثـای هخبل صبلت ثـای تؼاّی ایي  لۀ اّلیَهیيْػ ثَ ػٌْاى ّمی

یب ّؼ اّطـاة ثـای تؼاّی ثیغْاثی ّ اّطـاة امتلبػٍ هیيًْؼ، اف ػّاُبی ّؼ امتلـاؽ ثـای تؼاّی 

ثـای کبُو ػؿػُبی ػْلی ّ اف ّؼ امپبمن ُب ثـای تؼاّی کـاهپ ُبی  هنکي ُبّ امتلـاؽ، اف ػلجؼی 

 امتلبػٍ هیيْػ.ی هؼؼی هؼبی

 

 ًکبت هِن:

 هٌلی ّ  ؿكتبؿ اػـاُیي ػّاُب ُب ثـای تؼاّی اػتیبػ ایي امت کَ اًکتَ کلیؼی ثـای امتلبػٍ اف ػّا

ؿّاًی ارتوبػی ػیگـ ؿّه ُبی  اؿتوبیعْامتَ ؿا ػؿ تؼاّی کبُو هیؼٌُؼ ّ ثَ ایي تـتیت ثبػج ًب

 .هیيًْؼ

  تـیي تؼاّی تـکیت تؼاّی ػّایی ثب اًکيبف هِبؿت ُبی ؿّاًی ارتوبػی امت.هْكن 

 ی ؿا ػؿ تؼاّی ثبفی هِوػؿ هـق ًوو ػوؼٍ ُبی ػَجی عٔ میـ ّ ُبمینتن ُبی ًْؿّتـاًنویتـ

 هیکٌٌؼ ّ ُوَ ایٌِب ثَ هؼاعالت ػّایی هـثْٓ هیيًْؼ.

  اىغبٍی کَ هؼتبػ ُنتٌؼ ّ ثبّرْػ تؼاّی ُبی هکـؿ ثبف ُن ثَ هْاػ ؿّی آّؿػٍ اًؼ ػؿ اؿلت هْاؿػ

 .ًیبف ػاؿػتؼاّی ثَ هـیْی ؿّاًی تيغیٌ ًيؼٍ ػاؿًؼ کَ 

 ّ ثـای ربیگقیي کـػى  ییػّاهْاػ ُن هـیْی ؿّاًی هـیْی ُبی هـق ُنتٌؼ. امتلبػٍ اف  ُن اػتیبػ

ثنتي ّ ثبف کـػى ؿاٍ ُبی ػَجی اٍلی  ثـای یب ّ هْاػ کیویبّی کَ ػؿ هـق کبُو یب اكقایو یبكتَ اًؼ

 ّـّؿی ُنتٌؼ. رِت ثبفیبثی مالهتی ىغٌ ،ػؿ هـق

 

مَ تؼاّی ارـا هیيًْؼ. فهبًیکَ من فػایی، کبُو هْاػ ػؿ توبم مَ هـصلَ پـّهؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی 

یب تؼاّی ًگِؼاؿًؼٍ اًزبم ىْػ، ثِجْػی پبیؼاؿ ثنتگی ثَ تـییـات ؿكتبؿی ػاؿػ. اگـچَ ثؼْی اف ػاکتـاى 

ثَ عبٓـ هنبیل ایوٌی هـیِ ػؿ هْؿػ رٌجَ ُبی هغتلق تزْیق ػّاُب ًگـاى ُنتٌؼ، ػؿ ّاهغ ثغو ػوؼٍ 

 ّاًی ارتوبػی امت.هؼاعالت ػؿهبًی ثغو ؿ
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  مـ ػچبؿ اًؼ:ثـای هـیْبًی کَ ثب هيکل هَـف هْاػ مبفه ُبی  امتـاتیژی

 هوؼاؿ هْاػی کَ هَـف هیکٌٌؼ(گـكتي اف )یبػػاىت  اؿفیبثی عْػ 

  ثـای هَـف هْاػ ُبیّّغ هضؼّػیت 

 کـػى هوؼاؿ هَـف کٌتـّل 

 آؿام مبفی هخجت اًؼیيی، یبػگـكتي هِبؿتِبی ؿػ کـػى ّ 

 ٍربیگقیي پبػاه یب  رؼیؼ ؿّىِبیکـػى اف امتلبػ 

 هْاػ آهبػٍ هیکٌٌؼ. مْهَـفّ ثَ چبلو کيیؼى اكکبؿ هٌلی اتْهبتیک کَ فهیٌَ ؿا ثـای  ىٌبمبیی 

 

 داکتش چَ کاس کشدٍ هيتْاًذ؟

 :.اؿفیبثی1

  ثـّف هیکٌٌؼ. هْاػ امتلبػٍکَ ثب  یاػـاّثـؿمی  

  تـک اػـاُثـؿمی 

  اػـاُثـؿمی ىؼت  

 متلبػٍ اف هْاػؿّه ّ تکـاؿ ا 

  ُبی ؿّاًی ارتوبػیؿبكيثـؿمی 

  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ اػـاُتبحیـ 

 هؼلْهبت ػؿ هْؿػ:هِوتـافُوَ 

 ػؿ كبهیلهْاػ  مْهَـف 

  ػؿ هـیِرنوی هـیْی ُبی 

  ػّاُبػیگـ هْاػ یب امتلبػٍ اف 

 هيکالت ارتوبػی ّ هبلی 

  ّاثنتگیىغَیت كـػ هجل اف 

  ٌنتگیهجل اف ّاثتـییـات ػؿ فًؼگی ىغ 

 ّ یب تاله ثـای عْػکيی عطـ عْػکيی 

 ٔاعتالل ؿّاًی هـتج 

 

 : هـکق تؼاّی ّاثنتگی اؿربع ثَ. 2

 ُىؼیؼ ُنتٌؼ.تـک  اػـا 

 .تاله ثـای عْػکيی یب عطـ عْػکيی ّرْػ ػاؿػ 

  ّرْػ ػاؿػ.هتـاكن رنوی هـیْی 

 .هيبّؿٍ اّلیَ هْحـ ًجْػٍ امت 

 .اعتالل ؿّاًی هْرْػ امت 

 ی مٌتیامتلبػٍ اف تؼاّی ُب 
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 :آهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی.3

 ـعطػْاهل تـییـات ػؿ ٓی فهبى، ، هؼت ّ اػـاُػؿ هْؿػ ٓجیؼت آهْفه هـیِ ّ كبهیل ّی 

 اّی، ػْػ هـیْی ّ پیيگیـی اف آى، تؼاّی، تؼویت تؼاػتیبػ ؿّاًی ارتوبػی، ػْاهتكيبؿُبی اصتوبلی، 

 ّـّؿی امت .

 تٍْیَ ُبی هِن:

 َهْاػ ّ هيکالت هـتجٔ ثب آى هْؿػ مـفًو هـاؿ گیـػ. مْهَـفعبٓـ  هـیِ ًجبیؼ ث 

 یب هطغ هَـف هْاػ اؿلت ًیبفهٌؼ تاله ُبی هتؼؼػ امت. کٌتـّل 

  ؿّاًی فیبػی ػاؿػ. كقیکیهطغ یب کبُو هْاػ هٌبكغ ّ 

 .امتلبػٍ اف هْاػ ػؿ ٓی صبهلگی ثَ ٓلل ٍؼهَ عْاُؼ فػ 

 یؼف، ُپبتیت ّ ػیگـ اًتبًبت عًْی ّرْػ ػاؿػ.ثب امتلبػٍ فؿهی اف هْاػ عطـ اثتال ثَ ا 

 .ػْػ هزؼػ ػؿ ىو هبٍ اّل ثؼؼ اف تـک هْاػ ىبیغ امت 

  هْاػ ُوـاٍ ثبىؼ. مْهَـفهـیْی ؿّاًی هوکي امت ثب 

 

 هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی:.4

 اًگیقٍ ػاػى هجل اف من فػایی یب کبُو امتلبػٍ اف هْاػ 

  توبػی ػؿ فًؼگی هـیِ کَ ػؿ ایزبػّاًی ارؿبؿُبی كيثبف تْاًی یب هـاهجت ُبی ثؼؼی: رنتزْی 

 .آّؿ مِین اًؼ  ؿكتبؿ اػتیبػ

  ػّاهؼاؿ ثْػى تؼاّیصوبیت اف هـیِ ّ كبهیل ّی ثَ هٌظْؿ آویٌبى اف. 

 اؿربع ثَ گـٍّ ُبی عْػیبؿ. 

 

 تؼویت تؼاّی:.5

َ ثبػج ػْػ هزؼػ ػؿ ىو هبٍ اّل ثؼؼ اف من فػایی ثیيتـیي عطـ ثـای ػْػ هزؼػ ّرْػ ػاؿػ. ػْاهلی ک

 هیيًْؼ:

 ُبی ؿّاًی ارتوبػیكيبؿ 

 ػؿ ػمتـك ثْػى هْاػ 

  هزبػلْی  ػىْاؿؿّىِبی 

 هـیْی ؿّاًی 

 ػَجی -ؿّاًی كبتآ 

  رنویهـیْی 

 

 :ّ ّاتغتگی تٌضدیاصپيي ُا عْهقشف

ثنیبؿ فیبػ تزْیق هیيًْؼ. ًبهِبی آىٌب ػؿ اكـبًنتبى ثٌقػیبفپیي ُب یکی اف ػمتَ ُبی ػّایی ُنتٌؼ کَ 

ػؿ کْتبٍ هؼت هلیؼ ُنتٌؼ ّلی امتلبػٍ ػؿاف هؼت )ثیيتـ اف چٌؼ ُلتَ( ثب ایٌِب یبفپبم ّ آلپـافّالم ُنتٌؼ. ػ

ًنغَ ػاکتـ ثـای تبحیـات ثؼْی هـػم اف ایي ػّاُب ثؼّى  تـک ُوـاٍ امت. اػـاُّاثنتگی ّ 
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تجؼیل ثَ  مْهَـفهیيْػ. ّ  مْهَـفامتلبػٍ هیکٌٌؼ ّلی ػؿ ػؿاف هؼت امتلبػٍ تجؼیل ثَ  آؿاهجغو

 کٌتـّلّاثنتگی هیيْػ. ػاکتـاى هوکي امت ثٌقػیبفپیي ُب ؿا ثـای تؼاّی اّطـاة، ثیغْاثی، 

 هجل اف ػول رـاصی( تزْیق کٌٌؼ. هخال") هجل اف ثیضل کـػى ،الکِْلاعتالربت، تـک 

 رؼی تـی ثَ ػًجبل ػاىتَ ثبىٌؼ. ربًجی ثبالتـ ثٌقػیبفپیي ُب هوکي امت ػْاؿُ ػّفُبی

 

 هوکي امت ىبهل هْاؿػ ؽیل ثبىؼ: ثبال ػّف ػالینّ اػـاُ

 عْاة آلْػگی ّ گیزی  

 ٌنیتگگ 

  ػیؼعیـگی  

 کووْتی 

 گلتبؿ هيْه 

 كوؼاى ُوبٌُگی ػؿ صـکبت 

 ػىْاؿی ػؿ تٌلل 

 کْهب 

کَ ثْػٍ ثبىٌؼ ّ ىبهل تـییـاتی ػؿ ظبُـ ّ ؿكتبؿ  ٍّلیهقهي هیتْاًؼ ؿیـ مْهَـفػالین ّ  اػـاُ

 کبؿی تبحیـ هیگؾاؿًؼ.  ثـ ؿّاثٔ ّ ػولکـػ

 

 هقهي ایي ػّاُب ىبیغ ُنتٌؼ: مْهَـفػؿ ؽیل ػالین ّ  اػـاُ

 اّطـاة 

 ثی عْاثی 

 ػَجی ِبیثی اىت 

 مـػؿػی 

 کووْتی 

هؼوْلی هَـف هیکٌٌؼ ثنیبؿ  ػّفُبیّاثنتگی ّ تـک ػؿ کنبًیکَ ایي ػّاُب ؿا ثـای هؼت اًؼک ّ ػؿ 

ًبگِبًی ثبػج اعتالربت هیيْػ. هطغ  ػؿ ٍْؿتک ّ تـ مٌؼؿّمکن اتلبم هی اكتؼ. ّاثنتگی هٌزـ ثَ 

 4-3هؼوْال  ػؿ ٓی  اػـاُهبثل تلـین ثبىؼ. ثَ هيکل  اف اػـاُ اّطـاة تـک هوکي امت اػـاُ

ثٌقػیبفپیي ُبی مـیغ االحـ  مْهَـفؿّف ثؼؼ اف آعـیي هَـف آىکبؿ هیيًْؼ. اگـچَ هوکي امت ػؿ 

 فّػتـ آىکبؿ ىًْؼ

 

 :یاصپيي ُاػْالة احتوالی لطغ تٌضد

 ػْػ هزؼػ اعتالل اٍلی 

 ُکَ چٌؼیي ؿّف ْٓل هیکيٌؼ. –ثـگيت کٌٌؼٍ  اػـا 
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 تـک: مٌؼؿّم

 ُم، ثی عْاثی، نیت، تؼـگی، اكنـػگی، گٌثیوـاؿ، تغـىیت، لـفٍ، هتقایؼىبیغ: اّطـاة  اػـا

 علیق( هؼوْال")ثلٌؼ عْى ّكيبؿ اكقایو ّـثبى هلت ، ُبی ثطٌی، ػؿػٌبکـمعْاة ُبی ت

 ُرؼی: اعتالد، ػلیـیْم، گیزی اػـا 

 ُػَجی، امتلـاؽ، اصنبك ٍؼا ػؿ گْه، صنبمیت ثَ ًْؿ ّ ٍؼا ّ یِبی: ثی اىتػیگـ اػـا 

 .اصنبك ؿیـّاهؼی ثْػى هضیٔ آـاف

 

  تذّى عْ اعتؼوال: ّاتغتگی تٌضدیاصپيي ُا دس هشیناى کٌتشّل

 ؼ.اگـ هـیِ ثب هؼیبؿات كْم ُوغْاًی ػاؿػ تيغیٌ ّاثنتگی ؿا ثگؾاؿی .1

هيکالت ًبىی اف  هْـ عْاٌُؼ ثْػ؟ْٓالًی امتلبػٍ  ػؿ ٍْؿتثٌقػیبفپیي ُب  چـا کَآهْفه ػُیؼ  .2

 هَـف ػّاهؼاؿ ایي ػّاُب ؿا تيـیش کٌیؼ.

 هطغ تؼؿیزی ػّا هلیؼ امت. .3

  آؿبف آًی ًْع ػاؿای تبحیـ ػؿکٌیؼ. تؼْیِ ْٓالًی هخل ػیبفپبم ػاؿای تبحیـ ثٌقػیبفپیي ُب ؿا ثَ ًْع

 .ػیؼٍ هیيْػ کوتـتـک  اػـاُ

 "هیلی گـام ػیبفپبم  40ؿّف.ثـای هخبل اگـ هـیِ  7-5% ُـ 10 ثَ تؼؿیذ ػّف ؿا کبُو ػُیؼ. هخال

هیلیگـام ثـای یک ُلتَ ىـّع کٌیؼ مپل  35ؿا ؿّفاًَ ثـای یک مبل هَـف کـػٍ امت ثب ػّف 

 اػـاُهـیِ یي ا. اگـ ّؿیـٍهیلیگـام ثـای یک ُلتَ  25هیلی گـام ثـای یک ُلتَ ّ ثؼؼ  30

 30هیلیگـام ثـگـػیؼ ّ ثؼؼ اف یک ُلتَ ػیگـ آى ؿا ثَ  35هیلیگـام ًيبى ػاػ ثَ  30ؿا ثب ػّف تـک 

 هیلیگـام کبُو ػُیؼ ّ ُویي ْٓؿ اػاهَ ػُیؼ.

 .هٌظن ثب هـیِ ػؿ توبك ثبىیؼ ّ تٌِب ثـای یک ُلتَ ػؿ یک ّهت ػّا تزْیق کٌیؼ 

 ی کبُو ػاػى ًیبف ثبىؼ.هوکي امت ثَ ػّؿٍ ُبی ْٓالًی تـی ثـا 

 هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی ؿا ثـای توبم هـیْبى هؼ ًظـ ػاىتَ ثبىیؼ.. 4

 

 :تشای اعتفادٍ اص تٌضدیاصپيي ُا ُایتْفيَ 

  هْاػ ّ ّاثنتگی ػاؿػ ثٌقػیبفپیي ُب ؿا تزْیق ًکٌیؼ. مْهَـفکنی کَ مبثوَ ثـای 

 .کوتـیي ػّف هوکٌَ ؿا تزْیق کٌیؼ 

  ُلتَ ػّا تزْیق کٌیؼ. 4تٌِب ثـای کوتـ اف 

  تزْیق  الپـافّلن کْتبٍ هخلثب ػّام تبحیـ ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىیؼ اگـ ثـای هـیِ ثٌقػیبفپیي ُبی

 .ؼتـک ؿا اف عْػ ًيبى ػُ اػـاُامت هوکي  هـیِثیي ػّفُب  ،کٌیؼهی

 .اف ثٌقػیبفپیي ُب كؤ ثـای اّطـاة یب ثی عْاثی ىؼیؼ یب ًبتْاى کٌٌؼٍ امتلبػٍ کٌیؼ 

 ػّاُبیکن  ػّفُبییب  آؿاهجغوتکٌیک ُبی  هخال" ثٌقػیبفپیي ُب امتلبػٍ کٌیؼ.ّه ُبی ربیگقیي اف ؿ 

 ىْػ.هیتْاًؼ امتلبػٍ  ثـای تؼاّی کْتبٍ هؼت ثیغْاثی ّؼ اكنـػگی

  ؿا گْىقػ کٌیؼ.ػؿ هوبثل هضـکبت  ثطی ىؼى فهبى ػکل الؼول ّثَ هـیْبى عطـ ّاثنتگی 

  ػجْؿ کٌٌؼ ّ ثبػج ثـّف ػْاؿُ ربًجی ػؿ ًْفاػاى ىًْؼ.ٌتب پالمثٌقػیبفپیي ُب هیتْاًٌؼ اف 
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 (Unexplained Somatic Complaints)رغوی هثِن ؽکایات 
 

ػؿ  (functional symptoms)ّظیلْی  اػـاُکَ امت  ٍهطبلؼَ مبفهبى ٍضی رِبى ًيبى ػاػ

ىبیغ ّ ًبتْاى  ،لؼَتضت هطبجتِبی اّلیَ ٍضی ػؿ توبم کيْؿُب ّ كـٌُگ ُبی کلیٌیک ُبی هـاهى یْبهـ

 یًبتْاً اػـاُ هـارؼَ، ٌُْفُن اف ثبػج ایيیک مبل ثؼؼ اف  صتی تبکٌٌؼٍ ُنتٌؼ. ًیوی اف ایي هـیْبى 

اُویت ًؼ ّعین تـ هیجبىؼ. ـػهیگؿارغ  َحبًْی ّ حبلخ ػاىتَ ّ ایي صبلت ًقػ آًِبییکَ ثَ هـاکق ٍضی

 .ثْػًبػیؼٍ گـكتَ ىؼٍ ّ کلیٌیکی تب صؼ ّمیؼی  َهبٍضت ػاف ًظـ اػـاُ ّظیلْی 

 

 چيغت؟ ّظيفْیرغوی  اػشاكػلت 

اؿتجبٓ ػاؿًؼ. مِن ایي ػْاهل ػؿ ثیي ّظیلْی  اػـاُػْاهل ثیْلْژیکی، ؿّاًی ّ ارتوبػی هتؼؼػ ثب 

ثیطـكی عْػ ّظیلْی  اػـاُهـیْبى هتلبّت امت. ثب تْرَ ثَ یبكتَ ُبی رؼیؼ ثِتـ امت ًنجت ثَ ػلل 

ّ ًبتْاًی  اػـاُکبؿ هيغٌ کـػى ػْاهلی امت کَ ثبػج ثبهی هبًؼى ؿا صلع کٌین فیـا هِوتـیي 

 هـیِ هیيًْؼ.

  هتـاكن آگبُی فیبػ ػؿ هْؿػ تـییـات كیقیْلْژیک اف مجت هوکي امت  اػـاُکٌٌؼٍ: تخجیت ػْاهل

اػـاُ ثـای هـیِ ایي امتـك، اكنـػگی، اّطـاة ّ ثؼْی هـیْی ُب ّ ٍؼهبت ایزبػ ىْػ. ثب 

  .ثب تـك اف هـیْی ّ یب اػتوبػات ّی ثَ هـیْی هـتجٔ ثبىٌؼبٍ ىؼیؼتـ ىًْؼ ّهِوتـ هیيًْؼ ُـگ

 ساعدػْاهل هِن ىًْؼ ؿا فیبػ هیکٌٌؼ. ثؼْی هـػم اف ًظـ  اػـاُبًل ایٌکَ ایي چ :ٍکٌٌؼ م

 اف مجتُنتٌؼ. تـك اف هـیْی هوکي امت هنبػؼ  اػـاُ ایٌگًَْ ثـّفثـای ثیْلْژیکی ّ ؿّاًی 

 تزـثَ هجلی ثبىؼ.

