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همذهَ ای تز صضت رّاًی در BPHS
 .Iپض سهيٌَ:
ييکم ؿٔاَی ارتًبػی ٔ يـیْی ؿٔاَی ػؿ ربيؼّ اكـبَی ثنیبؿ ىبیغ امت .ثیو اف  50كیَؼ يـػو
يًکٍ امت اف یک ييکم ؿٔاَی ؿَذ ثجـَؼ .ييکالت ؿٔاَی يُزـ ثّ مطٕس ثبالی َبتٕاَی يیيَٕؼ ٔ ثبؿ
ثقؿگی ؿا ثـ ربيؼّ اكـبَی تضًیم يیکُُؼ .ػؿصبنیکّ كوؼاٌ ىؼیؼ عؼيبت ٔ يتغََبٌ ٍضت ؿٔاَی ػؿ
کيٕؿ ٔرٕػ ػاؿػ تبيیٍ عؼيبت تغََی ثـای ؿكغ َیبفْبی چُیٍ رًؼیت ثقؿگی ثنیبؿ ػىٕاؿ امت.
ػؿصبنیکّ ػِ ْب ْقاؿ يـیِ ؿٔاَی ػؿ ارتًبع ٔرٕػ ػاؿػ ايب عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ػؿ کيٕؿ ثنیبؿ
يضؼٔػ يیجبىؼ .تُٓب یک ىلبعبَّ ؿٔاَی ػؿ کيٕؿ ٔرٕػ ػاؿػ ٔ ػؿ ىلبعبَّ ْبی ػًٕيی َیق تؼؼاػ يضؼٔػی
ثنتـْب ثـای پؾیـه يـیْبٌ ؿٔاَی کّ َیبف ثّ ثنتـىؼٌ ػاؿَؼ ٔرٕػ ػاؿػ .ثّ ٕٓؿ ييبثّ ػؿ َ PHCیق
عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ثنیبؿ يضؼٔػ امت ٔ ػؿ ثؼْی اف يُبٓن اٍال" ٔرٕػ َؼاؿػ .ثبٔرٕػ ایٍ اگـ
کبؿکُبٌ يـاهجتٓبی ٍضی أنیّ تـثیّ ىَٕؼ يیتٕاَُؼ عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ؿا ثـای اکخـ يـیْبٌ ؿٔاَی
اؿایّ کُُؼٔ .اّش امت کّ اکخـ کنبَیکّ ثـای ييکالت ؿٔاَی عٕػ ثّ ػَجبل تؼأی يیگـػَؼ اثتؼا ثّ يـاکق
عؼيبت ٍضی أنیّ يـارؼّ يیکُُؼ.
ثـای ؿكغ كوؼاٌ عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ػؿ کيٕؿ يغٍَٕب" ػؿ مطش يـاهجتٓبی ٍضی أنیّ ػؿ مبل
 2004یک پالٌ امتـاتیژی ثـای اػؿبو ٍضت ؿٔاَی ػؿ عؼيبت أنیّ ٍضی تٓیّ ىؼ .پـٔمّ يؼؿى
مبفی اف ٔالیت َُگـ ْبؿ ىـٔع گـػیؼ ٔتب صبل ثّ ْلت ٔالیت ػیگـ کيٕؿ تٕمؼّ یبكتّ امت.
ثؼْی صوبین ػؿ يٕؿػ يـیْی ؿٔاَی ػؿ عؼيبت ٍضی أنیّ ػؿمـتبمـ رٓبٌ:
ْ ـ مبل  30كیَؼ اف رًؼیت ػًٕيی يًکٍ امت ييکم ؿٔاَی یب مٕامتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ ػاىتّ
ثبىُؼ.
 یک مٕو آَٓب ثّ ػاکتـ يـارؼّ ًَیکُُؼ.
 صؼٔػ  30كیَؼ يـیْبَیکّ ثّ  PHCيـارؼّ يیکُُؼ ييکالت ؿٔاَی یب ؿكتبؿی ػاؿَؼ.
 50 كیَؼ اف آَٓب ػؿ  PHCتيغیٌ ػاػِ يیيَٕؼ.
 اکخـ يـیْبٌ ثّ ٍٕؿت مـاپب کًک يیيَٕؼ.
 تُٓب  0.5كیَؼ آَٓب ثّ ٍٕؿت ثنتـی تؼأی يیيَٕؼ.
ػٔ ثنتّ عؼيبت ثـای اؿایّ يـاهجت ْبی ٍضی ػؿ اكـبَنتبٌ ٔرٕػ ػاؿػ:
 .1هزوْػَ خذهات اطاطی در ػفاخاًَ ( )EPHSکّ ىبيم عؼيبت ٍضی ػؿ ىلبعبَّ ػؿ مطٕس ػٔو ٔ
مٕو يیجبىؼ ٔ ٍضت ؿٔاَی ؿا ثّ صیج یک رق ػؿ ثـ ػاؿػ.
 .2هزوْػَ خذهات صضی اطاطی ( )BPHSکّ ىبيم عؼيبت ػؿ مطش يـاهجت ْبی أنیّ يیجبىؼ ٔ
ٍضت ؿٔاَی ؿا ثّ صیج یک رق ػؿ ثـ ػاؿػ.
رق ٍضت ؿٔاَی  BPHSىبيم يٕاؿػ فیـ امت:
 آيٕفه ٔ آگبْی ٍضت ؿٔاَی
 ىُبمبیی يـیْبٌ ٔ ؿرؼت ػْی
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ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ٔ تؼأی ثیٕنٕژیکی  -ؿٔاَی  -ارتًبػی
تؼأی ثیٕنٕژیکی  -ؿٔاَی  -ارتًبػی اعتالالت ؿٔاَی ىبیغ اػى اف علیق ٔ ىؼیؼ ثّ ىًٕل
ٔاثنتگی ثّ يٕاػ يٕاػ َيّ آٔؿ
اعتالالت ؿٔاَی آلبل ثّ ىًٕل ييکالت یبػگیـی
يـگی (ٍـع)
عٕػآفاؿی ثّ ىًٕل عٕػکيی
ثبفتٕاَی ثـ پبیّ ارتًبع (کّ ثب رق َبتٕاَی ػؿ  BPHSيـتجٔ امت)
تؼأی ػاعم ثنتـ
يبَیتٕؿیُگ ٔ پیگیـی
َظبؿت
گقاؿه ػْی

 .IIهؼکل رّاًی ارتواػی:
امتـك ؿٔاَی ارتًبػی ًْیيّ ثب ىـایٔ ؿٔاَی ،ارتًبػی ،كـػی یب يضیطی يـتجٔ امت ٔ ثّ ٕٓؿ يکـؿ
ثّ تزـثیبت امتـك آٔؿ يُزـ يیگـػػٍ .ضت ٔ ماليت یک ىغٌ اؿتجبٓ هٕی ثب تٕاَبیی ٔی ثـای
مبفگبؿی ٔ تطبثن يٕكوبَّ ثب کيیؼگی ْب ٔ چبنو ْبی فَؼگی ػاؿػ .امتـك ؿٔاَی ارتًبػی ثطٕؿ ٔمیؼی
ىبيم ػٕايم ثیٍ كـػی ،كبيیهی ،ارتًبػی ٔ ؿٔاَی ثٕػِ کّ ًّْ امجبة یب ػٕاهت امتـك ْنتُؼ .توـیجب"
ْـگَّٕ تـییـ ػؿ فَؼگی چّ ىؼیؼ ٔ یب علیق يیتٕاَؼ ثّ ػُٕاٌ یک امتـمٕؿ ػًم کُؼ ثّ ىًٕل تـییـاتی
کّ ثـای كـػ عٕىی يیآٔؿػ ي خم افػٔاد ،ثچّ ػاؿ ىؼٌ ٔؿیـِّٔ .ؼیت اهتَبػی ٔ ارتًبػی ّؼیق
آمیت پؾیـی اكـاػ ؿا ػؿ ثـاثـ ييکالت ٍضت ؿٔاَی اكقایو يیؼْؼ.
ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ىبیغ ػجبؿتُؼ اف:
 يُبفػبت كبيیهی
 ثیکبؿی
 اف ػمت ػاػٌ کبؿ
 ييکالت ايُیتی
 اف ػمت ػاػٌ ػقیقاٌ
 ييکالت يبنی
 اعتالف ثب ػیگـاٌ
َ ؼاىتٍ مـپُبِ
 يـیْی تٓؼیؼ کُُؼِ فَؼگی
هؼکالت رّاًی ارتواػی يیتٕاَُؼ َبگٓبَی ىـٔع ىَٕؼ ٔ یب ػٔايؼاؿثبىُؼ .ثّ ْـ ٍٕؿت آَٓب ثبػج
اعتالل ػؿ ػًهکـػ ؿٔاَی ٔ اَزبو کبؿْبی ؿٔفيـِ يب يیيَٕؼ .ػؿ اکخـ يٕاهغ ایٍ ييکالت ثّ فٔػی
ثـٓـف يیيَٕؼ ٔ ىغٌ ثّ ػًهکـػ َٕؿيبل عٕػ اػايّ يیؼْؼ ٔنی ثؼْی أهبت يًکٍ امت تکـاؿ ىٕػ
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ٔ یب میـ يقيٍ ؿا اعتیبؿ کُؼ .ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی يیتٕاَُؼ ثغيی اف يـیْی ؿٔاَی ثبىُؼ یب ایُکّ
ثبػج ثـٔف آٌ ىَٕؼ .آيٕعتٍ يٓبؿتٓبی مبفگبؿی ثب ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی يیتٕاَؼ ثّ کبْو احـات
ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ثبالی ٍضت كـػ کًک کُؼ.
اطتزص رّاًی ارتواػی َوو يًٓی ؿا ػؿ ْـ ػٔ یؼُی ػؿ ثـٔف ٔ میـ يـیْی ؿٔاَی يخم
امکیقٔكـیُیب ،اعتالالت اّطـاة ٔ اكنـػگی ػاؿػ .يٕارّ ىؼٌ ثب امتـك یب كيبؿ ؿٔاَی ارتًبػی يخم
صٕاػث فَؼگی ،تـٔيبی ػٔؿاٌ ٓلٕنیت یب تزـثیبتی يبَُؼ يٕؿػ تجؼیِ هـاؿگـكتٍ يیتٕاَؼ پبمظ ْبی
ثیٕنٕژیکی ٔ ؿكتبؿی ؿا ػؿ رـیبٌ يٕارّ گـػیؼٌ ثؼؼی اكقایو ػْؼ .ثُبثـایٍ يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ٔ
ييبٔؿِ ٔمبیم يلیؼی ثـای کًک ٔ کنت يزؼػ ماليت ؿٔاَی ارتًبػی ٔ ٍضت ؿٔاَی ْنتُؼ.
يیکبَیقو ْبی يؼًٕل مبفگبؿی ثیٍ اكـآَٓب ػجبؿتُؼ اف:
 هـآٌ عٕاَؼٌ
ًَ بف عٕاَؼٌ
ٍ ضجت کـػٌ ثب اػْبی كبيیم یب ػٔمتبٌ
 ػؿیبكت کًک ْبی ٓجی
 ػاىتٍ ػؿآيؼ ثیيتـ
 ػاىتٍ ايُیت ؿؾایی ثٓتـ
 ػؿیبكت ييبٔؿِ
 ػؿیبكت کًک ْبی ثيـػٔمتبَّ
 ػاىتٍ مـپُبِ ثٓتـ
 يـارؼّ ثّ ٓجیجبٌ يضهی
 .IIIراتطَ رظن ّ رّاى:
يـػو كکـ يیکُُؼ کّ رنى ٔ ؿٔاٌ اف ْى رؼا اَؼ صبالَکّ ػؿ ٔاهغ آَٓب ػٔ ؿط یک مکّ ْنتُؼ .آَٓب ثب ْى
اؿتجبٓ تُگبتُگی ػاىتّ ايب ثـای يب ٔرِٕ يتلبٔت ؿا َيبٌ يیؼُْؼ .ثـعالف آَچّ كکـ يیيٕػ رنى ٔ ؿٔاٌ
يب اف ْى رؼا َجٕػِ ٔ ٔاثنتّ ثّ یکؼیگـ امتُؼ .گبْی أهبت ؿٔاٌ ثـ رنى تبحیـ يیگؾاؿػ ٔ گبْی رنى ثـ
ؿٔاٌ تبحیـ يیگؾاؿػ .ا گـ ثّ ْـ ٓـیوی یکی اف آَٓب اف چیقی يتبحـ ىٕػ ػیگـی َیق کى ٔ ثیو تضت تبحیـ
هـاؿ يیگیـػ .ثـای يخبل اگـ کنی ؿًگیٍ ىٕػ يًکٍ امت ػچبؿ مـػؿػی ىٕػ یب يخال" یک اؿتجبٓ يُلی
ثیٍ امتـك ٔ صًالت ههجی ٔرٕػ ػاؿػ.
رویکرد های جسمی  -روانی مزایا و مفاد بالقوه ای دارد مخصوصا" که خطرات فزیکی و هیجانی
استفاده از این مداخالت بسیار پایین است .مداخالت جسم  -روان میتواند مزاج ،کیفیت زندگی و
سازگاری را بهبود بخشد و همچنین باعث بهبود اعراض میشود.
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هزیضی رّاًی
مبفيبٌ ٍضی رٓبٌ ٍضت ؿٔاَی ؿا ایُگَّٕ تؼـیق يیکُؼ :صبنت ماليتی امت کّ ػؿ آٌ اىغبً
تٕاَبیی ْبی عٕػ ؿا يیيُبمُؼ ،هبػؿ اَؼ ثب امتـك ْبی َٕؿيبل فَؼگی مبفگبؿ ىَٕؼ ،ثّ ٕٓؿ كؼبالَّ
ٔپـحًـ کبؿ کُُؼ ٔ ػؿ ربيؼّ مٓیى ثبىُؼ.
ىغَی اف َظـ ؿٔاَی َٕؿيبل امت کّ ثتٕاَؼ:
 تٕاَبیی ْبی عٕػه ؿا ىُبمبیی کُؼ.
 ثب امتـمٕؿْبی َٕؿيبل فَؼِ گی مبفگبؿ ىٕػ.
 ثّ ٕٓؿ كؼبالَّ کبؿ کُؼ.
 ػؿ ربيؼّ مٓیى ثبىؼ.
ٍضت ؿٔاَی ػٔ ثؼؼ ػاؿػ:
ٍ )1ضت ؿٔاَی يخجت يیتٕاَؼ ثّ هنى اصنبك عٕة ٔ یب ػؿک ،ثـػاىت ٔ تلنیـ ربيغ اف يضیٔ ؿـُ
تطبثن ثب آٌ ٔ یب تـییـ آٌ ػؿ ٍٕؿت نقٔو ٔ ثالعـِ كکـ کـػٌ ٔ اؿتجبٓ ثب ػیگـاٌ پُؼاىتّ ىٕػ .
ٍ )2ضت ؿٔاَی يُلی یب يـیْی ؿٔاَی کّ ثب اعتالالت ؿٔاَی ،اػـاُ ٔ ييکالت يـتجٔ امت.
ػًهکـػْبی يغتهق يخم كکـکـػٌ ،اػؿاکْ ،یزبَبت ،صبكظّ ،هْبٔت ،ػًهکـػْبی صـکی ٔؿیـِ يًکٍ
امت يغتم ىَٕؼ .ثّ چُیٍ تـییـاتی ؿكتبؿ ؿیـَٕؿيبل گلتّ يیيٕػ.
ثـای تلـین ؿكتبؿ َٕؿيبل اف ؿكتبؿ ؿیـَٕؿيبل َکبت فیـ کًک کُُؼِ عٕاُْؼ ثٕػ:
 هذتْ :ـ ييکهی کّ ثیو اف چُؼ ْلتّ ػٔاو کُؼ يیتٕاَؼ آمیت ؿمبٌ ثبىؼ .صبنت ؿٔاَی ؿا ػؿ يٕهؼیت
ْبی يغتهق يؼبیُّ کُیؼ.
 دّام ّ ػذت اػـاُ حبثت يخم اف ػمت ػاػٌ َٕمبَبت َٕؿيبل عهوی ٔ ؿكتبؿی.
 تاحيز اػزاض ثـ ػًهکـػ ػؿ يکتت ،يضم کبؿ ،ؿٔاثٔ ثیٍ كـػی ،عبَّ ٔ كؼبنیت ْبی تلـیضی.
ؿكتبؿْبی ؿیـَٕؿيبل ثغيی اف يـیْی ؿٔاَی امت کّ ثب تـییـات يغتهلی ًَبیبٌ يیيٕػ ٔ ثنتگی ثّ ایٍ
ػاؿػ کّ کؼاو ػًهکـػ ؿٔاَی ثیيتـ تضت تبحیـ هـاؿ گـكتّ امت.
ثـ امبك مبفيبٌ ٍضی رٓبٌ اعتالل ؿٔاَی:
 ؿكتبؿی یب ؿٔاَی امت.
 اف نضبظ کهیُیکی اًْیت ػاؿػ.
 يؼًٕال" ثب یک َبؿاصتی ٔ امتـك ػٔايؼاؿ یب عطـ كقایُؼِ آمیت یب يـگ ٔ یب افػمت ػاػٌ آفاػی
ًْـاِ يیجبىؼ.
 ىبيم پبمظ ْبی كـُْگی ؿیـيُتظـِ ػؿ ْـ يٕهؼیتی يیجبىؼ.
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ایٍ ثؼاٌ يؼُبمت کّ کنیکّ اف يـیْی ؿٔاَی ؿَذ يیجـػ ػؿ مبفگبؿی ثب ْیزبَبت ،امتـك ٔ عيى ييکم
ػاىتّ ٔ ػؿ كؼبنیت ْبی ؿٔفاَّ ٔ ػؿ ؿمیؼگی ثّ ينٕٔنیت ْبی كبيیهی ،ؿٔاثٔ یب ينٕٔنیت ْبی يکتت
ييکم يیؼاىتّ ثبىُؼ.
اف مجت ػوبیؼ مُتی ػؿک ػؿمتی اف يـیْی ْبی ؿٔاَی ػؿ ربيؼّ اكـبَی ٔرٕػ َؼاؿػ .تؼأی ْبی ٓجی
ػؿ کُبؿ يؼاعالت ؿ ٔاَی ارتًبػی ثـای ثٓجٕػی يـػو اف ایٍ يـیْی ْب کًک يیکُؼ .ػویؼِ ثّ ایُکّ
ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی یک يـیْی امت کّ تُٓب ثب ػٔا تؼأی يیيٕػ یک ػیؼگبِ ؿهٔ امت .ایٍ ػیؼگبِ
يـػو ؿا اف كکـ کـػٌ ػؿ يٕؿػ ایُکّ يیتٕاَُؼ ثـ فَؼگی ىغَی ،اكکبؿ ،اصنبمبت ٔ ؿكتبؿ عٕػ تبحیـات
فیبػی ػاىتّ ثبىُؼ ثبفيیؼاؿػ .ایٍ عٕػ يیتٕاَؼ ثبػج َبؿاصتی ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ىٕػًْ .چُیٍ يـػو ؿا
اف کيق ؿٔىٓبی يغتهق تؼأی ؿیـٓجی کّ ػؿ ػمتـك ثٕػِ ٔ يلیؼ ْنتُؼ ثبف يیؼاؿػ.
ينئهّ يٓى ػیگـ ایٍ امت کّ يـػيی کّ يـیْی ؿٔاَی ػاؿَؼ کى ٔ ثیو ثب پیو ػأؿی ٔ تجؼیِ ػؿ
فَؼگی ؿٔفيـِ عٕػ ؿٔثـٔ يیيَٕؼ .يٓى امت تب ثّ یبػ ػاىتّ ثبىیى کّ ػاىتٍ يـیْی ؿٔاَی اىتجبِ
ىغٌ َینت ،ایٍ ػاليت ّؼق َجٕػِ ٔ انجتّ چیقی ْى َینت کّ ىغٌ اف آٌ ىـيُؼِ ثبىؼ .تًبو
کبؿکُبٌ ٍضی ثبیؼ ثب چُیٍ َگـه ْبی يُلی كؼبالَّ ثـعٕؿػ کُُؼ.
 .Iػلل هزیضی ُای رّاًی:
ػٕايم عطـ ثـای اعتالالت ؿٔاَی ػؿ ثقؿگنبالٌ ػجبؿتُؼ اف:
ػٕايم ثیٕنٕژیکی:
 آمیت پؾیـ ثٕػٌ اف َگبِ رُتیک
 اَتبَبت صبػ ٔ يقيٍ
 مٕتـؾی ٔ کًجٕػ يٕاػ امبمی ؿؾایی
ٍ ؼيبت ٔ تـٔيبی يـقی
 آمیت ْبی هجم اف تٕنؼ
 امتلبػِ اف انکٕٓل ٔ يٕاػ َيّ آٔؿ
 تيٕىبت امتوالثی ٔ اَؼٔکـیٍ
ػٕايم ؿٔاَی:
 يٓبؿتٓبی ّؼیق مبفگبؿی ثب امتـك
 ػقت َلل پبییٍ
 تزـثیبت تـٔيبتیک
 تضٕل ػؿ فَؼگی یب گؾؿ ثّ يـصهّ ػیگـ فَؼگی
 تزـثیبت ػٔؿاٌ ٓلٕنیت
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ػٕايم ارتًبػی:
 صٕاػث فَؼگی يخم مٕگٕاؿی ،اف ػمت ػاػٌ ىـم ،تَبػيبت
 ييکالت ارتًبػی ثّ ىًٕل ثیکبؿی ،يٓبرـت ٔ ثیزب ىؼٌ ،كوـ ،ثینٕاػیَ ،بثـاثـی رُنیتی،
عيَٕتَ ،بايُی ،يُبفػبت ػٔايؼاؿ.
 .IIاػزاض ّ ػالین هزیضی رّاًی:
 .1تـییـات ػؿ كؼبنیت ؿٔاَی صـکی:
 ثیوـاؿی یک ّٔؼیت َبؿاصتی كقیکی امت يخال" ػؿ اّطـاة ،اكنـػگی ٔؿیـِ.
 كـٓ تضـکیت (ثیو كؼبنی) ّٔؼیتی امت کّ ػؿ آٌ صـکبت كقیکی ثیو اف صؼ ٔرٕػ ػاىتّ ٔ
يؼًٕال" ثب ييکم تٕرّ ًْـاِ امت .يخال" ػؿ اعتالالت ػٔؿاٌ ٓلٕنیت.
 تٓیذَ/بآؿايی (عيَٕت ٔ پـعبىگـی) ىکم ىؼیؼ كؼبنیت كقیکی امت کّ يؼًٕال” ػؿ مبیکٕف ػیؼِ
يیيٕػ يخال" ػؿ يبَیب ،مبیکٕف صبػ ٔ امکیقٔكـیُیب.
 کُؼی ؿٔاَی صـکی یب كؼبنیت صـکی آْنتّ ػؿ اكنـػگی ىؼیؼ ػیؼِ يیيٕػ کّ ػؿ آٌ كؼبنیت ْبی
كقیکی َٕؿيبل آْنتّ ٔ کُؼ يیيَٕؼ ٔ ػؿ ىکم ىؼیؼ یب کبتبتَٕیب ( )Catatoniaاکخـ كؼبنیت ْب يخم
عٕؿػٌٍ ،ضجت کـػٌ ،ؿاِ ؿكتٍ ٔ ػٔؿ عٕؿػٌ توهیم يییبثؼ.
 آکبتیژیب (َ )Akathisiaبآؿايی ىؼیؼ اف مجت ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْبی آَتی مبیکٕتیک امت.
 تیک ْب صـکبت ؿیـاؿاػی ،ؿیـيؼًٕنی ٔ ؿیـَٕؿيبل ْنتُؼ يخم چيًک فػٌ ،ثبال کيیؼٌ ثیُی،
ٍبف کـػٌ گهٕ ٔؿیـِ
 ػینتَٕیب ( )Dystoniaیک ػبؿّّ ىؼیؼ ػٔاْبی آَتی مبیکٕتیک امت کّ يؼًٕال" ػؿ ىـٔع تؼأی
ایزبػ يیيٕػ ٔ ىبيم توهٌ ػٔايؼاؿ ٔ تـمُبک ػْالت گـػٌ ،فثبٌ ٔ ػُن ثٕػِ کّ ثب يَـف
ػٔاْبی ّؼ پبؿکیُنٌٕ ثٓجٕػ يیبثؼ.
 ارجبؿ ( )Compulsionؿكتبؿ تکـاؿی ثـای کبْو مطش ثبالی اّطـاة افمجت ٔمٕاك يیجبىؼ.
ؿكتبؿْبی ىبیغ ارجبؿی ػجبؿتُؼ اف :تلتیو کـػٌ ،ىنتٍ ٔ تًیق کـػٌ ،ىًـػٌ ،تکـاؿ کـػٌ ثؼْی
نـبت عبً ،تکـاؿ کـػٌ ثؼْی کبؿْب ،يـتت کـػٌ چیقْب ،نًل کـػٌ چیقْب ثّ ٕٓؿ يکـؿًَ ،بف
عٕاَؼٌ ثبؿ ثبؿ ٔؿیـِ.
 .2تـییـات ػؿ گلتبؿ :ػؿمیـ يـیْی ؿٔاَی تـییـاتی ػؿ ٍضجت کـػٌ َٕؿيبل يًکٍ امت اتلبم ثیبكتؼ
کّ ثؼْی اف آَٓب ػجبؿتُؼ اف:
 پـصـكی کّ ىغٌ ثیيتـ اف يؼًٕل گپ يیقَؼ يخال" ػؿ يبَیب.
 كيبؿ تکهى ) (Pressure of speechکّ ػؿ آٌ ىغٌ ثّ مـػت گپ يیقَؼ ٔ ًَیتٕاَؼ رـیبٌ مغٍ
عٕػ ؿا کُتـٔل کُؼ.
 كوـ کالو کّ ػؿ آٌ يضتٕای کالو ثنیبؿ اَؼک امت.