 ْیب ًبتْاًی هـثْٓ ثَ آى ثبهی ثوبًٌؼ.  اػـاُؼاؿًؼٍ: ایٌِب ػْاهلی ُنتٌؼ کَ ثبػج هیيًْؼ ِاهل ًگػ

کٌؼ. ثـای هخبل امتـاصت ثیو اف  ثؼتـؿا  اػـاُهوکي امت  اػـاُتاله ُبی هـیِ ثـای کبُو 

هوکي ثبىؼ. ػاکتـاى ًیق ُوـاٍ صؼ ثـای کبُو ػؿػ یب عنتگی هوکي امت ثب ًبتْاًی ػؿ ػؿاف هؼت 

ثب ػؿعْامت گی ًکـػى ثَ ًگـاًی ُبی هـیِ یب اكقایو ػاػى تـك اف هـیْی ٍ امت ثب ؿمیؼ

. ػْاهل ًگِؼاؿًؼٍ کَ ػؿ تؼاّی هـیْبى ثب ىًْؼ اػـاُثبػج ػّاهؼاؿ ىؼى آفهبیيبت ثیيتـ، 

 توـکق کـػ ػجبؿتٌؼ اف: آًِبثبیؼ ثـ ؿّی  ،رنوی چٌؼگبًَ اػـاُ

a) ًیکاكنـػگی، اّطـاة یب اعتالل پب 

b) ّ فًبىْیی ّ هؼیوی كبهیلی  هٌبفػبت اعتالكبت 

c) ارتٌبثیّاثنتَ یب ىغَیت  ٍلبت 

d) امتـك ىـلی 

e)  ػؿ هْؿػ هـیْی  ؿیـًْؿهبلػوبیؼ 

f)  ػاکتـاى ًبىی اف تؼاّی یب ػوبیؼ 

g) هبًًْی هؼلن ػػْای 

 

 :هجِن اػـاُػؿ ایزبػ  nicatrogeIػْاهل 

 ً بمتتّْیش هٌَ بتْاًی ػؿ اؿایّرْػ ىک ّ ػؼم آویٌبى یب 
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  هـیْیتيـیش ًگـاًی ُب ػؿ هْؿػ 

 .ًبتْاًی ػؿ هبًغ کـػى هـیِ کَ هيکل ّی یک ّاهؼیت پؾیـكتَ ىؼٍ امت 

  تّْیش هخجتثؼّى اؿایثغيیؼى آویٌبى َ 

  ِهجِن تٍْیَ ُبی ّؼ ّ ًوی ّ 

 آفهبیيبت ّ تؼاّی ُبی ثیو اف صؼ 

 

 :کليٌيکیتظاُشات . 1

( ّاهؼی ُنتٌؼ ّ USC)هجِن رنوی هيکالت ػؿ  یكقیک اػـاُکَ هِن امت ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىین 

ثؼؼ اف هيبّؿٍ ثب هتغََبى  يتـ ػؿ فًبى ػیؼٍ هیيْػ ّ هؼوْال"ثی USCطْؿ اؿاػی ایزبػ ًيؼٍ اًؼ. ث

هيکل آكـیي  ،ّ هقهي ىًْؼ هغٍَْب" ّهتی کَ ػْػ کٌٌؼهجِن رنوی  اػـاُ. هیگـػػهتؼؼػ تيغیٌ 

 ػجبؿتٌؼ اف:ىبیغ هجِن رنوی هیيًْؼ. ثؼْی اف هيکالت 

 یمـػؿػ 

 یکوـ ػؿػ  

 ػؿػ ػمت ّ پبُب ّ هلبٍل 

  امتلـاؽػلجؼی ّ 

 ًبؿاصتی ػْلی ربًؼؿػی ّ 

 ثلغ ػنـت 

  ػؿػ هلل ٍؼؿی 

 ػؿػ ٍْؿت 

 اػؿاؿ هکـؿ 

 ُبی ثطٌی ػؿػ 

 گیزی 

 افػیبػ یب مـػت ػؿ ّـثبى هلت 

  ُبی ؿیـهٌظنػّؿٍ  ،فیبػ: عًْـیقی ػبػت هبُبًَهيکالت 

 

 ػاؿًؼ. ُوـاٍثَ  اكنـػگی، اّطـاة ّ اعتالالت عْاة ؿا ًیق اػـاُ "هؼوْال USCهـیْبى 

 

 :احتوالیػْالة . خطشات ّ 2

 تبحیـات ًبتْاًی اصتوبال" قئیؼتّ  ؿیـّـّؿیاكقایو تـك اف هـیْی، اًزبم آفهبیيبت ّ تؼاّی ُبی 

هـیِ هوکي امت ثَ ؿاثطَ  اػـاُّاهؼیت  اف اًکبؿ کـػى اگـچَهيبّؿٍ ُبی ٓجی ُنتٌؼ.  هْـ

ػلوی ّ ثَ مْی تؼاّی ُبی ؿیـ ػؿمت ّ ػلویهـیِ ٍؼهَ ثقًؼ ّ هـیِ ؿا اف هـاهجت ُبی  اکتـ ّػ

اكنـػگی ػاؿًؼ ّ ػؿ ؿّاثٔ ىغَی ػْػ کٌٌؼٍ  اػـاُثی پـّا ّ ثی كبیؼٍ مْم ػُؼ. هـیْبى اؿلت 

 یب ٍؼهَ ثَ عْػ ؿّی ثیبّؿًؼ. هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـفًؼ ّ هوکي امت ثَ ؿهيکالت ْٓالًی ػا
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 :هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی .3

 :ؿا تيکیل هیؼٌُؼ اؿفیبثیامبمبت هْاؿػ فیـ 

 ػوبیؼ هـیِ ىٌبمبیی ًگـاًی ُب ّ 

  َّظیلْی اػـاُهـّؿ تبؿیغچ 

  ّظیلْیُن هـیْی ّ ُن تيغیٌ ُبی ُـ ػّ یؼٌی ػؿ ًظـ گـكتي. 

 اؿفیبثی ٓجی هٌبمت ثب تيـیش ػهین یبكتَ ُب  

 کٌیؼ.مْال  اػـاُـاثـ ػؿ ثهـیْبى  ّ هزبػلَ ػؿ هْؿػ ػکل الؼول 

 آیب ایي گلتَ )ُوچٌیي ػّمتبى ّ ثنتگبى ّی(.  مؼی کٌیؼ ثلِویؼ کَ ػاکتـاى ػیگـ ثَ هـیِ چَ گلتَ اًؼ

 ُب ثب یبكتَ ُبی ٓجی هْاكن ُنتٌؼ یب ًَ؟

 امتلبػٍ ػؿ ٓلْلیت، تبؿیغچَ مْ، تزـثیبت ی هخل کیلیت هـاهجت ّالؼیيػْاهل ؿّاًی ّ ثیي كـػ

 ؿا ػؿ ؿىؼ هـیِ هْؿػ ثـؿمی هـاؿ ػُیؼ. ّؿیـٍؿّاًپقىکی 

 .ثب یک ػّمت یب هؼلْهبت ػٌُؼٍ هؼتجـ هَبصجَ کٌیؼ 

 .اف مْاالت ؿـثبلگـی ثـای هيکالت ؿّاًپقىکی ّ ارتوبػی امتلبػٍ کٌیؼ 

 .ثب ثنتگبى ّ عبًْاػٍ هـیِ هَبصجَ کٌیؼ 

 ؼؿهْل ثٌؼی هْهتی اف گلتَ ُبی اكـاػ ػاىتَ ثبىیْثؼؼ اف هَبصجَ مؼی کٌیؼ ك. 

 

 :تؾخيـ .4

 هیيًْؼ کَ هوکي امت پتْلْژیک ثبىؼ اؿتجبٓ ػاػٍ ثَ یک ػلت عبً ّظیلْی  اػـاُ ،ػؿ ػول

هخل یک ّیـّك یب ؿّاًی ثبىؼ هخل یک امتـك. ىْاُؼ هْرْػ ًيبى هیؼٌُؼ کَ ػْاهل ثیْلْژیکی، 

 ؿّاًی، ثیي كـػی ّ ٍضی ُوَ هِن ُنتٌؼ.

  ب"ػّاهؼاؿ اؿلج اػـاُاف آًِب پبیؼاؿ هیيًْؼ. فّػگؾؿ ُنتٌؼ اهب ثؼْی ّظیلْی  اػـاُاکخـ 

پـّمَ  ،چٌؼگبًَ ّ ًبتْاى کٌٌؼٍ ُنتٌؼ. اعتالالت ؿّاًی هخل اّطـاة، اكنـػگی ّ ػیگـ اعتالالت

هیيًْؼ( پـؿًگ تـ  ثؼّى تْرَ ثَ ایٌکَ هـثْٓ ثَ کؼام مینتن ثؼىؿا )رنوی  اػـاُؿّاًی ّ تؼؼاػ 

ثب ایي اعتالالت رنوی ظبُـ هیيًْؼ کَ  اػـاُثب  "هؼوْالاكنـػگی ّ اّطـاة  تـ هینبفًؼ.ّ ىؼیؼ

 ،رنوی ػؿ یک ىغٌ ثیيتـ ثبىؼ اػـاُثـٓـف هیيًْؼ. ىگلت آّؿ ایٌکَ ُـچَ  ،تؼاّی هْحـ

هـثْٓ ثَ یک هـیْی رنوی ثبىٌؼ کوتـ هیيْػ ّ اف ٓـف ػیگـ اصتوبل  اػـاُاصتوبل ایٌکَ ایي 

 ّرْػ اكنـػگی ّ اّطـاة ثیيتـ هیيْػ.

 

 :اّی.تذ5

ؿّاًی ارتوبػی امت  ػوؼتب"هجِن  هيکالت رنوی. تؼاّی پیو هیـًّؼ ُن اؿفیبثی ّ تؼاّی ػمت ثَ ػمت

ّ هیتْاى آى ؿا ػؿ مطش کلیٌیک ُبی هـاهجت ُبی اّلیَ اًزبم ػاػ. یکی اف اُؼاف تؼاّی ایي امت کَ 

ت ُبی ػّا ؿا یبػآّؿ هـیِ اف کبؿکٌبى ٓجی ؿا تـییـ ػُین ّ ثـای آًِب هضؼّػی ؿیـّاهؼیاًتظبؿات 

ىْین. ػؿ ثنیبؿی اف هْاؿػ اهیؼُبی ًبثزب ثْرْػ هیآیؼ ّ هـیْبى اًتظبؿ تؼاّی یب صؼ اهل ثِجْػی 

ػیؼ هـیِ ؿا ّمیغ تـ ًوبیؼ ّ ثـ کوک ثَ تب ؿا ػاؿًؼ. ػؿ ػُْ ػاکتـ ثبیؼ تاله کٌؼ  اػـاُچيوگیـ 
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هيکالت رنوی تبکیؼ کٌؼ.  هـیِ ثـای ؿمیؼگی ثَ تيْیو ُبی ىغَی ّ هيکالت فًؼگی ّ ًیق

هيکالت عْػ هوبّهت ػؿ ثـاثـ ُوچٌیي هِن امت هـیِ ؿا تيْین کٌین تب ثَ ربی رنتزْی تؼاّی، ثـ 

 توـکق کٌؼ.

 

 ثـای تؼاّی ػجبؿتنت اف: ًِبییُؼف 

  ،ًبتْاًی هـیِ اػـاُکبُو ًبؿاصتی ّ 

 ٍاف عؼهبت ٓجی ّ ػّاُبهٌبمت ًب کبُو ػاػى یب هضؼّػ کـػى امتلبػ 

 

 :ْل تؼاّیاٍ

   َامت آىٌب ثب آى ّ ػاکتـاًؼ ّاهؼی  اػـاُتّْیش ػُیؼ ک. 

  اػـاُُیزبًی َ کٌیؼ. تّْیش ػُیؼ کَ چگًَْ ػْاهل ؿكتبؿی، ؿّاًی ّ تّْیضبت هخجت اؿای 

 کٌٌؼ.هیثؼتـ  ،ؿا کَ امبك كیقیْلْژیک ػاؿًؼ رنوی

 .ثَ هـیِ ّ كبهیل ّی ثـای ٍضجت کـػى ػؿ هْؿػ تيْیو ُب كـٍت ػُیؼ 

 ثبفگيت ثَ کبؿ ّ كؼبلیت ُبی ًْؿهبل ؿا  َ کٌیؼاؿای اػـاُثب هوبّهت ٍْیَ ُبی ػولی ثـای ت ّ

 تيْین کٌیؼ.

  ؿا ىٌبمبیی ّ تؼاّی کٌیؼ. اّطـاثی ّ اكنـػگیاعتالالت 

 .ؿّی یک پالى تؼاّی ثضج ّ هْاكوَ کٌیؼ 

  اؿفیبثی کٌیؼپیگیـی ّ. 

 

 ْؿُبی ػؿصبل تْمؼَ پیيٌِبػ ىؼٍ اًؼ:ؿّیکـػ ؿّاًی ارتوبػی ػؿ کيثـای ارقای کلیؼی فیـ

 ًبؿاصتی ّ ًبتْاًی ّاهؼی ُنتٌؼ.اػـاُایٌکَ  هجْل ، 

 .امتـاتژی تؼاّی ؿا تيـیش کٌیؼ 

 .رنتزْی کوک ؿا ػؿ هـیِ هضؼّػ ثنبفیؼ 

 .ٓجیؼت هيکالت رنوی ؿا تيـیش کٌیؼ 

 ػل ُبی تّْیضی هـیِ توـکق کٌیؼ.ْثـ ه 

  ة کٌیؼ.ارتٌب ؿیـّـّؿیاف تؼاّی ُب ّ آفهبیيبت 

 .ثبفگيت ثَ كؼبلیت ُبی ًْؿهبل ؿا تيْین کٌیؼ 

 اؿفیبثی پیيـكت حجت ّ. 

 

 داکتش چَ کاس کشدٍ هيتْاًذ؟

 :.اؿفیبثی1

  هجِن هيکالت رنوی اػـاُثـؿمی. 

  اػـاُثـؿمی ىؼت.  

  ُبی ؿّاًی ارتوبػیؿبكيثـؿمی. 
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  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ اػـاُتبحیـ. 

  َػولکـػی اػـاُهـّؿی ثـ تبؿیغچ. 

 هؼلْهبت ػؿ هْؿػ:ُوَ  اف ِوتـه

 ػؿ كبهیل هيکالت هجِن رنوی. 

 ػوبیؼ هـیِ ؿا ىٌبمبیی کٌیؼ. ًگـاًی ُب ّ 

 اكکبؿ عْػکيی یب تاله ثـای عْػکيی 

  ًبؿکْتیکیب هنکي ُبی  الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 ىغَیت كـػ هجل اف هيکل كؼلی 

 تـییـات ػؿ فًؼگی ىغٌ هجل اف هـیْی كؼلی 

  ؿّاًی ارتوبػی كؼلی ّ ؿّه ُبی مبفگبؿیهيکالت 

  َهيکالت هجِن رنویًگـه اػْبی كبهیل ًنجت ث: 

o امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

o  مبفگبؿی ثب آًِب پـمبى کٌیؼ. اػـاُ ػؿهوبثلاف هـیِ ػؿ هْؿػ ػکل الؼول ّ 

o .هَبصجَ ثب ثنتگبى هـیِ ؿا هؼ ًظـ ثگیـیؼ 

 

 :اؿربع.2

  ٌَُگبهی کUSC هـیْبى ػؿ کلیٌیک ایي اؿربع ثَ هتغََبى پـُیق کٌیؼ.  تيغیٌ ػاػٍ ىؼ اف

ُبی هـاهجت اّلیَ ثَ عْثی تؼاّی هیيًْؼ. ثَ یبػ ػاىتَ ثبىیؼ کَ هـیْبى هوکي امت ثَ عبٓـ اؿربع 

 ثَ یک ؿّاًپقىک آفؿػٍ ىًْؼ ّ ػؿ رنتزْی هيبّؿٍ ُبی ٓجی اّبكَ تـ ػؿ یک ربی ػیگـ ثـ آیٌؼ.

 

 :ی ارتوبػیآهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿٍ ؿّاً.3

ؿّاًی ارتوبػی، ػْاهت، كيبؿُبی  ػْاهل عطـ، ،اػـاُّ كبهیل ّی ػؿ هْؿػ ٓجیؼت آهْفه هـیِ 

 . اؿتجبٓ ثیي رنن ّ ؿّاى ، تؼویت تؼاّی ًّوو اػْبی كبهیل ػؿ پیيگیـی

 تٍْیَ ُبی هِن:ثؼْی 

  ثَ ربی تاله ثـای تؼاّی، افUSC .هـاهجت کٌیؼ 

  ًویتْاًیؼ.فیـا ه ًکٌیؼ تال اػـاُثـای اف ثیي ثـػى کبهل 

 .پالى هؼاعالت ؿا ثب هـیِ ثضج کٌیؼ 

  توـکق کٌیؼ ًَ ثـ کيق ػلت آًِب. اػـاُ کٌتـّلثـ 

 USC  ًینت صتی اگـ ثبػج ًبؿاصتی ىؼیؼ ىًْؼ. عطـًبکهقهي 

 ُثبػج هيکالت ّاهؼی ػؿ فًؼگی هیيًْؼ.اًؼ ّاهؼی  اػـا ّ 

  عْة هیيًْؼ. اػـاُ ،کٌٌؼ تنکیٌی پیؼاُیزبًی ّهتی ایي اىغبً ثـای ػؿػُبی 

  توـکق کٌیؼ.كؼبل ثْػى ّ مبفه ثـ 

  رنوی هيبثَ ػاؿًؼ. اػـاُاعتالل اّطـاة ّ اكنـػگی 
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  هـاؿ گیـًؼ. مْهَـفهيکل ؿا ثـ ٓـف ًویکٌٌؼ ّ هوکي امت هْؿػ ًبؿکْتیک ػّاُبی 

 "ًيبًۀ مـٓبى ًینت.ثطٌی ػؿػ  آویٌبى ثغيی هٌبمت هخال 

  ٌاصنبك ثِتـی ػاىتَ ثبىؼ.ّؿفه هٌظن ثبػج هیيْػ ىغ 

 

 .هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی:4

  َکَ ثبػج ؿا صبالتی رنوی ؿا هيغٌ هیکٌؼ. مؼی هیکٌؼ  اػـاُهيبّؿ ثَ ْٓؿ ّاّش ؿیي

پیؼا کٌؼ ّ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ؿا ثـ امبك هيکلی کَ ثیيتـیي  ،هیيْػ اػـاُاكقایو یب کبُو 

 .ًبؿاصتی ؿا ػؿ ىغٌ ایزبػ کـػٍ تؼویت هیکٌؼ

 

 تؼویت تؼاّی:. 5

تـییـات ػؿ كبهیل ّ مِین مبعتي ثـای هيبّؿٍ یب اؿفیبثی ثِجْػی هـیِ، اؿفیبثی اكکبؿ عْػکيی، 

 ٍْؿت هیگیـػ. كيبؿُبی ؿّاًیمبفگبؿی ثب 
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 ّ خْدکؾی خْدآصاسی
 

 :خْدآصاسی

ثؼؼ اف یک  هؼوْال" آفاؿیعْػ .امتعْػ ی ثـای آمیت یب ٍؼهَ ؿمبًؼى ثَ هَؼ اهؼام عْػآفاؿی

كبهیلی صبػ ّ رؼی اتلبم هی اكتؼ. عْػآفاؿی  هٌبفػَثؼؼ اف ؿّاًی ىؼیؼ یب ًبؿاصتی ُیزبًی آىلتگی 

آى ًزبت  ًِبیی کَ ُؼف یػکل الؼول ،فًؼگی امتعبً ًيبًؼٌُؼٍ ػکل الؼول عبً ثَ یک ّّؼیت 

ٍضی اف مْی کبؿکٌبى  هؼوْال" هیقًٌؼ عْػآفاؿیػمت ثَ َ عْػ امت ًَ اف ثیي ثـػى عْػ. کنبًیک

کَ ػؿ اتبم  ُبیاف مْی ػاکتـاى ّ ًـك  ْهت آهیق ؿا تزـثَ هیکٌٌؼ هغٍَْب"ثـعْؿػ مـػ ّ عَ

ٍضی پبلینی اّلْیت ُبی ّ عْػکيی ثبیؼ ػؿ  عْػآفاؿیرلْگیـی اف  ػبرل یب کلیٌیک ُب کبؿ هیکٌٌؼ.

 ّرْػ ػاؿػ. ؿّه ُبی ػؿهبًی رؼاگبًَ ایزبػَ بف ثًی BPHSػالٍّ اف کلیٌیک ُبی ىبهل ىْػ. ُوچٌیي 

ثبیؼ تِیَ ّ تـتیت ىْػ هغٍَْب  ثـای امتلبػٍ ػؿ  ُبل ْپـّتْک عْػآفاؿیثـای تؼاّی ثِتـ هْاؿػ 

 هٌبٓن ؿّمتبیی کَ هـیْبى ػؿ اثتؼا ثَ هـاکق ٍضی هـارؼَ هیکٌٌؼ.

 ىبیغ امت.فًبى  ػؿ ثیي اكـاػ رْاى هغٍَْب" عْػآفاؿیػؿ اكـبًنتبى 

 

 هیيًْؼ: عْػآفاؿیىبیؼی کَ ثبػج هيکالت 

  ُبی كبهیلی هٌبفػَثب ّالؼیي یب  هيکالت 

  ػؿ هضل کبؿ یب هکتتهيکالت 

 ثب ػّمتبى هيکالت 

  رنویهـیْی 

 اكنـػگی 

 ػقت ًلل پبییي 

 هيکالت رٌنی 

 الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـف 

 

 . تظاُشات کليٌيکی:1

ّ  اتصيـاػّیَ ّؼ هنوْم کـػى تْمٔ ٌٌؼ. اف ؿّه ُبی هغتلق امتلبػٍ هیکثـای عْػآفاؿی اكـاػ 

 َ ىوْلث) ػیگـاىل اف ػؿ هٌبٓن ؿّمتبیی امت. آلب ّ هیـ یکی اف ػلل اٍلی هـگ مْفیعْػ

 یبػ هیگیـًؼ. ػمت ثَ عْػکيی فػٍ اًؼ( هجال" ّ فًؼگی هیکٌٌؼکَ ثب آًِب کنبًی

 

 ػؿ اكـبًنتبى ػجبؿتٌؼ اف:عْػآفاؿی ثؼْی اف ؿّه ُبی ىبیغ ثـای 

  ْعْػمْفی(تیل ثب فاًؼى م( 

 ٍکـػى ؿـؿـ 

   ؿـم کـػى 

   ات  صيـاػّیَ ّؼ عْؿػى 
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  ْثـیؼى ؿگ یب گل  

 مْؿاط کـػى ثؼى 

  ػّاُب( ثلٌؼ ػّف)اػّیَ عْؿػى 

 اف اؿتلبع پـتبة  

 

 ّرْػ ػاؿػ: عْػآفاؿیکَ ػؿ ػوت  یاًگیقٍ ُب یب ػلل

  تضول ؿیـهبثلكـاؿ اف ؿًذ 

 تـییـ ػاػى ؿكتبؿ ػیگـاى 

  ًباهیؼی ّ ثیچبؿگی ثَ ػیگـاى ًيبى ػاػى  

 .ثبػج ىْػ کَ ػیگـاى اصنبك گٌبٍ کٌٌؼ 

 اف كيبؿُب یُبیؿ 

  رنتزْی کوک 

 

 احتوالی:ػْالة . خطشات ّ 2

 عطـات ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:

   عْػکيی  عْػآفاؿیتکـاؿ ّ 

 اكنـػگی 

 هْاػ ًيَ آّؿ مْهَـف 

 هيکالت اؿتجبٓی 

 ِتجؼی 

 

 هؼایٌَ ّمؼيت سّاًی:. 3

هـیْی کَ ىٌبمبیی اكـاػی امت  ،فػٍ اًؼ عْػآفاؿیػمت ثَ کَ کنبًیًقػ  ّاًی ارتوبػیُؼف اؿفیبثی ؿ

ّ  هْاػ ًيَ آّؿهَـف مْهخل  یهيکالت عْػکيی هـاؿ ػاؿًؼ، ثلٌؼعطـ هؼـُ ، ػؿ ؿّاًی ػاؿًؼ

هْاػ ًيَ هَـف مْکَ هـیْی ؿّاًی یب هيکل  ًِبیی. آب ػؿ ثضـاى ارتوبػی هـاؿ ػاؿًؼػاؿًؼ ی الکِْل

ی ارتوبػی ػیگـ ؿًذ ًّ هـیْبًی کَ اف هيکالت ؿّاػاؿًؼ ثَ تؼاّی ؿّاًپقىکی هْحـ ًیبف ػاؿًؼ  آّؿ

 هیجـًؼ ًیبف ثَ کوک ُبی هغتلق ؿّاًی ارتوبػی ّ ارتوبػی ػاؿًؼ.