6

 نکُت فثبٌ ( )Stutteringکّ ػؿ آٌ ىغٌ ثـیؼِ ثـیؼِ ٍضجت يیکُؼ یب ػؿ رـیبٌ ٍضجت کـػٌ
تبعیـ یب يکج ٔرٕػ ػاؿػ.
 Mutism کّ َجٕػٌ کالو امت.
 پـه اكکبؿ کّ ػؿ آٌ يّٕٕع ٍضجت تـییـ يیکُؼ ثؼٌٔ ایُکّ يّٕٕع هجهی ثّ پبیبٌ ؿمیؼِ ثبىؼ.
 .3تـییـات ػؿ تلکـ:
ُ ذیاى ( :) Delusionیک ػویؼِ َبػؿمت ثـ امبك امتُتبد ؿهٔ اف ٔاهؼیت ثیـَٔی امت کّ تٕمٔ
اػْبی كبيیم ٔ ػٔمتبٌ ؿیـهبثم پؾیـه امتْ .ؾیبَبت ىبیغ ػجبؿتُؼ اف:
ْ ؾیبٌ تؼویت ٔ آفاؿ :ىغٌ عٕػ ؿا ػؿ عطـ اصنبك يیکُؼ يخال" کنی ربمٕمی ٔی ؿا يیکُؼ یب
يًکٍ امت تٕمٔ ينًٕو کـػٌ ٔ یب ربػٔ ٔؿیـِ ثّ ٔی ّـؿ ؿمبَؼ.
ْ ؾیبٌ اَتنبة :یؼُی ىغٌ يّٕٕع ثضج امت ٔ یب يٕؿػ تًنغـ ٔ ؿمٕایی هـاؿ يیگیـػ صتی
تٕمٔ ثیگبَّ ْب.
ْ ؾیبٌ ثقؿگًُيی :ىغٌ كکـ يیکُؼ کّ كـػ يًٓی امت ،هؼؿت یب تٕاَبیی عبٍی ػاؿػ کّ
يیتٕاَؼ ثّ ػیگـاٌ کًک کُؼ يخال" ثّ ؿئیل رًٕٓؿ ييٕؿِ ثؼْؼ ٔؿیـِ.
ْ ؾیبٌ کُتـٔل یب تنغیـ ىؼٌ تٕمٔ رٍ ْب ،ثیگبَّ ْب یب کبيپیٕتـْب یب ثـَٔکيیؼٌ اكکبؿ.
ّ طْاص :اكکبؿ ٔ تَبٔیـ َبعٕامتّ ،ػٔايؼاؿ ٔ تکـاؿی ْنتُؼ کّ اّطـاة ىؼیؼ ؿا ثبػج يیيَٕؼ.
ثؼْی اف ٔمٕاك ْبی ىبیغ ػجبؿتُؼ اف :تـك اف کخیلی یب آنٕػِ ىؼٌ ،تـك اف آمیت ػیؼٌ ،تـك اف
ػَجبَی ىؼٌ ،ىک ػؿ يٕؿػ َظى ٔ تـتیت ،تيٕیو ایُکّ یک کبؿ ثّ عٕثی اَزبو َيؼِ امت ٔؿیـِ.
 .4تـییـات ػؿ اػؿاک:
 تزطام ( :)Hallucinationػؿک ؿیـَٕؿيبل چیقْبی کّ ٔرٕػ عبؿری َؼاؿػ اف ٓـین صٕاك
پُزگبَّ.
إَاع يغتهلی اف ثـمبيبت ٔرٕػ ػاؿػ:
 ثـمبيبت ىُٕایی :اػاؿاک ؿهٔ ٍؼاْب ٔ صـكٓب يخم ،ىُیؼٌ َزٕاْبی ػیگـاٌ ،مـٍٔؼای
يٕتـ ،ىُیؼٌ ٍؼای اكـاػیکّ ػؿ صبل گپ فػٌ ْنتُؼ.
 ثـمبيبت ثیُبیی :اػؿاک ؿهٔ اىیب ،اىغبً یب صٕاػث ػؿ َٕؿ کبيم ؿٔف ثب چيًبٌ ثبف.
 ثـمبو ؽایوٕی :اػؿاک ؿهٔ يقِ ْب.
 ثـمبو ثٕیبیی :اػؿاک ؿهٔ ثْٕب يخم ثٕی گٕىتی کّ ػؿ صبل مٕعتٍ امت یب ثٕی ىًغ ػؿ صبل
مٕعتٍ.
 ثـمبو رنًی :اػؿاک ؿهٔ كـآیُؼْب ٔ صٕاػحی کّ ػؿ ػؿٌٔ رنى یب ثـای رنى ىغٌ اتلبم
يیبكتؼ يخم َلٕؽ کـػٌ اىیب یب اصنبك رـیبٌ ثـم افَٓبیبت ىغٌ.
 ثـمبو تًبمی :اصنبك تًبك یب ایُکّ صٕاػحی فیـ پٕمت اتلبم يی اكتؼ یب چیقی ؿٔی پٕمت
صـکت يیکُؼ .يؼًٕال" ایٍ ثـمبو ثب یک كکـ ْؾیبَی يتُبمت ثب آٌ صًبیّ يیيٕػ.
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 هظخ ػخصيت :اصنبك ایُکّ رنى ،ػٕآق/يقاد یب اػْبی ثؼٌ ىغٌ تـییـ کـػِ امت ٔ تضت
کُتـٔل ٔی َینتُؼ .ایٍ صبنت ػؿ اعتالالت ؿٔاَی ٔ كیقیٕنٕژیکی يغتهق ىبیغ امت يخم :اكنـػگی،
اّطـاةٍ ،ـع ،مکیقٔكـیُیب ٔؿیـِ
 هظخ ّالؼيت  :اصنبك ایُکّ يضیٔ آـاف ىغٌ ؿیـٔاهؼی ٔ يخم ؿٔیب امت یب تـییـ کـػِ امت .ایٍ
صبنت يیتٕاَؼ ثؼؼ اف يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ َیق پیؼا ىٕػ.
 .5تـییـات ػؿ ْیزبَبت:
 هشاد :اصنبمبت ػؿَٔی يخم اكنـػگی ،عٕىی ،تـك ٔؿیـِ
 ػاطفَ  :اَؼکبك ثیـَٔی يقاد ،يخال" ؿًگیٍ ثّ َظـ ؿمیؼٌ ،اىک ؿیغتٍ ،عٕىضبل ثّ َظـ ؿمیؼٌ،
يْطـة ثٕػٌ ٔؿیـِ.
 ػْاطف غيزًْرهال :ػجبؿتُؼ اف ؿًگیُی ،اّطـاة ،ػبٓلّ ؿیـيتُبمت (اظٓبؿات تُبمجی ثب يٕهؼیت
ٔ يکبٌ َؼاؿػ) ،ػبٓلّ ثی حجبت (تـییـ مـیغ ػٕآق يخال" عٕىضبنی ثّ ؿًگیُی ٔ ثبنؼکل) ،ػبٓلّ
کُؼ (تٕاَبیی اظٓبؿ ْیزبَبت کُؼ يیيٕػ) ،ػبٓلّ یکُٕاعت (ْیچ پبمظ ػبٓلی ثّ یک يضـک ٔرٕػ
َؼاؿػ) ٔؿیـِ
 هشاد غيزًْرهال :اكنـػِ (ػؿ اكنـػگی) ،عٕىی کبؽة ٔ ىبػی (ػؿ يبَیب) ،عهن يْطـة ٔؿیـِ
 تغييز در ُْػياری :ثی پبمغی
 .6تـییـات ػؿ ػًهکـػْبی ىُبعتی:
 توزکش ػجبؿت اف تٕاَبیی تًـکق ثـ یک صبػحّ ای ػؿ صبل رـیبٌ امت کّ َگٓؼاؿی آالػبت ؿا
تنٓیم يیکُؼ .ييکالت ػؿ تًـکق ػؿ اعتالل اّطـاة ،اكنـػگی ٔؿیـِ ػیؼِ يیيٕػ.
 صافظَ یک كـآیُؼ َگٓؼاؿی ٔ یبػآٔؿی آالػبت امت .ػًهکـػ ؿیـَٕؿيبل صبكظّ ؿا كـايٕىی یب
 amnesiaيیگٕیُؼ کّ ػؿ آٌ ىغٌ ػؿ یبػآٔؿی آالػبت يٓى َبتٕاٌ امت يخال" ػؿ ػینٕمیيٍ یب
تزقی (گننتگی) .صٕاك پـتی اَتوبل يکـؿ تًـکق اف یک يضـک ثّ يضـک ػیگـ امت .ایٍ صبنت
ػؿ يبَیب ػیؼِ يیيٕػ.
 رِت یاتی تٕاَبیی تيغیٌ فيبٌ ،يکبٌ ٔ اىغبً ثّ ىًٕل عٕػ امتَ .بتٕاَی ػؿ رٓت یبثی
ّٔؼیتی امت کّ ىغٌ اف مبل ،يبِ ٔ ؿٔف يطهغ َینت یب يکبَی ؿا کّ ػؿ آٌ هـاؿ ػاؿػ تيغیٌ
ػاػِ ًَیتٕاَؼ ٔ صتی ْٕیت عٕػ ٔ آـاكیبٌ عٕػ ؿا ًَیؼاَؼ.
 .7تـییـات ػؿ ْٕىیبؿی:
ْٕ ىیبؿ ثٕػٌ ثؼیٍ يؼُبمت کّ كـػ ثیؼاؿ ،ثب يضیٔ آـاف عٕػ ػؿ تًبك ٔ ثّ يضـک ْب ثّ ٕٓؿ
ٓجیؼی پبمظ يیؼْؼ .ثی پبمغی ّٔؼیتی امت کّ ىغٌ ثّ ٕٓؿ َٕؿيبل ثّ يضـک ْب پبمظ ػاػِ
ًَیتٕاَؼ يخال" ػؿ ػینٕمیيٍ .متٕپـ (ّٔ )stuporؼیتی امت کّ ىغٌ ثّ يضـکبت هٕی پبمظ
هنًی يیؼْؼ یب پبمظ ػاػِ ًَیتٕاَؼ يخال" ػؿ اكنـػگی ىؼیؼ .کٕيب ّٔؼیتی امت کّ ْیچ پبمغی ػؿ
ثـاثـ يضـکٓبی هٕی ٔرٕػ َؼاؿػ.
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 .8تـییـات عٕاة:
 اگـچّ ػؿ ثنیبؿی اف يـیْی ْبی ؿٔاَی تـییـات عٕاة ؿط يیؼْؼ ٔنی ييکالت عبٍی ػؿ اؿتجبٓ
ثب عٕاة ٔرٕػ ػاؿػ کّ ثّ آَٓب اعتالالت عٕاة گلتّ يیيٕػ .تـییـات ىبیغ ػؿ عٕاة ػؿ يـیْی ْبی
ؿٔاَی ػجبؿتُؼ اف:
 عٕاة يغتم ىؼِ :عٕاة ٔ ثیؼاؿی ْبی يکـؿ ػؿ ٓی ىت کّ ػؿ اعتالالت اّطـاثی ىبیغ
امت ٔ ػؿ ػیگـ اعتالالت ؿٔاَی يخم اكنـػگی ٔهتی کّ اّطـاة ؿبنت امت ػیؼِ يیيٕػ.
 مضـعیقی :کّ يؼًٕال" ػؿ اكنـػگی ػیؼِ يیيٕػ.
 کًغٕاثی ػؿ يبَیب ػیؼِ يیيٕػ.
 پـعٕاثی ػؿ ثؼْی اف إَاػی اكنـػگی ػیؼِ يیيٕػ.
 .9تـییـات ػؿ كؼبنیت رُنی:
 تـییـات ػؿ كؼبنیت رُنی يًکٍ امت ثغيی اف اعتالالت ؿٔاَی يخم اكنـػگی ثبىؼ ٔ یب يیتٕاَؼ ثّ
عبٓـ يَـف ػٔاْب يخال" ّؼ اكنـػگی ْب ایزبػ ىٕػ .تـییـات ىبیغ ػؿ يـػاٌ کبْو يیم رُنی،
َبؿمبیی اَتؼبؽ ٔ اَقال فٔػؿك ْنتُؼ .اف مٕی ػیگـ اعتالالت عبً رُنی ػؿ يـػاٌ ٔ فَبٌ ٔرٕػ
ػاؿػ.
 .10تـییـات يـتجٔ ثب يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ:
 تـییـات فیبػی ثّ ىًٕل تـییـاتی کّ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ يًکٍ امت اتلبم ثیبكتؼ.
 تـییـات عبً يـتجٔ ثب يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ؽیال" تيـیش ػاػِ يیيَٕؼ:
 )aهصزف هضز  :ىیِٕ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ کّ ثبػج ٍؼيّ فػٌ ثّ ٍضت يیيٕػٍ .ؼيّ يیتٕاَؼ
كقیکی یب ؿٔاَی ثبىؼ.
 )bهصزف خطزًاک :ىیِٕ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ کّ عطـ ػٕاهت يْـ ؿا ثـای ىغٌ يَـف
کُُؼِ اكقایو يیؼْؼ.
 )cهظوْهيت :صبنت کّ ثّ ػَجبل يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ایزبػ يیيٕػ ٔ ثبػج اعتالل ػؿ مطش
ْٕىیبؿی ،ىُبعت ،اػؿاک ،ػبٓلّ یب ؿكتبؿ ٔ یب ػیگـ ػًهکـػْب ٔ پبمظ ْبی ؿٔاَی ٔ
كیقیٕنٕژیکی يیيٕػ .اعتالل ثب تبحیـات صبػ كبؿيبکٕنٕژیکی ٔ پبمظ ْبی یبػگـكتّ ىؼِ ثّ يٕاػ َيّ
آٔؿ يـتجٔ امت ٔ ثب گؾىت فيبٌ یب تؼأی کبيم ثـٓـف يیيٕػ يگـ ػؿ يٕاؿػیکّ ثّ اَنبد
ٍؼيّ ؿمیؼِ ثبىؼ یب اعتالٓبت ػیگـی پؼیؼ آيؼِ ثبىؼ.
 )dطْاطتفادٍ اس هْاد ًؼَ آّر :اعتالل چيًگیـ یب فرـت َبىی اف يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ:
َ بتٕاَی ػؿ ارـای ينٕٔنیت ْبی عٕػ ػؿ يضم کبؿ ،عبَّ یب يکتت
 يَـف ػایى ػؿ صبالت ٔعیى رنًی
 ييکالت هبََٕی يتکـؿ ػؿ اؿتجبٓ ثب يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ
 اػايّ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ثب ٔرٕػ ييکالت ثیٍ كـػی
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 )eاػتياق  :اىتیبم َنجت ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ ػجبؿت اف تًبیم ثـای يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ثّ يُظٕؿ
ثؼمت آٔؿػٌ تبحیـات تزـثّ ىؼِ هجهی امت .ایٍ تًبیم يیتٕاَؼ ثّ يزجٕؿیت ػُٕ ىٕػ ٔ ػؿ
يٕ رٕػیت ػالیى ػاعهی ٔ عبؿری يیتٕاَؼ اكقایو یبثؼ يغٍَٕب" ػؿ ٍٕؿتیکّ يٕاػ َيّ آٔؿ ثّ
ؿاصتی ػؿ ػمتـك ثبىؼ .ایٍ صبنت ثب اكقایو تًبیم ثـای رنتزٕی يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ اكکبؿ يـتجٔ
ثب يٕاػ َيّ آٔؿ ييغٌ يیيٕػ.
 )fتضول :کبْو تبحیـ ػیٍ يوؼاؿ يبػِ َيّ آٔؿ کّ ثّ ٕٓؿ يتکـؿ امتلبػِ يیيٕػ.
 )gتزک  :تـییـ ؿكتبؿی َبُْزبؿ پیٕمتّ ثب ػالیى ىُبعتی ٔ كیقیٕنٕژیک ُْگبيی اتلبم يی اكتؼ کّ
يوؼاؿ يبػِ َيّ آٔؿ ػؿ عٌٕ یب اَنبد ػؿ ىغَی کّ يَـف فیبػ ٔ ػٔايؼاؿ ػاىتّ امت کبْو
یبثؼ.
ّ )hاتظتگی  :یک ػمتّ اف اػـاُ ىُبعتی ،ؿكتبؿی ٔ كیقیٕنٕژیکی کّ َيبَؼُْؼِ ایٍ امت کّ
ىغٌ ثّ امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ ثبٔرٕػ ييکالت يـتجٔ ثب آٌ اػايّ يیؼْؼ.
 .IIIتذًاهی یا اطتيگوا ّ هزیضی رّاًی:
امتیگًب ػؿ يٕؿػ يـیْی ؿٔاَی ثـای فَؼگی يـیْبٌ ؿٔاَی ٔ َیق عبَٕاػِ ْبی ىبٌ ٔاهؼب” ػؿػَبک ٔ
آمیت فَُؼِ امت .امتیگًب يـیْبٌ ؿا اف ػؿیبكت تؼأی ٔ صًبیت کّ ثـای ػاىتٍ فَؼگی َٕؿيبل ٔ
ٍضتًُؼ ثّ آٌ َیبفيُؼ اَؼ ثبفيیؼاؿػ .اعتالل ؿٔاَی يـیْی هبثم تؼأی يیجبىؼ .ثّ ٕٓؿ کهی يـیْبٌ
ؿٔاَی ْیچ اعتالل ػوالَی َؼاؿَؼ ٔ اگـ ييکم ٍضت ؿٔاَی ایيبٌ کُتـٔل ىٕػ يیتٕاَُؼ فَؼگی کُُؼ ،کبؿ
کُُؼ ٔ اػْبی كؼبل ربيؼّ ثبىُؼ.
امتیگًب ؿا يیتٕاَیى ثب کهًبت فیـ ثٓتـ يؼُب کُیى:
 ؿلهت
 پیو ػأؿی
 تجؼیِ
امتیگًب ؿا يیتٕاٌ َيبَّ ای اف ىـو ،ثؼَبيی ٔ َبپنُؼ ثٕػٌ ػاَنت کّ ثبػج يیيٕػ تب كـػ پؾیـكتّ َيٕػ،
يٕؿػ تجؼیِ هـاؿ ثگیـػ ٔ اف اىتـاک کـػٌ ػؿ ثؼْی اف مبصبت يغتهق ارتًبػی کُبؿ گؾاىتّ ىٕػ.
ثؼْی اف تزـثیبت يـیْبٌ ؿٔاَی آَوؼؿ َبؿاصت کُُؼِ امت کّ آَٓب اَزبو ػاػٌ کبؿْبیی ؿا کّ ثغو
ثنیبؿ يًٓی اف فَؼگی آَٓب ثٕػِ امت کبيال" يتٕهق يیکُُؼ .ثـای يخبل ،ثؼْی اف يـػو ػؿعٕامت ػاػٌ
ثـای کبؿ ؿا يتٕهق يیکُُؼ یب ثـای ایزبػ ؿٔاثٔ رؼیؼ ػیگـ تاله ًَیکُُؼ .ایٍ َيبٌ يیؼْؼ کّ آَٓب ىؼیؼا"
اصنبك ىـو ٔ عزبنت فػگی يیکُُؼ.
هؼو ْبی فیـ ثّ يب کًک يیکُؼ تب ثّ امتیگًب کّ يـیْی ؿٔاَی ؿا اصبّٓ کـػِ امت پبیبٌ ػْیى:
 .1اكقایو آگبْی ػؿ ربيؼّ
 .2کنت يؼهٕيبت ثیيتـ ػؿ يٕؿػ ٍضت ؿٔاَی ٔ يـیْی ؿٔاَی
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.3
.4
.5
.6
.7

ثب يـػو ثّ ىیِٕ يضتـيبَّ ٔ ثب ٔهبؿ کّ ًّْ يب ىبینتّ آٌ ْنتیى ثـعٕؿػ ىٕػ.
کًپبیٍ کـػٌ ثـای صوٕم ٔ ایزبػ هٕاَیٍ يُبمت .يـیْی ؿٔاَی ثّ ػُٕاٌ یک يؼیٕثیت ػؿ هبٌَٕ
يقایبی يؼیٕثیت ػؿ اكـبَنتبٌ يطـس َيؼِ امت.
ىُبمبیی ٔ توؼیـکـػٌ ًْکبؿی ٔ کًکٓبی ارتًبػی کّ تٕمٔ يـیْبٌ ؿٔاَی ٍٕؿت گـكتّ امت.
اف تبپّ فػٌ يـػو ثـ امبك تيغیٌ آَٓب ارتُبة کُیؼْ .ـگق نـت “يـیِ ؿٔاَی” ؿا امتلبػِ َکُیؼ.
ثّ ربی آٌ ثگٕییؼ أ یک يـیْی ؿٔاَی ػاؿػ.
گبْی أهبت ؿمبَّ ْب يـیْبٌ ؿٔاَی ؿا ثّ ٕٓؿ َبيُبمجی ثّ تَٕیـ يیکيُؼ ٔ .ایٍ يّٕٕع ػؿ
اؽْبٌ ػبيّ کهیيّ ْبی ؿا ایزبػ يیکُؼ کّ تـییـ آَٓب ثنیبؿ ػىٕاؿ امت.
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صضت رّاًی ّ صمْق تؼز
يـیْبٌ ؿٔاَی رق اكـاػی ْنتُؼ کّ ػؿ رٓبٌ ىؼیؼا” يٕؿػ ؿلهت هـاؿ گـكتّ اَؼ .ػؿ ثنیبؿی اف رٕايغ
يـیْی ؿٔاَی ثّ ػُٕاٌ یک ّٔؼیت ٓجی ػؿ َظـ گـكتّ ًَیيٕػ .ػؿ ایٍ رٕايغ يـیْی ؿٔاَی
يؼًٕال" ّؼق ىغَیت یب تُجیّ ثّ عبٓـ اَزبو ػاػٌ یک ؿكتبؿ ؿیـاعالهی تهوی يیيٕػ .صتی اگـ
يـیْی ْبی ؿٔاَی ثّ ػُٕاٌ یک ّٔؼیت ٓجی ىُبعتّ ىَٕؼ تؼأی کّ آَٓب ػؿیبكت يیکُُؼ اؿهت کًتـ اف
ػیگـاٌ امت.
تغطی اف صوٕم ثيـ ػهیّ يـیْبٌ ؿٔاَی ػؿ رٕايغ ػؿ مـامـ رٓبٌ ،ػؿ يٕمنبت ٍضت ؿٔاَی،
ىلبعبَّ ْب ٔ ػؿ يزًٕع ػؿ مطش رٕايغ ؿط يیؼْؼ .يـیْبٌ ؿٔاَی ػؿ مـامـ رٓبٌ ثب ػايُّ ٔمیؼی اف
تغهلبت صوٕم ثيـی يٕارّ يیيَٕؼ .امتیگًبی کّ آَٓب ثب آٌ يٕارّ ْنتُؼ ثؼیٍ يؼُی امت کّ آَٓب اؿهت اف
ربيؼّ کُبؿ گؾاىتّ ىؼِ ٔ يٕكن ثّ ػؿیبكت يـاهجت ْبی کّ َیبف ػاؿَؼ ًَیيَٕؼ.
ثؼْی اف تغهلبت ىبیغ ػؿ فیـ نینت ىؼِ امت:
 کُبؿ گؾاىتّ ىؼٌ اف ربيؼّ
 کًجٕػ يـاهجت ْبی ٓجی يٕؿػ َیبف
 ثبفَگٓؼاىتٍ (يٓبؿ کـػٌ) ،نت ٔ کٕة ىؼٌ یب ػیگـ مٕامتلبػِ ْبی كقیکی
 گـمُّ يبَؼٌ
 يٕؿػ مٕامتلبػِ ٔ ؿلهت هـاؿگـكتٍ
 ايتُبع اف اؿایّ كـٍت ْبی تضَیهی ،ىـهی ٔ تٓیّ مـپُبِ ثـای ایٍ يـیْبٌ
َ گٓؼاؿی کـػٌ ػؿ تغت عٕاة ْبی هلل يبَُؼ
 يضـٔيیت اف نجبك ،ربی عٕاة ،آة ٍضی یب تيُبة يُبمت
ثؼْی اف اهؼايبت کّ ثـای رهٕگیـی اف چُیٍ تغهلبتی يلیؼ ْنتُؼ:
 تـییـ ػاػٌ َگـه ْب ٔ اكقایو آگبْی
 ثٓجٕػ صوٕم ثيـ ػؿ يـاکق ٍضت ؿٔاَی
 توٕیت کـػٌ امتلبػِ کُُؼگبٌ عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ٔ كبيیهٓبی آَٓب
 ربیگقیٍ کـػٌ يـاکق ؿٔاَپقىکی ثب يـاهجت ْبی ارتًبػی
 اكقایو مـيبیّ گؾاؿی ػؿ ثغو ٍضت ؿٔاَی
 تَٕیت هٕاَیٍ ٔ پبنینی ْب ٔ ایزبػ عؼيبت کّ صوٕم ثيـ ؿا اؿتوب يیجغيؼ
کبؿکُبٌ ٍضی ثبیؼ:
 ثّ ٔهبؿ يـیْبٌ اصتـاو ثگؾاؿَؼ ،اف صوٕم آَٓب ػكبع کُُؼ ٔ مؼی کُُؼ عٕػ يغتبؿی ٔ آفاػی يـیْبٌ
ؿٔاَی ؿا اؿتوب ػُْؼ.
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يطًیٍ مبفَؼ کّ ؿّبیت آگبْبَّ اكـاػ ثب اعتالالت ؿٔاَی امبك تًبو تؼأی ْبی هبثم ػمتـك ؿا
تيکیم يیؼْؼ.
اكـاػ ؿا کّ اف اعتالالت ؿٔاَی ؿَذ يیجـَؼ ػؿ اَکيبف پالٌ تؼأی عٕػىبٌ ىـیک مبفیؼ.
كبيیم ْب ؿا ػؿ تؼأی ٔ يـاهجت اف ثنتگبٌ ىبٌ کّ اعتالل ؿٔاَی ػاؿَؼ ىبيم مبفیؼ.
تًَیى گیـَؼِ ْبی ربيؼّ ؿا اف يُبثغ ٔ ػیگـ صًبیت ْبی کّ ثـای تبيیٍ يـاهجت ْبی ٍضت ؿٔاَی
ثب کیلیت ٔ عٕة الفو امت آگبِ مبفیؼ.
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تذاّی اختالالت رّاًی
ثنیبؿی اف اكـاػ یکّ ثیًبؿی ؿٔاَی ػاؿَؼ ثّ ػَجبل کًک صـكّ ای ًَیگـػَؼ .يـػيی کّ اف اعتالالت
ؿٔاَی کًتـ ىبیغ يخم مکیقٔكـیُیب ٔ اعتالل ػٔهطجی ؿَذ يیجـَؼ ثّ ٕٓؿ کهی کًک صـكّ ای ػؿیبكت
عٕاُْؼ کـػ ٔنی گبْی أهبت یک يؼتی ؿا ػؿ ثـ يیگیـػ تب ایٍ ييکالت تيغیٌ ٔ تؼأی ػؿمت ىَٕؼ.
ػؿ مبنٓبی اعیـ ييغٌ ىؼِ امت کّ ييکالت ٍضت ؿٔاَی ينئهّ ثقؿگی ػؿ اكـبَنتبٌ امت .گـچّ
ييکالت ٍضت ؿٔاَی يُزـ ثّ يـگ يـیِ ًَیيَٕؼ ٔنی آَٓب ػهم اٍهی ثـای َبتٕاَی ػؿافيؼت ْنتُؼ.
اكنـػگی ػؿ يیبٌ ييکالت يتؼؼػ ؿٔاَی ثّ تُٓبیی ػهت ثقؿگ يـگ ْبی َبثُٓگبوَ ،بتٕاَی ،يـیْی ْب
ٔ ٍؼيبت ؿا تيکیم يیؼْؼ .اؿهت َگـه ٓـػ ایٍ يـیْبٌ ٔ امتیگًب َنجت ثّ آَٓب یک ؿَذ اّبكی ؿا
ثبالی آَٓب تضًیم يیکُؼ .مبفيبٌ ٍضی رٓبٌ تبکیؼ يیؼاؿػ کّ ؿمیؼگی ثّ ثیًبؿیٓبی ؿٔاَی ثبیؼ ثَٕؿت
ثُیبػی ييبثّ ؿمیؼگی ثّ ثیًبؿی ْبی رنًی ثبىؼ .مّ ىکم ػًؼِ اف تؼأی ثـای يـیْی ْبی ؿٔاَی
ٔرٕػ ػاؿػ.
 .1تؼأی ػٔایی:
ىبیؼتـیٍ َٕع تؼأی ػؿ اكـبَنتبٌ ثٕػِ کّ ػاکتـاٌ ٔ يـیْبٌ ثّ عبٓـ َجٕػ آالػبت کبكی ػؿ يٕؿػ
يؼاعالت ؿیـػٔایی ایٍ ؿٔه ؿا ثیيتـ تـریش يیؼُْؼ .ثّ ْـ صبل ػؿ صؼاهم  50كیَؼ يـیْی ْبی
ؿٔاَی ػٔا کًک کُُؼِ ًَیجبىؼ .ػٔا يیتٕاَؼ اػـاُ يـیْی ؿٔاَی ؿا کبْو ػْؼ ٔنی ييکم ؿٔاَی
ارتًبػی کّ ػؿ پل فيیُّ ٔرٕػ ػاؿػ ػمت َغٕؿػِ ثبهی يیًبَؼ کّ يیتٕاَؼ ثبػج ػٕػ اػـاُ یب ػٔاو آٌ
ىٕػ .ػٔاْب ثبیؼ ثب اصتیبٓ يَـف ىَٕؼ فیـا تًبو ػٔاْب ػٕاؿُ ربَجی ػاؿَؼ کّ ثبػج يیيٕػ تب اكـاػ
اصنبك کُُؼ کّ ثّ ربی ثٓتـ ىؼٌ ّٔؼیت ىبٌ ثؼتـ ىؼِ امت .يؼًٕال" ایٍ ػٕاؿُ ثبػج يیيٕػ کّ
ىغٌ تؼأی ؿا يتٕهق مبفػ .اف ٓـف ػیگـ ثؼْی اف ػٔاْب يؼتبػ کُُؼِ ْنتُؼ .توـیجب" تًبو ػٔاْبی
يـیْی ْبی ؿٔاَی َجبیؼ ثـای فَبٌ صبيهّ تزٕیق ىَٕؼ.
ػمتّ ػٔاْبی ؿٔاَپقىکی کّ ػؿننت ػٔاْبی امبمی ٔفاؿت ٍضت ػبيّ ىبيم اَؼ ػجبؿتُؼ اف:
 ػٔاْبی آَتی مبیکٕتیک ()Antipsychotic
 ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی ()Antidepressant
 ػٔاْبی ّؼ اّطـاة ()Anxiolytic
 ػٔاْبی ّؼ يـگی ( )Antiepilepticکّ ثّ ػُٕاٌ تخجیت کُُؼِ ْبی يقاد ْى امتلبػِ ىؼِ يیتٕاَُؼ.
 ػٔاْبی آَتی پبؿکیُنٌٕ ()Antiparkinson
تٍٕیّ ْبی ػًٕيی ثـای تزٕیق ػٔاْبی ؿٔاَپقىکی:
 پالٌ تؼأی ؿا ثـای يـیِ ٔ ثنتگبٌ ٔی تيـیش کُیؼ.
 ػٔای ؿا اَتغبة کُیؼ کّ کًتـیٍ ػٕاؿُ ربَجی ؿا ػاؿػ.
 ثـای کبْو ػٕاؿُ ربَجی اف کًتـیٍ ػٔف ػٔایی ىـٔع کُیؼ.
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ثّ تؼؿیذ ػٔف ؿا اكقایو ػْیؼ.
اگـ ايکبٌ ػاؿػ ػٔا ؿا ثّ ٍٕؿت ػٔفْبی يُونى تٍٕیّ کُیؼ.
ػؿ يـصهّ اثتؼایی تؼأی يـاهت ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ثبىیؼ.
ػٕاؿُ ىبیغ ؿا ثـای يـیِ ٔ اهبؿة ٔی تيـیش کُیؼ.
اگـ ايکبٌ ػاىت ثـای کبْو ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ثّ تؼأی ثب یک ػٔا پبثُؼ ثبىیؼ.
ثؼؼ اف ایُکّ ػیؼیؼ یک ػٔا ثب ػٔف ٔ يؼت کبكی پبمظ ًَیؼْؼ ػٔا ؿا يیتٕاَیؼ تـییـ ػْیؼ.

 .2تؼأی ْبی ؿٔاَی ارتًبػی
ثنیبؿی اف اكـاػیکّ اف اعتالالت اّطـاثی ٔ اكنـػگی ؿَذ يیجـَؼ تٕمٔ تؼأی ؿٔاَيُبعتی ثٓجٕػ يیبثُؼ.
إَاع يغتهلی اف تؼأی ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ثـای اكـاػیکّ يـیْی ؿٔاَی ػاؿَؼ کًک يیکُؼ تب ثب ثیًبؿی
ؿٔاَی عٕػ ثطٕؿ يٕحـ ٔ کبيیبة يوبثهّ کُُؼ .ؿٔاَيُبمبٌ ٔ ييبٔؿاٌ آيٕفه ػیؼِ اَؼ تب ثّ اكـاػ ثب
ثیًبؿی ؿٔاَی کًک کُُؼ تب ػؿک ثٓتـی اف عٕػىبٌ ػاىتّ ثبىُؼ ٔ ثتٕاَُؼ ثـ ييکالت فَؼگی عٕػ كبین
آیُؼ .تؼأی ْبی ؿٔاَيُبعتی ثّ مـػت احـ ًَیکُُؼ ايب ػؿ ٓی یک ػٔؿِ فيبَی ثّ يـیِ کًک يیکُُؼ تب
ؿٔه ْبی رؼیؼ تلکـ ،ؿكتبؿ کـػٌ ٔ صتی اصنبك کـػٌ ؿا یبػ ثگیـَؼ .ييبٔؿِ یکی اف يؼاعالت يلیؼ
امت کّ يٕػل ْبی يغتهلی ػاؿػ ٔ يیتٕاَؼ ثـای ثنیبؿی اف يـیْی ْبی ؿٔاَی ثّ کبؿ ثـػِ ىٕػ صتی
ثـای إَاع ىؼیؼ آٌ ثّ ىـٓ کّ اػـاُ ثب ػٔا ْب کُتـٔل ىؼِ ثبىُؼ .يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ثؼؼا" ػؿ
یک ثغو ػیگـ يلَال" ثضج عٕاْؼ ىؼ.
 .3تؼأی مُتی
تؼأی ْبی مُتی ػؿ اكـبَنتبٌ ثّ ٕٓؿ ٔمیؼی يٕؿػ امتلبػِ هـاؿ يیگیـَؼ .صکیًبٌ ،يالْب ٔ ػیگـ ٓجیجبٌ
مُتی کّ اکخـ آَٓب يـػ ْنتُؼ ایٍ تؼأی ْب ؿا اَزبو يیؼُْؼ .تؼؼاػ فیبػی اف يـػو ثّ ىًٕل اكـاػ تضَیم
کـػِ اف ایٍ تؼأیٓب امتلبػِ يیکُُؼ ايب فَبٌ ثیيتـ اف ایٍ تؼأیٓب امتلبػِ يیکُُؼ .ثـای یک کبؿکٍ ٍضی
ثنیبؿ يٓى امت کّ ثب چُیٍ تؼأی ْبی ثیًبؿی ؿٔاَی آىُب ثبىؼ.
تؼضی اسػيٍْ ُا/تذاّیِای طٌتی در راهؼَ افغاًظتاى
 ؿكتٍ ثّ ايبکٍ يوؼك (فیبؿت) یب ثـػٌ يـیِ ثّ فیبؿت ْب
 ػؿ يٕاؿػ ىؼیؼ فَزیـ کـػٌ یب هلم کـػٌ يـیِ ػؿ آٌ يکبٌ يوؼك (يخال” ؿّّٔ ىـیق ػؿ يقاؿ،
يیبػهی ٍبصت ػؿ َُگـ ْبؿ ،فیبؿتگبِ ثٓهٕل ػؿ ؿقَی).
 ثـػٌ يـیِ ػؿ یک ؿٔف عبً ثّ ايبکٍ يوؼك (گم مـط ػؿ يقاؿ ،ريٍ ىـٔع مبل َٕ ػؿ کبؿتّ
مغی ػؿ کبثم).
 عٕاَؼٌ ثؼْی اف مٕؿِ ْبی هـآٌ ىـیق (ثـای يخبل عٕاَؼٌ مٕؿِ یبمیٍ).
 آٔیقاٌ کـػٌ مٕؿِ ْبی ثنتّ ثُؼی ىؼِ هـآٌ ىـیق (تؼٕیؾ یب ىٕینت).
ٓ جیجبٌ يضهی ػٔاْبی گیبْی تزٕیق يیکُُؼ.
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ًْنبیّ ْب  /ػٔمتبٌ /ثنتگبٌ ػؿ صبالت چٌٕ اف ػمت ػاػٌ کنی/تـٔيب/آكبت ،اف يـیِ صًبیت
يیکُُؼ .يخال” كبيیم ػاؿؼاؿ ؿا تب مّ ؿٔف ًْـاْی کـػٌ ،تٓیّ ؿؾا تٕمٔ ثنتگبٌ یب ًْنبیّ ْب ،يـامى
آعـ ْلتّ (رًؼّ ىت) ،ثـگقاؿی يزبنل عتى ،چٓهى ٔ ،مبنگـػ ٔ یبػثٕػ ػؿ ػیؼیٍ ٔؿیـِ.
يـامى ثـای کُتـٔل رٍ ْب ٔ اؿٔاس ىیطبَی يخال" ثغيی ػؿ ىًبل کيٕؿ.
ػاػٌ ؿژیى ؿؾایی عبً يخال” پـْیق اف ىضًیبت ،گٕىت گبٔ ٔؿیـِ.
پـْیق اف اَزبو کبؿْبی عبً ػؿ ؿٔفْبی عبً.
پـْیق اف ؿكتٍ ثّ عبَّ ای کّ اعیـا" کنی ػؿ آٌ كٕت ىؼِ امت.

هيکاًيشم ُای طاسگاری طٌتی هؼوْل ػثارتٌذ اس:
 عٕاَؼٌ ًَبفْبی َلهی ٔ عتى هـآٌ.
 ؿكتٍ ثّ ايبکٍ يوؼك.
 تٕثّ کـػٌ ثّ عبٓـ گُبْبٌ گؾىتّ ٔ ػػب کـػٌ ثـای ػلٕ ٔ ثغيو
 امتیگًب َنجت ثّ يٕاؿػ ىؼیؼ يخم امکیقٔكـَی.
 ثنیبؿی اف يٕاؿػ ىؼیؼ ثب كبيیم ْبیيبٌ فَؼگی يیکُُؼ.
 ثّ فَزیـ ثنتٍ يـیْبٌ عيٍ ثنیبؿ ىبیغ امت.
 يـیْبٌ يبَیک ٔ ثؼْی اف ػیگـ يـیْبٌ مبیکٕتیک ُْگبيی کّ کًی ثٓتـ يیيَٕؼ ثّ ػُٕاٌ کنبَی
کّ ٍبصت تٕاَبیی ْبی عبً (کـايبت) ْنتُؼ ىُبعتّ يیيَٕؼ .آَٓب ػؿ ربيؼّ عٕػ يٕؿػ اصتـاو هـاؿ
يیگیـَؼ ٔ يـػو ثـای صم ييکالت عٕػ پیو آَٓب يیـَٔؼ.
 ثؼْی اف يـػو ثـای ایُکّ يٕؿػ ؿصًت عؼأَؼ(د) هـاؿ گیـَؼ پیو ایٍ اكـاػ يیـَٔؼ.
 يـػو ػبو اکخـ هْبیب ؿا ػؿ عبَّ ْب َگٓؼاؿی يیکُُؼ.
 ثؼْی اف يـیْبٌ ػؿ يٕمنبت َگٓؼاؿی يیيَٕؼ ٔنی ْیچ َٕع پُبْگبْی ثـای يـیْبٌ ؿٔاَی
ٔرٕػ َؼاؿػ .يـیْبٌ يقيٍ ػؿ يـمتٌٕ (يکبَی ثـای اكـاػ ثی عبًَبٌ ٔ ثیُٕایبٌ) َگٓؼاؿی يیيَٕؼ
ايب يؼًٕال" يـیْبٌ ؿٔاَی پؾیـكتّ ًَیيَٕؼ.
 عٕػکيی یک گُبِ ثّ صنبة يیآیؼ.
ٔ هتی کنی ػقیقی ؿا اف ػمت يیؼْؼ َجبیؼ ػؿ يٕؿػ أ ٍضجت کُؼ.
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کارکٌاى صضی هختلف در تظِيالت صضی در هْرد صضت رّاًی چَ کارُای را
اًزام دادٍ هيتْاًٌذ؟
رؼٔل فیـ ٔظبیق امبمی ،ػاَو ٔ يٓبؿت ْبی الفو ؿا ثـای کبؿکُبٌ ٍضی ثّ ىًٕل  CHWػؿ ثنتّ
عؼيبت ٍضی امبمی ػؿيٕؿػ ٍضت ؿٔاَی ٔ يـاهجت ْبی ؿٔاَی ارتًبػی َيبٌ يیؼْؼ.
ٔظبیق
 ىُبمبیی يٕاؿػ مبػِ (ثؼٌٔ گؾاىتٍ
تيغیٌ ،ىُبمبیی امتـمٕؿْبی ؿٔاَی
ارتًبػی)
 ؿرؼت ػْی
CHW
 آگبْی
 تؼویت ثؼؼی/پیگیـی
 تنٓیم کـػٌ گـِٔ ْبی کًک عٕػی/ثنیذ
ربيؼّ
 ىُبعت يٕاؿػ مبػِ (ثؼٌٔ گؾاىتٍ
تيغیٌ ،ىُبمبیی امتـمٕؿْبی ؿٔاَی
ارتًبػی)
َـك ٔ  ؿرؼت ػْی
هبثهّ ػؿ  آگبْی ،آيٕفه ؿٔاَی ٔ تًـیٍ ْبی
آؿايجغو
مت
مُتـْب  تؼویت ثؼؼی/پیگیـی
 تنٓیم گـِٔ ْبی کًک عٕػی/ثنیذ ربيؼّ
 ؿارنتـًَٕػٌ يـیْبٌ ،حجت آَٓب ٔ
گقاؿه ػْی
 اؿفیبثی ٔ ىُبعت ٔاهؼبت
َ ظبؿت ثـ ْCHWب
 ييبؿِٔ اثتؼایی
 تنٓیم کـػٌ گـِٔ ْب (اَتغبثی)
ٔ CHS
 ؿرؼت ػْی
هبثهّ
 آگبْی ٔ آيٕفه ؿٔاَی
 کبؿ رًؼی
 ؿارنتـ کـػٌ ،حجت ٔ گقاؿه ػْی
 تًبك يُظى ثب ييبٔؿ ؿٔاَی ارتًبػی

17

ػاَو ٔ يٓبؿت ْب
 ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ ييکالت ٍضت
ؿٔاَی
 ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ ؿٔاثٔ كـُْگی-
ارتًبػی ثیٍ كـػی
 يٓبؿتٓبی مبػِ اكٓبو ٔتلٓیى (گٕه ػاػٌ)
 مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی /مطٕس يغتهق
عؼيبت يٕرٕػ
 تنٓیم کـػٌ گـِٔ ْبی صًبیتی
 ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ ييکالت ؿٔاَی
 ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ ؿٔاثٔ كـُْگی-
ارتًبػی ثیٍ كـػی
 يٓبؿت ْبی مبػِ اكٓبو ٔتلٓیى (گٕه ػاػٌ)
 مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی/مطٕس يغتهق
عؼيبت يٕرٕػ
 تنٓیم کـػٌ گـِٔ ْبی صًبیتی







ػاَو اثتؼایی ػؿ يٕؿػ آمیت ىُبمی ؿٔاَی
ػاَو امتبَؼاؿػ ػؿ يٕؿػ ؿٔاثٔ كـُْگی-
ارتًبػی ،ثیٍ كـػی
يٓبؿتٓبی اثتؼایی ييبٔؿِ
مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی/مطٕس يغتهق
عؼيبت يٕرٕػ
کبؿ رًؼی




اؿفیبثی
ييبٔؿِ صـكّ ای ثّ ٍٕؿت اَلـاػی ٔ
گـْٔی
آيٕفه ؿٔاَی
کبؿ رًؼی (ثب ػاکتـ ٔ CHS ،هبثهّ)
ؿارنتـ کـػٌ ٔ حجت
ؿرؼت ػْی ٔ تؼویت ثؼؼی تؼأی يـیْبٌ
َظبؿت ثـ  ٔ CHSهبثهّ








اؿفیبثی
تيغیٌ
تؼأی
ؿرؼت ػْی
تضٕیم ػاػٌ/کبؿ رًؼی
حجت کـػٌ


ييبٔؿ

ؿٔاَی
ارتًبػی 



ػاکتـ
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ػاَو امتبَؼاؿػ ػؿيٕؿػ آمیت ىُبمی
ؿٔاَی
ػاَو ينهکی ػؿ ؿٔاَيُبمی
ػاَو ينهکی ػؿ ؿٔاثٔ كـُْگی-ارتًبػی،
ثیٍ كـػی
ييبٔؿِ ينهکی ٔ يٓبؿت ْبی يؼاعهّ
ؿٔاَی ارتًبػی
مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی/مطٕس يغتهق
عؼيبت يٕرٕػ (مینتى ؿرؼت ػْی)
کبؿ رًؼی
ػاَو ينهکی ػؿ يٕؿػ آمیت ىُبمی ؿٔاَی
ػاَو أنیّ ؿٔاَيُبمی
ػاَو امتبَؼاؿػ ػؿ ؿٔاثٔ كـُْگی-
ارتًبػی ثیٍ كـػی
ييبٔؿِ اثتؼایی ٔ يٓبؿت ْبی يؼاعهّ
ؿٔاَی ارتًبػی
مهنهّ يـاتت مینتى ٍضی/مطٕس يغتهق
عؼيبت يٕرٕػ (ؿرؼت ػْی)
کبؿ رًؼی