 

  :هیقًٌؼ عْػآفاؿیهِن ػؿ اؿفیبثی کنبًی کَ ػمت ثَ هّْْػبت 

 ّرْػ ػاؿػ عْػآفاؿیآـاف کَ ػؿ  یّاهؼبت 

  ػالیل ػیگـ ثـای اًزبم ایي ػول چینت؟ ثْػىرؼی ػؿرَ ای ّ 

 هيکالت كؼلی 

 اعتالل ؿّاًی اصتوبلی 

 تبؿیغچَ ىغَی ّ كبهیلی 
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  َعْػآفاؿییب ؿّاًپقىکی تبؿیغچ 

  یب عْػکيی ػؿ آیٌؼٍ عْػآفاؿیعطـ 

 ًگـه ُب ًنجت ثَ کوک 

اهب گلتي  ،نتٌؼکَ ػؿ عطـ تکـاؿ عْػکيی ُامت ىٌبمبیی کنبًی ُؼف کلیؼی اؿفیبثی ثؼؼ اف عْػآفاؿی 

ػىْاؿ امت. اؿفیبثی عطـ هوکي امت ثـ  ،ایٌکَ کبؿکٌبى ٍضی ػؿ پیو ثیٌی عطـ چوؼؿ عْة ُنتٌؼ

تاله ثـای عْػکيی ًینت ّلی هْاؿػی ًیق  عْػآفاؿیتؼاّی ُبی ثؼؼی تبحیـ ثگؾاؿػ. اگـچَ اکخـ هْاؿػ 

 .ػؿ ثیي ثْػٍ امتچٌیي هَؼی  ّاهؼب" کَ ّرْػ ػاؿػ

 

 ؿا ًيبى هیؼُؼ: هَؼ ثبالی عْػکيی عْػآفاؿیهيغَبت 

  اًزبم ػاػى ػول ػؿ علب 

 ّهتی ّالؼیي ثَ مـ کبؿ عْػ ؿكتَ اًؼ. هخال" ،ْٓؿی ػیبؿ ىؼٍ ثبىؼ کَ هؼاعلَ اهکبى پؾیـ ًجبىؼ 

  ثـای کيق ًيؼى تؼاثیـ 

 .ٍضجت کـػى ثب ػیگـاى ػؿ هْؿػ اكکبؿ عْػکيی هجل اف اًزبم آى 

  "ثـًبهَ ؿیقی ىؼٍ ثبىؼ. ُببػت ُب ّ یب ؿّفثـای م ثـای اًزبم ایي ػول هجال 

 پیبم عْػکيی يًْىت 

  .ُيؼاؿ ًؼاػى ثَ ػیگـاى ػؿ صیي اًزبم یب ثؼؼ اف اًزبم ػول 

 

 :. تؾخيـ4

 ثبىٌؼ:ُوـاٍ اصنبمبت عْػکيی ثب کَ هوکي امت ػالیوی ّ  اػـاُ

  هـػى اهیؼ ثَ ٍضجت کـػى ػؿ هْؿػ اصنبك عْػکيی یب 

 ِتـ ًغْاُؼ ىؼ یب ُـگق چیقی تـییـ ًغْاُؼ کـػ.اصنبك ًباهیؼی کَ چیقی ث 

  َتـییـ ًغْاُؼ ػاػ اهؼام چیقی ؿااصنبك ػؿهبًؼگی ک. 

 كبهیل ّ ػّمتبى ثْػى ثَ ػّه  اصنبك ثبؿ 

  ْالکِْلّ یب  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف م 

   (آهبػٍ گی ثـای هـػى ، ثغيیؼى ػاؿایی ُب،مـهبیَ ؿمیؼگی ثَ هخال") بؿُبکتٌظین 

 ػاىت عْػکيیًْىتي یبػ 

  کَ عطـ کيتَ ىؼى ّرْػ ػاؿػ. ُبییب هْهؼیت  ػؿ هْهؼیت ُبی آمیت فًٌؼٍهـاؿ گـكتي هَؼی 

 

 :تذاّی .5

ّ هيکالت ؿّاًی ارتوبػی اؿفیبثی  كقیکیفػٍ اًؼ ثبیؼ اف ًظـ ٍؼهبت  عْػآفاؿیاىغبٍی کَ ػمت ثَ 

بی عبً ّ ىبیؼ ًیبف ثَ ثنتـ ىًْؼ. ثؼْی اف هْاؿػ هخل عْػمْفی ّ یب من عْؿػى ًیبف ثَ هـاهجت ُ

اًزبم ىْػ. ػؿ هْاؿػی کَ اعتالل ؿّاًی هخل  فّػتـ ُـچَ. اؿفیبثی هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ثبیؼ ػاؿًؼ

ثبیؼ  ػّاُبی ّؼ اكنـػگیاكنـػگی ّرْػ ػاؿػ تؼاّی ثبیؼ ؿّاًی ارتوبػی ثبىؼ. اگـ هـیْی ىؼیؼ امت 

 تزْیق ىْػ. پالى هؼاعالت ثبیؼ ثب هـیِ ثضج ىْػ.
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ثیي كـػی ػمت ثَ ایي کبؿ هیقًٌؼ ّ  ًِبییاثضـثَ هیقًٌؼ ػؿ پبمظ  عْػآفاؿیاکخـ اىغبٍی کَ ػمت ثَ 

 ـػگی یب اعتالل مبیکْتیک ىؼیؼتؼاّی کـػ. ّلی اىغبً هَبة ثَ اكن مـاپبهیتْاى آًِب ؿا ثَ ٍْؿت 

ارتوبػی ىؼیؼ  یب کنبًی کَ ػؿ هؼـُ هيکالت ؿّاًی ،کَ ػؿ عطـ هؼاّم ثـای تکـاؿ عْػکيی ُنتٌؼ

 ثیيتـػؿ  هيبّؿٍ ثب یک هتغٌَ ػاىتَ ثبىٌؼ.رٌنی هـاؿ ػاؿًؼ، هوکي امت ًیبف ثَ  مْامتلبػٍهخل 

ثـای رْاًبى امتلبػٍ هیيْػ ّ ایي  ب"هْاؿػ هؼاعلَ ػؿ ثضـاى هٌبمت عْاُؼ ثْػ. تؼاّی صل هيکل اؿلج

تلبػٍ اف تکٌیک ُبی صل هيکل هقیت ؿا ػاؿػ کَ هنتوین امت ّ ثَ ؿاصتی تْمٔ هـیِ ػؿک هیيْػ. ام

آیٌؼٍ ًیق اف ایي ؿّه ُب امتلبػٍ کٌؼ ّ  ًِبییاثَ رْاى کوک هیکٌؼ تب ػؿ ثضـمبفه ّ آهْفه ؿّه ُبی 

 کٌؼ. وبثلَثضـاًِب ثَ عْثی ه گًَْثب ایٌ

 

 :خْدکؾی

ثنیبؿی اف هب گبُی اف اّهبت ػؿ فًؼگی عْػ اصنبك هیکٌین کَ ػیگـ فًؼگی کـػى ثل امت. ثـای 

یک صبػحَ ًبؿاصت کٌٌؼٍ ػؿ هوبثل  یّ اؿلت ػکل الؼول امتكکبؿ عْػکيی فّػگؾؿا اكـاػبؿی افثنی

ّ ثب هـیْی ؿّاًی یب هيکالت  ثْػٍعْػکيی ػّاهؼاؿ  ُبی ىاكکبؿ یب پال ،امت. ثـای ثنیبؿی ػیگـ

 ُنتٌؼ.یکزب مغت فًؼگی 

 ی عْػکيی ًینتٌؼ.ُب تاله ثـا عْػآفاؿیمت اهب توبم ا عْػآفاؿی تاله ثـای عْػکيی رق

 عْػکيی: پبیبى ػاػى ثَ فًؼگی. 

 .تاله ثـای عْػکيی: ؿكتبؿی کَ ُؼف اف آى هـػى ثبىؼ اهب هٌزـ ثَ هـگ ًيْػ 

  :عْػاف ثیي ثـػى اكکبؿ ػاىتي اكکبؿ عْػکيی 

 ثَ عْػ کَ ثبػج ػؿػ ّرـاصت هیيْػ ّلی ُؼف اف ٍؼهَ ؿمبًؼى : اكکبؿ ػوؼی هَؼی عْػآفاؿی

 آى هـگ ًینت.
 

 :ْی ُبی فیـ ثب عْػکيی هـتجٔ ُنتٌؼهـی

  ُّوچٌبى ِن عْػکيی امت. اكنـػگی ثبػج هیيْػ كـػ اصنبك ؿن ّ اًؼٍّ کٌؼ هاكنـػگی: ػلت

 ّ اهیؼ ثَ آیٌؼٍ ؿا اف ػمت ثؼُؼ. ثَ فًؼگیػالهَ 

 ی ایٌکَ اصنبك ثِتـی ػاىتَ ثبىٌؼثنیبؿی اف هـػم ثـا اگـچَ: هْاػ ًيَ آّؿّ  الکِْل مْهَـف 

هَـف هیکٌٌؼ ّلی ػؿ ّاهغ ایي هْاػ ثبػج هیيًْؼ کَ ىغٌ  هْاػ ًيَ آّؿیٌْىٌؼ ّ ه الکِْل

 اصنبك ثؼتـی ػاىتَ ثبىؼ.

 هيکالت ٍضی ْٓالًی هؼت 

  اعتالالت ؿّاًی ىؼیؼ: اىغبً هَبة ثَ مبیکْف ّ هبًیب ًیق ػؿ عطـ پبیبى ػاػى ثَ فًؼگی عْػ هـاؿ

 ػاؿًؼ.
 

رْػ آّؿػى هـیْی ؿّاًی ثبفی هیکٌٌؼ. ػْاهل ارتوبػی ػؿ ثْؿا ػْاهل كـػی ّ ارتوبػی ًوو ػوؼٍ 

 يًْؼ ػجبؿتٌؼ اف:هیهِن کَ ثبػج ایزبػ اكکبؿ عْػکيی 

 "افػّاد ُبی ارجبؿی ّ ؿن اًگیق ؿّاثٔ ًبؿاصت کٌٌؼٍ هغٍَْب 

 ّهتیکَ ثَ ْٓؿ ًبگِبًی ثْرْػ آیٌؼ. "كوـ ّ هيکالت اهتَبػی هغٍَْب 

 اف ػمت ػاػى یک ػقیق 

 ىـیک مبفین.ثب اّ ت ّ اصنبمبت ؿا ًؼاىتي کنی کَ هيکال 
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 چگًَْ تفِوين کَ یک ؽخـ لقذ خْدکؾی داسد؟

ؿا هنتوین ّلی ثَ آؿاهی پـمبى کٌیؼ. پـمبى کـػى  یٌکَ ىغٌ هَؼ عْػکيی ػاؿػ مْاالتاكِویؼى ثـای 

 فاؿیآػعْ اف ىغٌ ػؿ هْؿػ عْػکيی ثبػج ایزبػ اكکبؿ عْػکيی ًویيْػ یب اّ ؿا ثـای اًزبم ؿكتبؿ

. ثـػکل توبیل کبؿهٌؼ ٍضی ثـای پـمبى کـػى اف هـیِ ػؿ هْؿػ اكکبؿ ّی هیتْاًؼ عطـ ویؼاؿػًّا

 عْػکيی ؿا ثب ػاػى كـٍت ثَ هـیِ ثـای ٍضجت کـػى ػؿ هْؿػ اصنبمبتو کبُو ػُؼ.

 

 هیتْاًیؼ مْاالت فیـ ؿا ثپـمیؼ:

 آیب كکـ هیکٌیؼ کَ فًؼگی اؿفه فًؼگی کـػى ؿا ًؼاؿػ؟ 

  کَ ثویـیؼ؟آیب تـریش هیؼُیؼ 

 آیب ػؿ هْؿػ کيتي عْػ كکـ کـػٍ ایؼ؟ 

 آیب كکـ کـػٍ ایؼ کَ ایي کبؿ ؿا چگًَْ اًزبم ػُیؼ؟ 

 آیب مؼی کـػٍ ایؼ عْػ ؿا ثکيیؼ یب پالًی ثـای کيتي عْػ ػاؿیؼ؟ 

)تاله ُبی هجلی عطـ عْػکيی ؿا اكقایو  ُوچٌیي ػؿهْؿػ تاله ُبی هجلی ثـای عْػکيی پـمبى کٌیؼ

 .(عْاٌُؼ ػاػاًزبم چَ  کَ آًِب ػؿ آیٌؼٍایي گوبى ؿا هیؼُؼ  هیؼُؼ ّ ثَ ىوب

 

 کٌين؟ت گًَْ کاستا کغی کَ لقذ خْدکؾی داسد چ

 

 كبهیل پـمیؼٍ ىْػ:ػّمتبى ّ کَ ثبیؼ اف مْاالتی 

 چَ اتلبهی اكتبػ؟ آیب تاله عطـًبک ثْػ؟ 

 "ثبىٌؼ اصتوبل اًزبم ػّثبؿٍ آى عْػکيی ػاىتَ  هجلی ُن ایي اتلبم اكتبػٍ ثْػ؟ کنبًیکَ تبؿیغچَ آیب هجال

 ثیيتـ امت.

  رؼی ّرْػ ػاؿػ؟رنوی آیب تبؿیغچَ هـیْی ؿّاًی یب هـیْی 

 "ثـای هخبل رؼایی اف ُونـ؟امت ،کنی ؿا اف ػمت ػاػٍ  آیب اعیـا 

 

 پـمیؼٍ ىْػ:  ،ؿا ًوْػٍ امت عْػکيیغٌ کَ تاله ى کَ ثبیؼ اف مْاالتی

  َفًؼگی عْػ عبتوَ ػُیؼ؟ چـا؟چَ اتلبهی اكتبػ؟ آیب هیغْامتیؼ کَ ث 

  آیب کؼام پالًی ػاىتیؼ؟ ثـای چَ هؼت ػؿ صبل پالى کـػى آى ثْػیؼ؟ آیب ثَ کل ػیگـی ػؿ هْؿػ پالى

 عْػ گلتَ ایؼ؟

  کَ ثب ػهت پالى ىؼٍ ثبىٌؼ ّ اف ػیگـاى هغلی ًگَ ػاىتَ ىؼٍ ثبىٌؼ رؼی تـ ُنتٌؼ. ُبیتاله 

 هٌزـ ثَ هـگيبى ًيؼٍ امت.ػول ًؼ کَ ایي ا م عْىضبلاکٌْى چگًَْ اصنبك هیکٌیؼ؟ ثنیبؿی اف هـػ 

 فیبػ امت. ًقػ ىبى ػّثبؿٍ هَؼ کَ اف فًؼٍ هبًؼى عْػ ؿاّی ًینتٌؼ اصتوبل ًِبییآ 

 "ایي مْاالت ؿا ) ػالهَ ثَ فًؼگی ؿا اف ػمت ػاػٍ ایؼ؟ نبك اكنـػگی کـػٍ ایؼ؟ آیب اعیـا"اص آیب اعیـا

 .اكنـػگی ثپـمیؼ(کيق ثـای 

 امت تب ىغٌ ؿا ّاػاؿ کٌین ػؿ هْؿػ  یثـای اػاهَ ػاػى فًؼگی ّرْػ ػاؿػ؟ ایي ؿاٍ هِو چَ ػالیلی

چیقُبی عْة ػؿ فًؼگی كکـ کٌؼ. ثؼْی هـػم آًوؼؿ اكنـػٍ ُنتٌؼ کَ ًویتْاًٌؼ چیق هخجتی ػؿ فًؼگی 

 عْػ ثجیٌٌؼ. ایي ًيبًَ آى امت کَ هـیْی آًِب ثنیبؿ رؼی امت.
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 :ثـای عْػکيی ػّثبؿٍ پیو ثیٌی اصتوبل تاله

کَ ىوب ؿا ػؿ هْؿػ ػْاهلی ػىْاؿ امت.  ،یب ًَ پیو ثیٌی ایٌکَ آیب ىغٌ ػّثبؿٍ هَؼ عْػکيی ػاؿػ

 ًگـاى کٌٌؼ ػجبؿتٌؼ اف:ثبیؼ عطـ عْػکيی ػّثبؿٍ 

  عطـًبکثـای عْػکيی، كـػ ایي کبؿ ؿا اف ػیگـاى هغلی کـػٍ ّ اف ؿّه رؼی ّ پالى ىؼٍ تاله 

 ٍ امت.ثـای عْػکيی امتلبػٍ کـػ

 .اكکبؿ هؼاّم عْػکيی 

 ی ًنجت ثَ آیٌؼًٍباهیؼ 

 اكنـػگی ىؼیؼ ىْاُؼ 

 فًؼگی ّ یب اف ػمت ػاػى ػقیقاى ػىْاؿی ُب ػؿىْاُؼی اف 

 ًؼاىتي صوبیت ارتوبػی 

 ْرنوییب هـیْی ىؼیؼ  الکِْلهَـف م 

 تاله ُبی هجلی ثـای عْػکيی 

  ٌمي ثبالی ىغ 

 

 :چی کاس کٌين تؼذا"

 ْثَ هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی اؿربع کٌیؼ. ،ی تاله کـػٍ امتؿا کَ ثـای عْػکي یهـی 

 ىٌبمبیی کٌیؼ. ثب  ،ت ثبػج اكنـػگی هـیِ ىؼٍ ثبىٌؼکَ هوکي ام ؿا مؼی کٌیؼ هنبیل ارتوبػی

 هِن ّی ٍضجت کٌیؼ.اهبؿة ػّمتبى ّ 

 تَ )ثغو اكنـػگی ؿا ثجیٌیؼ( ثَ عبٓـ ػاى هـیْی ؿّاًی فهیٌَ ای هخل اكنـػگی ىؼیؼ ؿا تؼاّی کٌیؼ

ىـّع ىْػ. ػؿ ایي  ػّاُبی ّؼ اكنـػگی تبحیـاتػّ تب چِبؿ ُلتَ ْٓل هیکيؼ تب  "ثبىیؼ: هؼوْال

 .ّ صوبیت كبهیل ثنیبؿ صیبتی امت فهبى هيبّؿٍ

  ّی ثغْاُیؼ تب اّ ؿا تٌِب ًگؾاؿًؼ.اهبؿة ًؼ، اف آمیت ثـمب ثَ عْػػّثبؿٍ اگـ كکـ هیکٌیؼ هوکي امت 

 

 ی ػاؿػ یب ثـای عْػکيی تاله کـػٍ امت ٍضجت کٌین:چگًَْ ثب ىغَی کَ اكکبؿ عْػکي

  ثب هـیِ ػؿ علْت ٍضجت کٌیؼ. عْػکيی یک هّْْع صنبك امت. ّهت کبكی ثؼُیؼ تب اصنبك

 ؿاصتی کٌؼ ّ ثَ ْٓؿ ثی پـػٍ ػالیل عْػ ؿا ىـیک مبفػ.

  ّ کَ  مؼی کٌیؼهکبى صتی االثَ گلتَ ُبی ىغٌ ثب تْرَ کبهل گْه ػُیؼ. اربفٍ ػُیؼ ٍضجت کٌؼ

 ثلِویؼ ػلیل ایي اصنبمبت عْػکيی چینت.

  ثب کلوبت تيْین کٌٌؼٍ آؿام ثنبفیؼ. اف ؿّه هؼوْلی ثـای کلوبت صوبیتی عْػ امتلبػٍ کٌیؼ.هـیِ ؿا 

  اّ ؿا تٌِب ًگؾاؿیؼ.هْرْػ ثبىؼ عْػکيی  ثلٌؼاگـ عطـ 

 ی پـمبى ًوبییؼ.آیٌؼٍ ّ پالى ُبیّاّش ّ ثبف ػؿ هْؿػ اكکبؿ عْػکيی، تاله ُبی هجلی ّ  "کبهال 

 :ثبىیؼ. اربفٍ ػُیؼ کَ پـّا ثبّ ػ ىغَیت كـػ هْبّت ًکٌیؼ. صوبیت کٌٌؼٍ ػؿ هْؿ هْبّت ًکٌیؼ

ى آًِب هجْل ىوـػ کن اُویتکٌؼ ّ ایي اصنبمبت ؿا ثؼّى هْبّت ّ اظِبؿ  ىغٌ اصنبمبت عْػ ؿا

ًؼُیؼ یب ثَ ىغٌ کٌیؼ. ْٓؿی ؿكتبؿ ًکٌیؼ کَ ىْک فػٍ ىؼٍ ایؼ، ػؿ هْؿػ اؿفىِبی فًؼگی لکچـ 

 ًگْییؼ کَ اّ اًنبى ثؼی امت.

  ًویغْاُیؼ کَ اصنبك ىغٌ ؿا ًنجت ثَ گؾىتَ عـاثتـ مبفیؼ. ،روالت هضتبٓ ثبىیؼاؿایَ ػؿ 
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  ایي هوکي امت  امتلبػٍ ًکٌیؼّّؼیت ثَ هـیِ اهیؼ ػُیؼ ّلی اف روالت اهیؼّاؿکٌٌؼٍ ثؼّى ػؿک(

یؼ کَ کوک ػؿ ػمتـك هـاؿ ػاؿػ ّ اصنبمبت ي مبفکٌؼ(. هـیِ ؿا هطوی ًباهیؼثیيتـ ىغٌ ؿا 

کَ اّ اصنبك هیکٌؼ ًبػیؼٍ ًگیـیؼ اهب ػؿ هْؿػ ؿّه ُبی  ؿا عْػکيی هْهتی ُنتٌؼ. ُـگق ػؿػی

 ربیگقیي عْػکيی ٍضجت کٌیؼ ّ اربفٍ ػُیؼ ثؼاًؼ کَ فًؼگی اه هِن ّ اؿفىوٌؼ امت.

 ثضـاى رـیبى ػؿ کَ  هْل هیؼُؼاّ َ ک ی ؿااهؼاهبتیؼٌی ثـای فًؼگی"  یپالً" ثَ هـیِ کوک کٌیؼ تب

هـیْبًی ؿا کَ ثَ مـّیل ُبی ػبرل هـارؼَ . ایي پالى ثبیؼ تِیَ کٌؼ، اف آًِب پیـّی هیکٌؼ عْػکيی

 هؼیيآى هْل هیؼُؼ ػؿ ػّؿٍ ٓی ثب هـیِ ثنت کَ  یصتی هیتْاى هـاؿػاػ ًیق ػؿثـ ثگیـػ.هیکٌٌؼ 

 .یک ُلتَ( هخال") ػمت ثَ عْػکيی ًقًؼ

 

 کاس کشدٍ هيتْاًذ؟ داکتش چَ

 :.اؿفیبثی1

  هـیْی ُبی ؿّاًی اػـاُثـؿمی 

  اػـاُثـؿمی ىؼت  

  ُبی ؿّاًی ارتوبػیكيبؿثـؿمی 

  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ اػـاُتبحیـ 

 هؼلْهبت ػؿ هْؿػ:هِوتـاف ُوَ 

  ؿط ػاػٍ امت. عْػآفاؿیىـایطی کَ ػؿ آى 

 بهیلیب عْػکيی، اكنـػگی یب ػیگـ اعتالل ؿّاًی ػؿ ك عْػآفاؿی 

 تاله ُبی هجلی ّ ػْاهت آًِب 

  كؼلیرنوی هـیْی ُبی 

  الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿامتلبػٍ اف 

 ىغَیت كـػ هجل اف هيکل كؼلی 

  عْػآفاؿیتـییـات ػؿ فًؼگی ىغٌ هجل اف 

 هيکالت ؿّاًی ارتوبػی كؼلی 

 ًگـه اػْبی كبهیل 

 

 :.اؿربع ثَ هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی یب مطش ثبالتـ2

  یب عطـ ثبالی عْػکيی ّرْػ ػاؿػ.تاله ثـای عْػکيی 

 .اعتالل ؿّاًی ّرْػ ػاؿػ 

  ّرْػ ػاؿػ.ُوـاٍ ثب آى اصتوبلی رنوی هـیْی 

 .هيبّؿٍ اّلیَ هْحـ ًجْػٍ امت 

 

 :.آهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی3

ؿّاًی  بؿُبیكيّ عْػکيی، ػْاهل عطـ،  عْػآفاؿیآهْفه هـیِ ّ كبهیل ّی ػؿ هْؿػ ٓجیؼت 

 ثبیؼ ٍْؿت ثگیـػ. تؼویت تؼاّی ،پیيگیـی ًوو اػْبی كبهیل ػؿاهت، ارتوبػی، ػْ
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 :ثؼْی تٍْیَ ُبی هِن

 گـكتَ ىْػ مطضیًجبیؼ  عْػآفاؿی. 

  ًجبیؼ مـفًو ىْػ. عْػآفاؿیىغٌ ثَ عبٓـ 

  ثیيتـ هیيْػ. عْػآفاؿیثؼؼ اف اّلیي تاله عطـ 

  ىغٌ ّاؿػ ًویکٌؼ. ُيعْػکيی ایي اكکبؿ ؿا ػؿ ؽ پالى ُبیپـمبى کـػى ػؿ هْؿػ اكکبؿ یب 

  ؿا کبُو ػٌُؼ. عْػآفاؿیػّمتبى ّ اػْبی كبهیل هیتْاًٌؼ عطـ 

 هوکي امت ػکل الؼولی ثَ صْاػث امتـك فا ثبىؼ. عْػآفاؿی 

 اًتظبؿ ػؿ فًؼگی ؿط هیؼُؼ. ؿیـهبثلثْمیلَ تـییـات ًبگِبًی ّ  هؼوْال" عْػآفاؿی 

 .اكکبؿ عْػکيی هیتْاًٌؼ ثغيی اف یک هـیْی رؼی ثبىٌؼ 

 

 تؼویت تؼاّی:.4

كيبؿُبی ، اؿفیبثی تکـاؿعطـ  ،عْػآفاؿیػؿ اكکبؿ اؿفیبثی ثِجْػی  تؼویت تؼاّی ثـای هيبّؿٍ یب

 ٍْؿت هیگیـػ.كيبؿُبی ؿّاًی ّ تـییـ ػؿ مبفگبؿی ثب كبهیل، مِوگیـی ، ؿّاًی

 .توبیل ثَ ًوِ هـاؿػاػُبی تؼویجی ػاؿًؼ هیقًٌؼ عْػآفاؿیثنیبؿی اف هـیْبًی کَ ػمت ثَ 
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 (فشع) هشگی
 

صؼاهل ػّ هيغٌ هیيْػ.) عْػثغْػیک اعتالل هـقی امت کَ ثب اعتالربت هکـؿ ّ  ٍـعیب  هـگی

یک اعتالل ، ثلکَ الل ؿّاًی ًینتاعتهـگی مبػتَ(.  24هْؿػ اعتالد تضـیک ًيؼٍ ثب كبٍلَ 

یيْػ کَ هٌزـ ثَ امپبمن ه هغتل صزـات ػَجیًْؿهبل كؼبلیت  ٍـعامت. ػؿ ٓی صولَ  لْژیکًْؿّ

کلیٌیکی اعتالربت ثَ ػالین یب  اػـاُػیگـ هیيْػ.  اػـاُ، اف ػمت ػاػى ُْىیبؿی ّ ُبی ػْلی

، ثنتگی ٍـػْی ػؿ هـق تـییـات ثـهیاًتيبؿ عبٍیت ّ ّمؼت ٍـػْی ّ هْهؼیت تـییـات ثـهی 

 :هیگـػػن ٓجوَ ثٌؼی ثیي الوللی اعتالربت ٍـػْی ثَ ػّ ٓجوَ ػوؼٍ تونیػؿ . ػاؿػ

  اعتالد هنوی امتىـّع هیيْػ ّ ىبهل اًْاع فیـهيـ ػهبؽ  هضـام ػؿاعتالربت هنوی: کَ اف یک :

 .حبًْیهٌتيـ ىؼى ثب هنوی  ( ّ ًیق اعتالدCPS) ( ّ اعتالد هنوی هـلن SPS) مبػٍ

  ػّ ًین کـٍ هـق ىـّع هیيًْؼ. ایي اعتالربت ثَ ْٓؿ ُوقهبى ػؿ ُـ :هٌتيـاعتالربت 

 

 غ اعتالربت ٍـػْی:ػلل ىبی

  هجل اف ّالػت، صیي ّالػت یب ثؼؼ اف ّالػتّ اعتالٓبت هيکالت 

  ُاّؿػٍ ػهبؽ ّ تـّهجْف  هـقی ، عًْـیقیهـقی اصتيبیهخل اّػیَ ػهبؿی اهـا 

 ػهیوَ  30ثیيتـ اف ثْػٍ  ىؼْؿ ّیبعُوـاٍ ثب  فهبًی هِن تلوی هیيًْؼ کَ : ّـثبتتـّیِ هضلی

 ثبىؼ.هْرْػ ، ػهیوَ ػّام کٌؼ 30ثیيتـ اف ىی کَّ ًیق كـاهْ ْٓل ثکيؼ

 اًتبًبت مینتن اػَبة هـکقی هخل هٌٌژیت یب آًنلبلیت 

 ُبی هـقیتْهْؿ 

  الکِْلیب تـک  هْاػ ًيَ آّؿهنوْهیت ػّایی، تـک 

 

 :کليٌيکیتظاُشات  .1

 

A.  هٌتؾشاختالرات: 

 ػؿ ثغو ُبی هغتلق هـق امت. ؿیـًْؿهبلثـهی ًتیزَ كؼبلیت هٌتيـ اعتالربت 

 

 ّرْػ ػاؿػ:هٌتيـ ًْع اعتالد  ػّ

 

 :( اعتالربت تًْیک کلًْیک1

ىًْؼ. هيغَبت اٍلی  کتلْی ػْالت امپبمن ّ ، اكتبػىىؼْؿ ّیبعکي امت ثبػج ایي اعتالربت هو

 ػجبؿتٌؼ اف:هٌتيـ اعتالد 

 اكتبػى ًبگِبًی ُوـاٍ ثب رـاصت ّ ٍؼهَ، رْیؼى فثبى، آهؼى کق اف ػُبى 

  ثؼى اػْبیػؿ تکبى هبًٌؼ صـکبت 

  َعیـٍ ىؼى ػؿ رـیبى صول 

  ّ هْاػ ؿبیطَثی اعتیبؿی اػؿاؿ 

  ػؿ رـیبى صولَ ّیبع ىؼْؿ 
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ًيبًَ ّی ًیق هوکي امت ػؿ ثؼى  ّػاىتَ ثبىؼ  ٍـعصولَ یی تٌِب ػؿىغٌ هوکي امت ٌُگبم عْاة یب 

 ثبىؼ.هْرْػ ی هجلی ّ مْعتگی ُبُبی تـّیْبت 

 .ـصلَ ثؼؼ اف صولَمَ هـصلَ ػاؿػ: تًْیک، کلًْیک ّ ههٌتيـ  ٍـع

I.ًْك:یهـصلَ ت 

 ًْکوـ ّ گـػى ىـّع هیيْػ ّ  ثنٔ آؿًذ ّتجؼؼ تٌَ، ثبالؿكتي ّ  هجِ ك ثبیهـصلَ ت

 کَتْهق تٌلل ػمتِب ّ پبُب اػاهَ پیؼا هیکٌؼ. ُوـاٍ ثب ایي صبلت هوکي امت ثنٔ ثب 

 اتلبم ثیبكتؼ. ،صٌزـٍ ٍْؿت هیگیـػ امپبمن ثَْؿت حبًْی اف مجت

 ًْْثبال ًجِ ّ  مـیغ ىؼى ایي هـصلَ ىبیغ امت ّ ىبهل هیک ػؿ رـیبىػالین ات

 امت. ّؿیـٍم تؼـ ،كيبؿ عْىؿكتي 

  َحبًیَ ػّام هیکٌؼ. 20-10ایي هـصل 

II.هـصلَ کلًْیک 

   کَ ػؿ رـیبى آى  هنبػؼ هینبفػصـکبت کلًْیک هْهغ ؿا ثـای هـصلَ تًْیک

هؼت ػّام ایي هـصلَ  بیٌؼ.یب هعثَ ٍْؿت هتٌبّة ثَ صبلت امتـ ٌػْالت هتول

 هتلبّت امت.

  اتًْی امت کَ هـاصل  اف مججیػؿ ٓی ػّؿٍ کلًْیک لـفه ػوْهی ؿط هیؼُؼ. ایي

ثَ ٍْؿت  ػْالت( )تولٌ ثب امپبمن ُب هکـؿ ػْالت( )امتـعبی ػْالت

  هـػهک ُب ُوـاٍ امت.تْمغ ّ توجِ هیيْػ. ُـ امپبمن ثب هتٌبّة ػیؼٍ 

  الًی تـ هیيًْؼ تب ّهتی کَ آعـیي امپبمن اًزبم ػْالت ثَ تؼؿیذ ْٓمنتی هـاصل

وکي امت ػؿ آعـ هـصلَ کلًْیک ه )اػؿاؿ ّ هْاػ ؿبیطَ( هیيْػ. ثی اعتیبؿی

حبًیَ ْٓل  30صؼّػ اتًْیک ؿط ػُؼ. هـصلَ  امتـعب هیکٌٌؼ هؼَـٍ ُبکَ فهبًی

. اعتالری کَ ىبهل ىْػ تْهق تٌلل هیکيؼ ّ هـیِ هوکي ػؿ ٓی ایي هـصلَ ػچبؿ

 ػهیوَ ػّام هیکٌؼ. 2-1صل تًْیک ّ کلًْیک ثبىؼ ثـای هـا

IIIَهـصلَ ثؼؼ اف صول . 

هیيْػ ّ تٌلل ؿام آآى هـیِ هـصلَ ثؼؼ اف صولَ ىبهل ػّؿٍ ای اف ثیِْىی امت کَ ٓی 

ّ کوی گیذ هیگـػػ. هـیِ ثَ تؼؿیذ ّ اؿلت ثؼؼ اف یک عْاة کْتبٍ ثیؼاؿ هیيْػ ًْؿهبل 

ػاػٍ  ؿطصولَ رـیبى  ػؿ آًچَ ی ىبیغ ُنتٌؼ. هـیِ اف ّ ػؿػُبی ػْل ی. مـػؿػهیجبىؼ

 امت چیقی ثَ یبػ ًویآّؿػ.

 

 :(Absenceؿبیت ) ٍـع( 2

 ؿبیت ٍـع ًبػیؼٍ گـكتَ هیيًْؼ. ب"اؿلج ّ امتهٌتيـ یک ىکل عبً اف اعتالربت ؿبیت  ٍـع 

 ب"ًیَ(. اؿلجحب 30)کوتـ اف  امت کَ تٌِب چٌؼ حبًیَ ْٓل هیکيؼىؼْؿ  ّیبعىبهل ػّؿٍ ُبی کْتبٍ 

ب ثَ موت ثبال ثچـعؼ. ّهتی کَ ثب ِچيو هؼت کْتبُی ثَ یک ٓـف عیـٍ هیوبًؼ ّ هوکي امتچيوِب 

عبتوَ هی یبثؼ. ثؼؼ اف  ّ ػكؼتب"ىـّع هیيْػ  ػكؼتب"ؿبیت  ٍـعٍضجت هیيْػ پبمظ ًویؼُؼ. ىغٌ 

لَ ثَ عبٓـ ًغْاُؼ صولَ ىغٌ ثَ کبؿی کَ هجل اف صولَ اًزبم هیؼاػ اػاهَ هیؼُؼ. ُیچ چیقی اف صو

ثیيتـ ػؿ آلبل ؿط هیؼُؼ ّ اؿلت اّهبت تيغیٌ ػاػٍ ًویيْػ. ّالؼیي ّ  ؿبیتػاىت. اعتالربت 

 هؼلوبى كکـ هیکٌٌؼ کَ ٓلل ثی تْرَ امت ّ ًویغْاُؼ کَ گْه ػُؼ.
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B اختالرات لغوی: 

  ًتیزَ  ػؿؿا ثجیٌیؼ(  9.2)ىکل  ؿط هیؼُؼ هـق ػؿ یک ثغو تـییـات ثـهیػؿ اعتالربت هنوی

ػچبؿ اعتالل ىؼٍ امت. صؼّػ ًیوی اف  ی ثَ ایي ػاؿػ کَ کؼام هنوت ػهبؽّ ثنتگثْػٍ هتـیـ  اػـاُ

 :ػچبؿ اعتالربت هنوی ُنتٌؼ. ػّ ًْع اعتالد هنوی ّرْػ ػاؿػ ٍـعاكـاػ هَبة ثَ 

B1( هنوی مبػٍ ٍـع: 

  ػؿ یک  کَ تٌِبامت ی ٍْـػ اػـاُهنوی مبػٍ ىغٌ ُْىیبؿ ثبهی هیوبًؼ. صولَ ىبهل  ٍـعػؿ

ػْالت اؿلت ػؿ ٍْؿت ّ ثبفّ افگـّپی  تولٌاّهبت اعتالد هٌزـ ثَ  ثؼى ؿط هیؼُؼ. اکخـ هنوت

ؼ ثـای هخبل ػیؼى می ًيبى ػُْاص اػـاُهنوی مبػٍ هوکي امت عْػ ؿا ثَ ٍْؿت  ٍـعهیيْػ. 

 ثب ؿًگ ؿّىي. ی هغتَـ یب ًْؿؿّىٌبی

B2 )هنوی هـلن ٍـع: 

  ثَ ْٓؿ کبهل اف ثیي ىؼْؿ هیيْػ ّلی  ىغٌ تـیـ ّاؿػىؼْؿی  صبلت هنوی هـلن ػؿ ٍـعػؿ

ثَ ٍضجت ُبی ًْؿهبل ػکل الؼول ًيبى ًویؼُؼ ّ هوکي امت ثَ ًظـ هـیِ ًویـّػ. ػؿ ٓی صولَ 

 تکـاؿی ّ ؿكتبؿُبیهنوی هـلن ػاؿًؼ هوکي امت  ٍـعثـمؼ کَ ػؿ ؿّیب ثَ مـ هیجـػ. کنبًی کَ 

چيوک فػى، تکبى عْؿػى یب صـکبت ػُبى. ایي صـکبت ػزیت ّ ؿـیت اف عْػ ًيبى ػٌُؼ هخل 

پبمظ تکـاؿ ىًْؼٍ اّتْهبتیقم ًبهیؼٍ هیيًْؼ. ػؿ ٍـع هنوی هـلن ثؼْی اف هـیْبى هوکي امت 

. ارـا کٌٌؼ ؿامبػٍ یب صبلت ُبی ثؼًی یب ػمتْؿات مبػٍ ؿا پیـّی کٌٌؼ  َ کٌٌؼُبی مبػٍ کالهی ؿا اؿای

گـكتَ هٌيأ ػهبؽ ثـهیغیقػ اهب اف ُـ ًبصیَ  ٍؼؿی كٌاف ٍّلی ٍـع هنوی هـلن ثَ ْٓؿ 

تب  هؼوْال"ػّ ػهیوَ ػّام هیکٌٌؼ.  تب"ًِبیّ اف چٌؼ حبًیَ تب  کْتبٍ ُنتٌؼ . ایي اعتالربت هؼوْال"هیتْاًؼ

 ػّ ػهیوَ ػّام هیکٌؼ.

  َاصنبمبت ؿیـهؼوْلی کَ ّهْع اعتالد ؿا  ٍـع هوکي امت اّؿا ؿا تزـثَ کٌٌؼ:ثؼْی هَبثیي ث

ػؿ هؼوْل  یتؿـت ّ هجیل اصنبك ػزی افاًؼ هجِن  هؼوْال" (aura)اّؿا  اػـاُهیؼٌُؼ.  اؿُيؼ

ىکن، ثُْبی ؿیـعْىبیٌؼ یب یک اصنبك ؿّیبگًَْ. ایي اّؿاُب ػؿ ّاهغ اعتالربت هنوی مبػٍ ُنتٌؼ 

 کَ ػؿ ٓی آًِب ىغٌ ُْىیبؿ ثبهی هیوبًؼ.
 

 :احتوالیاختالهات . خطشات ّ 2

 ربت ػْػ کٌٌؼٍ ىبهل هْاؿػ فیـ هیيًْؼ:ػْاهل عطـ ثـای اعتال

  مبل 16مي کوتـ اف 

  اعتالد ػـّی ثؼیؼRemote symptomatic seizure 

  ّ ٍجش اتلبم ثیبكتٌؼ. 8:59اعتالربتی کَ ثیي ًیوَ ىت 

 اعتالربت تضـیک ىؼٍ هجلی 

 Remote symptomatic seizure ػؿ هـیْی کَ عْاُـ یب ثـاػؿه ٍـع ػاؿػ 

 مبػت ثَ ػٌْاى 24چٌؼگبًَ ػؿ ٓی  ٍـع پبیؼاؿ یب ٍـع Remote symptomatic seizure اثتؼائی. 

 ٍـع هنوی 

  َتبعـػولیًْؿّلْژیک ػّؿاى ٓلْلیت هخل كلذ هـقی یب  كبتآتبؿیغچ 

 EEG ؿیـًْؿهبل 
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 هؾکالتی کَ هوکي اعت دس هی حولَ یا تؼذ اص آى اتفاق تيافتٌذ:

 ٍؼهَ ثَ مـ، فثبى، لت ُب ّ گًَْ ُب 

  كوـات متْىکنـُبی 

 Aspiration pneumonia   

 

 :تؾخيـ .3

هـصلَ كیَؼ هـیْبى هٌزـ ثَ تيغیٌ ػؿمت هیيْػ. تيغیٌ ٍـع كـآیٌؼ چٌؼ 90تبؿیغچَ ػهین ػؿ 

 ىبهل اؿفیبثی ُبی فیـ هیيْػ: امت کَ هؼوْال" ئی

 ٓ ػؿ تنت عْى ّ ػیگـ تنتِبی کلیٌیکی  ژیکی ّـین تبؿیغچَ هـیِ، هؼبیٌَ ًْؿّلْتبییؼ اف

 لقّمٍْؿت 

 هيغٌ کـػى ًْع اعتالربت 

 اؿفیبثی کلیٌیکی ثـای هيغٌ کـػى ػلت ٍـع 

 ثب تْرَ ثَ توبم یبكتَ ُب، اًتغبة هٌبمت تـیي تؼاّی. 