ارتمای صضت رّاًی
اؿتوبی ٍضت ؿٔاَی ػجبؿت اف كـآیُؼ تٕاًَُؼ مبفی يـػو ،كبيیم ْب ٔ رٕايغ ثـای کُتـٔل ماليت
ؿٔاَی ٔ ثٓجٕػ ٍضت ؿٔاَی يیجبىؼ .ثُبثـایٍ ٍضت ؿٔاَی ثّ يـارغ اهتَبػی ،اَنبَی ٔ ارتًبػی ػؿ
ربيؼّ يـثٕٓ يیيٕػ .اف ٓـف ػیگـ ييکم ٍضت ؿٔاَی يیتٕاَؼ ىؼیؼا" کیلیت فَؼگی اكـاػ ٔ كبيیم
ْبیيبٌ ؿا کبْو ػْؼ .كؼبنیت ْبی يٕحـ ػؿ ثغو اؿتوبی ٍضت ؿٔاَی يیتٕاَؼ اف ثٕرٕػ آيؼٌ ييکالت
ٍضت ؿٔاَی رهٕگیـی کُؼ ٔ يؼاعالت أنیّ ػؿ اعتالالت ؿٔاَی َیبفيُؼ ًْکبؿی ٔ ًْبُْگی ثیٍ ثغو
ٍضتٍ ،ضت ؿٔاَی ٔ ػیگـثغو ْب امت.
ثؼْی يؼاعالت ثـای اؿتوبی ٍضت ؿٔاَی ػجبؿتُؼ اف:
 يؼاعالت ػؿ ػٔؿاٌ أنیّ ٓلٕنیت يخال" ٔیقیت يبػؿاٌ صبيهّ ػؿ عبَّ ،يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ
يکبتت ،يؼاعالت یکزبیی تـؾیّ ای ٔ ؿٔاَی-ارتًبػی ػؿ اهيبؿ يضـٔو ربيؼّ.
 صًبیت اف آلبل يخم ثـَبيّ ْبی يٓبؿتٓبی فَؼگی ،ثـَبيّ ْبی اَکيبكی آلبل ٔ رٕاَبٌ.
 تٕاًَُؼ مبفی ارتًبػی  -اهتَبػی فَبٌ.
 ثـَبيّ ْبیی ثـای گـِٔ ْبی آمیت پؾیـ ربيؼّ يخم فَبٌ ،آلبل ،يؼهٕنیٍ ،ػٕػت کُُؼگبٌ ،ثیزب
ىؼگبٌ ،اىغبً يتبحـ اف رُگ ْب ٔ آكبت ػیگـ.
 كؼبنیت ْبی اؿتوبی ٍضت ؿٔاَی ػؿ يکبتت.
 يؼاعالت ٍضت ؿٔاَی ػؿ يضم کبؿ.
 ثـَبيّ ْبی پیيگیـی اف عيَٕت.
 ثـَبيّ ْبی اَکيبف ربيؼّ (يخم تٕمؼّ یکنبٌ هـیّ ْب).
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ّلایَ در صضت رّاًی
ثـای مبنٓ ب ثغو ٍضت ؿٔاَی تُٓب ثبالی يـیْی ؿٔاَی يتًـکق ثٕػ تب ثتٕاَؼ ثّ کنبَیکّ ىؼیؼا" اف
ايـاُ ؿٔاَی يتبحـ اَؼ کًک کُؼ .ايب ييغٌ امت کّ يؼاعالت ػؿيبَی اعتالالت ؿٔاَی ثّ تُٓبیی
ًَیتٕاَؼ ثبؿ اهتَبػی ،ارتًبػی ٔ كـػی ؿا کّ ثب ييکالت ٍضت ؿٔاَی ًْـاِ اَؼ کبْو ػْؼ.
ْؼف ا ف ٔهبیّ يـیْی ؿٔاَی ؿا کبْو ثـٔف ،ىیٕع ٔ ػٕػ يـیْی ْبی ؿٔاَی ،کبمتٍ فيبٌ کّ يـیِ
اػـاُ ػاؿػ ٔ کبْو ىـایٔ عطـ ثـای يـیْی ؿٔاَی ٔ ثالعـِ پیيگیـی ٔ یب تبعیـ ٔهٕع ػٔثبؿِ
يـُ ًْٔچُبٌ کبْو تبحیـ يـیْی ثبالی ىغٌ ،كبيیم ٔی ٔ ربيؼّ تيکیم يیؼْؼ.
اعتالل ؿٔاَی ػؿ ٍٕؿت ػؼو تؼأی يیتٕاَؼ ػٕاهت يُلی ثـ يـیْبٌ ٔ عبَٕاػِ ْبیيبٌ ػاىتّ ثبىؼ.
ػٕاهت اعتالالت ؿٔاَی ػؿ کبْالٌ ػجبؿتُؼ اف:
 كوـ
 ثیکبؿی
 ثـْى عٕؿػٌ يُبمجبت فَبىٕیی
 آمیت ْبی ىُبعتی ،كقیکی ٔ ؽکبیی ػؿ آلبل
 يـیْی كقیکی
 يـگ ثّ عبٓـ يـیْی كقیکی
 عٕػکيی
مّ َٕع ٔهبیّ ػؿ ٍضت ؿٔاَی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ػؿ ْـ مّ َٕع آٌ آگبْی ثنیبؿ کًک کُُؼِ امت:
ّ .1لایَ اّليَ ْ :ؼف آٌ کبْو يٕاؿػ رؼیؼ يـیْی ؿٔاَی امت يخال" پیيگیـی اف ٍؼيبت يـقی ػؿ
ػٔؿاٌ ٓلٕنیت ،ثٓجٕػ تـؾیّ يخم تـٔیذ يَـف آیٕػیٍ ،تؼأی ٔ پیيگیـی اف اَتبَبت يـقی ،صم
اعتالكبت ،عؼيبت يـاهجت ْبی يبػؿاٌ ٔ َٕفاػاٌ ،آگبْی ػؿ يٕؿػ عٕػکيی ٔؿیـِ.
ّ .2لایَ حاًْیَ ْ :ؼف آٌ ىُبمبیی ٔ تؼأی ْـچّ مـیؼتـ يـیْی ؿٔاَی امت يخم تبمیل يـاکق ٍضت
ؿٔاَی ،اػؿبو ٍضت ؿٔاَی ػؿ يـاهجت ْبی ٍضی امبمی ،ایزبػ ثغو ْبی ٍضت ؿٔاَی ػؿ ىلبعبَّ
ْبی ػًٕيی ،يینـ ثٕػٌ عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ػؿ يُبٓن ىٓـی ٔ ؿٔمتبیی ٔؿیـِ.
ّ .3لایَ حالخيَ ْ :ؼف آٌ کبْو َبتٕاَی َبىی اف يـیْی ؿٔاَی امت ٔ يیتٕاَؼ اف ٓـین عؼيبت ثبفتٕاَی
ٍضت ؿٔاَی ،آيٕفه ْبی صـكٕی ،كـٍت ْبی ىـهی ٔؿیـِ ارـا ىٕػ.
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ارسیاتی صضت رّاًی
ْؼف اف اؿفیبثی ثؼمت آٔؿػٌ ثیيتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ ييکالت يـیِ امت کّ ىًب ؿا هبػؿ يینبفػ
تب يـیْی ؿا تيغیٌ ػْیؼ ٔ پالٌ يُبمت تؼأی ؿا اؿایّ کُیؼ.
ىکبیبت يٕرٕػ ٔ يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی يًٓتـیٍ ثغو ْبی اؿفیبثی ْنتُؼ .ػؿٍٕؿت ايکبٌ كبيیم ٔ
ػیگـاٌ ثبیؼ ػؿ اؿفیبثی ٔ تؼأی ىـیک مبعتّ ىَٕؼ .ارـای يَبصجّ ثّ رًغ آٔؿی آالػبت ػؿ يٕؿػ
اػـاُ ٔ احـات آَٓب ثـ فَؼگی يـیْبٌ کًک يیکُؼ .يٓبؿت ْبیی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ؿَٔؼ يَبصجّ ؿا
مٕٓنت يیجغيؼ .يٓبؿت ْبی اكٓبو ٔ تلٓیى ػؿ ثغو ػیگـ ػؿًْیٍ کتبة يٕؿػ ثضج هـاؿ عٕاْؼ گـكت.
اؿفیبثی ؿٔاَپقىکی کبيم ىبيم ثغو ْبی فیـ امت:
 تبؿیغچّ يـیْی كؼهی کّ ثّ ىًٕل تبؿیغچّ ٓجی گؾىتّ
 تبؿیغچّ كبيیهی ٔ ىغَی
 يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی
 يؼبیُّ كقیکی ٔ ػَجی
 تيغیٌ ٔ پالٌ تؼأی
يؼبیُّ كقیکی ٔ َیٕؿٔنٕژیک تٕمٔ ػاکتـ ثـای ؿػ کـػٌ ػٕايم ػْٕی ارـا يیيٕػ .تًبو ثغو ْبی
ػیگـ ثبیؼ تٕمٔ کبؿکُبٌ ٍضی کّ اؿفیبثی ؿٔاَپقىکی ؿا ثـ امبك انقايبت ينهکی عٕػ اَزبو يیؼُْؼ
ثبیؼ تکًیم ىٕػ.
 .Iتبؿیغچّ ؿٔاَپقىکی:
آالػبت ثبیؼ اف يـیِ اعؾ ىٕػ ٔ اگـ أ ًْکبؿی ًَیکُؼ ثبیؼ اف ثنتگبٌ یب کنبَیکّ ٔی ؿا ًْـاْی
يیکُُؼ تکًیم ىٕػ .أنیٍ هؼو يطًیٍ مبعتٍ اف ایٍ امت کّ يـیِ ئٌَٕ امت ٔ ػٔيیٍ هؼو ایٍ امت
کّ يطًیٍ ىٕیى يـیِ َنجت ثّ ػیگـاٌ ٔ عٕػ يَبصجّ کُُؼِ پـعبىگـی ٔ عيَٕت َيبٌ ًَیؼْؼ .اکخـ
يـیْبٌ ؿكتبؿ پـعبىگـاَّ اف عٕػ َيبٌ ًَیؼُْؼ.
آالػبت ػؿ يٕؿػ ْٕیت :آالػبت ىغَی ثّ ىًٕل مٍ ،رُل ،صبنت يؼَی ،تضَیالت ،ىـم ٔؿیـِ.
ایُٓب ثبیؼ ػؿ ػٔمیّ يـیِ حجت ىَٕؼ.
ىکبیت كؼهی يـیِ :ىکبیت كؼهی چیقی امت کّ يـیِ یب ثنتگبٌ ٔی تيـیش يیکُُؼ ٔ ثبػج ىؼِ تب آَٓب
ثّ ػَجبل کًک ثـآیُؼ .ىکبیت كؼهی ٔ يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی يًٓتـیٍ ثغو ْبی اؿفیبثی ؿٔاَی امت کّ ْـ
ػٔ ثبْى یکزب اؿفیبثی يیيَٕؼ .يٓى امت کّ أنٕیت ْبی يـیِ ٔ ثنتگبَو ؿا ثؼاَیى .ػؿ ىـٔع يَبصجّ
پـمیؼٌ مٕ االت ثبف ثنیبؿ يٓى امت ،ايب مٕاالت ثبیؼ ثّ مـػت ثـ ؿٔی تيغیٌ ٔ ىٕاْؼ صًبیت کُُؼِ
يضؼٔػ ىَٕؼ .يًٓتـیٍ کبؿ ػؿیبكت يٕاؿػ ؽیم امت:
 ييکم اف چی َٕع امت؟
 تبؿیظ ٔ ىکم ىـٔع؟ آْنتّ اتلبم اكتبػِ یب َبگٓبَی؟
21










چـا ٔ چگَّٕ ىغٌ ػؿ ایٍ فيبٌ ثّ ػاکتـ يـارؼّ کـػِ امت؟
آیب ػٕايم ينبػؼ کُُؼِ ٔرٕػ ػاىتّ امت؟
ػؿ ؿكتبؿ ٔی چّ تـییـاتی ثٕرٕػ آيؼِ امت؟
آیب تـییـات حبثت ثٕػِ یب َٕمبَبت ػاىتّ امت؟
ىؼت اػـاُ ،يؼت آَٓب ٔ تبحیـ آَٓب ثـ کبؿ ٔ ؿٔاثٔ ٔ ًْچُیٍ تبحیـات كقیکی آَٓب ثـ اىتٓب ،عٕاة
ٔ يیم رُنی.
ػٔؿِ ْبی هجهی يـیْی ثب تبؿیظ آَٓب ،تؼأی ْب ٔ َتبیذ تؼأی ْبی کّ ثـای ْزًّ ْبی ييبثّ ػؿیبكت
ىؼِ امت.
تلبٔت ْب ٔ ييبثٓت ْبی ػٔؿِ ْبی هجهی يـیْی ثب ػٔؿِ كؼهی
تيـیش ييکم ًْچُیٍ کًک يیکُؼ تب ثَیـت يـیِ َنجت ثّ ّٔؼیتو ؿا ثـؿمی کُیى .ثؼْی اف
يـیْبٌ يًکٍ امت ٔرٕػ ييکم ؿا اَکبؿ کُُؼ ٔ يًکٍ امت کّ گـكتٍ تبؿیغچّ يـیْی اف یک
ػْٕ عبَٕاػِ یب یک ػٔمت َقػیک ّـٔؿی ثبىؼ.

تبؿیغچّ ؿٔاَپقىکی هجهی :ایٍ هنًت ىبيم آالػبت ػؿ يٕؿػ ػٔؿِ ْبی هجهی يـیْی یب ػیگـ اعتالالت
ؿٔاَی يیيٕػ .آالػبت يٕؿػ َیبف ػجبؿتُؼ اف :فيبٌ ٔ چگَٕگی ٔهٕع أنیٍ ػٔؿِ يـیْی ،تؼٔای ْبی
هجهی ٔ كؼهی ٔ تبحیـ گؾاؿی ،ػٕاؿُ ربَجی ،يؼت آَٓب ٔؿیـِ .يٕاؿػ ثنتـی ىؼٌ ػؿ گؾىتّ ،تؼؼاػ ،يؼت،
يکبٌ ٔ َٕع تؼأی .يغٍَٕب" أنیٍ ٔ آعـیٍ يٕؿػ ثنتـی.
تبؿیغچّ ٓجی گؾىتّ :ػؿ کم يـیْبٌ ؿٔاَی ػؿ يـارؼّ ثّ يـاکق ٍضی يؼًٕال" ثب ىکبیبت رنًی
يیآیُؼ .يـیْی ْبی رنًی يیتٕاَُؼ ثب ػج يـیْی ؿٔاَی ىَٕؼ يخال" ييکم ؿؼِ ػؿهیّ اكنـػگی ؿا يـهن
تـ يینبفػ یب كـػ ؿا ينبػؼ ثـای يَبة ىؼٌ ثّ يـیْی ؿٔاَی يینبفػ (يخال" اكنـػگی ثؼؼ اف یک صًهۀ
ههجی)ٔ .رٕػ يـیْی كقیکی يیتٕاَؼ ثبالی اَتغبة ػٔاْب تبحیـگؾاؿ ثبىؼ .يـیْی ؿٔاَی يیتٕاَؼ يُزـ ثّ
ٔعیى ىؼٌ صبنت ٓجی ًْـاِ ثب آٌ ىٕػ .يٕرٕػیت يـیْی ؿٔاَی ٔ رنًی ثب یکؼیگـ ثبػج ثؼتـ ىؼٌ
اَؾاؿ يـیْی يیيٕػ.
ػٔاْبیی کّ كؼال" يَـف يیيٕػ َ :بو ػٔاْب ٔ ػٔف ْـ یک اف آَٓب ؿا ثـای ْـ ػٔ يـیْی رنًی ٔ
ؿٔاَی یبػػاىت کُیؼ .آیب ػٔای ْنت کّ ثـ ّٔؼیت ؿٔاَی ىغٌ تبحیـ يیگؾاؿػ؟ آیب احـ يتوبثم ػٔایی
ػؿثیٍ ػٔاْبی تزٕیق ىؼِ ثـای اعتالل ؿٔاَی ٔرٕػ ػاؿػ؟
تبؿیغچّ ىغَی :تبؿیغچّ ىغَی ىبيم آالػبتی ػؿ يٕؿػ ػٔؿاٌ ٓلٕنیت ،يکتت ،تضَیالت ػبنی،
ػٔؿِ َٕرٕاَی ،رٓبػ ،عؼيت ػؿ اؿتو ،امتغؼاو ،افػٔاد ،كـفَؼأٌّ ،ؼیت اهتَبػی ٔ ارتًبػی امت.
ًْچُیٍ ػؿ يٕؿػ ت ـییـات يٓى ػؿ فَؼگی ثبیؼ پـمبٌ ىٕػ يخال" ثیزب ىؼٌ ٔ يٓبرـت ،ىـکت ػؿ رٓبػ یب
ػٔؿِ مـثبفی ،ييکالت هبََٕی ٔ صوٕهی ػؿ گؾىتّ ،تاله ثـای عٕػآفاؿیَ ،بتٕاَی رنًی ،اف ػمت
ػاػٌ ًْنـ یب ػیگـ اػْبی كبيیم ٔؿیـِ .يًٓتـیٍ َکتّ مٕال ػؿ يٕؿػ مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ یب
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انکٕٓل ا مت ًّْ .يـیْبٌ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل امتلبػِ ًَیکُُؼ ٔنی اگـ آَٓب امتلبػِ يیکـػَؼ
آالػبت فیـ ثبیؼ پـمبٌ ىٕػ:
 يوؼاؿ ،يؼت ٔ ىیِٕ مٕامتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ
 تضًم – اكقایو يوؼاؿ يٕاػ َيّ آٔؿ ثـای ػمتیبثی ثّ احـات ييبثّ
 اػـاُ تـک
 تاله ْبی َبيٕكن ثـای تـک يٕاػ َيّ آٔؿ
 ييغَبت مٕيَـف يخم امتلبػِ يوبػیـ فیبػ ،فيبَی کّ ٍـف ثؼمت آٔؿػٌ يٕاػ َيّ آٔؿ ىؼِ،
یب ثٓجٕػی اف احـات يٕاػ َيّ آٔؿ
 اعتالٓبت :رنًی يخم اَتبَبت رهؼی اف مجت فؿم ،ؿٔاَی يخم اكنـػگی ،ارتًبػی ٔؿیـِ
َ بتٕاَی :اف ػمت ػاػٌ ىـم ،ييکالت هبََٕی يخال" يٕتـ ؿاَی ػؿ صبنیکّ تضت تبحیـ يٕاػ َيّ
آٔؿ ثٕػِ امت ،ثبفػاىت ىؼٌ تٕمٔ پٕنیل ،ارتًبػی (يخم ؿلهت اف كـفَؼاٌ ،ييکالت ػؿ
فَؼگی فَبىٕیی)
تبؿیغچّ ؿٔاَپقىکی كبيیهی :ىزـِ كبيیهی ؿا ؿمى کُیؼ ٔ ثنتگبَی ؿا کّ ييکم ؿٔاَی ػاىتّ اَؼ ييغٌ
کُیؼ .ػؿ يٕؿػ اؿتجبٓ ىغٌ ثب ػیگـ اػْبی كبيیم پـمبٌ کُیؼ .يـیْی ؿٔاَی اؿهت تبحیـ ىؼیؼی ثـ
کیلیت ؿٔاثٔ ًٍیًبَّ يـیِ ثب ػیگـاٌ يیگؾاؿػ .ػؿ يٕؿػ ػکل انؼًم اػْبی كبيیم ػؿ ثـاثـ
ييکالت ىغٌ ٔ َضِٕ صًبیت آَٓب مٕال کُیؼ .اف ىغٌ مٕال کُیؼ کّ آیب أ يٕاكن امت تب ىًب كبيیم ٔ
ػیگـ اهبؿة ٔی ؿا ثجیُیؼ ٔ ثب آَٓب ػؿ يٕؿػ ييکالت ٍضی أ ٍضجت ًَٕػِ ٔ آَٓب ؿا ػؿ پـٔمۀ تؼأی
ىبيم مبفیؼ.
 .IIيؼبیُّ صبنت ؿٔاَی:
يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی هـاؿ ػاػٌ یبكتّ ْبی يٓى ػؿ کُبؿ ْى ػیگـ امت کّ ػؿ تيغیٌ ٔ تؼأی کًک يیکُؼ.
ارقای يؼبیُّ صبنت ؿٔاَی ػجبؿتُؼ اف:
 ظبْـ ٔ ؿكتبؿّٔ :غ ظبْـی ،ؿكتبؿ صـکیَ ،گـه َنجت ثّ ّٔؼیت ٔ يؼبیُّ کُُؼِ
 گلتبؿ :مـػت ،ثهُؼی ٍؼا ،کًیت آالػبت ،آىلتگی ػؿ فثبٌ ٔ يؼُب.
 يقاد ٔػبٓلّ :يقاد (يخم :اكنـػِ ،مـعٕه ،ييکٕک) ،ػبٓلّ (يخم :يضؼٔػ ىؼًِْٕ ،اؿ،
َبيتُبمت).
 يضتٕای كکـْ :ؾیبَبت ،اكکبؿ عٕػکيی ،اَؼافِ كکـ ٔ مـػت تٕنیؼ آَٓب ،تنهنم اكکبؿ
 اػؿاک :ثـمبيبت ،ػیگـ اعتالالت اػؿاکی
 ػًهکـػْبی ىُبعتی :مطش ْٕىیبؿی ،صبكظّ (فيبٌ صبلَ ،قػیک ،ػٔؿ) ،رٓت یبثی (فيبٌ ،يکبٌ،
ىغٌ) ،تًـکق
 ثَیـت :ػؿرّ آگبْی ىغٌ ػؿ يٕؿػ ييکم يٕرٕػ
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 .IIIإَاع اعتالالت ؿٔاَی:
اعتالالت ؿٔاَی يؼًٕال" تضت تبحیـ ىؼیؼ كـُْگ ربيؼّ ای امت کّ ىغٌ ػؿ آٌ فَؼگی يیکُؼٓ .جوّ
ثُؼی يـیْی ْبی ؿٔاَی ثـ امبك اػـاُ کّ ىغٌ تزـثّ يیکُؼ ٔ تظبْـات کهیُیکی يـیْی اف هجیم
اصنبك َبايیؼی یب ػاىتٍ ْؾیبَبت اَزبو يیيٕػ .ثؼْی اف اعتالالت ؿٔاَی ػاؿای اػـاُ ٔ تظبْـات
کهیُیکی ييبثّ اَؼ ٔنی ػٕايم پل فيیُّ آَٓب اف ْى ػیگـ عیهی ْب يتلبٔت امت .ػمتّ ثُؼی ْبی يغتهلی
ثـای اعتالالت ؿٔاَپقىکی ٔرٕػ ػاؿػ .ػمتّ ثُؼی ْبی کّ ثیيتـ امتلبػِ يیيَٕؼ ػجبؿتُؼ افICD-10 :
کّ تٕمٔ مبفيبٌ ٍضی رٓبٌ تٓیّ ىؼِ ٔ  DSM-IV-TRکّ تٕمٔ اَزًٍ ؿٔاَپقىکبٌ آيـیکب تٓیّ ىؼِ
امت.
ثؼْی اف ييکالت ٍضت ؿٔاَی کّ ػؿ ایٍ ثنتّ آيٕفىی يٕؿػ ثضج هـاؿ گـكتّ اَؼ ػجبؿتُؼ اف:
 .1اعتالالت ؿٔاَی ىبیغ:
 اكنـػگی
 اعتالالت اّطـاة :اعتالل اّطـاة يُتيـ ،صًالت پبَیک ،اعتالل ٔمٕامی ارجبؿی ٔ كٕثیبْب
 اعتالل تجؼل ()conversion
 تـٔيب یب ّـثّ ؿٔاَی ٔ ييکالت يـثٕٓ ثّ آٌ
 .2اعتالالت ؿٔاَی ىؼیؼ:
 مبیکٕف صبػ
 مکیقٔكـیُیب
 يبَیب
 .3اعتالل ػٔؿاٌ ٓلٕنیت :تبعـ ػوهی یب َبؿمبیی ْٕه
 .4مٕامتلبػِ ٔ ٔاثنتگی ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ
 .5ىکبیبت يجٓى رنًی
 .6عٕػآفاؿی
 .7يـگی (یک اعتالل َیٕؿٔنٕژیک امت)
هر اختالل روانی میتواند اشکال خفیؾ ،متوسط یا شدید داشته باشد و یا میتواند به صورت تدریجی یا
ناگهانی شروع شود .گاهی ممکن است اعراض نوسانی باشند یا اعراض جدیدی نمایان شوند .همچنین
بعضی اختالالت روانی ممکن است سیر مزمن داشته و یا سیر هجمه یی همراه با دوره های نارمل
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.
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هِارت ُای هؼاّرٍ ّ تکٌيک ُای هذاخلَ

دیپارتوٌت صضت رّاًی ّسارت صضت ػاهَ
گزّپ کاتل2008-

گزّپ کاتل 2008-
ػؿ عقاٌ مبل  2008يیالػی ،ؿیبمت ٍضت ؿٔاَی ٔفاؿت ٍضت ػبيّ رًٕٓؿی اماليی اكـبَنتبٌ
تضت ؿیبمت ػاکتـ ػبنیّ اثـاْیى فی ٔ اػْبی گـِٔ کبثم ٓ 2008-ی مّ ٔؿکيبپ ثّ اتلبم ْى يٕاػ
آيٕفىی صبّـ ؿا ثـای صًبیت اف اػؿبو يـاهجت ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ يزًٕػّ عؼيبت ٍضی امبمی
تٓیّ ًَٕػَؼ .اػْبی ایٍ گـٔپ ػجبؿتُؼ اف:
ػاکتـ ػبنیّ اثـاْیى فی ()MOPH
ػاکتـ مؼیؼ ػظیًی ()EC/MOPH
ػاکتـ ثيیـ اصًؼ مـٔؿی ()MOPH
پُْٕیبؿ ػاکتـ ػجؼانٕصیؼ مهیى ()HOSA
ػاکتـ ايیٍ هللا ايیـی ()HOSA
ػاکتـ كـىتّ هؼیل (HOSA
ػاکتـ میؼ ػطب هللا ()AKU
ػاکتـ صلیع هللا كیِ ()HNTPO
اصًؼ كـْبػ صجیت ()WFL
ػاکتـ ایـیل رٕؿػی ()IAM
کـمی رٕکیال ()IAM
ایُگّ يینًٓبل ()EC/MOPH
ػاکتـ ٍلی هللا َؼیت ()WHO
مٕفاَب پبکالؿ ()medica mondial
صًیـا ؿمٕل ()medica mondial
ػاکتـ پیتـ َٔتٕٔگم ()HNTPO
يـیى فؿيتی ()WFL

ينٕٔل ایٍ ثنتّ آيٕفىی :عبَى ایُگّ يینًٓبل ثب ًْکبؿی  ،Sarah Ayoughiػاکتـ مؼیؼ ػظیًی،
ػاکتـ ايیٍ هللا ايیـی ،ػاکتـ كـىتّ هؼیل ،اصًؼ كـْبػ صجیت ،مٕفاَب پبکالؿ ،صًیـا ؿمٕنی ،ػاکتـ پیتـ
َٔتٕٔگم

پيؼگفتار
ایٍ يٕاػ آيٕفىی ػؿ ؿاثطّ ثّ يٓبؿت ْبی ييبٔؿِ ٔ تکُیک ْبی يؼاعهّ ثـای آيٕفه ييبٔؿاٌ صـكّ
ای ؿٔاَی ارتًبػی کّ هـاؿ امت ػؿ ْCHCب ػؿ یک تیى کبؿی ًْـاِ ثب ػاکتـ کبؿ کُُؼ تٓیّ ىؼِ امت.
ایٍ يٕاػ آيٕفىی ًْچُیٍ ىبيم يٕاػ امتُؼؿػ ثـای ييبٔؿِ أنیّ يیجبىؼ کّ يضؼٔػ ثّ  5رهنّ ييبٔؿِ
امت ٔ ْؼف آٌ تبحیـ مـیغ ثـ اصنبك َبتٕاَی ،ثیچبؿِ گی ٔ َبايیؼی يـارؼّ کُُؼِ امت.
ایٍ ييبٔؿِ ْبی  5رهنّ ئی کًک يیکُُؼ تب ػؿک ثٓتـی اف ّٔؼیت يـارؼّ کُُؼِ ػاىتّ ثبىیى ٔ ثبػج
يیيٕػ کّ اف گؾاىتٍ تيغیٌ ْبی َبػؿمت ٔ َبهٌ ايـاُ ؿٔاَی ثـ يـارؼیٍ رهٕگیـی ىٕػ .يب
ايیؼٔاؿیى کّ اف ٓـین کبؿ تیًی ثیٍ ػاکتـ ٔ ييبٔؿ ؿٔاَی ارتًبػی ،تيغیٌ ايـاُ ؿٔاَی کّ يیتٕاَؼ
ػٕاهت ىؼیؼی ثـ يـارؼّ کُُؼِ ػاىتّ ثبىؼ ثب ػهت اَزبو ىٕػ ٔ يب ًْچُیٍ ايیؼٔاؿیى کّ ثب ایٍ ؿٔه
يُنزى يـاهجت کهی يـیْبَی کّ اف یک ييکم ؿٔاَی ؿَذ يیجـَؼ ثّ ٕٓؿ چيًگیـی ثٓجٕػ یبثؼ.
يب ػؿ ایُزب تبکیؼ يیکُیى کّ يٕكویت ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی رؼا اف ػاَو تکُیکی ٔ يٓبؿتی امت کّ تب
اَؼافِ فیبػی ٔاثنتّ ثّ اؿتجبٓ يضـيبَّ ٔ اػتًبػ مبفی ثیٍ ييبٔؿ ٔ يـارؼّ کُُؼِ يیجبىؼ .ثُبثـایٍ يب ًّْ
چیق ؿا ػؿ یک کتبة يـهن تؼأی هـاؿ َؼاػِ ایى ٔ تُٓب مبعتبؿ کهی كـآیُؼ ييبٔؿِ ؿا ثّ ٍٕؿت یک عٔ
مـط ؿمى کـػِ ایى کّ ثّ ييبٔؿ یک آىُبیی کهی ػؿ يٕؿػ ييبٔؿِ ثؼْیى .ايب ْـ يـارؼّ کُُؼِ ٔ ْـ
يٕهؼیت ثب ْى كـم ػاؿػ ٔ َیبفيُؼ اَؼطبف پؾیـی عبٍی ثـ امبك إٍل صـكّ ای ٔ اعالهیبت ييبٔؿ
يیجبىؼ.
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هؼاّرٍ رّاًی ارتواػی
ْؼف ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی تٕاًَُؼ مبعتٍ يـارؼّ کُُؼِ ای امت کّ ثّ ػَجبل ثؼمت آٔؿػٌ ػٔثبؿِ
ماليت ؿٔاَی ارتًبػی عٕػ يیجبىؼ.