 .هِوتـیي ّمیلَ ثـای تيغیٌ ٍـع تبؿیغچَ ٓجی ػهین امت 

 الکتـّاًنلبلْگـاكی (EEG ثَ تبییؼ تيغیٌ ػؿ ثؼْی هْاؿػ کوک هیکٌؼ. اهب )هٌلی ثْػى EEG 

 .ؿا ؿػ ًویتْاًؼٍـع 

 

 اعتالل کبًْؿژى ػاؿػ. رؼّل فیـ ثَ تلـین ایي ػّ اف ُن کوک هیکٌؼ.ثب هيبثَ  اػـاٍُـع 

 کبًْؿژى ٍـع 

، ثْ یب هقٍ ًبؿاصتی ُبی ثطٌی اّؿا

 ُبی ؿیـهؼوْلی

ًبؿاصتی ثؼؼ اف ثضج ُبی كبهیلی ّ 

 تـییـ علن یب رـ ثضج کـػى

 آُنتَ ًبگِبى ىـّع

 ؿ ػیگـاىػؿ صْْ ػؿ ُـرب هکبى

 هؼوْال  ثؼؼ اف ثضج ّ رؼل کـػى ُیچ  آؿبف کٌٌؼٍ ػْاهل 

 ثَ تؼؿیذ ًبگِبًی موْٓ

 ؿیـهٌظن هتٌبظـتًْیک کلًْیک،  صـکبت ؿیـاؿاػیصـکبت 

 ّرْػ ًؼاؿػ ّرْػ ػاؿػ کق کـػى ػُبى

 ّرْػ ًؼاؿػ ّرْػ ػاؿػ ّ تـْٓاػؿاؿ  ثی اعتیبؿی

 ّرْػ ًؼاؿػ ىبیؼ رْیؼى فثبى

 ّرْػ ًؼاؿػ ّرْػ ػاؿػ ٓی صولَ میبًْف ػؿ

 ىبیؼ ّرْػ ػاؿػ رـاصت ػؿ ٓی صولَ

 ثغيی اف آى عیـ ثَ عبٓـ آّؿػى صولَ

 

 :. تذاّی4

 صوالت اعتالری امت. ؿّه تؼاّی ػجبؿت امت اف: کٌتـّلتؼاّی ػّایی اّلیي تؼاّی ثـای 
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 تَوین گیـی ػؿ هْؿػ ًیبف ثَ تؼاّی ثـ امبك اًؾاؿ هـیْی. 

 اكقایو ػّف آى ثَ ْٓؿ آُنتَ، ػاػى آالػبت ّاّش ثَ كبهیل ػؿ هْؿػ ایٌکَ  اًتغبة یک ػّا ّ

 کٌٌؼ. کٌتـّلچگًَْ ٍـع پبیؼاؿ ؿا 

  ػظویا امتلبػٍ اف ػّفػؿ ٍْؿت ػّاهؼاؿ ىؼى اعتالربت. 

  تؼاّی تـکیجی ؿا تب فهبى کبكی ثـای اؿفیبثی  ،ًيؼ، یک ػّای ػیگـ ؿا اّبكَ کٌیؼ کٌتـّلاگـ ٍـع

 ػّهی ثَ ػٌْاى یک اًتغبة اصتوبلی، هجل اف تـک ػّای اّلی اػاهَ ػُیؼ. تبحیـ ػّای

 ػؼم  ،امتلبػٍ اف ػّاُبی ػیگـ ّ اًزبم هؼبیٌبت ػهین ػؿ ٍْؿتیکَ ٍـع ثَ ػّ ػّا ًیق رْاة ًویؼُؼ

 ًبمبفگبؿ تيغیٌ ٍـع ؿا فیـ مْال هی آّؿػ.ػْاهل هْرْػیت 

 ُـگبٍ ٍـع ثَ عْثی هبثل کٌتـّل ول ًيبى ػاػًجبیؼ ػؿ ثـاثـ ػمتَ اف اعتالربت هغتَـ ػکل الؼ ،

 ىؼٍ ثبىؼ.

  اؿفیبثی کـػ.ثبیؼ ثَْؿت آًی یلْی ظُّـ مبصَ ػؿؿا ثؼتـىؼى صبلت 

 

 

 

 :(Monotherapy) هقایبی تؼاّی تک ػّایی

 70-80  هیيْػ. کٌتـّلیک ػّا ثب كیَؼ هْاؿػ ٍـع 

 .ػْاؿُ ربًجی کوتـ عْاُؼ ثْػ 

 مویت ػّایی کبُو پیؼا هیکٌؼ 

  ّرْػ ًغْاُؼ ػاىت.ثبالی یکؼیگـ  ػّاُباحـ هتوبثل 

  هیيْػ ّ اهکبى پؾیـه آى تْمٔ هـیِ ثیيتـ امت. مبًتـآ ػّف ػّاتٌظین 

  آى کوتـ امت.هَـف 

 

اًتغبة ػّا تبحیـ هیگؾاؿًؼ ػؿ اًتغبة یک ػّا ثـای ٍـع ثنتگی ثَ ػْاهل هغتلق ػاؿػ. ػْاهلی کَ 

 ػجبؿتٌؼ اف:

 ربتاًْاع ٍـع ّ تکـاؿ اعتال 

 ُربًجی اػّیَ ػْاؿ 

  َاعتالد کٌتـّلػمتیبثی ث 

 

اكـبًنتبى ىبهل  امبمیاػّیَ ثـای تؼاّی اعتالربت امتلبػٍ هیيًْؼ. ػّاُبی فیـ ػؿ لینت  ی هغتلقػّاُب

 :اًؼ

 اًْاع اعتالربت  ،ػاىتَّمیغ  تبحیـٓیق  فیـا امت، یک امیؼ اًتغبة اّل ثـای تؼاّی ٍـعّالپـّی

. ػّای (کنـی ػّفُبیػؿ ) هیلیگـام ػؿ ؿّف امت 750-250یؼ یک امّالپـّیػّف  ؿا تؼاّی هیکٌؼ.

یتْاى اف آى امتلبػٍ اّلیَ امت ّ ثـای تؼاّی ٍـع ُبی هنوی ًیق ههٌتيـ اًتغبثی ػؿ ٍـع ُبی 

 آى هیوت ثبالی آى امت.کـػ. یگبًَ فیبى 

 تؼاّی ثب ػّا ّاصؼ اّلیي ؿّه ثـای تؼاّی ػّایی ػؿ ٍـع امت
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  گـام امت. ًجبیؼ اف هیلی 400-200کبؿثبهبفپیي کَ ػؿ اعتالربت هنوی امتلبػٍ هیيْػ. ػّف آى

mg/d1000 .اّبكَ تـ ػاػٍ ىْػ 

  كٌْثبؿثیتبل ًیق ػؿ تؼاّی ٍـع امتلبػٍ هیيْػ ّلی ػْاؿُ ربًجی آى ثبػج ىؼٍ کَ کوتـ اف آى

امتلبػٍ ىْػ. ایي ػّا تْمٔ مبفهبى ٍضی رِبى ثَ ػٌْاى ػّای عٔ اّل ػؿ تؼاّی ٍـع ػؿ 

هیلیگـام ػؿ ؿّف امت. ایي ػّا ُن ػؿ  200ب ت 60کيْؿُبی ػؿ صبل تْمؼَ تٍْیَ ىؼٍ امت. ػّف آى 

 تؼاّی اعتالد هنوی ّ ُن اعتالد ػوْهی هْحـ امت.
 

 :رذّل دّاُای هْسد اعتفادٍ دس تذاّی فشع

 ػّف ػؿ آلبل ػّف ػّایی کبُالى ػْاؿُ ػّا

 كٌْثبؿثیتبل

 100تب  15)تبثلیتِبی 

هلیگـام، 

 (15mg/mlىـثت

 

 

 عْاة آلْػگی، 

 گٌگنیت، آتبکنی

 

 

هلیگـام ػؿ ؿّف  50ثب 

ػؿ ػّ ػّف هنبّی 

 ىـّع هیيْػ

هلیگـام ػؿ ُلتَ  50

اكقایو ػُیؼ تب 

 اعتالربت کٌتـّل ىًْؼ.

صؼ اکخـ ػّف ػؿ کبُالى 

 هلیگـام 200

 

 

ػّف ىـّع کٌٌؼٍ: آلبل 

  15ثبالی مَ مبل:

هلیگـام ؿّفاًَ ثَ 

ػؿ  ّاصؼ ٍْؿت ػّف

 ّهت عْاة

 30مبلَ:  10-3آلبل 

 ؿّفهلیگـام ػؿ 

 10آلبل ثقؿگتـ اف 

هلی  100تب  60مبل: 

هلیگـام ػؿ  15گـام، 

 ُلتَ اكقایو ػُیؼ.

ػّف ًگِؼاؿًؼٍ: 

5mg/kg/day   ّػؿ ػ

 ػّف

 کبؿثبهبفپیي

 200)هـً ُبی 

 هلیگـام(

 

 

 ،امتلـاؽمـچـعی، 

اًؼكبػبت ، عيکی ػُبى

اًؼكبػبت اگـ رلؼی )

فیبػ ىْػ، ػّا ؿا هطغ 

کٌیؼ ّ ػّای ػیگـی ؿا 

 بة کٌیؼ(اًتغ

 هلیگـام  100ىـّع ثب 

ثبؿ ػؿ ؿّف ثَ تؼؿیذ  ػّ

 1000اكقایو ػُیؼ. اف 

یگیـام ػؿ ؿّف كـاتـ له

 ًـّیؼ.

 

 هلیگـام ػّ 50ىـّع ثب 

 ثبؿ ػؿؿّف.

ػؿ ػّ  20mg/kgتب 

اكقایو کنـی ػّف 

 ػُیؼ.

 

 

 مْػین ّالپـّات

دس عَ هاٍ اّل حاهلگی 

 ًثایذ اعتفادٍ ؽْد.

 امتلـاؽ

 لـفه

 ىاكقایو ّف

هلیگـام ػؿ ػّ ػّف  800

 200کنـی ُـ ثبؿ 

 هلیگـام اكقایو ػُیؼ.

 1200ػّف هؼوْلی 

هلیگـام امت، اهب هیتْاى 

هلیگـام  3000تب 

 تزْیقکـػ.

   15mg/kgىـّع ثب

اكقایو   40mg/kgتب

 ػُیؼ.

 

 .عال تذّى حولَ تؼذ اص آخشیي اختالد اعت 5-2هذت تذاّی فشع 
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 :ایذ فشعهؾخقات اًزاس خْب ّ تذ تشای ًت

 ًتیزَ ثؼ ًتیزَ عْة

 ًٍْع اعتالد مبػ 

 .اعتالل ػیگـی ّرْػ ًؼاىتَ ثبىؼ 

 ىـّع صوالت ػؿ مٌیي ثبالتـ 

  َیک هـیْی ثب ثِجْػی کبهل هـتجٔ ثَ صول

 ىؼٍ امت تضـیک یامت یب تْمٔ ػبهل

 ٍاعتالربت کْتب 

  کن اعتالربت 

 پبمظ عْة ثَ ػّاُبی ّؼ ٍـع 

 ًًَْع اعتالد چٌؼ گب 

  ػؿ  هغٍَْب"ًْؿّلْژیکی ػیگـ)كبت آّرْػ

 ػولکـػ ىٌبعتی(

 ثـای مٌؼؿّم( ىـّع ػؿ مٌیي پبییي( 

 اعتالربت عْػ ثَ عْػی 

 ٍـع پبیؼاؿ 

  فیبػ اعتالربت 

 پبمظ ّؼیق ثَ ػّاُبی ّؼ ٍـع 

 

 اگش کغی دچاس حولَ فشع ؽْد چَ تایذ تکٌين

 ؽ رلْگیـی کٌیؼ.ىغٌ ؿا ثَ یک ٓـف ثچـعبًیؼ تب اف علَ ىؼى ثَ ّمیلَ هبیؼبت یب امتلـا

 فیـ مـ ىغٌ هـاؿ ػُیؼ. تثبلي

 لجبك ُبی تٌگ ػّؿ گـػى ّی ؿا ىل کٌیؼ.

ثب ػمت ثگیـیؼ ّ مـ ّی ؿا ثَ  آؿام هـیِ ؿااالىَ ؿاٍ ُْایی ؿا ثبف ًگَ ػاؿیؼ. ػؿ ٍْؿت ّـّؿت 

 ػوت کذ کٌیؼ.

 ُـگق رلْ تکبى عْؿػى هـیِ ؿا ًگیـیؼ هگـ ایٌکَ ّی ػؿ عطـ ثبىؼ.

ُبى هـیِ هـاؿ ًؼُیؼ، صتی ػّا یب هبیؼبت. ایي کبؿ هوکي امت ثبػج علَ ىؼى هـیِ یب ُیچ چیق ػؿ ػ

هـیِ ىْػ. ثـعالف ػویؼٍ ؿایذ، ىغٌ ػؿ ٓی صولَ یب ُـ  ًِبیٍؼهَ ؿمبًؼى ثَ كک، فثبى یب ػًؼا

 فهبى ػیگـی فثبى عْػ ؿا ثلغ ًغْاُؼ کـػ.

 ػّؿ کٌیؼ. ثَ آى ثـعْؿػ کٌؼ، ؿ رـیبى صولَکَ هوکي امت ىغٌ ػؿا  تیق یب مغت ُـگًَْ ىی

 ی ظبُـ هیيًْؼ.اػـاّتْرَ کٌیؼ کَ صولَ تب چَ ّهت ػّام هیکٌؼ ّ چَ 

 تب فهبًی کَ صولَ عتن ىْػ ثب هـیِ ثوبًیؼ.

 ىغٌ ؿا ثَ ىلبعبًَ اًتوبل ػُیؼ اگـ:

  ثکيؼػهیوَ ْٓل  10صولَ ثیيتـ اف. 

 ٌلل ؿا ىـّع کٌؼ.هـیِ ثؼؼ اف عتن صولَ ثَ ُْه ًیآیؼ یب ًویتْاًؼ ػّثبؿٍ ت 

  َامت.ٍؼهَ ػیؼٍ هـیِ ػؿ رـیبى صول 

ػاىتَ ثبىؼ یب گیذ ّ عزبلت  یثؼؼ اف عتن صولَ ىغٌ هوکي امت ثنیبؿ عنتَ ثبىؼ. هوکي امت مـػؿػ

فػٍ ثبىؼ. ثب هـیِ ٍجْؿ ثبىیؼ ّ مؼی کٌیؼ کَ ثَ ّی کوک کٌیؼ تب یک ربی هٌبمت ثـای امتـاصت پیؼا 

 .ثـمؼثَ عبًَ هَّْى ِ کوک کٌیؼ کَ ثَ ْٓؿ کٌؼ. ػؿ ٍْؿت ّـّؿت ثَ هـی

 

 :فشع پایذاس

 ػّثیي ػؿ ٍـع پبیؼاؿ ٍـع ىؼیؼ ّ تِؼیؼ کٌٌؼٍ فًؼگی امت کَ ػؿ آى ىغٌ اعتالربت ْٓالًی ػاؿػ یب 

ػؿصبلیکَ اکخـ اعتالربت ًیبف ثَ تؼاّی ٓجی ػبرل ًؼاؿًؼ ّلی کنی کَ  .اصیب ًویيْػ ىؼْؿ اعتالد

ػهیوَ ػّام کٌؼ ثبیؼ ثَ فّػتـیي كـٍت ثَ ػاکتـ ثـػٍ ىْػ. ػؿ کلیٌیک ٍضی  10اعتالربت ّی ثیيتـ اف 
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فؿهیبت ّؿیؼی ػیبفپبم ؿا هیتْاى ػؿ ایي هْاهغ تزْیق کـػ. ػیبفپبم ؿا ثَ آُنتگی ّ ػؿ ٓی چٌؼ ػهیوَ 

 ثـای هـیِ فؿم کٌیؼ.

 

 ثـای تزْیق: ُبیتٍْیَ 

 5mg  مبل 5ػؿ آلبل فیـ 

 10mg  َمبل 10-5ثـای آلبل 

 20mg ثـای کبُالى 

تکـاؿ کٌیؼ. اگـ تزْیق ػیبفپبم ّؿیؼی اهکبى ایي ػّف ؿا ًین مبػت  ثؼؼ اف، ًگـػػاگـ اعتالربت هتْهق 

پبم هیتْاًؼ کـػ. ػیبفتطجین پالمتیکی  ٓـین هوؼؼ ثب امتلبػٍ اف یک مـًذ ًؼاىت ػیبفپبم ؿا هیتْاى اف

ایٌکَ ٍـع پبیؼاؿ تضت هضِ ٍ هؼت امت. ثَ هتْهق مبفػ اهب احـ آى کْتب ٍـع پبیؼاؿ ؿا مـیؼب"

  .ػْلی تقؿین کٌیؼ( ؿا 3mg/kg)آهؼ ثبیؼ كٌْثبؿثیتبل  کٌتـّل

 

 :فشع دس حاهلگی ّ هادس

ىًْؼ ّ ٓلل مبلن ػاىتَ ثبىٌؼ ًگـاى ُنتٌؼ.  هْؿػ ایٌکَ هیتْاًٌؼ صبهلَ ػؿ هؼوْال" فًبى هَبة ثَ ٍـع

فًبى هَبة ثَ ٍـع  ىًْؼ ّ ٓلل مبلن ّالػت کٌٌؼ. هیتْاًٌؼ صبهلَ ثنیبؿی اف فًبى هَبة ثَ ٍـع

 ًْؿهبل ؿا ػاؿًؼ. بًل ػاىتي ٓلل مبلن ّ% چ90ثیيتـ اف 

امت کَ ایي فًبى هجل ّ ػؿ صیي صبهلگی ثبیؼ ؿػبیت کٌٌؼ تب عطـات اصتوبلی ػؿ اهؼاهبت اصتیبٓی ثؼْی 

ػاؿ ىًْؼ ثبیؼ ثب ػاکتـ  ٌُؼ ٓللکَ هیغْا اؿتجبٓ ثب صبهلگی ّ فایوبى ؿا کبُو ػٌُؼ. فًبى هَبة ثَ ٍـع

یي عطـ ػین ّالپـّات ّ كٌی تْیْؼ. ثؼْی اف ػّاُبی ّؼ ٍـع هغٍَْب" مػؿ هْؿػ ػّاُب ٍضجت کٌٌ

ؿا اكقایو  ، هيکالت هلجی یب ًوٌ ػؿ اًگيتبى پب ّ ػمتهبًٌؼ کبم چبکّالػی ثب ًوٌ ُبی اًْهبلی 

 .هیؼٌُؼ

تزْیق ػاکتـ ثـای رلْگیـی اف ثـّف صوالت ٍـع  ػؿ کل عبًن ثبیؼ گـكتي ػّاُبی ّؼ ٍـع ؿا ٓجن

 هَ ثقًؼ یب ثبػج مؤ ىْػ، هغٍَْب"اػاهَ ػُؼ. اعتالربت ػؿ صیي صبهلگی هیتْاًؼ ثـ ؿىؼ ٓلل ٍؼ

صبهلگی آلبل مبلن ّ  ػؿ رـیبى ثنیبؿی اف فًبى هَبة ثَ ٍـع ُوَ اگـ اعتالربت ىؼیؼ ثبىٌؼ. ثب ایي

ػؿ فًبى هَبة ثَ ٍـع ثَ ْٓؿ ًْؿهبل پیو هیـّػ. فًبًی کَ  ْال"بل ػاؿًؼ. فایوبى ّ ّالػت هؼوًْؿه

اف ػّاُبی ّؼ ٍـع امتلبػٍ هیکٌٌؼ هیتْاًٌؼ ثَ آلبل عْػ ىیـ ػٌُؼ. تٌِب هوؼاؿ کوی اف ایي ػّاُب ػؿ ىیـ 

 ّ ایي هوؼاؿ ثَ اًؼافٍ ای ًینت کَ ثتْاًؼ ثَ ٓلل آمیت ثـمبًؼ. ؿػؾهیگهبػؿ 

 

 :فشع ّلایَ

هْاؿػ فیـ هیتْاًٌؼ ػؿ ّهبیَ  یـی ُنتٌؼ. کبؿکٌبى ٍضی ثب تـّیذػ ٍـع هبثل پیيگثنیبؿی اف هْاؿ

 ٍـع مِن ثگیـًؼ:

 ( كيبؿ عْى ثبال ّ اًتبًبت ػؿ صیي صبهلگی هیتْاًؼ اف ٍؼهَ  کٌتـّلهـاهجت ُبی کبكی هجل اف ّالػت

ٍـع ّ ػیگـ  ایي هيکالت هیتْاًٌؼ هٌزـ ثَآى ػیؼى هـق رٌیي ػؿصبل ؿىؼ رلْگیـی کٌؼ. ػؿ ؿیـ 

 هيکالت ًْؿّلْژیکی ىًْؼ.(
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 ثبىؼهيکالت ػؿ صیي ّالػت ؿمیؼگی ثَ ىغٌ هبُـ کَ هبػؿ ثَ  هَّْى تْمٔ ّالػت. 