قادر بودن به برقراری روابط خوب
قادر بودن به حل اختالفات
قادر بودن به استفاده از منابع خود و محیط اطراؾ
داشتن یک زندگی با مفهوم

 ايـٔفِ اىغبً فیبػی ػؿ اكـبَنتبٌ اصنبك َبتٕاَی ٔ ػؿيبَؼگی يیکُُؼ .اصنبك يیکُُؼ هـثبَی ْنتُؼ
ٔ ْیچ تبحیـی ثـ فَؼگی عٕػ َؼاؿَؼ.
 ػؿ یک ّٔؼیت هـثبَی ىغٌ ْـ چیقی ؿا کّ ثـ مـ أ ثیبیؼ هجٕل يیکُؼ.
 ثنیبؿی اف اكـبَٓب ثّ عبٓـ يضؼٔػیت ْبی كـُْگی ٔ ارتًبػی ٔ صٕاػحی اف هجیم رُگ ،تزبٔفات،
يٓبرـت ْب ٔ ػٕاهت آَٓب ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ اصنبك هـثبَی ىؼٌ ؿا يیکُُؼ.
ػٕايم فیـ َوو يٓى ؿا ػؿ پـٔمّ هـثبَی ىؼٌ ثبفی يیکُُؼ:
 عوامل اجتماعی (سنت ،ارزش ،سیاست ،جنگ ،دوران دیکتاتور ها)
 رفتار آموخته شده
 عوامل اقلیمی
 يـػو اف ثبػج صبالت میبمی اصنبك هـثبَی ىؼٌ ػاؿَؼ فیـا ایٍ صبالت مجت ىؼِ تب ػؿ ّٔؼیت ْبی
يغتهق يبَُؼ اىـبل ،رُگٓبی يضهی ٔ ػیکتبتٕؿی فَؼِ گی ًَبیُؼ .يـػو ػؿ ایٍ صبالت ْیچ کبؿی کـػِ
ًَیتٕاَنتُؼ.
 یک يخبل يـتجٔ ػیگـ ّٔؼیت فَبٌ اكـبٌ امت :ثـ امبك كـُْگ ٔ مُت اف آَٓب اَتظبؿ يیـٔػ يطیغ
ثبىُؼ ٔ عيَٕت ؿا تب اَؼافِ ثّ ػُٕاٌ یک ؿكتبؿ آيٕعتّ ىؼِ تضًم کُُؼ.
ايکبَبت ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی
 هؼاّرٍ رّاًی ارتواػی کًک يیکُؼ تب اىغبٍی کّ اصنبك هـثبَی ىؼٌ يیکُُؼ ثب تٕاَبیی ْبی عٕػ
ػٔثبؿِ اؿتجبٓ یبكتّ ٔ آَٓب ؿا هبػؿ يینبفػ تب ػؿ فَؼگی عٕػ كؼبالَّ مٓى گیـَؼ.
 هؼاّرٍ رّاًی ارتواػی ثـای اىغبٍی کّ عٕػ ؿا ثّ ػالیم يغتهق ػؿ ارتًبع يُقٔی اصنبك يیکُُؼ
تٕاَبئی يیؼْؼ تب اؿتجبٓ ػٔثبؿِ ثب عبَٕاػِ ٔ ػٔمتبٌ عٕػ هبئى ًَبیُؼ.
 هؼاّرٍ رّاًی ارتواػی اؿتجبٓ ثیٍ اػـاُ اكنـػگی ،رنًی ٔ ػیگـ اػـاُ ؿا ثب ييکم رنتزٕ
يیکُؼ ٔ ثّ ػَجبل ػالیم اصتًبنی ٔ ؿاِ صم ْبی يًکُّ ثـای ييکم يیگـػػ.
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 هؼاّرٍ رّاًی ارتواػی کًک يیکُؼ تب يُبثغ ىغٌ کيق ىٕػ ٔ ثّ ایٍ تـتیت اىغبً ؿا ثب َوبٓ
هٕت ىبٌ ػٔثبؿِ پیَٕؼ يیؼْؼ.
 هؼاّرٍ رّاًی ارتواػی ُْگبيی کّ اىغبً ًَیتٕاَُؼ ثـای ييکالت ػىٕاؿ كبيیهی ٔ یب مبیـ يُبفػّ
ْبی ثیٍ كـػی ؿاْی ثـای ثیـٌٔ ؿكت پیؼا کُُؼ کًک کُُؼِ يیجبىؼ.
فزآیٌذ(طزسالؼول) هؼاّرٍ
ػؿ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی یک اؿتجبٓ کًک کُُؼِ صـكّ ای ثیٍ ييبٔؿ ٔ يـارؼّ کُُؼِ ثٕرٕػ يیآیؼ .ایٍ
اؿتجبٓ ثـامبك يٓبؿت ْبی عبً ييبٔؿ ٔ پیـٔی اف إٍل عبً ثـهـاؿيیيٕػ .ييبٔؿ ٔ يـارؼّ
کُُؼِ ْـ ػٔ ثب ْى مؼی يیکُُؼ تب یک ؿٔه ثٓتـ ٔ صًبیتی ؿا ثـای صم ييکالت يـارؼّ کُُؼِ پیؼا کُُؼ.
ييبٔؿ ثبیؼ اف تجؼیم ىؼٌ ثّ یک ََیضت گـ هْبٔت کُُؼِ ٔ َیق َيبٌ ػاػٌ عٕػ ثّ ػُٕاٌ یک ىغٌ
ثـتـ رهٕگیـی کُؼٔ .ظیلّ أ ایٍ امت کّ ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک کُؼ تب یک ؿاِ ثـای يوبثهّ ثب ييکالتو
ثّ یک ؿٔه عٕة ٔ يخجت پیؼا کُؼ.
 ػؿ رـیبٌ ييبٔؿِ ،ييبٔؿ ٔ يـارؼّ کُُؼِ ثب ْى یک ؿاثطّ کًک کُُؼِ صـكّ ای ٔ ثب اػتًبػ ایزبػ
يیکُُؼ.
 ييبٔؿ ٔ يـارؼّ کُُؼِ يیغٕاُْؼ کّ ٔاهؼیت ػؿَٔی ٔ ؿَذ ْبی يـارؼّ کُُؼِ ؿا ػؿک کُُؼ .آَٓب
يیغٕاُْؼ ػؿیبثُؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ چّ کبؿی ثبیؼ ثکُؼ تب ّٔؼیت عٕػ ؿا تـییـ ػْؼ یب ثٓجٕػ ثغيؼ ٔ ثّ
ایٍ تـتیت اصنبك ثٓتـی ػاىتّ ثبىؼ ٔ ػٔثبؿِ ػؿ یک فَؼگی كؼبل مٓى گیـػ.
 ػؿ كـآیُؼ ييبٔؿِ يـارؼّ کُُؼِ يُبثغ عٕػ ؿاىُبمبیی يی کُؼ ٔ يی آيٕفػ تب چگَّٕ اف آَٓب امتلبػِ کُؼ
ٔ ًْچُبٌ ظـكیت ٔ تٕاَبیی ْبی عٕػ ؿا اَکيبف ػْؼ.
 ػؿ كـآیُؼ ييبٔؿِ يـارؼّ کُُؼِ یبػ يیگیـػ کّ چگَّٕ اعتالكبت ؿا صم کُؼ ٔ چگَّٕ اؿتجبٓبت عٕة
ایزبػ کُؼ.
 ػؿ كـآیُؼ ييبٔؿِ يـارؼّ کُُؼِ ایٍ ؿا ػؿک يیکُؼ کّ يیتٕاَؼ ػٔثبؿِ ثـ فَؼگی عٕػ تبحیـ ثگؾاؿػ ٔ
فَؼگی عٕػ ؿا ثـ امبك اؿفىٓبی عٕػ ىکم ػْؼ (ثٕرٕػ آٔؿػٌ صل اَنزبو ػؿ فَؼگی).
 ػؿ كـایُؼ ييبٔؿِ يـارؼّ کُُؼِ مؼی يیکُؼ تب چیقی ؿا کّ ثـای أ اتلبم اكتبػِ امت هجٕل کُؼ ٔ
ثؼیُگَّٕ هبػؿ يیيٕػ تب ایٍ ٔاهؼبت ػىٕاؿ ٔ تـٔيبتیک ؿا ػؿ ثیٕگـاكی عٕػ ثگُزبَؼ.
 ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی مؼی يیکُؼ تب كبيیم ٔ اػْبی كبيیم ؿا ثّ ػُٕاٌ یک يُجغ صًبیتی يٓى ػؿ
ييبٔؿِ ػعیم مبفػ.
 ػؿ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی اؿفىٓبی يـارؼّ کُُؼِ کيق يیگـػػ ٔ ثب أ ػؿ يٕؿػ آَٓب ثضج يیگـػػ.
مپل أ يیتٕاَؼ ثـ امبك اؿفىٓبی عٕػ ػًم کُؼ .ایٍ ثغو ثی َٓبیت يٓى امت (يغٍَٕب ً ػؿ
اكـبَنتبٌ) فیـا اؿهت يـػو اف مجت ؿـٔؿ ٔ يجبْبت ٍؼيّ ػیؼِ عٕػ ثـ عالف اؿفىٓبی عٕػ ػًم
يیکُُؼ.
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لذم ُای اّل:
يـارؼّ کُُؼِ ثبیؼ ػؿک کُؼ کّ ْیچ ؿاِ مـیؼی ثـای ثٓجٕػ ّٔؼیت ٔی ٔرٕػ َؼاؿػ ٔ ْیچ ػَبی
ربػٔیی ٔ یب ػٔای يؼزقِ کُُؼِ ثـای تؼأی مـیغ ٔرٕػ َؼاؿػ.
 هؼو ْبی أل ػجبؿتُؼ اف:
 .1اكقایو آگبْی يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ ييکالت ٔی ٔ تّٕیش ػاػٌ ػؿيٕؿػ ایُکّ ثنیبؿی
افاػـاُ ػکل انؼًم ْبی َٕؿيبل ػؿ ثـاثـ یک ّٔؼیت ؿیـَٕؿيبل ْنتُؼ.
 .2ثّ يـارؼّ کُُؼِ تّٕیش ػْیؼ کّ ػٔا ًَیتٕاَؼ ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ؿا صم ًَبیؼ .اگـ ىغَی
ًْیيّ ػؿيٕارّ ثب یک ييکم عبً ػؿ فَؼگی عٕػ ػچبؿ مـػؿػی يیيٕػ ػٔا كؤ يیتٕاَؼ ػـُ
ٔی ؿا تؼأی کُؼ ٔنی ػهت ؿَذ ٔ ػؿػ ؿا ًَیتٕاَؼ اف ثیٍ ثجـػ (ثـای يخبل یک ػٔای مـػؿػی
ًَیتٕاَؼ تزـثیبت ىغَی ٔی ؿا ػؿ یک صبنت ػىٕاؿ اف ثیٍ ثجـػ).
چزا هؼاّرٍ رّاًی ارتواػی هفيذ اطت؟
اؿتجبٓ اَنبَی ثیٍ ييبٔؿ ٔ يـارؼّ کُُؼِ يًٓتـیٍ ػبيم ػؿ ييبٔؿِ امت .يب ًْگی َیبف ثّ یک ىبْؼ
ثـای چیقْبی کّ ػؿ فَؼگی يب اتلبم اكتبػِ یب چیقْبی کّ تزـثّ کـػِ ایى ،ػاؿیى .ػیؼٌ ٔ تزـثّ ًْؼنی اف
ٓـف ييبٔؿ ،ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک يیکُؼ تب ثّ اصنبمبت عٕػ يـتجٔ ىٕػ .ایٍ کبؿ کًک يیکُؼ تب
ىغٌ يطًیٍ ىٕػ کّ اصنبمبت ٔ تزـثیبتی کّ ثـای ٔی اتلبم اكتبػِ امت ٔاهؼی ثٕػِ ٔ ثبالی فَؼِ گی
تبحیـات َبگٕاؿ ؿا ػاىتّ امت.
ثنیبؿی اف يـارؼّ کُُؼِ گبَی کّ ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ػاؿَؼ ػؿ ػاعم عبَٕاػِ عٕػ ػؿ اَقٔا ثّ مـ
يیجـَؼًَ .یغٕاُْؼ ثبؿ تزـثیبت آَٓب ؿا اػْبی ػیگـ كبيیم ثّ ػٔه ثکيُؼ .ایٍ تزـثیبت يؼًٕال" ثب
اصنبك ىـو ًْـاِ ْنتُؼ .ثـای يخبل :اف ػمت ػاػٌ کُتـٔل ػؿ یک ّٔؼیت ثنیبؿ ػىٕاؿ.
يب ًْگی ثب ؿَذ رؼایی ٔ اصنبك تُٓبیی آىُب ْنتیى .ػؿ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی ثـای چُؼ نضظّ ػیٕاؿ
ْبی رؼایی ثّ ٕٓؿ مضـآيیق اف ثیٍ يیـَٔؼ .ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی فيبَی يلیؼ ٔاهغ يیيٕػ کّ يـارؼّ
کُُؼِ هبػؿ گـػػ تب ثب عٕػ ،يضیٔ ٔ ارتًبع ٔ ثّ ًْیٍ يُٕال ثب تٕاَبیی ْب ٔ ايکبَبت عٕػ ػٔثبؿِ اؿتجبٓ
ثـهـاؿ کُؼ ٔ ایٍ ًْبٌ نضظبت امت کّ يب ػؿ رـیبٌ ييبٔؿِ ػؿ تاله آٌ امتیى .یؼُی:
 ػاػٌ اصنبك ئََٕیت
 آؿاو کـػٌ ىغٌ
 صًبیت
ٔ هت ثـای گٕه کـػٌ
 يضتبٓبَّ مٕال کـػٌ
َ بو ثـػٌ ييکالت ثؼٌٔ تـك
 کيق يُبثغ
 كؼبل مبعتٍ ىجکّ ارتًبػی
 ػمتیبثی ثّ ينیـ رؼیؼ ثب ًْکبؿی ًْؼیگـ
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اشخاصی که مشکالت روانی اجتماعی دارند اؼلب مفهوم زنده گی همراه با ارتباطات خوب را باید
دوباره تجربه کنند .برای آنها در تماس بودن با مردم دشوار بوده زیرا اؼلب آنها ارتباط خوب با
احساسات یا دسترسی به احساسات شان ندارند.
اؿتجبٓ عٕة تٕمٔ يٕاؿػ فیـ تؼـیق يیيٕػ:
 ػاػ ٔ متؼ
 ػؿک ٔ يلبًّْ
ٍ جـ ٔ ىكیجبیي
ٕٓ ؿی ؿكتبؿ کُؼ کّ يیغٕاْؼ ثب ٔی ًْبَطٕؿ ؿكتبؿ ىٕػ.
 مٓیى ىؼٌ ػؿ ارـای ينٕٔنیت ْب.
 هبػؿ ثٕػٌ ثّ اػتًبػ کـػٌ.
 هبػؿ ثٕػٌ ثّ ثبف کـػٌ ٔ اظٓبؿ ييکالت ٔ اصنبمبت.
همه ضرورت های که در باال برای ایجاد یک رابطه خوب و با اعتماد ذکر شد تا اندازه زیاد مربوط به
مهارت های مشاور میباشد.

4

هؼاّرٍ اّليَ
 .Iطاختار  5رلظَ اّل:
 )1اػـاُ ؿا رنتزٕ ٔ پـمبٌ ًَبییؼ ٔ ػؿیبثیؼ کّ يتؼهن ثّ کؼاو کتگٕؿی اف مُؼؿٔو ْب امتُؼ ،ىؼت
آَٓ ب ثّ کؼاو اَؼافِ امت ،آیب ْزًّ ْبی هجهی ٔرٕػ ػاىتّ امت؟ اگـ ثهی ػؿ يٕؿػ ػٔاو ٔ تؼأی پـمبٌ
ًَبییؼ.
 ؿـثبنگـی:چک نینت اػـاُ
 ثـای ػؿیبكتٍ ایُکّ يـارؼّ کُُؼِ اف چّ چیقی ؿَذ يیجـػ ثبیؼ ثنیبؿ ثّ ػهت ثّ صـكٓبی يـارؼّ
کُُؼِ گٕه ثؼْیى.
 يـیِ مؼی يیکُؼ ّٔؼیت ؿٔاَی عٕػ ؿا ثب اػـاُ ػؿ مطٕس يغتهق تيـیش ػْؼ کّ ثؼْی اف
آَٓب ػؿ فیـ ؽکـ ىؼِ امت:
 )aرظوی  -اػزاض فشیکی
 ایٍ اػـاُ ثـ رنى ٔ ػًهکـػ رنًی تبحیـ يیگؾاؿػ ٔ ىبيم عنتگی ٔ ييکالت عٕاة امت.
 يٓى امت تب ثّ عبٓـ ػاىتّ ثبىیى کّ يـیْی ْبی ؿٔاَی اؿهجآ اػـاُ رنًی ایزبػ يیکُُؼ.
ُ )bيزاًی  -اػزاض ػاطفی
 تـمیؼٌ یب ؿًگیٍ ثٕػٌ
 )cتفکز  -اػزاض ػٌاختی
 كکـ ایُکّ چیق ٔصيتُبکی اتلبم عٕاْؼ اكتبػ یب کنی ثّ ىًب ٍؼيّ عٕاْؼ ؿمبَؼ.
 كـايٕىی ٔ ييکم ػؿ كکـ ًَٕػٌ ثطٕؿ ٔاّش ٔ ؿٔىٍ
 )dرفتار  -اػزاض رفتاری
 ایٍ اػـاُ يـثٕٓ چیقْب ٔ کبؿْبی امت کّ ىغٌ اَزبو يیؼْؼ.
 ؿكتبؿ پـعبىگـاَّ ،هَؼ عٕػکيی
 )eتصْر  -اػزاض ادراکی
 ایٍ اػـاُ يـثٕٓ ثّ اؿگبَٓبی صٕامی امت ٔ ىبيم ىُیؼٌ ٍؼاْب ٔ یب ػیؼٌ چیقْبی امت
کّ ػیگـاٌ ًَیتٕاَُؼ ثيَُٕؼ یب ثجیُُؼ (ثـمبيبت).
 اگـ الفو ثبىؼ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثّ ػاکتـ ثلـمتیؼ ٔ ػؿ يٕؿػ ایٍ ٔاهؼّ ييٕؿِ کُیؼ.
 )2اؿتجبٓ ثیٍ اػـاُ ٔ ييکم ؿارنتزٕ کُیؼ .آیب کؼاو ػبيم امتـك فای ؿٔاَی ارتًبػی پيت اػـاُ
ٔرٕػ ػاؿػ ٔ یب ػؿ اؿتجبٓ فيیُّ ای ثب اػـاُ امت؟ ػٕايم امتـك فای اٍهی ؿا ييغٌ کُیؼ .ػؿ
يٕؿػ يیقاٌ تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفاَّ يـیِ ٔ يیقاٌ ػؿگیـی عبَٕاػِ ٔ صًبیت كبيیم
ٍضجت ًَبئیؼ.
 اگـ ايکبٌ ػاىت اػـاُ رنًی ؿا ثّ ييکم ؿثٔ ػْیؼ.
 چّ ٔهت ایٍ اػـاُ ىـٔع ىؼ؟
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 ػؿ آٌ فيبٌ چّ اتلبهی ػؿ فَؼگی ىًب ؿط ػاػِ ثٕػ؟ آیب کؼاو تـییـ عبً ؿًَٔب ىؼِ ثٕػ؟
 رنتزٕ کُیؼ کّ ایٍ اػـاُ چّ ٔهت ظبْـ يیيَٕؼ ٔ چّ ٔهت ظبْـ ًَیيَٕؼ .آیب ظٕٓؿ آٌ
يتٕهغ امت یب ثّ ٕٓؿ اتلبهی ٔ ؿیـيُتظـِ ثٕرٕػ يیآیُؼ(.ثـای يخبل ،اػـاُ ٔهتی ظبْـ
يیيَٕؼ کّ آَٓب عبَٕاػِ ىْٕـه ؿا يالهبت يیکُُؼ).
 ػؿ پیؼا ًَٕػٌ ييکهی کّ ػؿ ػوت ایٍ ًّْ هـاؿ ػاؿػ کٕىو کُیؼ.
 چّ اصنبمی ػاؿیؼ ٔهتی کّ اػـاُ ىـٔع يیيٕػ ٔ یب ایٍ کّ ٔرٕػ ًَیؼاىتّ ثبىؼ؟ (ىبیؼ
يـارؼّ کُُؼِ ثیٍ ٔكبػاؿی ثّ عبَٕاػِ عٕػ ٔ عبَٕاػِ ىْٕـ یب ًْنـه اصنبك مـػؿگًی
يیکُؼ).
 اگـ ػٕايم امتـك فای ؿٔاَی ارتًبػی ػیگـی َیق ٔرٕػ ػاؿَؼ ،ىُبمبیی کُیؼ ٔ اف آَٓب َبو
ثجـیؼ.
 )3ػؿ يٕؿػ اؿتجبٓ ثیٍ اػـاُ ٔ ييکم ثّ يـیِ آيٕفه ؿٔاَی ثؼْیؼ.
ًْ )4ـاِ ثب يـارؼّ کُُؼِ ىکبیت ػًؼِ اصتًبنی ٔی ؿا پیؼا کُیؼ ٔ ثب ْى ػؿ يٕؿػ ىکبیت ػًؼِ ثّ تٕاكن
ثـمیؼ.
 ثیٍ ػـُ ،ييکم ٔ ىکبیبت ػًؼِ كـم هبیم ىٕیؼ.
 ػـُ يًکٍ امت ىکبیبت رنًی يخم مـػؿػی ثبىؼ.
 ييکم يًکٍ امت اؿتجبٓ َب يُبمت ثب عبَٕاػِ ًْنـ ثبىؼ.
 ػکایت ػوذٍ يیتٕاَؼ اؿتجبٓ َبيُبمت ثب ىْٕـ ثبىؼ.
شکایت عمده را نام

ببرید.

شکایت عمده چیست؟ قسمت عمده و مهم مشکل است که عملکرد روزانه و ارضای کلی شخص را بیش
از همه مختل میکند ،اگر شکایت عمده برطرؾ شود از شدت مشکالت بزرگتر کاسته میشود.
 )5ثب يـیِ ػؿ يٕؿػ ؿاِ صم يُبمت ثـای ىکبیت ػًؼِ ثّ تٕاكن ثـمیؼ.
 ؿاِ صم ثبیؼ ٔاهغ ثیُبَّ ٓـس ىٕػ ٔ ًْچُیٍ يـارؼّ کُُؼِ ایٍ اصنبك ؿا ػاىتّ ثبىؼ کّ ایٍ ؿاِ
صم ثب يلٕٓو امت.
 ثبیؼ ػؿ اصنبمبت يـارؼّ کُُؼِ یک تـییـ هبثم ييبْؼِ ثٕرٕػ آیؼ.
 نطلب ً يٕاظت ثبىیؼ کّ َظـ عٕػ ؿا ػؿ يٕؿػ ىکبیت ػًؼِ ثّ يـیِ تضًیم َکُیؼ.
 )6اف يـیِ ثغٕاْیؼ کّ ایٍ رًهّ ؿا ثگٕیؼ" :چّ کبؿی ثـای ثـػاىتٍ هؼو أل ثـای صم ىکبیت ػًؼِ
عٕػ ثب یؼ اَزبو ػْى"
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 ایٍ ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک عٕاْؼ کـػ تب کًتـ اصنبك َبتٕاَی کُؼ ٔ اصنبك يٕحـیت ػٔثبؿِ ثـ
فَؼگی ثـایو ایزبػ ىٕػ.
روش
 مطمین شوید که به درستی مشکل و شکایت عمده مراجعه کننده را درک کرده و برداشت مراجعه
کننده از مشکلش را به خوبی فهمیده اید.
 به مراجعه کننده همدلی نشان دهید ،مراجعه کننده باید این تجربه و احساس را داشته باشد که توسط
مشاور درک و احساس شده است.
 سپس بیشتر بر راه حل ها تمرکز کنید ،بیش از حد بر مشکالت نپیچید.
 )7ثؼؼ اف ایُکّ ثب يـارؼّ کُُؼِ ؿٔی ؿاِ صم ثـای ىکبیت ػًؼِ ثّ تٕاكن ؿمیؼیؼ ثب يـارؼّ کُُؼِ یکزب
ؿاِ ْبی ؿمیؼٌ ثّ ایٍ ؿاِ صم ؿا رنتزٕ کُیؼ.
 ایٍ ثّ ایٍ يؼُب امت کّ:
 )aیک رفتار جدید را آزمایش کردن
 )bاز رفتارهای زیان آور اجتناب کردن
 )cموقعیت را از یک منظر جدید دیدن (چوکات سازی مجدد)
 )8ػؿ آعـ رهنّ چیقْبی ؿا کّ ىُیؼِ ایؼ ،چیقْبی ؿا کّ ؿٔی آَٓب تٕاكن کـػِ ایؼ ٔ چیقْبی ؿا کّ ػؿ
يٕؿػ آَٓب ثضج کـػِ ایؼ ،عالٍّ کُیؼ.
 ػؿرـیبٌ تيـیش ػیؼگبِ ْبی کّ ىًب ػؿ ٕٓل ایٍ رهنّ ىُیؼِ ایؼ ،ػؿٍٕؿت ايکبٌ نطلب ً ػٔثبؿِ
اػـاُ رنًی ؿا ثّ ييکم ٔ ىکبیت ػًؼِ اؿتجبٓ ػْیؼ( .اػـاُ رنًی ػؿ کؼاو صبالت ظٕٓؿ
يیکُُؼ؟ چّ اتلبهی اكتبػِ ثٕػ فيبَی کّ اػـاُ ثـای ثبؿ أل ىـٔع ىؼ؟)
 )9چیقْبی ؿا کّ يـارؼّ کُُؼِ تب رهنّ ثؼؼی ثّ ػُٕاٌ هؼو ْبی أل ثـای ثـٓـف کـػٌ ىکبیت اٍهی
يیتٕاَؼ اَزبو ػْؼ ،ييغٌ کُیؼ .یؼُی پیؼا کـػٌ ايکبَبت ٔاهغ گـایبَّ ثـای يـارؼّ کُُؼِ تب ثـ
ّٔؼیت يٕرٕػ تبحیـ ثگؾاؿػ ٔ یب َگـه يتلبٔتی ػؿ ؿاثطّ ثّ کم ييکم عٕػ پیؼا کُؼ کّ ایٍ ىبيم
يـاهجت اف عٕػ َیق يیيٕػ.
 )10ثّ يـارؼّ کُُؼِ اَگیقِ ػْیؼ تب ثـای  5رهنّ ثب ىًب کبؿ کُؼ .ثب يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ اْؼاكی کّ
ػؿ ٓی ایٍ  5رهنّ ثّ آَٓب يی عٕاْیؼ ثـمیؼ ،تٕاكن ًَبییؼ
)11

ثؼؼ اف ایٍ  5رهنّ پیيـكت يـارؼّ کُُؼِ ،ثٓجٕػی یب ػؼو ثٓجٕػی ؿا ثب ْى اؿفیبثی کُیؼ.
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 در صورت نیاز به مشاوره بیشتر ،مراجعه کننده باید به مشاور روانی اجتماعی در مرکز CHC
راجع شود.
 اگر بهبودی چشمگیر باشد ،مشاوره در اینجا ختم میشود و مراجعه کننده میتواند از مزایای گروه
های حمایتی و دیگر فعالیت های روانی اجتماعی در جامعه بهره مند شود.
)12

يـارؼّ کُُؼِ ؿا ؿارنتـ کُیؼ ٔ گقاؿه کٕتبْی ثُٕینیؼ.