 تت ثبال ػؿ آلبل کٌتـّل 

  هـقیتـّیْبت پیيگیـی اف 

 اًتبًی پـافیتی اهـاُ کٌتـّل ّ 

  میکل ؿاًی.هْتـثنتي کوـثٌؼ ػؿ هْتـُب ّ امتلبػٍ اف کالٍ ایوٌی ٌُگبم 

 

 کتش چَ کاس کشدٍ هيتْاًذ؟اد

 اؿفیبثی .1

  ٍـع هجل، صیي ّ ثؼؼ اف صولَ  اػـاُثـؿمی 

  اػـاُثـؿمی ىؼت 

 ثـؿمی تکـاؿ ّ هؼت صوالت 

  ُبی ؿّاًی ارتوبػیكيبؿثـؿمی 

  ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ هـیِ اػـاُتبحیـ 

 هؼلْهبت ػؿ هْؿػ:تـاف ُوَ هِن 

 ٍـع ػؿ كبهیل 

  رنویهـیْی ُبی 

 امتلبػٍ اف ػّا 

 ٍالکِْلیب  هْاػ ًيَ آّؿاف  امتلبػ 

 تـییـ ػؿ ىغَیت ىغٌ ثؼؼ افهـیْی 

 عطـ عْػکيی یب تاله ثـای عْػکيی 

 امتلبػٍ اف تؼاّی ُبی مٌتی 

 

 :. اؿربع ثَ مطش ثبالتـ2

 .صوالت هکـؿ اتلبم هی اكتٌؼ 

 .عطـ عْػکيی ّرْػ ػاؿػ 

  ّرْػ ػاؿػ.ُوـاٍ ثب ٍـع اصتوبلی رنوی هـیْی 

 مت.اهْحـ ًجْػٍ  یتؼاّی ػّای 

 .اعتالل ؿّاًی ّرْػ ػاؿػ 

 

 :. آهْفه ؿّاًی ّ هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی3

، هؼت ّ تکـاؿ صوالت، تـییـات ػؿ ٓی فهبى، ػْاهل اػـاُآهْفه هـیِ ّ كبهیل ػؿ هْؿػ ٓجیؼت 

ؿّاًی ارتوبػی، ػْاهت، هنبیل تؼاّی، تؼویت تؼاّی ّ پیيگیـی كيبؿُبی عطـ اصتوبلی ثـای صوالت، 

 اف صوالت رؼیؼ.
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 تٍْیَ ُبی هِن:

 .ٍـع هـیْی ؿّاًی ًینت 

 .هـیِ ٍـع هیتْاًؼ هَبة ثَ هـیْی ؿّاًی ىْػ 

 .ثنیبؿی اف هْاؿػ ٍـع ػؿ ٓلْلیت ىـّع هیيًْؼ 

 .پالى تؼاّی ؿا ثب هـیِ ثضج کٌیؼ 

  هیکٌٌؼ. کٌتـّلػّاُب صوالت ؿا 

  امتـك تؼؼاػ صوالت ؿا کبُو هیؼُؼ.هوبّهت ػؿ ثـاثـ 

 ی ؿا ثِجْػ هی ثغيؼ ّ اف صوالت رلْگیـی هیکٌؼ.هيبّؿٍ اّطـاة ّ اكنـػگ 

 صوالت ػؿ ُـ ّهتی اتلبم هی اكتٌؼ ثَ ىوْل فهبى عْاة 

 .امتیگوب ّ تجؼیِ فیبػ امت 

 هؼت تؼاّی صؼّػ مَ مبل امت. 

 

 :هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی. 4

 ػاىت، ، اگـ ثب ٍـع ّرْػتوـکق آى ثـ صوبیت كبهیلی، امتـمْؿُبی ؿّاًی ارتوبػی ّ هـیْی ؿّاًی

 امت.

 

 :. تؼویت تؼاّی5

 کٌتـّل. رلنبت تؼویجی ثـ ثِجْػی ػؿ ػاؿًؼ پیگیـیًیبف ثَ تب فهبًی کٌتـّل اعتالربت هـیْبى ٍـع 

 ، پؾیـه تؼاّی، هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ّ صوبیت كبهیلی توـکق ػاؿػ.ربًجی اػّیَ اعتالربت، ػْاؿُ

 

 ثـای کبُو عطـات صوالت ٍـع: ُبیؿّه 

  ػاىتيعْاة کبكی 

  الکِْلّ  هْاػ ًيَ آّؿارتٌبة اف 

 َصتی یک ػّف ؿا كـاهْه ًکٌیؼ. - ثـ امبك تزْیق ػاکتـ هَـف اػّی 

  ػّای کبكی ّهتی کَ هیغْاُیؼ ثَ ملـ ثـّیؼ.گـكتي 

 .ارتٌبة اف گـكتي ػّاُبی ػیگـ هگـ ایٌکَ ػاکتـ ثَ ىوب اربفٍ ػاػٍ ثبىؼ 

  تت امتلبػٍ کٌیؼ. َ ّؼاػّی. اف مجت گـػػتت هوکي امت صولَ رؼیؼ ؿا 

 .گبُی اّهبت گـمٌگی هیتْاًؼ صولَ ٍـع ؿا تضـیک کٌؼ 
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 مويوَ
 

I  خؾًْت فاهيلی هٌاصػات ّهذاخلَ دس تحشاى: 

. عْػ ؿا هالهت هیکٌٌؼ ًوْػٍهْؿػ اصنبك ىـم ایي اؿلجب" ػؿ  کَ هْؿػ عيًْت هـاؿ هیگیـًؼیاكـاػ

ؿػ عيًْت هْکَ اػتوبػ ثـ ایٌنت کَ ىغَی  .اؿ هیؼُؼربهؼَ ًیق اؿلت ایي اكـاػ ؿا هْؿػ هْبّت هـ

کبؿی اًزبم ػاػٍ امت کَ هنتضن آى هیجبىؼ. ثٌبثـایي ایي اهـ هطؼی امت کَ هيبّؿ  هـاؿ گـكتَ صتوب"

 ل ایي عيًْت هیجبىؼ.ّْپیيٌِبػ ًکٌؼ کَ هنًگـه هْبّتوٌؼاًَ ًؼاىتَ ثبىؼ ّ یب ثَ كـػ 

 

 لشاس گشفتَ اعت: خؾًْتد هشارؼَ کٌٌذٍ کَ هْساُويت حوایت اص 

  َامت ّ توبم  كقیکی ّ امتلبػٍ ُبی ُیزبًی، رٌنیمْعيًْت كبهیلی ىبهل ثب ایي ػؿک کبؿ کٌیؼ ک

 اىکبل عيًْت ػْاهت ّعین هیتْاًٌؼ ػاىتَ ثبىؼ.) تـّهبتیقٍ ىؼى ّ ٍؼهَ ػیؼى(

  ّ هْهق ّاّش ثگیـیؼ.ػؿ ثـاثـ عيًْت كبهیلی ثی ثبک ثبىیؼ 

 ثجـیؼ.ق ؿا ًبم عيًْت آهی ؿكتبؿُبی 

 کٌتـل  ،ثـای تلْم صبٍل ًوْػى ىٌبصتَ ىؼٍ امت، ی ؿكتبؿیيًْت عبًْاػٍ گی کَ ثضیج یک الگْع

  ت ثیچبؿٍ گی امتلبػٍ هیيْػ.ًِبی کـػى ّیب اف

 عيًْت ؿا ثـؿمی کٌیؼ. کٌتـّلایي الگْی  ُوـاٍ هـارؼَ کٌٌؼٍ یکزب ّ 

 .ؿّی ّهبیغ عبً عيًْت توـکق ًکٌیؼ 

  ػؿ کبؿ ىوب ثَ ػٌْاى یک هيبّؿ ثنیبؿ هِن امت. کٌٌؼٍ هـارؼَهًَّْیت 

 اثـاف کٌیؼ. ،هًَّْیتهْؿػ  ؿا ػؿ ثٌبثـایي ثبیؼ ًگـاًیِبی عْػ 

 .هیقاى عطـ ؿا ثـؿمی کٌیؼ ّ ثجیٌیؼ آیب عيًْت ثب گؾىت فهبى ثیيتـ ىؼٍ امت 

 ٍثبىؼ. ؿػٌُؼٍ ّهْع اصتوبلی عيًْت آگبٍُيؼاػالین ثبیؼ اف  هـارؼَ کٌٌؼ 

  ٍاف آًی متـاتیژی ُبی ؿا ثـای ارتٌبة اف پـعبىگـی ّ یب ثیـّى ىؼى  هـارؼَ کٌٌؼٍُوـا

 ٓـس ؿیقی کٌیؼ. صبلت پـعبىگـی،

 

 

 

 

 :هٌاتغ

  َثـای مبفگبؿی ثب ّّؼیت اف آًِب امتلبػٍ کٌؼ. هـارؼَ کٌٌؼٍثبیؼ ثَ ػًجبل هٌبثؼی ثگـػیؼ ک 

 عبًْاػٍ ّ ػّمتبى 

  ف آًِب ثتْاًؼ ػؿ ربیی هيـْل ثَ کبؿ ىْػػاؿػ کَ ثب امتلبػٍ ا ُبیآیب هِبؿت.  

 .آیب امتؼؼاػ عبٍی ػاؿػ 

 

 

 به سرعت باید عمل کنید. باشد،در خطر  اگر زندگی مراجعه کننده
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a )هقًّْيت: 

  ثبیؼ اّلْیت ىوبؿٍ  هـارؼَ کٌٌؼٍهًَّْیت ثـای توبم ػمت اًؼؿ کبؿاى ّ ػؿ توبم اّهبت آویٌبى اف

هًَّْیت اف تب ػاؿػ  هوکي امت تـمیؼٍ ثبىؼ ّ ًیبفهـارؼَ کٌٌؼٍ اّل ثبىؼ. ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىیؼ کَ 

 عْػ آویٌبى صبٍل کٌؼ. 

b )ساصداسی: 

 اصتـام ثگؾاؿیؼ (ّ ثنتگبًو فى، اكـاػ كبهیل) هـارؼَ کٌٌؼٍ ُویيَ ثَ علْت ّ ؿافػاؿی. 

 ىبهل ـ کَ ػؿ کوک کـػى ثَ اّ ػیگکنبى یبت( ثب تٌِب آالػبت ّـّؿی ّ هـتجٔ ؿا )ًَ توبم رقی

ًیق ثب  كـػ ْػکبؿ ؿا اًزبم ػُیؼ کَ اف ىوب ػؿ عْامت ىْػ ّ عُنتٌؼ ىـیک مبفیؼ. تٌِب ٌُگبهی ایي 

اگـ ىبهل امن اىغبً یب ػیگـ هؼلْهبت  ایٌکبؿ هْاكن ثبىؼ. آالػبت ػؿ هْؿػ ایٌگًَْ هْبیب،

ىٌبمبیی کٌٌؼٍ ثبىٌؼ، ًجبیؼ ثب ػیگـاى ىـیک مبعتَ ىًْؼ. آالػبت ػؿ هْؿػ كـػ تٌِب ّهتی ثبیؼ ثب 

)یب ّالؼیي آًِب ػؿ هْؿػ  اف هـارؼَ کٌٌؼٍ کتجی ًْؼ کَ هْاكوَ ّاّش ّىغٌ حبلج ىـیک مبعتَ ى

 آلبل( ػاىتَ ثبىیؼ.

C )احتشام: 

 اًزبم  هـارؼَ کٌٌؼٍرٌل  ػیيؿا ػؿ ربی علْت ّ تب ربیی کَ اهکبى ػاؿػ ثب کبؿهٌؼاى  هَبصجَ ُب

 ػُیؼ.

 .ىًٌْؼٍ عْة ثبىیؼ 

 .ؿكتبؿ ؿیـهْبّتوٌؼاًَ ؿا صلع کٌیؼ 

 گـ هـارؼَ کٌٌؼٍ ثـای ٍضجت کـػى ػؿ هْؿػ تزـثَ عْػ آهبػٍ ًینت، ثـای ثؼمت ٍجْؿ ثبىیؼ. ا

 اّ كيبؿ ًیبّؿیؼ.  ثبالی آّؿػى آالػبت ثیيتـ

 ثپـمیؼ. ،ؿا کَ ثَ هنئلَ هـثْٓ امت تٌِب مْاالتی 

 ًغْاُیؼ تب ػامتبى عْػه ؿا ػؿ هَبصجَ ُبی هغتلق تکـاؿ کٌؼ. هـارؼَ کٌٌؼٍ ُـگق اف 

 ؿػبیت کٌیؼ. ثَ ىغٌ، كـٌُگ، عبًْاػٍ ّ یب ّّؼیت ّی ًغٌؼیؼ ّ یب ثی  اٍل ػؼم تجؼیِ ؿا

 ؼ.یاصتـاهی ًکٌ

 

 احساس کند که با او به احترام برخورد میشود و باید متیقن شود که کسی  مراجعه کننده نیاز دارد تا

 به حرف های او گوش میدهد و او را درک میکند.

 این تصامیم باید  خودش تصمیم بگیرد و تااست  موش نکنید که این حق مراجعه کنندهرگز فراه

 تشویق شوند و همیشه باید به آنها احترام گذاشته شود.
 

 

 ،هد زر دیهوه حتد ممصووهیته:اصول راهنمای سه گانه عبارتند از 
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IIآساهثخؼ اتشیٌ. تو: 

ُب ّ تيْیو ّ ؿّاًی کن ىْػ. ایي کبؿ ثَ کبُو  كقیکیكيبؿ تب آؿاهجغو کوک هیکٌٌؼ  بتـیٌتو

 امت. هلیؼة ؿا اف ثیي هیجـػ ّ ػؿ صل هيکالت عْا كقیکیامتـك  اػـاُاّطـاة کوک هیکٌؼ، 

 

 :یتوشیي تٌفغ.1

 .یک اتبم مبکت ؿا اًتغبة کٌیؼ ربیی کَ ُیچکل هقاصن ىوب ًيْػ 

 :ثَ هـارؼَ کٌٌؼۀ عْػ ػمتْؿات فیـ ؿا ثؼُیؼ 

 ّ ىوب کوک عْاُؼ کـػ.توـکق  ػؿایي  یب ثَ ػیْاؿ ًگبٍ کٌیؼ. ىیثَ یک  یب چيوبى عْػ ؿا ثجٌؼیؼ 

 َهغٍَْب  ثیـّى ىؼىًظـ ثگیـیؼ. فیـتٌلل عْػ ؿا  ثـ ؿیتن تٌلل توـکق کٌیؼ. یی ثؼؼ اف لضظ 

 ُْا ؿا. فكیـ ؿا ْٓیلتـ مبفیؼ ّ اًتظبؿثبىیؼ تب ىِین عْػ ثَ عْػ آیؼ.

  .ثَ ایٌکَ ثؼى ىوب چَ اصنبمی ػاؿػ تْرَ کٌیؼ. آگبٍ ثبىیؼ کَ پيت ىوب چگًَْ اصنبك هیکٌؼ

 هیکٌؼ. توبكچگًَْ ػؿ چْکی عْػ ًينتَ ایؼ ّ کق پبی ىوب چگًَْ فهیي ؿا 

 فكیـ عْػ ثبىیؼ ، ىِین ّثَْؿت آگبُبًَ هتْرَ تٌلل. 

  اف ٓـین ثیٌی توـکقکٌیؼ. ؿیتن تٌلل ىِین ّ فكیـ ؿا  ثبالی ًلنِبی ػوین، آؿام ّ هٌظن صبال

 تضت ًظـ ثگیـیؼ. ثَ ّهلَ ُبی ثیي ىِین ّ فكیـ تْرَ کٌیؼ.

 يْػ.فكیـ، تَْؿ کٌیؼ کَ توبم تٌو ػْالت اف ثؼى ىوب عبؿد هی ٌُگبم 

  کَ ًویگؾاؿػ ثب توبم ثؼى عْػ تٌلل کٌیؼ: اصنبك هیکٌیؼ اگـ ػؿ صیي تٌلل ػؿ ربیی اف ثؼى هبًؼی

پل ُوبًزب ثوبًیؼ. اگـ اصنبك كيبؿ ػؿ میٌَ هیکٌیؼ تاله کٌیؼ ثـ آى توـکق کٌیؼ. اف ٓـین ایي 

 بؿد ىْػ.اف ثؼى ىوب ع ُبىو  ُیؼ كيبؿ آى ًبصیَ ُوـاٍ ثب ُْایًوطَ تٌلل کٌیؼ ّ اربفٍ ػ

 يِب، ػؿػ ّ اكکبؿ هٌلی اف ثؼى ىوب ثَ یکَ ثؼى ىوب ؿا تـک هیکٌؼ، تيْ تَْؿ کٌیؼ ثب توبم ُْای

 ثیـّى پـّاف هیکٌٌؼ.

  ىِین تَْؿ کٌیؼ کَ اًـژی رؼیؼ ؿا ثب تٌلل عْػ ػاعل هیکٌیؼ. هیتْاًیؼ ایي ارـای ٌُگبهی

 اًـژی ؿا ثگیـیؼ فیـا ىوب ٍبصت آى ُنتیؼ.

 

 

 

 

 

 

 :()راکْتغْى آساهغاصی ػنالت توشیي .2

 ٍعْاُؼ  ؿاصت ثٌيیٌؼ ّ تّْیش ػُیؼ کَ ػؿآؿاهو ػوین كـّ ّّؼیتثغْاُیؼ ػؿ  اف هـارؼَ کٌٌؼ

 کـػى ػْالت عبً ػؿ ثؼى اًزبم هیيْػ.منت ّ ىظ ؿكت. ایي کبؿ ثب آهْفه 

 )اف هتوـکق مبعتي ثبالی تٌلنو ىـّع کٌیؼ. )ثَ توـیي تٌلل هـارؼَ کٌیؼ 

 تٌلل عْػ توـکق کٌؼ. ثـ "ؿا ثجٌؼػ ّ کبهالچيوِب ٌٌؼٍ ثغْاُیؼ کَ اف هـارؼَ ک 

  ّفیـ ؿا ثؼُیؼُؼایبت مپل ثَ ا: 

 .کْىو کٌیؼ کَ اثـُّب ثب عٔ هْی ىوب ػؿ توبك آیؼ، ایي صبلت ؿا  پیيبًی عْػ ؿا چیي ثؼُیؼ

اصنبك ّ مؼی کٌیؼ ایي آؿاهو ؿا ػؿ توبم ثؼى  دّتاسٍ ساحت ؽْیذ .حبًیَ ًگَ ػاؿیؼ 10ثـای 

 انجام سعی کنید تمرین را با هم  ابتدا تمرین را تشریح کنید سپس برای انجام آن هدایت بدهید. سر
 یکجا انجام دهید تا مراجعه کننده احساس نکند که زیر نظارت قرار دارد.

  توضیح دهید که میتواند این تمرین را همه روزه انجام دهد و بعد از مدتی در حاالت مختلف هنگامی
 که نیاز به آرامش دارد میتواند از آن استفاده کند.
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 ُوچٌیي تٌلل عْػ ؿا ػؿ ًتیزَ ایي آؿاهو تضت ٌیؼ ػؿ کزبی ثؼى اصنبك تٌو هیکٌیؼ.ثجیکٌیؼ. 

 اصنبك کٌیؼ:ـیي فیـ اف ُـ یک اف تو ثؼؼؿا  صنیت رنوی ًظـ ثَ ّهتًظـ ثگیـیؼ. 

  دّتاسٍ ساحت ؽْیذ. .ثجٌؼیؼ مغت هضکن حبًیَ 10عْػ ؿا تب ربیی کَ هیتْاًیؼ ثـای چيوِبی 

  ،ؿا هْاؿٍ حبًیَ عْػ  10: گْىَ ُبی ػُي ؿا ثَ ػوت ثکيبًیؼ ّ ثـای االىَ ُبّ  یؿّلجِب

 دّتاسٍ ساحت ؽْیذ. ّثنبفیؼ.

  دّتاسٍ ساحت  ّحبًیَ  10الجتَ ثـای  ؿاهضکن كيبؿ ػُیؼ. ػؿاف کٌیؼ ّ هيتِب ثَ رلْؿا ثبفُّب

 .ؽْیذ

 10ثـای  ثَ پیو ثـاًیؼ،ت ػؿاف کٌیؼ ّ ػیْاؿُبی ؿیـهـیی ؿا ثب توبم هْؿا ثَ ػّ ٓـف  ثبفُّب 

  دّتاسٍ ساحت ؽْیذ ،حبًیَ

  فیؼبىظ ثن تـ ثب افػیبػ ًیـّثیيحبًیَ یب  10. ػْالت رلْی ثبفّ ؿا ثـای کٌیؼهبت آؿًزِب ؿا ّ 

 دّتاسٍ ساحت ؽْیذ.

 ًگَ ػاؿیؼ یب فیبػٍ تـ ثب اكقایو ًیـّ ّ حبًیَ 10ثبال کٌیؼ ثـای  ثَ موت گْىِب ىبًَ ُب ؿا ّ 

 ت ؽْیذ.دّتاسٍ ساح

  کوـ عْػ ؿا  ثبىیؼآؿیؼ. اگـ ػؿصبلت ًينتَ ػؿکوبى اف فهیي یب ثنتـ ثَ ىکل ثبالتـ کوـ عْػ ؿا

دّتاسٍ ساحت  ّ حبًیَ صلع کٌیؼ 10آؿیؼ. ایي صبلت ؿا ثـای ػؿ ّ ثَ ىکل کوبى اف چْکی رؼا کٌیؼ

 ؽْیذ.

 ساحت ؽْیذ. دّتاسٍ ّ کٌیؼىظ هْا  حبًیَ یب ثیيتـ ثب افػیبػ 10ـای ػْالت ىکن ؿا ث 

  ثب افػیبػ هٍْ  حبًیَ یب ثیيتـ 10، ثـای ثب ُوَ هؼؿتكيبؿ ػاػى پبُب ثَ ُوؼیگـ ثب ؿا  پبُبػْالت

 دّتاسٍ ساحت ؽْیذ. کٌیؼ.ىظ 

 یب ثیيتـ ّ حبًیَ 10ثـای  الجتَ ،ثَ ػوت عن کٌیؼثَ موت ثؼى  تب ربیی کَ هیتْاًیؼ ثزلکُب ؿا افپب 

 ذ.دّتاسٍ ساحت ؽْیّ ثب افػیبػ هْا. 