)13


عبتًّ ػاػٌ
ًْـاِ يـارؼّ کُُؼِ تـییـات ٔ پیيـكت ْبی أ ؿا ػؿ فَؼگی اف فيبٌ ىـٔع ييبٔؿِ ثـؿمی
کُیؼ.
ػٔثبؿِ ثّ اؿتجبٓ ثیٍ اػـاُ ٔ ييکالت َگبْی ثیبَؼافیؼ ٔ تـییـات ؿا ثـؿمی کُیؼ.
ثّ ىکبیت اٍهی َگبِ کُیؼ ،افتالىٓب ٔ مًٓگیـی يـارؼّ کُُؼِ ثـای کبْو ىکبیت اٍهی
هؼؿػاَی کُیؼ.
ثب يـارؼّ کُُؼِ ثـؿمی کُیؼ کّ ػؿ ٓی ایٍ رهنبت چّ چیقْبی یبػ گـكتّ امت ٔ چگَّٕ يیتٕاَؼ
ػؿ آیُؼِ اف تٕاَبیی ْب ٔ ؿكتبؿْبی رؼیؼ امتلبػِ کُؼ.
ثّ يـارؼّ کُُؼِ آًیُبٌ ػْیؼ کّ يیتٕاَؼ ػٔثبؿِ يـارؼّ کُؼ .ىبیؼ اػـاُ ٔ ييکم ػٔثبؿِ
ثـگـػَؼ ٔ يًکٍ امت ػٔثبؿِ هبػؿ ثّ مبفگبؿی ثب آَٓب َجبىؼ.
يـارؼّ کُُؼِ ؿا ػؿ يٕؿػ تٕاَبیی ٔ عٕػيغتبؿی ٔی ثـای گـكتٍ ينٕٔنیت فَؼگی اه يتوبػؼ
مبفیؼ.
ػٔثبؿِ يُبثغ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ٔ ایُکّ چطٕؿ يیتٕاَؼ اف آَٓب ػؿفَؼگی ؿٔفيـِ عٕػ امتلبػِ کُؼ،
يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ.
ثجیُیؼ يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ عتى تؼأی ٔ ييبٔؿِ چّ اصنبمی ػاؿػ.
ثب َيبٌ ػاػٌ اصتـاو ثّ يـارؼّ کُُؼِ ؿاِ يُبمجی ثـای عتى ييبٔؿِ پیؼا کُیؼ.
عالٍّ رهنبت ؿا حجت کُیؼ.











 .IIتؼذ اس پٌذ رلظَ اّل چگًَْ اداهَ دُين:
هدؾ این مرحله نزدیکتر شدن به راه حل شکایت اصلی مراجعه کننده و بهبود شرایط کلی مراجعه کننده
میباشد.
َ )1تبیذ پُذ رهنّ أنیّ ؿا يؼ َظـ ػاىتّ ثبىیؼ .مپل ثب يـارؼّ کُُؼِ یکزب هؼو ْبی  5 ٔ 4 ،2يـصهّ أل
ؿا ػٔثبؿِ آفيبیو کُیؼ.
 )2اگـ َیبف امت يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثّ ػاکتـ ثلـمتیؼ ٔ ػؿ يٕؿػ ٔاهؼّ ثب ٔی ٍضجت کُیؼ.
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اػـاُ ؿا چک کُیؼ ،آیب آَٓب تـییـ کـػِ اَؼ؟ آیب ثٓجٕػ یبكتّ اَؼ؟ آیب اػـاُ رؼیؼی ثٕرٕػ آيؼِ امت؟
ًْـاِ ثب يـارؼّ کُُؼِ اْؼاف تؼأی ٔاهغ گـایبَّ ؿا ثـؿمی ٔ يٕاكوّ کُیؼ ٔ اف تؼٓؼ يـارؼّ کُُؼِ ثّ
کبؿ کـػٌ ثب ىًب ثـای  5تب  8رهنّ ػیگـ آًیُبٌ صبٍم کُیؼ.
یک پالٌ تؼأی آيبػِ کُیؼ ٔ یکی اف تکُیک ْبی يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ؿا َظـ ثّ امتطجبة آٌ
اَتغبة کُیؼ.
تکُیک ْبی يؼاعهٕی ؿٔاَی ارتًبػی ؿا ارـا کُیؼ :ثَٕؿت ػٔايؼاؿ اؿفیبثی ؿا اَزبو ػْیؼ .نطلب ً
پیيـكت يـیِ ؿا ػؿ ْـ رهنّ ييبٔؿِ اؿفیبثی کـػِ یبػػاىت کُیؼ.
يُبثغ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثـؿمی ٔ یکزب ثب ٔی ؿاِ ْبی اػؿبو ایٍ يُبثغ ؿا ػؿ فَؼِ گی اه رنتزٕ کُیؼ.
ثؼؼ اف  8-5رهنّ پیيـكت يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثـؿمی کُیؼ.

دارد:

گزینه های مختلفی برای ادامه وجود
 اگر بهبودی چشمگیر است مراجعه کننده میتواند به جامعه ارجاع شود و از مزایای گروه های
حمایتی و دیگر فعالیت های روانی اجتماعی موجود در جامعه استفاده کند.
 اگر بهبودی آشکار است و پیروی مراجعه کننده خوب باشد پس بهتر است یک بررسی دوباره همراه
مراجعه کننده داشته باشیم ،روی اهداؾ جدید موافقه کنیم و برای  5جلسه دیگر مشاوره را ادامه
دهیم.
 اگر بهبودی موجود نباشد ،مراجعه کننده همزمان با ادامه حمایت از جانب مشاور روانی اجتماعی،
باید دوباره ؼرض معاینه مجدد و اخذ ادویه تعقیبیه نزد داکتر مراجعه نموده و یا به شفاخانه ولسوالی
یا والیتی راجع گردد.
 )9عبتًّ ػاػٌ ثّ ایٍ يـصهّ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی
 )10پیيـكت يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثّ ٕٓؿ عالٍّ حجت کُیؼ ٔ/یب أ ؿا ؿرؼت ػْیؼ.
 .IIIتکٌيکِای هذاخلْی هْحز تزای ارتٌاب ّ یا تغييز رفتار ّ ًگزع ُای آطية رطاى:
)1





هذاخالت هفيذ تزای کؼف هؼکالتً ،گزع ُا ّ اهکاًات تزای تغييز در رفتار:
اصتًبالتی ؿا ثب يـارؼّ کُُؼِ تَٕؿ کُیؼ کّ اىغبً ػیگـ ػؿ چُیٍ يٕهؼیتی چگَّٕ ػکل انؼًم
َيبٌ يیؼُْؼ.
تخؼِای هختلفی اف ىغٌ ؿا (ثّ كَم صبالت يغتهلّ ایگٕ يـارؼّ کُیؼ) کّ ػوبیؼ يتلبٔتی ػؿ يٕؿػ
ایٍ صبنت ػاؿَؼ ىُبمبیی کُیؼ.
 ثـؿمی کُیؼ ثغيٓبی يغتهق چّ عٕاُْؼ گلت؟
 ثـؿمی کُیؼ کؼاو ثغو ثـای يـارؼّ کُُؼِ تيٕین کُُؼِ امت.
تًخیم عیبنی ؿا ثیٍ يـارؼّ کُُؼِ ٔ یک چْکی خالی ارـا کُیؼ.
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 کنیکّ يـارؼّ کُُؼِ أ ؿا يیيُبمؼ ؿٔثـٔی أ يیُيیُؼ ،مپل تيٕین کُیؼ تب یک يکبنًّ
تغیهی ؿا ثب ػٔمت ،يبػؿ ،كـفَؼ یب کبکبیو ػاىتّ ثبىؼ.
 طْاالت تؼزثی
 اگـ ييکم ىًب اييت اف ثیٍ ثـٔػ أنیٍ کبؿی کّ كـػا ٍجش اَزبو يیؼْیؼ چینت؟
 ىْٕـًْ ،نـ ،كـفَؼ تٕ چّ عٕاُْؼ کـػ؟
 چگَّٕ ػکل انؼًم َيبٌ عٕاُْؼ ػاػ؟
 چّ کنی ثیيتـ تؼزت عٕاْؼ کـػ؟ ٔ فَؼگی ىًب ػؿ یک مبل ،ػؿ  5مبل ثؼؼ اف ایٍ چگَّٕ
عٕاْؼ ثٕػ؟
بعد از شناسایی رفتار جدید یا رفتار کمتر آسیب زننده به عنوان یک امکان خوب توسط مراجعه کننده،
مشکل این است که تا چه حد این رفتار میتواند در زندگی واقعی مدؼم و از آن استفاده شود.
 )2هذاخالت تزای تؼْیك رفتار رذیذ:
ثؼْی افؿاِ ْبی يلیؼ ثـای ييبٔؿ ػجبؿتُؼ اف:
 تا تصْر ّ تاکيذ تز ػْالة رفتار رذیذ ّ طاتمَ ،رفتار رذیذ را تؼْیك کٌيذ.
 طزسالؼول ؿكتبؿ رؼیؼ ؿا ثـؿمی کُیؼ.
 چطٕؿ آٌ ؿا اَزبو عٕاْیؼ ػاػ؟ اکٌُٕ ثّ عبَّ يیـمیؼ ،ثؼؼ اف ایٍ رهنّ َنجت ثّ مبثن ػهیوب
چّ تلبٔتٓبی ٔرٕػ عٕاْؼ ػاىت.
 ثب تَٕؿًَٕػٌ چُیٍ يٕهؼیت ْب يـارؼّ کُُؼِ چیقی ؿا ىجیّ یک ؿكتبؿ آفيبیيی ثّ صیج
تًـیٍ اَزبو عٕاْؼ ػاػ .ایٍ ثبػج تيٕین ؿكتبؿ رؼیؼ ػؿ فَؼِ گی ٔاهؼی عٕاْؼ ىؼ.
 تغََی ػًم کُیؼ ٔ ثّ يٕهؼیت ثّ ػهت َگبِ کُیؼ.
 نطلب ثب رقئیبت ثگٕییؼ ایٍ کبؿ ؿا چطٕؿ اَزبو عٕاْیؼ ػاػ؟
 يٕاظت ثبىیؼ ،تغََی ػًم کُیؼ ٔ عبٍتب ً ػًٕيیت ػاػٌ ْبی يـارؼّ کُُؼِ ٔ یب رًهّ ْبی
ؿا کّ ثب "يٍ" ىـٔع ًَیيَٕؼ کيق کُیؼ.
 ينتویًب ً اف يـارؼّ کُُؼِ ثپـمیؼ آیب اصنبك يیکُؼ کّ هبػؿ ثّ اَزبو ایٍ کبؿ امت.
 آیب اصنبك يیکُیؼ کّ هبػؿ ْنتیؼ کّ ثّ ایٍ ؿٔه ؿكتبؿ کُیؼ؟ آیب چیقی ٔرٕػ ػاؿػ کّ اف آٌ ثّ
ػُٕاٌ پیبيؼ چُیٍ ؿكتبؿ رؼیؼ ،تـك ػاىتّ ثبىیؼ.
 ثب تَٕؿ کـػٌ يٕهؼیت اف هجم ،ىًب يیتٕاَیؼ تب صؼٔػی اف ٔاهؼیت ثبفؿمی کُیؼ.
 نطلب فثبَی ؿا ثّ کبؿ ثجـیؼ کّ يـارؼّ کُُؼۀ ىًب امتلبػِ يیکُؼ ،مؼی َکُیؼ عٕػ ؿا ثبْٕه تـ َيبٌ
ثؼْیؼ.
برای انجام کارخانگی بامراجعه کننده موافقه کنید.
کبؿعبَگی (چیقْبی کّ ييبٔؿ يیتٕاَؼ اف يـارؼّ کُُؼِ ثـای اَزبو ػاػٌ ثغٕاْؼ).
 نطلب ثـؿمی کُیؼ کّ چّ ثغيٓبی اف فَؼگی ىًب ًْبَگَّٕ کّ ْنت ،ثبیؼ ثبهی ثًبَؼ؟
ُ ذف :ایٍ مٕال کًک يیکُؼ تب کبٌَٕ تٕرّ ؿا اف ييکم ثّ يُبثغ اَتوبل ػْیى .
 كبيیم عٕػ ؿا ثب یک ؿكتبؿ ؿیـيُتظـِ يتؼزت ثنبفیؼ .ػؿ ثـاثـ ٔهٕع يتکـؿ ػیٍ ييکالت ػکل
انؼًهٓبی يتلبٔتی َيبٌ ػْیؼ ٔ ػکل انؼًم ْبی اػْبی كبيیم ٔ اصنبمبت عٕػ ؿا ييبْؼِ کُیؼ.
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ُ ذف :ىکنتٍ ػٔؿاٌ ؿكتبؿ ٔ ػکل انؼًم ْبی ػبػتی ٔ ثبف کـػٌ ػؿٔافِ ای ثـای ايکبَبت رؼیؼ.
 نطلب" اف َقػیک اؿفیبثی کُیؼ کّ يؼًٕال" هجم اف ظٕٓؿ اػـاُ (گـیّ کـػٌ ،كـیبػ فػٌ ،اَتوبػ
کـػٌ ،ىکبیت کـػٌ ٔ نت ٔ کٕة کـػٌ) چّ يیکُیؼ؟
ُ ذف :آگبِ ىؼٌ اف ایُکّ کؼاو يضـک ْب ثبػج پیؼا ىؼٌ اػـاُ يیيٕػ .ایٍ ؿٔه ًْچُیٍ کًک
يیکُؼ تب يـارؼّ کُُؼِ امتـاتیژی ْبی ؿا ثـای ارتُبة اف ایٍ يضـک ْب ثٕرٕػ آٔؿػ.
 ؿكتبؿ رؼیؼ يـاهجت اف عٕػ ،يخم اَزبو ػاػٌ تًـیُبت آؿايجغو هجم اف عٕاة ،ارتُبة اف ٍؼيّ
ؿمبَؼٌ ثّ عٕػ ٔؿیـِ ؿا تيٕین کُیؼ .نطلب ً مؼی کُیؼ تب ْلتّ آیُؼِ صؼاهم مّ ثبؿ ایٍ تًـیٍ ؿا اَزبو
ػْیؼ.
ُ ذف :ثـای کُتـٔل اػًبل ٔ تيٕین ىغٌ ؿـُ ایزبػ تؼؿیزی ثؼْی ػبػات
 )3کاُغ رفتار آطية سًٌذٍ:
 )aکبْو ؿكتبؿ آمیت فَُؼِ یب تـک آٌ ثّ ٕٓؿ کبيم
 ثـای يخبل اگـ يّٕٕع ػًؼِ يٕؿػ ثضج عبَٕاػِ ؿا ؿكتبؿ عبَٕاػِ ػـٔك تيکیم يیؼْؼ ،کبؿی کّ
ثبیؼ ثکُیؼ ایٍ امت کّ تب مّ ْلتّ اٍالً ػؿ ایٍ يٕؿػ ٍضجت َکُیؼ.
 مٕاالت يیتٕاَُؼ ثّ ٍٕؿت فیـ ثبىُؼ.
 چَ اتفالی خْاُذ افتاد اگز خاًْادٍ تزای ُ 3فتَ در هْرد آى صضثت ًکٌٌذ؟ ّ در ػْض در هْرد
کذام هْضْػات تایذ صضثت کٌٌذ.
 کاُغ رفتار آطية سًٌذٍ :تَ رای کؼيذى  10طيگزت ،فمظ  5طيگزت تکؼيذ(.دّاُا ،لوارتاسی،
الکِْل ّغيزٍ)
 )bيؼاعالت يتُبهِ :ثب اصتیبٓ ٔ تُٓب ثؼْی يٕاهغ عبً اف آٌ امتلبػِ ىٕػ.
 مؼی کُیؼ ثیيتـ ىجیّ ْى اَزبو ػْیؼ.
 كبیؼِ آٌ ثـای يـارؼّ کُُؼِ ایٍ امت کّ ثؼؼ اف آٌ تًَیى گیـی ثـای تـییـ ػاػٌ یب َؼاػٌ ایٍ ؿكتبؿ
آمیت فَُؼِ آمبٌ تـ امت.
يطبنؼّ یک ٔاهؼّ :يـػ رٕاَی ػؿ تًَیى گیـی صتی ػؿيٕؿػ ينبیم کٕچک ييکالت ػاؿػ .ػؿ
يٕؿػ ایٍ يّٕٕػبت فیبػ كکـ يیکُؼ ٔ عٕػ ؿا َگـاٌ ٔ يتـػػ يینبفػ .يیتٕاٌ ثّ أ گلتٔ :هتی
کّ تًَیى ثؼؼی ؿا يیغٕامتیؼ ثگیـیؼ نطلب ً ػؿ يٕؿػ آٌ ثب ػیگـاٌ يلَالً ثضج کُیؼ.
یب يـػی کّ ييکالت رُنی ػاؿػ" :ػؿ ٓی يبِ ْبی آیُؼِ ْـگق ًْنـ عٕػ ؿا نًل َکُؼ".
 )cتٕرّ ثّ گؾاؿ اف ؿكتبؿ آمیت فَُؼِ هجهی ثّ ؿكتبؿ رؼیؼ ثب اَزبو یک تؼزیفات.
 تيـیلبت ،کبؿْبی مًجٕنیک يؼُبػاؿ ْنتُؼ کّ گؾاؿ اف یک يـصهّ ثّ يـصهّ ػیگـ ؿا َيبٌ يیؼُْؼ.
يؼُی ٔ يلٕٓيی ؿا يیـمبَُؼ کّ ًَیتٕاٌ آَـا تٕمٔ انلبظ ثّ آٌ صؼ ثیبٌ کـػ.
 ثـای يخبل :يـامى رُبفِ ،افػٔاد ٔؿیـِ يؼًٕالً ثّ یک َظى عبً اَزبو يیيَٕؼ .آَٓب ىبيم اَزبو
ػاػٌ کبؿْبی عبٍی يیجبىُؼ .فَؼگی ؿٔفاَّ يب پـ اف يـامى تيـیلبتی امت .اصٕانپـمی ثب کنی:
مالو عٕة ْنتیؼ ٔؿیـِ.
 ػؿ ييبٔؿِ اف آَٓب ثـای َيبٌ ػاػٌ یک تـییـ مًجٕنیک امتلبػِ يیکُیى تب ثـ گؾاؿ اف یک يـصهّ ثّ
يـصهّ ػیگـ تبکیؼ کُیى.
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يطبنؼّ یک ٔاهؼّ :فٌ رٕاَی مکیقٔكـیُیب تيغیٌ ىؼِ ثٕػ فیـا أ ثب رٍ ْب ٍضجت يیکـػ.
هجم افآؿبف ٍضجت ثب رٍ ْب تزـثّ ثؼی ػاىت .پنـ کبکبیو أ ؿا ثّ ثؼ اعالهی يتٓى کـػِ ثٕػ .أ
ػکل ػعتـ ؿا ثب یک يـػ کّ تًبو كبيیم أ ؿا يیيُبعتُؼ ثّ ًّْ َيبٌ ػاػِ ٔ گلتّ ثٕػ کّ ػعتـ
ًْـاِ آٌ يـػ ؿاثطّ ػاؿػ .عٕىجغتبَّ كبيیم ایٍ ػامتبٌ ؿا ثبٔؿ َکـػَؼ فیـا پل اف تزنل
ػؿیبكتُؼ کّ هَّ مبعتگی امت .فیـا ثچّ کبکب عٕػه یک کبؿ ىـو آٔؿ ؿا اَزبو ػاػِ ثٕػ ٔ
ًَیغٕامت کّ تُٓب ثبىؼٔ .نی ثب ایٍ ًّْ ،اصنبك ىـو َقػ ایٍ ػعتـ رٕاٌ ثبهی يبَؼ .ػعتـ ىـٔع
ثّ ٍضجت کـػٌ ثب رٍ ْب کـػ .رٍ ْب ًْیيّ ثّ أ يیگلتُؼ کّ أ یک ػعتـ عٕة امت .ػؿ رهنّ
ييبٔؿِ ،ييبٔؿ ثّ أ پیيُٓبػ کـػ کّ تًبو ػامتبٌ ؿا ثبالی کبؿؾ ثُٕینؼ ٔ ػؿ ثغبؿی ثنٕفاَؼ.
ػعتـ کبؿؾ صبٔی ػامتبٌ عٕػه ؿا ػؿ ثغبؿی اَؼاعت ٔ ثّ ٕٓؿ مًجٕنیک ىـو عٕػ ؿا مٕعتبَؼ.
اف آٌ ؿٔف ثّ ثؼؼ ػعتـ ٍضجت ثب رُٓب ؿا تٕهق ػاػ ٔ ثّ صبنت ػبػی ثـگيت.
تشریفات در این قضیه نوشتن داستان ،آشکار ساختن آن و سپس سوزاندن آن بود که شرم او در آتش
ناپدید شد.
يطبنؼّ یک ٔاهؼّ :يـػی ػچبؿ ػؾاة ٔرؼاٌ ىؼ فیـا ُْگبيی کّ ػؿ ٔالیت ػیگـی ييـٕل ثّ
کبؿ ثٕػ يبػؿه َبگٓبَی ٔكبت ًَٕػ .أ َتٕاَنتّ ثٕػ ثـای يـامى رُبفِ يبػؿه ثّ عبَّ ثـگـػػ.
ًْچُیٍ اصنبك يیکـػ کّ صـكٓبی ؿا کّ ْـگق ثّ يبػؿه َگلتّ ثٕػ ،ثبیؼ ثّ أ يیگلت.
ایده برای یک مراسم تشریفاتی در این مثال نوشتن یک نامه به مادر فوت شده و دفن کردن نامه میباشد.
 )4چْکات طاسی هزذد (چگًَْ هيتْاى ادراک صاالت خاؽ را تغييز داد؟):
 )aثب ایٍ تغُیک يؼاعهٕی ييبٔؿ ًْـاِ ثب يـارؼّ کُُؼِ مؼی يیکُُؼ تب اتلبهبت ؿا اف یک َوطّ َظـ
ػیگـ ثب ػیؼگبِ يتلبٔت تـی ثجیُُؼ ٔ ثّ ٕٓؿ مًجٕنیک چٕکبت يتلبٔتی ثّ ػٔؿ آٌ يیگؾاؿَؼ.
 ػؿ َتیزّ ایٍ کبؿ ،اتلبهبت ٔ صبالت فٔػگؾؿ يیتٕاَُؼ يؼُبی ػیگـی ثّ عٕػ ثگیـَؼ فیـا فيیُّ
اػؿاکی تـییـ کـػِ امت.
 مپل ػقت َلل ىغٌ اكقایو يییبثؼ ٔ ثّ ایٍ تـتیت تٕاَبیی عـٔد افصبنت ثیيتـ يیيٕػ.
 )bيخبنی اف تکُیک چبؿچٕة مبفی يزؼػ
فَی کّ فَؼگی مغتی ػاىتّ امت (ػؿ  16مبنگی رجـا" افػٔاد ًَٕػ ،چٓبؿ ٓلم ػاؿػ ،ثبؿ
کبؿْبی عبَّ ؿا َیق ثّ ػٔه ػاؿػ ٔ ًْچُبٌ ثب كبيیم ىْٕـه ؿٔاثٔ عـاة ػاؿػ) ثنیبؿ گـیّ
يیکُؼ ٔ ػؿ يٕؿػ ثؼثغتی ٔ فَؼگی ػؿػَبکو ىکبیت يیکُؼ.
ييبٔؿ اف تکُیک چٕکبت مبفی يزؼػ امتلبػِ يیکُؼ "ثنیبؿ تؼزت آٔؿ امت ،ىًب فٌ ثنیبؿ هٕی
ْنتیؼ کّ تٕاَنتّ ایؼ افػٓؼِ ًّْ ایٍ ييکالت تب ايـٔف ثـآئیؼ ،چٓبؿ ٓلم ؿا ثقؿگ کـػِ ایؼ ،اف
آَٓب صًبیت کـػِ ٔ کٕىو کـػِ ایؼ يبػؿ ٔ ًْنـ عٕثی ثبىیؼ .اکٌُٕ اف ایٍ فَؼگی ػىٕاؿ عنتّ
ىؼِ ایؼ ٔ ثّ اَؼافِ کبكی ىزبػت ػاىتّ ایؼ تب ثـای پیؼا کـػٌ یک ؿاِ صم ثـای مبفگبؿی ثٓتـ ثب
فَؼگی مغت ،پیو يب ثیبییؼ".
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 بسیار مهم است که چنین چوکات سازی مجدد ،دیدگاه کامال" متفاوت از برداشت موجوده از واقعیت
را ارائه کند.
 برای مثال چیزی که مراجعه کننده آن را شکست میداند در یک زمینه دیگر به منزله نقطه قوت دیده
شود.
)c

)d






يخبل ػیگـ
يـػی ثبالی ًْنـه ثنیبؿ ييکٕک ٔ ثی اػتًبػ امت ،ػؿ َتیزّ أ ؿا ثّ ىؼت کُتـٔل يیکُؼ.
ييبٔؿ"يیجیُیى کّ ًّْ ربَجّ کٕىو ًَٕػِ ایؼ تب كبيیم عٕػ ؿا صًبیت کُیؼ ٔ یک ىْٕـ ٔ پؼؿ
عٕة ثبىیؼ" ثؼؼ اف آٌ يب يیتٕاَیى ایٍ رًهّ ؿا اّبكّ کُیى "ٔنی تَٕؿ کُیؼ کّ ػؿ ثـاثـ ایٍ ؿٔیّ
ٔ کُتـٔل ىًبًْ ،نـ ٔ آلبل ىًب چّ اصنبمی ػاؿَؼ".
ثنیبؿ يٓى امت کّ:
َیت ٔ ْؼف ىغٌ ؿا اف ایٍ ؿكتبؿ ييغٌ کُیؼ.
ػؿک ٔ يلٕٓو ؿكتبؿ ؿا ييغٌ کُیؼ.
تبحیـات ؿكتبؿ ؿا ييغٌ کُیؼ.
ّٔؼیت ؿا يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ ػْیؼ.
مپل آٌ ّٔؼیت ؿا اف یک َوطّ َظـ ػیگـ ييبْؼِ کُیؼ.

تمرین :لطفا در یک گروه کوچک بحث کنید که موارد باال در مثال مرد شکاک نسبت به همسرش
چگونه به کار گرفته میشود.
 )5صاالت سًذگی را کَ ًويتْاًين تغييز دُين ّ هزثْر تَ پذیزیغ آًين:
يؼاعالت ييبٔؿ:
 عٕة گٕه کُیؼ ٔ اتلبهی ؿا کّ ثـای يـارؼّ کُُؼِ اكتبػِ امت ػؿک کُیؼ.
ًْ ؼنی َيبٌ ػْیؼ.
 مؼی کُیؼ تب ْیزبَبت ،ػکل انؼًم ْبی ْیزبَی ،اؿفىٓبی ىغٌَ ،یبفْب ٔ آؿفْٔبی أ ؿا ػؿک
کُیؼًْ ،چُیٍ کٕىو ثّ ػؿک مینتى عبَٕاػِ ،ػالین ٔ ػکل انؼًم ْبی ْیزبَی ػیگـ اػْبی
كبيیم َیق کُیؼ.

 مواظب باشید که قضاوت نکنید .به عنوان مشاور نباید در این احساسات شریک شویم ولی باید آنها
را درک کنیم  .حتی اگر مطابق به سیستم ارزشی ما نیز نباشند.
 به خاطر داشته باشید به عنوان مشاور رابطه کمک کننده حرفه ای داشته که در آن از تمام دانش،
نگرش و احساس همدردی خود استفاده میکنید و از این طریق به مراجعه کننده کمک میکنید تا با
مشکالتش بهتر سازگار شود.
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تمرین :در مورد داستان شخصی فکر کنید که در خانواده خود شنیده اید و در مورد برخورد
قضاوتمندانه کرده اید .سعی کنید علل این را که شخص چرا اینگونه رفتارکرده است ،جستجو کنید .از
خود بپرسید این شخص قبل و بعد از انجام این کار چه احساسی داشته است.






ثب يـارؼّ کُُؼِ ثـؿمی کُیؼ کّ ایٍ ّٔؼیت رؼیؼ ػؿ فَؼِ گی أ چّ يلٕٓيی ػاؿػ.
يُبثغ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثـؿمی کُیؼ.
مؼی کُیؼ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ٕٓؿی کًک کُیؼ تب یک َگـه ؿا ایزبػ کُؼ کّ ًْـاِ ثب آٌ پؾیـه ٔ
مبفگبؿی ثب ّٔؼیت كؼهی ايکبٌ پؾیـ ثبىؼ.
ثضج کُیؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ اف ایٍ اتوبهبت چّ چیقْبی ؿا یبػ يیگیـػ.
ثـؿمی کُیؼ کّ چگَّٕ ایٍ ثیُو يیتٕاَؼ َگـه ٔ ؿكتبؿ أ ؿا تـییـ ػْؼ.

 )6تغييز اصظاطات ّ اًزژی هٌفی تَ اصظاطات ّ اًزژی هخثت:
يطبنؼّ یک ٔاهؼّ  :فٌ رٕاَی کّ ثّ ارجبؿ ثب یک يـػ ػوت يبَؼِ ؽُْی افػٔاد کـػِ 5 ،ثبؿ ثـای
عٕػکيی تاله ًَٕػِ امت .ثؼؼ اف کيق اؿفه ْبی ػًین عٕػ یکزب ثب ييبٔؿ ،ػؿیبكت کّ ْؼف يٓى
أ ػؿ فَؼِ گی ػاىتٍ یک عبَٕاػِ ٔ يـاهجت اف آَٓب امت .صبال عبَٕاػِ ؿا ػاؿػ ٔنی ایٍ عبَٕاػِ اف آٌ
چیقی کّ ػؿ رٕاَی آؿفٔ ػاىت يتلبٔت امتٔ .ی ثؼؼ اف ایُکّ هبػؿ ثّ پؾیـكتٍ ّٔؼیت يٕرٕػ ىؼ،
ىـٔع ثّ ىکم ػاػٌ فَؼگی ثب ایٍ عبَٕاػِ ثـ امبك اؿفه ْبی عٕػ کـػ .ػٔثبؿِ ثّ يـاهجت اف پنـ
کٕچکو آؿبف کـػ ٔ صتی االيکبٌ کٕىو ًَٕػ ؿاثطّ عٕة ؿا ثب ىْٕـه ثـهـاؿ کُؼ.
 )7اًتمال اصظاطات خْب ّ هخثت در ّضؼيت فؼلی سًذگی:
 اؿهجب" ييکم ػؿ ایٍ امت کّ يـارؼّ کُُؼِ ػؿ رـیبٌ یب ػؿ اَتٓبی رهنّ ييبٔؿِ اصنبك ثٓتـی پیؼا
يیکُؼ ٔنی ایٍ اصنبك عٕػ ؿا ثّ يضِ ؿمیؼٌ ثّ عبَّ اف ػمت يیؼْؼ.
 ؽیال" ثؼْی ايکبَبت ؿا ؽکـ يیکُیى کّ ایٍ اصنبك عٕة ؿا يبَؼگبؿ ثنبفػ:
 اف ایٍ اصنبمبت عٕػ ؿا آگبِ ثنبفیؼ ٔ ػؿ يٕؿػ آٌ ٍضجت کُیؼ.
 مپل ثگٕئیؼ "ٕٓؿی کّ ثّ َظـ يیـمؼ ػؿًْیٍ نضظّ اصنبك عیهی ثٓتـی ػاؿیؼ؟ ػؿ کؼاو هنًت
اف ثؼٌ عٕػ ىًب آٌ ؿا اصنبك يیکُیؼ؟"
 اف يـارؼّ کُُؼِ ثغٕاْیؼ ثب كيبؿ ػاػٌ َٕک اَگيت ٔمطی ٔ َٕک ىَت عٕػ ثّ ْى ،یک ػایـِ
ػؿمت کُؼ ٔ ُْگبيی کّ ایٍ کبؿ ؿا اَزبو يیؼْؼ اصنبمبت عٕة ؿا ػؿ رنى عٕػ پیؼا ٔ توٕیت کُؼ،
ػؿ يٕؿػ آٌ ٍضجت کُیؼ.
 اصنبك عٕػ ؿا ٔ صـکت اَگيت ٔمٔ ٔ اَگيت ىَت ؿا ثب ْى ًْبُْگ کُیؼ .ایٍ کبؿ ؿا ثّ
آؿايی اَزبو ػْیؼ ٔ يطًیٍ ىٕیؼ کّ اصنبمبت عٕػ ؿا ٔاهؼب" نًل ًَٕػِ ایؼ.
 رنى عٕیو ؿا آؿاو مبفیؼ.
 صـکت اَگيتبٌ عٕػ ؿا تکـاؿ کُیؼ ٔ ػٔثبؿِ ثب اصنبمبت عٕة ػؿ تًبك ىٕیؼ (يبَُؼ هجم) ایٍ کبؿ
ؿا  6-3يـتجّ اَزبو ػْیؼ.
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 مپل يؼکٕك ػًم کُیؼ ،اثتؼا صـکت اَگيتبٌ ؿا اَزبو ػْیؼ ٔ ثؼؼ اصنبك عٕة ؿا پیؼا کُیؼ ،ػیُب"
يخم گؾىتّ.
 )8تْاًوٌذ طاختي هزارؼَ کٌٌذٍ:
 تٕاَبیی ْب ٔ ىبینتگی ْبی يـارؼّ کُُؼِ ؿا پیؼا کُیؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ ؿا اف آٌ آگبِ ثنبفیؼ :ػؿ يٕؿػ يخبل ْبی صویوی فَؼِ گی يـارؼّ کُُؼِ ػؿ ربیی کّ أ
اف ایٍ َکبت امتلبػِ ًَٕػٍِ ،ضجت کُیؼ.
 ثب ييکالت ثب ایٍ َگـه کبؿ کُیؼ کّ اکخـا" ثـای چُیٍ ييکالت ؿاِ صم ْبی ٔرٕػ ػاؿػ.
 عطـ :فيبَی کّ يـارؼّ کُُؼِ اَتظبؿ ػاؿػ ييبٔؿ ثبیؼ ييکم أ ؿا صم کُؼ.
 ييکم ؿا ػؿ آعـ رهنّ ٕٓؿی تيـیش کُیؼ کّ عٕػ يغتبؿی ٔ تٕاَبیی يـارؼّ کُُؼِ توٕیت ىٕػ.
 ػؿ اَتٓبی رهنّ ،ثـای پـمیؼٌ آعـیٍ مٕال ثّ عٕػ كـٍت ػْیؼ.
 آیب چیقی ْنت کّ تب ُْٕف ثّ يٍ َگلتّ ثبىیؼ ٔ یب َپـمیؼِ ثبىیؼ ،ثّ عبٓـ ایُکّ اف آٌ آگبِ َجٕػیؼ ٔ
یب يّٕٕػی امت کّ گلتٍ آٌ ثّ ىًب ػىٕاؿ ثبىؼ.
 اؿهت ػؿ اَتٓبی رهنّ يّٕٕػبتی کّ اف نضبظ ْیزبَی ثنیبؿ يٓى ْنتُؼ ثـيیغیقَؼ ،پل ثّ اَؼاؿِ
کبكی ثـای ایٍ مٕال ٔهت ثگؾاؿیؼ.
به یاد داشته باشید
لطفا از زبانی استفاده کنید که مراجعه کننده از آن استفاده میکند :سعی نکنید خود را زیرک جلوه دهید!
روی راه حل ها تمرکز کنید نه بر روی مشکالت.
 .IVهِارتِای افِام ّ تفِين:
ػؿ ييبٔؿِ َّ تُٓب ثـهـاؿکـػٌ اؿتجبٓ ثهکّ چگَٕگی ثـهـاؿی اؿتجبٓ َیق يٓى امت .يًکٍ امت يب ثّ
آمبَی ػؿ مؼی ثـای ػؿک چیقْبی کّ گلتّ يیيٕػ آَوؼؿ ؿـم ىٕیى کّ ثیُو آَچّ ؿا کّ يـارؼّ کُُؼِ
چطٕؿ ایٍ پـٔمّ ؿا تزـثّ ًَٕػِ اف ػمت ػْیى.
ُوذلی يٓبؿت يًٓی امت کّ ييبٔؿ ؿا هبػؿ يینبفػ تب ػؿک ٔاّش ٔ ؿٔىٍ اف ػَیبی ػؿٌٔ يـارؼّ
کُُؼِ ػاىتّ ثبىؼ .تًـیٍ ٔ امتلبػِ يٕكوبَّ يٓبؿت ْبی اكٓبو ٔ تلٓیى کّ ؽیال" ؽکـ ىؼِ امت یک ايـ
ثُیبػی ٔ يٓى امت فیـا ایٍ کبؿ ييبٔؿ ؿا هبػؿ يینبفػ تب ثب ػَیبی صویوی يـارؼّ کُُؼِ اؿتجؼٓ ينتویى
ػاىتّ ثبىؼ .ػؿ ربيؼّ اكـبَی ًْؼنی ٔیژگی پنُؼیؼِ ٔ ؿایذ امت فیـا مبعتبؿْبی كبيیهی اهتْبی آٌ ؿا
يیکُؼ ٔ اف آٌ ًْیيّ امتلبػِ يیيٕػ .ػعتـاٌ ٔهتی عبَّ پؼؿی ؿا تـک يیکُُؼ ػؿػ يبػؿاٌ ىبَـا اصنبك
يیکُُؼ .كـفَؼاٌ َیق ٔهتی ؿٔی پبی عٕػ يی اینتُؼ اَتظبؿات ٔانؼیٍ عٕػ ؿا اصنبك يیکُُؼ .ایٍ اؿهت
اصنبك ثنیبؿ ييبثّ ػؿ آَٓب ایزبػ يیکُؼ .ثُبثـایٍ آَٓب ػَیبی ْیزبَی ػؿَٔی ػقیقاَيبٌ ؿا يیتٕاَُؼ ػؿک
کُُؼ .ایٍ يٓبؿت ًْؼنی ثبیؼ ػؿ ُْگبو ٍضجت ثب يـارؼّ کُُؼِ كؼبل ىٕػ .عٕػ ؿا ثّ ربی يـارؼّ کُُؼِ
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هـاؿ ػْیؼ ٔ مؼی کُیؼ اف نضبظ ْیزبَی ػؿک ٔ اصنبك کُیؼ کّ اصنبمبت يـارؼّ کُُؼِ ثبالی ىًب چگَّٕ
تبحیـ يی اَؼافػ .ػؿ ػیٍ فيبٌ ييبٔؿ ثبیؼ يٕاظت ثبىؼ تب عٕػ ؿا ثیو اف صؼ ػؿگیـ َنبفػًْ .ؼنی کـػٌ
ثّ ایٍ يؼُب َینت کّ ثب يـارؼّ کُُؼِ ٔ ييکالت ٔی عٕػ ؿا ًْبَُؼ کُیى (اصنبك ایُکّ ػؿ ػیٍ صبنت
يـارؼّ کُُؼِ هـاؿ ػاؿیى) ػؿ تًبو نضظبت ثـای ييبٔؿ يٓى امت تب هبػؿ ثبىؼ کّ ثیٍ يـارؼّ کُُؼِ ٔ
ييکالتو ٔ فَؼگی ٔ ييکالت ىغَی عٕػه كـم هبیم ىٕػ .ثّ ًْیٍ مجت امت کّ ثّ ٍلت ييبٔؿ
ثبیؼ عٕػ ؿا عٕة ثيُبمیؼ تب ایٍ تلبٔت ؿا ثیٍ عٕػ ٔ يـارؼّ کُُؼِ عٕثتـ ػؿیبثیؼ .ثّ ًْیٍ عبٓـ امت
ٓی ایٍ ػٔؿِ آيٕفىی كيـػِ ػؿ يٕؿػ تزـثیبت ىغَی ىًب َیق ٍضجت يیکُیى.
 )1يٓبؿتٓبی تٕرّ یب ػهت:
 تٕرّ ثّ يُقنّ امبك گٕه ػاػٌ ٔ ييبْؼِ ػًم يیکُؼ .
 ػهت کـػٌ عٕة ثّ يـارؼّ کُُؼِ ،ىًب ؿا ػؿ یک يٕهؼیت عٕة هـاؿ يیؼْؼ تب ثتٕاَیؼ ثّ يـارؼّ
کُُؼِ گٕه ػْیؼ یؼُی ثّ پیبو ْبی کاليی ٔ ؿیـکاليی.
 ؿاِ ْبی يغتهق ثـای تٕرّ ثّ يـارؼّ کُُؼِ ٔرٕػ ػاؿػ:
ّ )aضؼيت تذى
ّٔ ؼیت ثؼَی ىًب ثبیؼ آفاػ ثبىؼ .ثّ ایٍ تـتیت ثّ يـارؼّ کُُؼِ پیبو يیؼْیؼ کّ يیغٕاْیؼ ثب
يـارؼّ کُُؼِ يَـٔف ثبىیؼْ .یچ ٔهت ػمتٓبی عٕػ ؿا ػؿ رهٕی میُّ ثبالی ْى َگّ َؼاؿیؼ.
 ينتویًب ً ؿٔثـٔی يـارؼّ کُُؼِ هـاؿ ثگیـیؼ .ػؿ يـکق ثُيیُیؼ ،ػؿ چٕکی كـٔ َـٔیؼ.
 ؿٔی چٕکی ثهُؼتـ اف چٕکی يـارؼّ کُُؼِ َُيیُیؼ ٔ صتی پيت يیقعٕػ هـاؿ َگیـیؼ.
 )bتواص چؼوی
 تًبك چيًی يؼأو ٔ ينتویى ػاىتّ ثبىیؼ ٔنی ثّ يـارؼّ کُُؼِ عیـِ َيٕیؼ .ثبیؼ اف تًبك چيًی
ثـای َيبٌ ػاػٌ صْٕؿتبٌ امتلبػِ کُیؼ.
ٓ جیؼی ؿكتبؿ کُیؼ ٔ ػنچنپی عٕػ ؿا ثّ يـارؼّ کُُؼِ ثّ ىیِٕ يؼًٕل اثـاف کُیؼ.
 )cافادٍ چِزٍ
 يـارؼّ کُُؼِ يتٕرّ ىًب ٔ ػکل انؼًم ْبی تبٌ ػؿ ثـاثـ گلتّ ْبیو يیجبىؼ .ثُبثـایٍ الفو امت
اف آالػبتی کّ اكبػِ ٔرٓی ىًب يًکٍ امت يُتوم کُُؼ يطهغ ثبىیؼ.
 ظبْـ ىًب ثبیؼ ثب چیقی کّ يیگٕییؼ ًْبُْگ ثبىؼ.
 يیتٕاَیؼ آئیُّ اصنبمبت يـارؼّ کُُؼِ عٕػ ثبىیؼ ٕٓؿیکّ اظٓبؿات عٕػ ؿا ىجیّ اظٓبؿات آَٓب
ثنبفیؼ ،ثّ يـارؼّ کُُؼِ اربفِ ػْیؼ تب ثب ػیؼٌ َگـاَی ػؿ ٍٕؿت ىًب اصنبك کُُؼ کّ ؿَذ ؿا
کّ تزـثّ کـػِ امت ،ػؿک کـػِ ایؼ .ایٍ ثبػج يیيٕػ تب آفاػاَّ ثّ اصنبمبت عٕػ ػمتـمی پیؼا
کُُؼ.
توجه به مراجعه کننده راهی برای نشان دادن حضورتان

است.