 دّتاسٍ ساحت ؽْیذ. کـػٍ صلوَ ،ثب افػیبػ هْت یب ثیيتـ حبًیَ ّ 10ؿا ثـای پب  اًگيتبى 

  َکٌیؼ. ًلل عْػ ؿا ػؿ ىظ . توبم ػْالت ؿا توـیي ُب ؿا ثب ُن ثَ یکجبؿگی اًزبم ػُیؼاکٌْى ُو

 ػْالت ؿا ثیيتـ هیکٌیؼ ًگَ ػاؿیؼ. تب ربیی کَ هیتْاًیؼ ثَ ُویي صبلت ثبهیتولٌ صبلی کَ 

ّ اصنبك کٌیؼ کَ چگًَْ ثَ امتـعب ثیبّؿیؼ ثوبًیؼ الجتَ ثب افػیبػ هٍْ، ّ مپل ُوَ ػْالت ؿا 

توبم ػْالت ػؿ صبلت امتـعب هـاؿ ػاؿًؼ ّ ثؼى ىوب ؿّی کق فهیي ؿُب ىؼٍ امت، ىبًَ ُبی 

پبییي ُب االىَ . ػُبى عْػ ؿا ثبف کٌیؼ. ّمؼت هیٌوبیؼ کـػٍ ّ اصنبكتوبك ىوب کق فهیي ؿا 

 کيیؼى کٌیؼ. ػؿ ایي صبلت ثبهی ثوبًیؼ ّ اف ایي اصنبك لؾت ثجـیؼ.كبژٍ بػٍ ّ ىـّع ثَ اكت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسید آیا احساس آرامش میکند. پرسان کنید آیا از این تمرین خوشش آمده است، آیا از مراجعه کننده ب

تنش وجود داشته است. از مراجعه کننده بخواهید که در خانه نیز این  شفهمیده است که در کجای بدن

 تمرین را انجام دهد.
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 سّاتو ّ اّماع فشٌُگی، ارتواػی ّ تيي فشدی دس افغاًغتاى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیپاستوٌت فحت سّاًی ّصاست فحت ػاهَ
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 2002-گشّپ کاتل 

 

تبى هیالػی، ؿیبمت ٍضت ؿّاًی ّفاؿت ٍضت ػبهَ روِْؿی امالهی اكـبًن 2008ػؿ عقاى مبل 

ٓی مَ ّؿکيبپ ثَ اتلبم ُن هْاػ  2008-تضت ؿیبمت ػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی ّ اػْبی گـٍّ کبثل 

آهْفىی صبّـ ؿا ثـای صوبیت اف اػؿبم هـاهجت ُبی ؿّاًی ارتوبػی ػؿ هزوْػَ عؼهبت ٍضی امبمی 

 تِیَ ًوْػًؼ. اػْبی ایي گـّپ ػجبؿتٌؼ اف:

 

 (MOPHػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی )

 (EC/MOPHیؼ ػظیوی )ؼػاکتـ م

 (MOPHػاکتـ ثيیـ اصوؼ مـّؿی )

 (HOSAپٌُْیبؿ ػاکتـ ػجؼالْصیؼ ملین )

 (HOSAػاکتـ اهیي هللا اهیـی )

 HOSAػاکتـ كـىتَ هؼیل )

 (AKUػاکتـ میؼ ػطب هللا )

 (HNTPOػاکتـ صلیع هللا كیِ )

 (WFLاصوؼ كـُبػ صجیت )
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 (EC/MOPHگَ هینوِبل )ایٌ

 (WHOػاکتـ ٍلی هللا ًؼیت )

 (medica mondialمْفاًب پبکالؿ )

 (medica mondialصویـا ؿمْل )
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 هنّْل ایي ثنتَ آهْفىی: ػاکتـ كـىتَ هؼیل، ػاکتـ اهیي هللا اهیـی، ایٌگَ هینوبل

 

 



 

 

 



 

 

 همذهَ
 

ؿک ّّؼیت ٍضی ّ ٍضت ؿّاًی هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ّ هـیْبى ثبیؼ هضیٔ ارتوبػی ّ ثَ هٌظْؿ ػ

كـٌُگی ؿا کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ّ هـیْبى ػؿ آى فًؼگی هی کٌٌؼ ّ ُوچٌیي ػولکـػ آًِب ؿا ػؿ ایي 

 هضیٔ هؼًظـ ثگیـین.

کْػکبى پؾیـ هبًٌؼ فًبى ّ  ؿاثطَ ّاّضی هیبى ّّؼیت ٍضت ػوْهی هغٍَْب" ػؿ گـٍّ ُبی آمیت

ُبی گؾىتَ ّ كؼلی،  ّ ػْاهل هضیطی هبًٌؼ عٍَْیبت ؿكتبؿی، ػبػات مٌتی، كـٌُگ ّ احـات رٌگ

  عيًْت ّ ثؼتـ ىؼى هضیٔ ّرْػ ػاؿػ.

ثَ ػٌْاى هيبّؿاى ؿّاًی ارتوبػی ّ ػاکتـاى ٓت ثَ مغتی هیتْاًین ثـ ّّؼیت ثیوبؿاى ّ هـارؼَ 

ایي ػـٍَ ُب هْحـ  ؿا کوک ّ تيْین کٌین تب مؼی کٌٌؼ ػؿ کٌٌؼگبى عْػ تبحیـ ثگؾاؿین. اهب هیتْاًین آًِب

 ّاهغ ىًْؼ.

ػؿ ایي هزوْػَ ػلوی، مْاالتی کَ ػؿ چْکبت ُبی فؿػ ؿًگ )چْکبت ُبی ػّ عطَ( ّرْػ ػاؿًؼ ثَ ىوب 

کوک هی کٌٌؼ تب ؿارغ ثَ ىـایٔ كـٌُگی ارتوبػی فًؼگی عْػتبى كکـ کٌیؼ. رْاة ػاػى ثَ آًِب ثب ػهت ّ 

 ثَ ىوب کوک عْاُؼ کـػ تب هـارؼَ کٌٌؼٍ ّ هـیِ ؿا ثِتـ ػؿک کٌیؼ. تلکـ ػوین
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 تيي فشدی –فشٌُگی  –سّاتو ّ اّماع ارتواػی 
 

می مبل رٌگ، ًباهٌی ّ اكقایو ىـایٔ ػىْاؿ فًؼگی تبحیـ ّاّضی ثـ ؿّی صبلت ؿّاًی اكـاػ ػاىتَ 

ّ اػْبی كبهیل مجت كوـ ّ امت. توـیجب" ُوَ ثَ ًضْی عيًْت ؿا تزـثَ کـػٍ اًؼ. اف ػمت ػاػى ػاؿایی 

هِبرـت ُب ىؼ. ػْػت کٌٌؼٍ گبى اكـبى ثؼؼ اف چٌؼیي مبل فًؼگی ػؿ ًظبم ُبی اؿفىی هتلبّت، ثـای 

هغٍَْب" ػؿ ًْاصی ؿّمتبیی هيکالت ػاؿًؼ. ثَ ْٓؿ هخبل اؿفىِبی  مبفگبؿی هزؼػ ثب كـٌُگ اكـبًی

بهیل اؿلت اف ثیي ؿكتَ امت. مَ هیلیْى عبًْاػٍ ُبی گنتـػٍ ثَ ػلیل هِبرـت ّ اف ػمت ػاػى اػْبی ك

اكـبى ػؿ فهبى هِبرـت ثَ ایـاى، پبکنتبى ّ کيْؿُبی ػیگـ ػؿ هؼـُ ًظبم ُبی اؿفىی ػیگـ ثْػٍ اًؼ. 

تْهؼبت ّ ًگـه ُبی ایيبى ػؿ ْٓل فهبى هِبرـت تـییـ کـػٍ ّ تاله ثـای مبفگبؿی هزؼػ ثب ؿمن ّ 

 كـٌُگ اكـبًی هیتْاًؼ ثبػج هٌبفػبت ىْػ.

اهبکي پـ اف عبٓـات اف ثیي ؿكتَ اًؼ ّ ثَ ػلیل احـگؾاؿی ػًیبی ؿـة اف ٓـین ؿمبًَ ُب ّ ربهؼَ ثیي 

الوللی اؿفىِب ػگـگْى ىؼٍ اًؼ. ُوقهبى ثب تـییـ اؿفىِب ًوو هـػاى ّ فًبى ًیق تـییـ هیکٌؼ. توبم ایي 

یت كـٌُگی ّ ارتوبػی هّْْػبت امبمی ظـكیت عبٍی ؿا ثـای ایزبػ هٌبفػَ ػؿ عْػ ػاؿا ُنتٌؼ. ُْ

 ػؿُن ىکنتَ ىؼٍ امت، كـّیبت امبمی ػؿ هْؿػ فًؼگی ػیگـ کبؿآیی ًؼاؿًؼ )تـییـ اؿفىِب(.

ثـػالٍّ ػْاهل كْم الؾکـ، كوـ ّ ػؼم ػمتـمی ثَ تضَیالت ػؿ فهبى ٓبلجبى ّ ُوچٌیي اهـّف ػْاهل 

 یق ىؼٍ اًؼ. هضؼّػ کٌٌؼۀ ثِجْػ ّّؼیت ؿّاًی ارتوبػی ُنتٌؼ ّ مجت پـیيبًی فیبػی ً

 

I. ّمؼيت ارتواػی ّ سّاًی دس افغاًغتاى: 

 ُـ ىغٌ رق یک ًظبم ارتوبػی ثقؿگ ثْػٍ ّ تضت تبحیـ آى هیجبىؼ. 

  :َربهؼَ هتـهی –ربهؼَ مٌتی راهؼ 

 :ٍعبًْاػٍ ثنتَ –عبًْاػٍ گنتـه یبكتَ  خاًْاد 

 

 

 

 :ُـ ىغٌ ّاثنتَ ّ تبحیـپؾیـ امت اف 

 ّّؼیت اهتَبػی عْػ 

 ّّؼیت ٍضی عْػ 

 ّّؼیت ؿّاًی عْػ 

 تبؿیغچَ ىغَی عْػ 

 هٌبثغ عْػ 

 

 

 

 

 :ؽیال" لنت اػـاّی کَ ػؿ ًقػ هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ػؿیبكت ىؼٍ امت، ؽکـ هیگـػػ 

  ثَ ىبک ؿكتي 

فری خانوادۀ تانرا توضیح دهید و سعی کنید بفهمید که چگونه این دنیاهای در گروه سه نهلطفا"تمدین:ه

 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 :تمدین

 داشته طوری که تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده باشد؟ نقش عمده ای 
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 مـػؿػی 

  ثی عْاثی 

 ػَجبًیت ّ ثؼعْیی 

  ًباهیؼی 

 پـعبىگـی 

  اصنبك ثیچبؿٍ گی ّ ػؿهبًؼٍ گی 

 ىک ّ ثؼگوبًی 

 

 

 

 

 

 ْاهل كـٌُگی ػاىتَ ثبىؼ:ؿًذ ُبی هـػم هیتْاًؼ ػ 

 احشات هغتمين ّ غيشهغتمين رٌگ (1

 هحذّدیت ُای ًاؽی اص سعْم (2

 افػّاد ارجبؿی، ػؼم ؿػبیت آفاػی كـػی هـػ ّ فى 

 لشتاًی لشاسگشفتي (3

  هـثبًی هـاؿگـكتي صبلتی امت کَ ػؿ آى ىغٌ اصنبك هیکٌؼ کَ هـثبًی ىؼٍ امت. ایي هّْْع

بلت ثَْؿت اصنبك تبحیـًؼاىتي ثبالی آیٌؼٍ ّ فًؼگی ُویيَ ّاّش ًینت. ػؿ اکخـ هْاهغ ایي ص

 عْػ هيبُؼٍ هی ىْػ.

  اتلبهبت ّاهؼی ػؿ مبلِبی اعیـ، ىـایٔ مغت فًؼگی ّ رٌجَ هضؼّػ کٌٌؼٍ ربهؼَ ّ ػٌؼٌبت ثبػج

 ىؼٍ تب ثنیبؿی اف هـػم ػؿ اكـبًنتبى اصنبك هـثبًی ىؼى ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ. 

 

 

 

 :اسصؽِا ّػٌؼٌات دس راهؼَ افغاًی

 

 

 

 

  ػؿ چٌیي ػّؿٍ ُبی ًباهٌی یب اًتوبلی توبیل ثـای ثـگيت ثَ اؿفىِبی مٌتی ّ هضبكظَ کبؿاًَ فیبػتـ

 هیيْػ فیـا صؼاهل آى اؿفىِب ػؿ گؾىتَ ُب کبؿآیی ػاىتَ اًؼ ّ ثؼْی گـایو ُب ؿا تبهیي کـػٍ اًؼ. 

 ی ثـ ىـایٔ ػىْاؿ ثٌبثـایي هِن امت کَ ؿارغ ثَ ایي اؿفىِب ٍضجت کٌین ّ ُوچٌیي ًگبٍ ػهیو

 اصتوبلی کَ هوکي امت هـػم ثَ آى ػچبؿ ىًْؼ ثیٌؼافین.

  ّ اف ٓـف ػیگـ آى اؿفىِبی كـٌُگی ؿا هیتْاى ثَ ػٌْاى هٌجغ ثقؿگی ػؿ ًظـ گـكت ّ یبػآّؿی

 تّْیش هزؼػ آًِب هیتْاًؼ ثَ ثبفیبثی هؼٌبی فًؼگی ػؿ اىغبٍیکَ ؿًذ هیجـًؼ هلیؼ ثبىٌؼ.

 

هتمدین:

  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.ای کوچک در گروه ه لطفا"تمدین:ه

 

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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 ّ فشٌُگی راهؼَ افغاًی:اسصؽِای ػوذٍ ارتواػی 

 .ایي اؿفىِب ثَ ؿمْم ّ ػیي ربهؼَ اكـبًی اؿتجبٓ ػاؿًؼ 

  َایي اؿفىِب ثَ گؾىتَ ُب تؼلن هیگیـًؼ ّ ؽؿیؼَ ٓـف تلکـ، اصنبمبت، ثیٌو صوبین ّ ٓـف تـثی

 اّالػُب هيغٌ هیيًْؼ.

  كؼلی ربهؼَ تؼـیق ّ ایي اؿفىِب تْمٔ اکخـیت هـػم ػؿ ربهؼَ پؾیـكتَ ىؼٍ اًؼ ّ ثب تْرَ ثَ ًیبفُبی

 تؼییي ىؼٍ اًؼ.

 

 

 

 

 

 

 تغييش اسصؽِا دس صهاى تحْل:

 .ایي تضْل هیتْاًؼ یک تضْل روؼی یب تـییـ ػؿ ربهؼَ ثبىؼ 

  ٓثَ ْٓؿ هخبل تضْل یک ربهؼَ مٌتی ثَ یک ربهؼَ هؼؿى، چیقی کَ ُن اکٌْى ػؿ ثؼْی ًوب

 اكـبًنتبى هيبُؼٍ هی کٌین.

 ًؼگی كـػی یب كبهیلی ثبىؼ: افػّاد، تْلؼ اّلیي كـفًؼ، اف ػمت ػاػى ایي تضْل هیتْاًؼ یک تضْل ػؿ ف

 اػْبی كبهیل، اكقایو كوـ ّؿیـٍ.

 

 

 

 

 

 :تؼنی اص اسصؽِای راهؼَ افغاًی کَ ُوَ دس آى عِين اًذ

 :هؾُجی ثْػى 

 )اصنبك هنّْلیت ػؿ ثـاثـ ربهؼَ )فکبت ّ ػيـ 

 ًظبم اعالهی هْی ّ هضکن 

 هٌجغ اهیؼ 

 گیهؼٌی ػاػى ثَ فًؼ 

 )كـّتٌی )ثب صیب ثْػى 

 ىزبع ثْػى 

 :هضتـم ّ ثب ػقت ثْػى ّ اصتـام ّ ػقت هبیل ىؼى ثَ ػیگـاى 

 .ػاىتي عبًْاػٍ ثقؿگ کَ یکؼیگـ ؿا صوبیت هیکٌٌؼ ّ ُوگی ثـای ثوب عْػ تاله هیکٌٌؼ 

 ًگِؼاؿی هنبیل كبهیلی ػؿ هیبى كبهیل: هّْْع ؿافػاؿی 

  صلبظت كبهیل اف ثی آثـّیی ّ ؿمْایی 

 اف عبًَ، فهیي ػكبع 

ه:هتمدین

  شناسید ترتیب کنید. که می راجامعه افغانی 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؟

هتمدین:

 .آیا مراحلی از تحول را در زندگی خود یا فامیل تان تجربه کرده اید؟ لطفا" آنها را نام بگیرید 
  کرده است؟ به طور مثال با  تحول یا بعد از آن ارزشهای شما تغییر جریان اینگونهآیا در

 لیت جدید بعد از ازدواج یا بعد از پدر یا مادر شدن؟وومس
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  اصتـام ثَ عبًن ُب، هـاهجت اف آًِب، هِیب کـػى ّـّؿیبت ایيبى 

 اصتـام ثَ صوْم آلبل ّ كـاُن کـػى اهکبًبت تضَیل ثـای آًِب 

 م کٌیؼ تب ىوب ؿا اصتـام کٌٌؼ" ااصتـام ثَ ػیگـاى: "ثَ ػیگـاى اصتـ 

 اصتـام کـػى ثَ کالًنبالى، هؼلویي، ّالؼیي، هِوبًِب 

 ثَ گلتَ ُبی کالًنبالى ثؼّى هطغ کـػى صـف ُبی ىبى گْه ػاػى 

 .اینتبػى ػؿ ثـاثـ كـػ کالى مبل کَ ػاعل اتبم هیيْػ 

 .اثتؼا ثب اكـاػ کالى مبل اصْالپـمی کـػى 

 .ؿاٍ ؿكتي ػؿ ػوت کالًنبالى ًَ ػؿ رلْ آًِب 

 هِوبى ًْافی 

 .اؿد ّ اصتـام گؾاىتي ثَ هِوبى، كـاُن کـػى ُـچَ هِوبى ًیبف ػاؿػ 

 .ًيبى ًؼاػى عين ّ اصنبمبت هٌلی ػؿ ثـاثـ هِوبى 

  اكـبًِب ُـگق اف هِوبى ًوی عْاٌُؼ کَ عبًَ آًِب ؿا تـک کٌؼ یب ثَ عبًَ آًِب ًیبیؼ، صتی اگـ آًِب

ثنیبؿ هَـّف ّ یب پْل ثنیبؿ کن ُن ػاىتَ ثبىٌؼ. صتی ػىوي صن ػاؿػ کَ هَّْى ثبىؼ اگـ ایي 

 توبّب ؿا کٌؼ.

 

  

 

 

 

 

 

 

 تاتْ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثیيتـ تبثُْب ػؿ ربهؼَ اكـبًی هـثْٓ ثَ اؿتجبٓبت هـػ ّ فى هیيْػ 

 اف ػمت ػاػى ثکبؿت 

 تزبّفرٌنی 

 مْامتلبػٍ رٌنی 

 ٓالم 

ه:تمدین

 زندگی  شرح دهید و آنرا بادگی 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؟  افغان ها

 با زنده گی مدرن دچار مشکل شده باشند؟ را دیده اید که در مواجه شدنانی آیا 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

جامعه ارتباط دارند. کنترول اجتماعی در مورد تابوها بسیار قاطع است.  به مهمترین ارزشهای یک

تابوها به مطالب ممنوعه مربوط می شوند که خطرناک هستند. تخلف از تابوها نتایج بسیار جدی برای 

 شخص دارد و باعث شرمندگی میگردد.

 

 یه کنید که در جامعه افغانی وجود دارند تهرا  لطفا" لیست بعضی تابوهایتمدین:
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 صبهلگی ثؼّى ًکبس هبًًْی ّ ىـػی 

 فًب ثب هضبؿم 

 ُوزٌل گـایی 

 

 :ؽشم

 

 

 

 

 

 

 ىْػ. ىـم هیتْاًؼ هنتول اف تزـثَ ّ ثـػاىت كـػ اف مْی ػیگـاى ثبالی ّی تضویل 

  ،َىـم ىبهل صویـ ىؼى ػؿ هضْـػبم ًیق هیيْػ چـا کَ ثَ اؿفىِب، اٍْل ّ ًْؿهِبی امبمی ربهؼ

 كبهیل ّ یب هْم ٍؼهَ هیـمبًؼ. 

 

 

 

 

 

 

  َػؿ ایٌزب ثؼْی اف ػْاهل ىـم ؿا ًبم هی ثـین کَ پـیيبًی فیبػی ؿا ثـای هـػم ایزبػ هیکٌؼ ّ ث

 اكنـػگی ّ ىکبیبت رنوی هی ىًْؼ.ٍْؿت تؼؿیزی هٌزـ ثَ ثـّف اػـاُ امتـك ّ 

 تزبّف اف تبثُْب 

 كوـ 

 تزبّف افاٍْل ػیٌی 

 چين پْىی اف اؿفىِبی كـٌُگی 

  ٍهیْػات ثیو اف صؼ ػؿ عبًْاػ 

 ػؼم اصتـام اف مْی ػیگـاى )ثی اصتـاهی ثَ هوبم ّ هـتجَ( ّ یب ػؿ ػاعل كبهیل 

 هؼیْثیت 

 هْؿػ تزبّفرٌنی هـاؿ گـكتي 

 گـكتبؿ ىؼى ػؿ کبؿ رٌبیی 

  اف ػمت ػاػى کٌتـّل )ػؿ یک صبػحَ تـّهبتیک، ػؿ فًؼاى، ػؿ تضت ىکٌزَ یب ثَ ػٌْاى ػْاهت

 ایي تزـثیبت اف ٓـین اػـاُ تضـیک هقیؼ(

  ّ هبػؿ ًجْػى ثَ ثـآّؿػٍ ًوْػى ّظبیق ّ تْهؼبت كبهیل هغٍَْب" ًنجت ثَ ُونـ، آلبل

 ّالؼیي

 

شرم احساس خجالت، بی آبرویی، بی احترامی، رسوایی و بی کفایتی است. این احساس بطور خودکار 

را مختل می کند و یا زمانی که به ارزشهای اساسی  اصولزمانی که شخص از تابوها تخطی می کند یا 

د ارزشها و نورمهای که فر احساس شرم به دلیلی تبارز می کندجامعه صدمه می رساند پدید می آید. 

اساسی جامعه را درونی ساخته و همچنین می داند که دیگران در مورد او چه فکر می کنند و چه خواهند 

 گفت.
 

هتمدین:

 را که میشناسید و یا از خود را توضیح دهید. یلطفا" تجربه شرم آور شخص 
 یشود به یاد آورده و را که مربوط به تابو و شرم م لطفا" یک تجربه از خودتان یا شخص دیگر

به حالت عادی دوباره اوضاع  ه این نکته توجه کنید که چگونهدر مورد آن فکر کنید. همچنین ب
 .نمود گشترب
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 :اتشاص ؽشم دس راهؼَ افغاًی

  چين ػّعتي، عپ ىؼى ٍؼا، كـاؿ کـػى، روغ ىؼى ثؼى، لـفیؼى، ًؼاىتي مـط ىؼى ؿّی، ثَ فهیي

 مغٌی ثـای گلتي، لکٌت فثبى.

  هتِن کـػى اكـاػ ثب اللبظی چْى: "تْ ثَ ٓـین ىـم آّؿی ؿكتبؿ هی کٌی" یب " گنتبط امتی" ثبالی

كـػ اف  ػقت ًلل ىغٌ ىؼیؼا" احـ هیگؾاؿػ. ُوچٌیي ایي هْؿػ فهبًی هی تْاًؼ اتلبم ثیبكتؼ کَ

فًؼگی، ػوبیؼ ّ آؿفُّبیو ٍضجت هی کٌؼ فیـا ایي ثَ هؼٌی اصتـام ًکـػى ثَ هکللیت ُبی عبًْاػگی 

 امت. 

 

 

 

 :فػى، لت ّ کْة عبًن ُب ّ اكـاػ ًبتْاى ّ اػْبی كبهیل، تؼْیِ فًبى )ثؼل کـػى(،  ثـای هخبل

 هزجْؿ کـػى آًِب ثَ افػّاد، افػّاد آلبل.

 :اكـاػ رْاى ػبىن هی ىًْؼ ّ اػْبی كبهیل اف ایي هّْْع عجـ هیيًْؼ فهبًی ک هخبل ُبی ػیگـ َ

اؿلت ػـّمی كـػ ؿا ُوـاٍ کل ػیگـی ؿّثـاٍ هی کٌٌؼ )افػّاد ارجبؿی( ّ ػؿ هْاؿػ ثؼتـ صتی کل 

ؿا هی کيٌؼ. ثَ ٍْؿت ػوْم هی تْاًین ثگْیین اػوبل عيًْت آهیق ػؿ ظبُـ ثـای ػّثبؿٍ ثؼمت 

 ل امتلبػٍ هی ىًْؼ.آّؿػى ػقت ّ ّهبؿ كبهی

 

 :ػضت ّ ًاهْط

  ّ ػقت ّ ًبهْك هنتویوب" ثَ ىـم هـثْٓ هی ىْػ چـا کَ ىـم هْرت ٍؼهَ ؿمبًؼى ثَ ػقت

 ًبهْك كـػ هیيْػ. 

 :َػقت ىغٌ ثنتگی ػاؿػ ث 

 ػؿرۀ تضَیل 

  هْهق ارتوبػی 

 هؾُجی ثْػى 

 پیـّی اف اؿفىِب ّ ًْؿهِبی كـٌُگی ّ مٌتی 

  ٍىِـت عْة عبًْاػ 

 

 

 

 

 

 

َ: یک عبًن ثیٍْ کَ چِبؿ كـفًؼ ػاؿػ ثؼؼ اف هـگ ىُْـه ػؿ یک هکتت ثَ صیج عؼهَ کبؿ هْی .1

هیکٌؼ ّ اف ایي ٓـین كـفًؼاى عْػ ؿا صوبیَ هیٌوبیؼ، اهب ثَ ْٓؿ هبثل هالصظۀ اف هـامن ّ هضبكل 

ٍ گی كبهیلی ثَ ػّؿ ًگَ ػاىتَ ىؼٍ فیـا آًِب ثَ ػلت ایٌکَ اّ كویـ امت اف عْامتي اّ اصنبك ىـهٌؼ

 هیکٌٌؼ.

 ناامیدانه برای بازیابی زندگی نورمال  خشونت را تالش خشونت میشود. می توان شرم اکثرا" موجب
 حساب کرد.

 تمدین:

 "مورد خانواده یا فردی بیابید که شرم و ناموس موجب بروز در گروه های کوچک مثالی در  لطفا
 یک حادثه خشونت آمیز شده باشد و در مورد آن بحث کنید. 

 "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 عبًَ ثیـّى ًوی ؿّػ ّ هطلوب" اف ربهؼَ هٌقّی ىؼٍ امت.  3ػعتـ ّ  4هْیَ: پؼؿی ػاؿای  .2

ػؿ عبًْاػٍ ثیي فى ّ ىُْـ اکخـا" هيبرـٍ ٍْؿت هیگیـػ، ػلت ایي هيبرـات اف ایي هـاؿ امت کَ 

گبؿی آهؼًؼ ّالؼیي یکی اف ػعتـاى ّی ػبىن پنـ ُونبیَ گـػیؼ، فهبًی کَ عبًْاػٍ پنـ ثَ عْامت

 ػعتـ عْامتگبؿی ؿا ؿػ کـػًؼ. ػعتـ اف عبًَ كـاؿ کـػ.

هْیَ: پنـی اف عبًَ هوؼاؿی پْل ؿا کَ اف هِوبى ایيبى ثْػ ػفػیؼ ّ كـاؿ کـػ. پؼؿ اّ ؿا ػًجبل کـػ  .3

ّ پْل ؿا ثَ هِوبى ثـگيتبًؼ. پؼؿکالى ىـّع ثَ گلتي ایي ػامتبى ثَ ػیگـاى کـػ، اکٌْى پؼؿ ّ 

 ُویيَ ػػْا ػاؿًؼ.  پؼؿکالى

هْیَ: یک پیلْت مبثوَ اف اكنـػگی ؿًذ هیجـػ. ػؿ ّهت ٓبلجبى فهبًی کَ اّ ػؿ هـامن ػـّمی  .4

عْاُـفاػٍ اه هيـْل ؿهَیؼى ثْػ ٓبلجبى ػاعل ىؼًؼ ّ ػمتگیـه کـػًؼ. ثؼؼ اف میبٍ کـػى 

 فػٍ ىؼ.  ٍْؿتو اّ ؿا ػؿ هْتـ ثَ ػّؿ کبثل گيتبًؼًؼ. اّ ُوچٌیي ثَ فًؼاى ؿكت ّ ىالم

هْیَ:یک عبًن رْاى تْمٔ ُونـه پل اف اّلیي ىت ػـّمی ٓالم ػاػٍ ىؼ چـا کَ اّ پل افاّلیي  .5

 هوبؿثت عًْـیقی ًؼاىت. 

 

II. استثاه هياى دیي ّ ػٌؼٌات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اصدّاد ارثاسی

  ّ ٍپل اف ًظـ امالم ُـ فّد رْاًی )ػعتـ ّ پنـ( کَ هَؼ افػّاد ػاؿًؼ ثبیؼ ثب یکؼیگـ هالهبت کـػ

 اف ٍضجت تَوین ثگیـًؼ کَ هی عْاٌُؼ افػّاد کٌٌؼ یب عیـ. 

  .امالم ثَ ػعتـاى اربفٍ ػاػٍ امت تب اصنبمبت ّ ػوبیؼ عْیو ؿا ػؿ هْؿػ افػّاد ثیبى کٌٌؼ 

  هتبملبًَ ایي اٍْل اکخـا" ػؿ اكـبًنتبى ػولی ًویيْػ: ػؿػُْ یک ػعتـ اف اظِبؿ ایٌکَ ثَ هـػی

 هی کٌؼ ّ صتی ًظـ اّ ػؿ هْؿػ افػّاد پـمیؼٍ ًوی ىْػ. ػالهَ هٌؼ ًینت اصنبك ىـم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصولاسالمی و  اصولت مردم از تمام از آنجا که افغانستان یک کشور اسالمی و فرهنگی )سنتی( اس

 اسالمی اخذ نشده اند، اصولفرهنگی از  اصولفرهنگی اطاعت می کنند. اما قابل ذکر است که تمام 

از ارزش های جامعه افغانی منشا گرفته اند اما به عنوان یک مشاور باید بتوانید  اصولبعضی از این 

فرهنگی  اصول. چرا که بعضی اوقات بعضی از فرهنگی و اسالمی را از یکدیگر فرق دهید اصول

 اصولاینها  که مردم به این عقیده اند زیرانیستند و حتی باعث رنج بردن مردم می شوند.  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  اصولوند بیشتربعضی از مواردی که اسالمی فرض میش

ل شدن بین شریعت و موارد سنتی از اهمیت باالیی برخوردار است. به دلیل اینکه رفتار خشونت آمیز قای

 مربوط به اسالم نمی باشد.
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III. )ػمایذ ّاتغتَ تَ سعْم )ػٌؼٌات: 

 :رٌيات

 

 

 

  :پل اكـاػ ثبیؼ هـاهت ثبىٌؼ ّ اف آًِب ػّؿی کٌٌؼ.رٌيات اکخشا" تخشیثکاس پٌذاؽتَ هيؾْد 

 ی هیکٌٌؼ.ري ُب ػؿ عـاثَ ُب، ًقػیک آة، تيٌبة ُب، ربُبی تبؿیک ّ هجـمتبى فًؼگ 

  ّ تٌِب ػؿ ىت ظبُـ هی ىًْؼ. ؿكتي ثَ چٌیي اهبکي، عطـ آمیت تْمٔ رٌیبت ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿػ

 صتی هوکي امت ري ّاؿػ ثؼى هـػم ىْػ.

 هیتْاًؼ اًنبى ؿا اف ربػّی رٌیبت هضبكظت کٌؼ، ُویٌطْؿ ًوـٍ ّ ػیگـ كلقات. تؼْیز 

 ى ؿا اف رٌیبت هضبكظت هی کٌؼ. هـائت هـآى ػؿ فهبى گؾىتي اف چٌیي ربُبی عطـًبک اًنب 

  .تؼنی اّلات رٌيات اص اًغاًِا حوایت هی کٌٌذ 

 

 

 

 

 

 

 

 لنيَ:  

  فًی کَ ػؿعبًْاػٍ هْهق ثؼی ػاؿػ )افػّاد ارجبؿی، لت ّ کْة اف ربًت پؼؿ ىُْـ، صوبیَ کن

اف ربًت كبهیل ّ ىُْـ( ىـّع ثَ ٍضجت ثب رٌیبت کـػ. رٌیبت ػایوب" ثَ اّ هیگلتٌؼ اّ فى 

 ْثی امت ّ فًؼگی عْثی عْاُؼ ػاىت. ع

 :ُوَ ػؿ كبهیل ثب اّ ثَ ٓـیوَ ثؼی ؿكتبؿ  ثَ ایي هّْْع هی تْاًین ثَ ػٌْاى یک هٌجغ ًگبٍ کٌین

هیکـػًؼ. اهب هؼؿتِبی ىلبثغو عْػ اّ، ثبّؿُب ّ ػوبیؼ هخجت اّ ؿا ػؿ رٌجَ هخجت یک ري 

 ؼ کَ فى عْثی امت. كـاكگٌی هیکٌؼ کَ اّ ؿا پيتیجبًی هیکٌؼ ّ ثَ اّ هی گْی

  ّاّ ُوچٌیي ػیؼٍ ثْػ کَ ري یک کلي ملیؼ ّ هـآى ثـای پؼؿ ىُْـه آّؿػٍ ثْػ. هطویٌب" ا

اصنبك عين ّ پـعبىگـی فیبػی ًنجت ثَ پؼؿ ىُْـه ػاىت کَ ثب اّ ؿّیَ ثنیبؿ عـاة 

 هیکـػ اهب رـات ًویکـػ آى اصنبمبت ؿا ثـّف ػُؼ.

  ثَ ایي تَْؿ کَ پؼؿ ىُْـه عْاُؼ  ؿا اظِبؿ هیٌوْػ:پل ثب كـاكگٌی رٌیبت، ایي پـعبىگـی

 هـػ.

 

 

 

 

 

 

اما وجود  اند در ارتباطبسیار قدرتمندی هستند که به دنیای انسانها  مخلوقباور بر این است که جنیات 

 میباشند. یخارجی ندارند. آنها از آتش بدون دود ساخته شده اند و نیز تابع قوانین قرآن

 !بدون زیر سوال بردن موجودیت جنیات، آنها را از نظر روان شناسی بررسی می کنیم 
 دی را برای بعضی از بیماران جنیات حکم وسیله ای را دارند که توسط آنها می توانند افکار و عقای

مربوط به تابوها و  ن آنها نیستند. این افکار معموال"بیان 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 (

هکتههمهم!ه

  در چنین مواردی که می توانیم یک رابطه منطقی برای فرافگنی بیمار پیدا کنیم، این فرافگنی از
ه(.م را مقایسه کنیدسکیزوفرینیا نمی باشند! )مشابهت عالیم یعال
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 :تيواسیِای سّاًی هشتْه تَ رٌيات

 :عَ ًْع اختالل هشتْه تَ رٌيات ّرْد داسد 

هَیجت فػٍ ىؼى تْمٔ رٌیبت )ري فػٍ گی(: توبك هنتوین ثب رٌیبت کَ ثبػج كلذ ىؼى ّ صولَ  (1

 هیيْػ.

 تضت مبیَ یک ري آهؼى (2

 ثَ ثؼىّاؿػ ىؼى رٌیبت  (3

 :تضت مبیَ رٌیبت ؿكتي هٌزـ ثَ هيکالت فیـ هیيْػ 

 ًبؿاصتی ّ گـیَ هؼاّم آلبل (1

 تـییـات ؿكتبؿی (2

 ثیوبؿیِبی رنوی هبًٌؼ عًْـیقی هِجل (3

 مؤ رٌیي پی ػؿ پی ثؼّى ػلیل (4

 

 :دس استثاه تا هؾاّسٍ

 

 

 

 

 

 :)ًظش کشدى( چؾن صدى

 

 

 

  ربػّکٌٌؼٍ اىغبً امت کَ ثـای ػیگـاى اکخـا" ًگبٍ عیـٍ اف هَؼ ّ ؿـُ ًینت ثلکَ چيوِبی

 ثؼثغتی ثبؿ هی آّؿػ.

 .اکخـا" ایي کبؿ ؿا ثَ ؿىک ّ صنبػت ؿثٔ هی ػٌُؼ 

  چين فػى هیتْاًؼ ثَ اكـاػ ثبلؾ، آلبل، هْاىی ّ عبًَ ُب آمیت ثـمبًؼ اهب آمیت رؼی هتْرَ ًْفاػاى

هـاؿ هی گیـًؼ ّ ایي مجت  ّ آلبل امت. چـا کَ اؿلت آًِب تْمٔ فًبى ثی اّالػ ػیگـ هْؿػ لطق

 صنبػت ّ چين فػى تْمٔ آًبى هی ىْػ.

  َهؼوْال" صبػحَ تـاكیکی یب ثالُبی ًبگِبًی هخل كـّؿیغتي ػیْاؿ، ثیوبؿیِبی ؿیـهٌتظـٍ هـثْٓ ث

 چين فػى هی ىًْؼ.

 :هضبكظت کـػى ػؿ ثـاثـ چين فػى 

 وکي امت چين فػٍ ىؼٍ ػّػ ثؼْی هْاػ عيک )املٌؼ(: ػّػ ؿا ػؿ آـاف کنبًی هی ثـًؼ کَ ه

 ثبىٌؼ ّ ُوقهبى اىؼبؿی ؿا هی عْاًٌؼ.

  ٌٌؼکهیهزیؼ ؿا تالّت هالُب هـآى 

 ٌربػُّبی )تؼْیؾ( هيغ 

 

 

  به افرادی که از مشکالت روانی رنج می برند تاپه زده نشود و یا به دلیل اینکه  تااین نکته مهم است
خانواده شرم آور است در جایی زندانی نشوند و یا به دلیل ارتباط با جنیات خطرناک محسوب  برای

 نشوند.
 توسط درک و حمایت بیمار و خانواده او سریعتر و بهتر پیش می رود.هپروسه تداوی 

 

دن عقیدۀ است که نگاه خیره بعضی از مردم نتایج خطرناکی دارد و میتواند به دیگران آسیب نظرکر

 رساند!ب
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 :عایَ

 

  

 .ًؼؿتب" ثَ ىکل هخجت ػؿ ًظـ گـكتَ هیيْػ 

 :ػؿ ربهؼَ اكـبًی ثَ اػتوبػ هـػم مَ ًْع مبیَ ّرْػ ػاؿػ 

 پاک (1

 گی ػبلی، اعالم عْة ّ ثغت عْة ػؿ فًؼگی ػاؿػ.مبیَ پبک ثَ کنی ؿثٔ ػاػٍ هی ىْػ کَ فًؼ 

 .ثـ امبك ػویؼٍ ػبم، ایي ىغٌ ػؿ فیـ مبیَ عْة یک ىغٌ پـُیقکبؿ فًؼگی هی کٌؼ 

  گلتَ ػیگـ ایي امت کَ یک ىغٌ عْة تضت مبیَ پبک پؼؿه کالى ىؼٍ امت. مبیَ چٌیي

 ىغَی هخجت پٌؼاىتَ هی ىْػ.

 ػ پـُیقکبؿ امت.ایي تيْیوی ثـای ٓبلت ىؼى ُوـاُی ثب اكـا 

  عایَ ًاپاک (2

  مبیَ ًبپبک ثَ مبیَ اؿّاس ؿثٔ ػاػٍ هی ىْػ. ُوچٌیي گلتَ هی تْاًین کَ مبیَ ًبپبک تبحیـ هـػهبى

 اعالم ّؼیق امت. ػاؿای

  هخال" اگـ ىغٌ ثؼ میـتی ثَ عبًَ ُبی کَ ًْفاػ ػاؿًؼ ثـّػ ّ پل اف هؼتی ًْفاػ ػچبؿ هيکل

 َ مبیَ ًبپبک ثَ ٓلل اكتبػٍ امت.رنوی یب ؿّاًی ىْػ گلتَ هی ىْػ ک

 عایَ رٌيات )تخؼ هشتْه تَ رٌيات سا هطالؼَ کٌيذ( (3

 

 :دس استثاه تا هؾاّسٍ

 

 

 

 

 
 

 :ػمایذ هختلف دیگش

 :ػؿ اؿتجبٓ ثب فًبى 

 .فًبى ّ ػعتـاى ثبیؼ اثتؼا آبػت پؼؿ، مپل ثـاػؿ کالى ّ ثؼؼا" ثـاػؿاى ػیگـ ؿا ثکٌٌؼ 

  ّ ًبتْاى ُنتٌؼ.فًبى ػؿ هْاظجت اف عْػ ّؼیق 

 .فًبى ثب هـػاى ثـاثـ ًینتٌؼ: مِن اؿث فى ًَق مِن هـػ امت 

 .عْػ فًبى ػویؼٍ ػاؿًؼ کَ ثب هـػاى ثـاثـ ًینتٌؼ 

 .ػبػت هبُبًَ ًيبًَ ّؼق عبًن ُب امت 

 :ػؿ اؿتجبٓ ثب هـػاى 

 هـػاى گـیَ ًویکٌٌؼ 

 

 

 

 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 داریدهتمدین:

 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.

  ی در ایجاد تغییر ان( احساس عجز و ناتو)نظر شدن چشم بد به علتخطر زمانی است که شخص
 " تسلیم آن عقاید می شود و همه چیز بدتر خواهد شد.کامال، میکند
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 :)مٌتی( تؼاّی ػٌؼٌْی

 

 

 

 

 ّهبػؿ امت تب ًیـّی ػؿهبى کٌٌؼٍ ػؿًّی اكـاػ ؿا ثـاًگیقػ. اف آًزب کَ هـػم ثَ اّ ثبّؿ ػاؿًؼ ا 

 :ػؿ ایٌزب چٌؼ هخبل ّرْػ ػاؿػ 

 مْفاًؼى هْاػ ّ مبعتي ػّا اف عبکنتـ آى 

 ًْىتي کبؿؾُب، مبعتي تؼْیؾ ّ آّیغتي ثَ گـػى 

 ًْىتي ثـ کبؿؾ، اًؼاعتي آى ػؿ آة ّ ًْىیؼى آة 

 ًْىتي ثـ کبؿؾ ّ هـاؿ ػاػى آى ػؿ فیـ فثبى 

 کـػى پـُیق 

  ػامتبى: هال چٌؼ پـًؼٍ ػاؿػ. ػمتِبیو ؿا ثَ ُن هی فًؼ ّ پـًؼٍ ُب پـّاف هی کٌٌؼ. مپل هی

 گْیؼ: "ثجیٌیؼ، ثـای هْحـ ثْػى ثَ ػّ ػمت ًیبف امت."

 .لت ّ کْة رٌیبت تغـیت کبؿ تْمٔ ىالم ّ کوـثٌؼ 

  کٌؼ. مپل ثب ٍضجت کـػى ثب رٌیبت: هال هـیِ ؿا ثـ ؿّی تغت هی عْاثبًؼ ّ ري ؿا ٍؼا هی

ري ٍضجت هی کٌؼ ّ هی گْیؼ اگـ ایي ؿا ؿُب ًکٌی تْ ؿا عْاُن کيت. ّهتی هـیِ ثـهی 

 عیقػ، عْة ىؼٍ امت.

 آّیقاى کـػى پیبف ثَ ػّؿ گـػى 

 .یکزب ًوْػى ثؼْی اف ػلْكَ ثب هوؼاؿ کوی ؿّؿي میبٍ ّ ٍـف آى ػؿ ّهت ٍجش ّ ىبم 

 ؿا هی مْفاًؼ. مپل کبؿؾ ّ ؿّؿي میبٍ هال ػَبی كلقی ؿا ػؿ آتو هی اًؼافػ ّ ثب آى ىغ ٌ

 ؿا ثـ ؿّی فعن هی گؾاؿػ.

  ّؼق رٌنی: هال تغن هـؽ ؿا هی گیـػ ّ کلوبت ربػّیی ؿا ثبالی آى هی عْاًؼ. ثیوبؿ آى ؿا

 هیغْؿػ.

 

 

 

 

 :دس استثاه تا هؾْسٍ

 

 

 

 

 

نیز  شفا بخشان سنتی معموال" مالها هستند. مال یک شخص با نفوذ است و اکثر اوقات یک درمانگر

 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 ) ازتداوی های عنعنوی لطفا" با یکدیگر در مورد تجربه شخصی خوده:تمدین

ههتکنیک های دیگری را تجربه کرده اید یا شاهد آن بوده اید آنها را به لیست اضافه کنید.

   

 شخص را تقویت می کند، به دلیل  درمانگریهای خود  بعضی از این تمرینات قدرتها و توانایی
به اینکه این روش نتیجه خواهد داد اعتماد به نفس خود را  اینکه بیمار به اینها عقیده داشته و با اعتقاد

 دوباره به دست می اورد.تا حدی 