 )2يٓبؿت ْبی ييبْؼِ ای:
ٓ ـف نجبك پٕىیؼٌ ،تٌٕ ٍؼا ،ژمت ٔ صـکبت يـارؼّ کُُؼِ ثّ ىًب آالػبت يًٓی يیؼُْؼ ٔ پیبو
ْبی کاليی آَٓب ؿا تبییؼ یب ؿػ يیکُُؼ .اف ػاَو ٔ ثَیـت کّ اف اصنبك تبٌ َيأت يیکُؼ امتلبػِ کُیؼ تب
ػؿک ثٓتـی اف يـارؼّ کُُؼِ ػاىتّ ثبىیؼ.
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 ييبْؼِ ػهین يـارؼّ کُُؼِ ثّ ىًب کًک عٕاْؼ کـػ تب ػؿک عٕػ ؿا ػؿ يٕؿػ آَٓب اَکيبف ػْیؼ.
 یبػ عٕاْیؼ گـكت تب ػالیى ٔ اىبؿات ؿا کّ آَٓب يیؼُْؼ تؼجیـ کُیؼ.
ثـای يخبل :عٕاْیؼ كًٓیؼ کّ ثؼْی افيـارؼّ کُُؼِ گبٌ ٔهتی آفؿػِ امتُؼ نجغُؼ يیقَُؼ ٔ ػیگـی
ٔهتی ثب ػَجبَیت ٍضجت يیکُؼ چيًٓبی عٕػ ؿا تُگ يیکُؼ.
 تًـکق ثـ َبًْبُْگی ٔ ػؼو تٕافٌ ثیٍ ؿكتبؿ کاليی ٔ ؿیـکاليی يـارؼّ کُُؼِ ثبػج يیيٕػ ىُبمبئی
يـارؼّ کُُؼِ آمبَتـ گـػػ .يیتٕاَیؼ ييبْؼات عٕػ ؿا يضتبٓبَّ ثّ يـارؼّ کُُؼِ يُتوم مبفیؼ .ایٍ
يًکٍ امت يـارؼّ کُُؼِ ؿا رـآت ػْؼ تب چیقْبئی ؿا کّ اف گلتُو ثّ ْـ ػنیهی کّ امت ْـاك ػاؿػ
ثّ ىًب ثگٕیؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ گبٌ يًکٍ امت اف چیقی کّ اصنبك يیکُُؼ ٔ یب اف اًْیت اصنبمبت عٕػ َبآگبِ ثبىُؼ.
 ثبیؼ ثّ ربی ایُکّ كؤ يـارؼّ کُُؼِ ؿا اف ييبْؼات عٕػ يطهغ مبفیؼ آَٓب ؿا ثّ ىکم آفيبیيی
ثیبٌ کُیؼ.
يخبل:
 هزارؼَ کٌٌذٍ (ثب یک ٍؼای آْنتّ ،ػؿ صبنیکّ ثّ آـاف عٕػ َگبِ يی کُؼ ٔ آِ يی کيؼ) ثهی يٍ
عٕىضبل ىؼو ٔهتی کّ أ اف يٍ عٕامت تب ثـای مّ يبِ ػیگـ ثًبَؼ .يٍ ثب عبنّ عٕػ عٕة گؾاؿِ
يیکُى.
 ييبٔؿ :يتٕرّ ىؼو کّ ٍؼای ىًب آْنتّ ىؼ ٔ كکـ ًَیکُى کّ آِ کيیؼٌ ىًب ًْیٍ يؼُی ؿا ثؼْؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ( :عزبنت فػِ ثّ َظـ يیـمؼ) عٕة يٍ گلتى کّ عٕىضبل ىؼو ٔنی ػؿ ٔاهغ ایٍ
عٕة َینت ،أ کى کى ثبؿی ثـ ػٔه يب يیيٕػ ٔ يٍ آؿفٔ ػاؿو کّ أ ثـٔػ.
مشاور چیزی را که مالحظه کرده است واضح میسازد و مراجعه کننده را دعوت می کند تا ناهماهنگی
را که بین پیام های کالمی و ؼیرکالمی موجود است توضیح دهد.
 )3يٓبؿت ْبی گٕه ػاػٌ:
گٕه ػاػٌ تُٓب ىُیؼٌ گلتّ ْبی يـارؼّ کُُؼِ َینت .گٕه ػاػٌ ييتًم امت ثـ تٕرّ کـػٌ ،ػؿیبكت ٔ
ػؿک پیبو ْبی کّ يـارؼّ کُُؼِ يیگٕیؼ ٔ یب ػًال" آَـا َيبٌ يیؼْؼ.
 هدؾ شما در گوش دادن ،دستیابی به یک موافقه مشترک در موارد زیر است:
 چه چیزها مراجعه کننده را نگران میکند.
 مراجعه کننده تشویش های خود را چگونه تجربه میکند؟
 شما فعاالنه گوش خواهید داد یعنی که هدفمندانه گوش میدهید و در مورد چیزهای که گوش داده اید و
درک کرده اید گفتگو میکنید.
گْع دادى تَ طکْت:
 اكٓبو ٔ تلٓیى ثیٍ ىًب ٔ يـارؼ ّ کُُؼِ ،صتی ٔهتی کّ یکی یب ْـ ػٔ مبکت ٔ عبيٕه ْنتیؼ اػايّ
عٕاْؼ ػاىت.
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 ثبیؼ ثّ فيآَٓبی عبيٕىی ٔ مکٕت يـارؼّ کُُؼِ (ًْبَگَّٕ کّ ثّ صـكٓبی ٔی تٕرّ يیکُیؼ)
تٕرّ کُیؼ فیـا آَٓب صبيم پیبو ْبی ْنتُؼ.
 ثب صْٕؿ كؼبل ػؿ رهنبت ،ىًب يؼاؿک ؿا ػؿ يٕؿػ ایُکّ يـارؼّ کُُؼِ ػؿ فيبٌ مکٕت عٕیو
چّ كکـ ٔ یب اصنبك ػاؿػ ،يیؼاىتّ ثبىیؼ .ىًب عٕاْیؼ كًٓیؼ کّ آیب آٌ اكکبؿ ٔ اصنبمبت ؿیـهبثم
تضًم ،عنتّ کُُؼِ ،يُؼکل کُُؼِ ٔ یب ػىٕاؿ ْنتُؼ.
 ثب امتلبػِ اف ایٍ آالػبت يیتٕاَیؼ تًَیى ثگیـیؼ کّ چّ ٔهت ٔ چگَّٕ مکٕت ٔی ؿا ثيکُیؼ.
 ثبیؼ ثّ يـارؼّ کُُؼۀ ثـای مکٕت ٔهت کبكی ثؼْیؼ فیـا ایٍ کبؿ أ ؿا هبػؿ عٕاْؼ مبعت چیقی ؿا کّ
ػؿ صبنت ٔهٕع امت ػؿک کُؼ ،كْب ؿا ثـای يُؼکل ًَٕػٌ ثّ ٔی كـاْى يیکُؼ ٔ ثّ أ کًک يیکُؼ
تب ثب َبؿاصتی عٕػ ؿٔثـٔ ىٕػ.
ػکظتي طکْت:
 يیتٕاَیؼ ایٍ مکٕت ؿا ثب اؿایّ ييغٌ اف چیقی کّ ييبْؼِ کـػِ ایؼ ثيکُیؼ.
 یب يیتٕاَیؼ ثب پـمیؼٌ مٕاالت "كـآیُؼی" مکٕت ٔی ؿا ثيکُیؼ .یؼُی مٕال ػؿ يٕؿػ ایُکّ يـارؼّ
کُُؼِ "ایُزب ٔ صبال" چّ اصنبك ػاؿػ.
ًْ یٍ اکٌُٕ چی اصنبمی ػاؿیؼ؟
ًْ یٍ اکٌُٕ ثّ چی كکـ يیکُیؼ؟
ًْ یٍ نضظّ ثـای ىًب چگَّٕ يیگؾؿػ؟
سواالت فرایندی (مرحلوی) تمرکز شما را بر تجربیات فعلی مریض در زمان و مکان حال (اینجا و
حاال) ثابت نگه میدارد.
گْع دادى تَ ػکض الؼول ُای خْدتاى:
 ػؿ صبنیکّ ثّ يـارؼّ کُُؼِ گٕه يیؼْیؼ ىًب َیق ػؿ صبل كکـ کـػٌ ٔ اصنبك کـػٌ عٕاْیؼ ثٕػ.
 گٕه ػاػٌ ثّ ػکل انؼًم ْبی عٕػ مـَظ ْبی ثب اؿفىی ؿا ثـای ػؿک رـیبَبت رهنّ ٔ ػؿک
عٕػ يـارؼّ کُُؼِ كـاْى عٕاْؼ ًَٕػ.
ثـای يخبل :يًکٍ امت آگبِ ثبىیؼ کّ اف ثٕػٌ ثب یکی اف يـارؼّ کُُؼِ ْب اصنبك تغـىیت
يیًُبئیؼ ٔ ىـٔع يی کُیؼ ثّ تٕرّ ثّ ایُکّ چّ اتلبهی ثیٍ ىًب يی اكتؼ ٔهتی کّ اصنبك تغـىیت
يیکُیؼ .يًکٍ امت ػؿ ٔهت يُبمت ایٍ اصنبك ؿا ثب يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يیبٌ ثگؾاؿیؼ .ایٍ کبؿ
يیتٕاَؼ ثـای پیؼا ًَٕػٌ ييکم کًک کُؼ.
هْاًغ گْع دُی فؼال:
 يّٕٕػبت ػؿ فَؼگی ىغَی ييبٔؿ:
ْ ـگبِ ػؿ فَؼگی ييکالتی ػاىتّ ثبىیى کّ ؽٍْ يب ؿا ييـٕل يینبفػ ػؿ ثـاثـ ػیگـاٌ کًتـ ثبف
عٕاْیى ثٕػ .ثـای يخبل ،ييکالتی ػؿ فَؼگی يب ٔرٕػ ػاؿػ ٔنی يب ًَیغٕاْیى ثب آَٓب يٕارّ ىٕیى.
اف ایٍ ييکالت يؼًٕال ارتُبة يیيٕػ ٔ ػؿ رهنّ ثّ آَٓب پـػاعتّ ًَیيٕػ.
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 ثبیؼ اف ييکالت فَؼگی ىغَی تبٌ آگبِ ثبىیؼ ،ػؿرـیبٌ ييبٔؿِ آٌ ؿا کُبؿ ثگؾاؿیؼ ٔ ثّ ایٍ
تـتیت كْب ؿا ثـای يـارؼّ کُُؼِ ثبف َگّ ػاؿیؼ.
اؿفه ْبی عٕػ ييبٔؿ
 ثنیبؿ يٓى امت کّ اف اؿفىٓبی عٕػ آگبِ ثبىیى ٔ آَٓب ؿا ثبالی يـارؼّ کُُؼِ گبٌ تضًیم َکُیى.
آيبػِ کـػٌ پبمظ ثّ چیقی کّ يـارؼّ کُُؼِ ػؿصبل گلتٍ امت.
رنتزٕی چیقْبی کّ َظـىًب ؿا تبییؼ يیکُُؼ ٔ چيى پٕىی کـػٌ اف آٌ آالػبتی کّ يـارؼّ کُُؼِ
يیؼْؼ ٔ ثب ایٍ َظـیبت ىًب يتْبػ ْنتُؼ.
ػكبػی ػًهکـػٌ ُْگبيی کّ يـارؼّ کُُؼِ يیغٕاْؼ کبؿ ىًب ؿا تَضیش کُؼ.
اصنبك ایُکّ يزجٕؿْنتیؼ ثّ مـػت ؿاِ صهی ثـای ييکالت يـارؼّ کُُؼِ پیؼا کُیؼ.

 )4يٓبؿت ْبی اَؼکبمی:
گوش دادن مهم است اما کافی نیست! مشاوران باید نسبت به مراجعه کننده ،پاسخ دهند زیرا مراجعه کننده
نیاز دارد بفهمد که از طرؾ مشاور شنیده شده و درک گردیده است.
 يٓبؿت ْبی اَؼکبمی ىًب ؿا هبػؿ يینبفػ تب ػؿک عٕػ ؿا اف ػیؼ يـارؼّ کُُؼِ ثّ ٔی اَتوبل ػْیؼ .ىًب
ٔاؿػ ػَیبی أ يیيٕیؼ ٔ مؼی يیکُیؼ کّ اصنبمی ػؿ يٕؿػ ػَیبی يـارؼّ کُُؼِ ثؼمت آٔؿیؼًْ(.ؼنی)
 ایٍ يٓبؿت ثـای اػتًبػ مبفی ،تيٕین يـارؼّ کُُؼِ ثـای رنتزٕ ثیيتـ ٔ اف ثیٍ ثـػٌ هْبٔت ٔ
تًـکق هجم اف ٔهت يٓى ْنتُؼ.
 ىًب ؿا هبػؿ يینبفَؼ تب ًْؼنی ٔ پؾیـه عٕػ ؿا َنجت ثّ يـارؼّ کُُؼِ اظٓبؿ کُیؼ ٔ ثـؿمی کُیؼ
کّ آیب أ ؿا ػؿک کـػِ ایؼ یب َّ؟ ثب يٓبؿتٓبی اَؼکبمی ىًب ٍضجت عٕػ ؿا يیتٕاَیؼ مبفيبٌ ػْیؼ
ٔ ًْچُیٍ ثّ ىًب کًک يیکُؼ تب ْؼایت عبٍی ؿا ثّ يـارؼّ کُُؼِ ثؼْیؼ ثؼٌٔ ایُکّ آَـا ثّ
يـارؼّ کُُؼِ تضًیم کُیؼ.
تياى هزذد (:)Restating
 ثیبٌ يزؼػ ىبيم تکـاؿ ػٔثبؿِ کهًبت يـیِ یب ػجبؿات کٕتبْی امت کّ ثیبٌ کـػِ امت .ایٍ کبؿ
يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثّ رنتزٕ تيٕین يیکُؼ .
يخبل:
يـارؼّ کُُؼِ :اصنبك کـػو کّ ثنیبؿ مـفَو ىؼِ او.
ييبٔؿ :مـ فَو؟ (تياى هزذد)
يـارؼّ کُُؼِ :ثهی ،يٍ اكکبؿ ٔ تًبو مؼی ٔ تالىى ؿا ػؿ ایٍ کبؿ ثّ عـد ػاػو ٔنی ػکل انؼًم
ػیگـاٌ ثنیبؿ فَُؼِ امتٔ .اهؼب ً اصنبك َبؿاصتی يیکُى .كکـ يیکـػو کّ ينتضن ًَـِ ثیيتـی امتى.
ػیگـ ًَیتٕاَى ثّ هْبٔت عٕػ اػتًبػ کُى.
 مشاور کلمه ای را که بر آن تاکید گردید و از نظر هیجانی ؼنی بود بازگویی کرد .این مراجعه کننده
را تشویق نمود تا بیشترتوضیح بدهد و مشاور را قادر ساخت تا در دنیای مراجعه کننده باقی بماند.
 اما این کار مراجعه کننده را به مسیر خاص سوق نداد و به اندازه یک سوال تهاجمی هم نبود.
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تاس گْیی (:)Paraphrasing
 ثبفگٕیی يٓبؿتی امت کّ ػؿ آٌ چیقی ؿا کّ ثّ صیج ْنتّ اٍهی پیبو يـارؼّ کُُؼِ ػؿک کـػِ ایؼ ثّ
فثبٌ عٕػ ثیبٌ يیکُیؼ.
 ارـای ایٍ يٓبؿت ىبيم تٕرّ عٕة ٔ گٕه ػاػٌ ػهین امت.
 ثبفگٕیی يٓبؿت کهیؼی امت کّ اربفِ يیؼْؼ ثّ ىیِٕ پؾیـكتُی ٔ ثؼٌٔ پیو ػأؿی پبمظ ػْیؼ.
 ایٍ يٓبؿت ًْچُیٍ ثّ يـارؼّ کُُؼِ اربفِ يیؼْؼ تب ثّ چیقْبیکّ گلتّ امت "ػٔثبؿِ گٕه ػْؼ" ٔ
ثّ أ كـٍت يیؼْؼ تب چیقی ؿا کّ ثّ ىًب يُتوم کـػِ امت ػؿک ٔ ػؿ ٍٕؿت َیبف تؼؼیم ٔ
تَضیش کُؼ.
 ثبفگٕیی کًک يیکُؼ تب:
 )1ػؿک عٕػ ؿا اف گلتّ ْبی يـارؼّ کُُؼِ ثـؿمی کُیؼ.
 )2کیلیت ْبی ْنتٕی يبَُؼ ایزبػ صل پؾیـه ٔ ػؿک ًْؼالَّ ؿا ثّ يـیِ اَتوبل ػْیؼ.
 ثب اىبؿِ ثّ ػجبؿات کهیؼی يـارؼّ کُُؼِ َيبٌ يیؼْیؼ کّ ثب أ ْنتیؼ.
 )3ػؿ يٕؿػ ایُکّ يـارؼّ کُُؼِ چگَّٕ ثّ عٕػ ٔ تيٕیو ْبیو َگبِ يیکُؼ آالػبت ثّ ػمت
يیآٔؿیؼ.
 رًغ آٔؿی آالػبت ثؼٌٔ تضًیم کـػٌ ْؼایت عبً ثّ يـارؼّ کُُؼِ.
 )4یک ؿاثطّ ثب اػتًبػ ایزبػ يیيٕػ
 ثبفگٕیی ثبػج يیيٕػ تب ثؼٌٔ ْیچ گَّٕ هْبٔت ٔ یب اؿفیبثی اؿتجبٓ ثـهـاؿ کُیى .ایٍ يّٕٕع
يیتٕاَؼ ثـای يـارؼّ کُُؼِ ثنیبؿ يٓى ثبىؼ.
يخبل:
هزارؼَ کٌٌذٍ :يٍ ىغٌ ثیٕٓػِ ای ْنتى .تًبو ْلتّ ؿا ثب عٕػ رـٔثضج کـػِ اوًَ .یتٕاَى تًَیى ثگیـو
آیب ایٍ ٔظیلّ ؿا هجٕل کُى یب َّ .ثؼْی ٔهتٓب كکـ يیکُى اگـ ایٍ ٔظیلّ ؿا هجٕل َکُى ػیٕاَّ ْنتى .ػؿ ػیگـ
أهبت كکـ يیکُى ایٍ ٔٓیلّ ای َینت کّ ٔاهؼب ً يیغٕاْى.
هؼاّر  :تب ربیی کّ يٍ كًٓیؼِ او ىًب ػؿ تًَیى گیـی ييکم ػاؿیؼ .اکٌُٕ ثّ ىًب یک ٔظیلّ پیيُٓبػ ىؼِ
ٔنی يطًیٍ َینتیؼ کّ آیب آٌ ؿا ٔاهؼب ً يیغٕاْیؼ یب َّ.
هزارؼَ کٌٌذٍ :عٕة صـف ْبی ىًب ؿا ىُیؼو كًٓیؼو کّ يٍ ایٍ ٔظیلّ ؿا يیغٕاْى ٔنی يطًیٍ َینتى اف
ایُکّ ثبیؼ آٌ ؿا هجٕل کُى .يیتـمى ػؿ ایٍ ٔظیلّ يٕكن َجبىىًَ .یغٕاْى ىکنت ثغٕؿو.
بازگویی یک مهارت عالی است که مراجعه کننده ها را کمک میکند تا متیقن شوند که منظور شان چه
بوده است.
 راٌُوایی ُای تزای تاسگْیی:
ٔ )1اّش ثبىیؼ ٔ ػؿک عٕػ ؿا اف چیقی کّ يـارؼّ کُُؼِ گلتّ امت اؿایّ کُیؼ.
 )2اف گلتٍ ،يطهغ کـػٌ یب تؼـیق کـػٌ چیقی ثـای يـارؼّ کُُؼِ عٕػػاؿی کُیؼ.
 )3اصتـاو ثگؾاؿیؼ ،هْبٔت َکُیؼ ،ؿلهت یب مـفَو َکُیؼ.
 )4ثّ ػًن اصنبمبتی کّ تٕمٔ يـارؼّ کُُؼِ اظٓبؿ يیيٕػ گٕه ػْیؼ.
 )5اف کهًبت ٔ فثبٌ عٕػ امتلبػِ کُیؼ.
 )6چیقی ثّ گلتّ ْبی يـارؼّ کُُؼِ اّبكّ َکُیؼ.
 )7گلتّ ْبی يـارؼّ کُُؼِ ؿا اؿفیبثی یب تؼجیـ َکُیؼ.
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خالصَ طاسی:
استفاده از خالصه سازی شما را قادر میسازد که بخش های روشن جلسه را به یک روش سازمان یافته
کنار هم قرار دهید .به این ترتیب شما و مراجعه کننده میتوانید به آن از بیرون نگاه کنید.
 عالٍّ مبفی ثـ ؿٔی چیقی کّ يـارؼّ کُُؼِ گلتّ امت تًـکق ػاؿػ ٔ ىـیک مبعتٍ ػؿک ىًب ؿا
ىبيم ًَیيٕػ.
 يلیؼ تـیٍ عالٍّ مبفیٓب آَٓبی اَؼ کّ ثّ گلتّ ْبی يـیِ اَنزبو ،یکپبؿچگی ٔ َظى يیؼُْؼ.
ثـای يخبل:
هؼاّر :ثب تٕرّ ثّ چیقْبی کّ تب اکٌُٕ گلتّ ایؼَ ،نجت ثّ ؿٔیّ َبػؿمت كبيیم عنـ اصنبك ػَجبَیت ٔ
عيى يیکُیؼًْ .چُیٍ عٕػ ؿا ثب َُٕی تبٌ يوبینّ کـػِ ٔ ػمت آٔؿػْبی عٕػ ؿا کًتـ اف ٔی يیجیُیؼ.

مشاور تالش میکند مطالب اصلی مطرح شده در جلسه را سازماندهی و مرور کند.
خالصَ طاسی یک رّع خْب تزای:
 )1ؿٔىٍ مبعتٍ يضتٕی ٔ اصنبمبت امت.
 يـارؼّ کُُؼِ گبٌ اؿهت ينبیم پیچیؼِ ای ؿا يطـس يیکُُؼ ٔ ًْیيّ تضت كيبؿ ؿٔاَی هـاؿ ػاؿَؼ
ثُبثـایٍ ييکالت عٕػ ؿا يؼًٕالً مبفيبَؼْی ًَیتٕاَُؼ.
 يًکٍ امت ثگٕییؼ "يٍ يیغٕاْى چک کُى آیب صـف ْبی ىًب ؿا ػؿمت كًٓیؼِ او یب َّ" ٔ مپل
چیقی ؿا کّ كکـ يیکُیؼ يـارؼّ کُُؼِ گلتّ امت ،عالٍّ کُیؼ.
 )2يـٔؿکـػٌ يطبنت
 ایٍ ثّ يـارؼّ کُُؼِ كـٍت يیؼْؼ تب چیقی ؿا تَضیش یب اّبكّ کُؼ.
 )3عتى کـػٌ یک رهنّ
 يًکٍ امت ثبالی چیقْبی کّ يـارؼّ کُُؼِ تٕاكن کـػِ تب رهنّ ثؼؼی اَزبو ػْؼ ،تبکیؼ کُیؼ.
 )4أنٕیت ٔ تًـکق
 يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ثّ کًک َیبف ػاؿَؼ تب ثلًُٓؼ ينبیم يٓى کؼايُؼ ٔ آَٓب ؿا ثبیؼ أنٕیت ثُؼی کُُؼ.
 يًکٍ امت ٓـصی ؿمى کُیؼ تب اؿتجبٓبت ٔ پیٕمتگی ؿا َيبٌ ػْؼ.
 )5يٓبؿت ْبی کبٔىگـی یب تزننی ()Probing skills
 يٓبؿت ْبی کبٔىگـی یب تزننی ثـای ثؼمت آٔؿػٌ آالػبت ٔ تـییـػاػٌ تًـکق ػؿ رهنبت يلیؼ
ْنتُؼ.
 کبٔىگـی َيبَؼُْؼِ ػؿک ييبٔؿ اف چیقْبی امت کّ ثبیؼ ؽکـ گـػػ.
ُْ گبو امتلبػِ اف ایٍ يٓبؿت ،يـارؼّ کُُؼِ ػؿيٕؿػ يّٕٕع ثضج تًَیى ًَیگیـػ فیـا ييبٔؿ
رهنّ ؿا ْؼایت يیکُؼ.
 امتلبػِ اف يٓبؿت کبٔىگـی َنجت ثّ يٓبؿت ْبی ثبفگٕیی ٔ اَؼکبمی ،ييبٔؿ ؿا ثیيتـ ْؼایت
کُُؼِ يینبفػ.
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به خاطر اینکه کاوش یا تجسس بسیار تهاجمی است شما باید از این مهارت با دقت زیاد استفاده کنید.
مواظب باشید به ساحات که دعوت نشده اید وارد نشوید.
 ايب کبٔه یب تزنل یک يٓبؿت يٓى امت فیـا ثؼٌٔ آٌ رهنبت يًکٍ امت ثیٕٓػِ یب ثؼٌٔ ْؼف ثبىُؼ.
طْال کزدى:
 يب يیتٕاَیى ثیٍ إَاع مٕاالت ؽیم تلبٔت هبیم ىٕیى.
 )1طْاالت تاس:
 ایٍ مٕاالت اربفِ يیؼُْؼ تب آالػبت ؿا ػؿیبكت کُیى ٔ مًٓگیـی يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین يیکُؼ.
ثـای يخبل ،یک يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ ييبرـِ ثب ًْنـه ٍضجت يیکُؼ ،يًکٍ امت ثپـمیؼ:
ٔ هتی ثب ْى ىـٔع ثّ ييبرـِ يیکُیؼ چّ اتلبهی يیبكتؼ ٔ يؼًٕالً هجم اف ایُکّ ىًب ىـٔع کُیؼ چّ
اتلبهی يیبكتؼ؟
 ػؿ کزب ىـٔع ثّ ييبرـِ يیکُیؼ؟
 يؼًٕالً چگَّٕ عتى يیيٕػ؟
 ايب مٕاالتی کّ ثنیبؿ گنتـػِ ْنتُؼ َپـمیؼ فیـا رٕاة ػاػٌ ثّ آَٓب ثنیبؿ ػىٕاؿ امت.
 مٕاالت ثبف ثـای ىـٔع رهنّ يلیؼ ْنتُؼ فیـا ثّ يـارؼّ کُُؼِ كْبی ثیيتـی ػاػِ يیيٕػ.
 )2طْاالت فزضيَ ای:
 ایٍ مٕاالت يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثّ ػاػٌ یک كـّیّ ٔ ؿٔىٍ مبعتٍ تَٕؿات ىبٌ ػػٕت يیکُُؼ.
 ایُٓب مٕاالت ثبفی ْنتُؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثّ ثضج ٔ ثـؿمی ػؿيٕؿػ َتبیزی کّ ػؿ آیُؼِ
ثؼمت يیآیُؼ ػػٕت يیکُُؼ.
 ایٍ مٕاالت يـارؼّ کُُؼِ ؿا کًک يیکُُؼ تب ػؿ ثبؿِ تـك ْبی عٕػ ٍضجت کُُؼ ٔ ػؿ ثبؿِ آَٓب
ػؿ یک كْبی َنجتب ً ايٍ کُزکبٔی کُُؼ.
 ایٍ مٕاالت ًْچُیٍ کًک يیکُُؼ تب َتبیذ يخجت هبثم ػیؼ گـػیؼِ ٔ ؿكتبؿيتلبٔت ؿا تَٕؿ ًَٕػ.
يخبل:
 ثّ يـارؼّ کُُؼِ ای کّ ثّ َظـ يیـمؼ گیذ ىؼِ ٔ يیگٕیؼ" يٍ ًَیؼاَى"
 يًکٍ امت ثگٕییؼ" اگـ ىًب يیؼاَنتیؼ چّ کبؿ يیکـػیؼ؟"

از مراجعه کننده خواسته میشود که یک تصویر تخیلی درست کند .کاوش این تصویر ممکن است در وی
نگرشی نسبت به جنبه های از آن تشویش هایش ایجاد کند که او از آنها اجتناب یا چشم پوشی میکند یا در
مورد آنها مضطرب شده است.
 )3طْاالتی کَ تا چزا ػزّع هيؼًْذ:
 ایٍ مٕاالت کًک کُُؼِ َینتُؼ فیـا آَٓب ثّ يـارؼّ کُُؼِ كيبؿ ٔاؿػ يیکُُؼ تب ػنیم ثیبٔؿَؼ یب ػهت
کبؿْبی عٕػ ؿا ثیبٌ کُُؼ.
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 )4طْاالت تظتَ:
ً
 ایُٓب مٕاالتی ْنتُؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ ػؿ رٕاة آَٓب "ثهی" یب "عیـ" يیگٕیؼ ٔ .ػًؼتب ثـای ثؼمت
آٔؿػٌ آالػبت عبٍی ثّ کبؿ ثـػِ يیيَٕؼ .ثُبثـایٍ ثـای عبيٕه مبعتٍ يـیْبَی کّ ثنیبؿ
پـگپ ْنتُؼ يلیؼ يیجبىُؼ.
 ايکبٌ کبٔه ٔ رنتزٕ ثب ایٍ مٕاالت ٔرٕػ َؼاؿػ.
يیتٕاَیؼ ایٍ يطهت ؿا ػؿ يخبل فیـ ثجیُیؼ.
 ييبٔؿ :آیب ثّ ًْنـ عٕػ گلتّ ایؼ کّ ثـای ایٍ کبؿ ػؿعٕامت ػاػِ ایؼ؟
 يـارؼّ کُُؼُِْٕ ،َّ :ف َّ
 ييبٔؿ :آیب يیغٕاْیؼ ثّ ٔی ثگٕییؼ؟
 يـارؼّ کُُؼِ :ثهی ،ثّ تؼؿیذ
 ييبٔؿ :آیب كکـ يیکُیؼ أ اف آٌ عٕىو َیبیؼ؟
 يـارؼّ کُُؼِ :ثهی ،كکـ يیکُى
 ييبٔؿ :آیب ثـای ىًب ٍضجت کـػٌ ثب أ مغت امت؟
 يـارؼّ کٌٌذٍ :ثهیًْ ،یُطٕؿ كکـ يیکُى.
 )5طْاالت رُثزی کٌٌذٍ:
 ایٍ مٕاالت ثّ يـارؼّ کُُؼِ پیبو يیؼْؼ کّ رٕاة عبٍی اف أ اَتظبؿ يیـٔػ.
 يـارؼّ کُُؼِ :ثؼْی أهبت اصنبك عيى ٔ َبايیؼی يیکُى ٔهتی کّ گـیّ کـػٌ ؿا يتٕهق ًَیکُؼ،
ػؿ آٌ ٔهت يیغٕاْى چیؾ ثکيى ٔ أ ؿا تکبٌ ػْى.
 ييبٔؿ :آیب يیگٕییؼ کّ ایٍ اصنبك ثّ ىًب ػمت يیؼْؼ کّ ثّ ٓلم تبٌ آمیت ثـمبَیؼ.
 مٕاالت ؿْجـی کُُؼِ ػهیوب ً کبؿی ؿا يیکُُؼ کّ اف َبو آٌ ثّ َظـ يیـمؼ ،آَٓب ثب پیيُٓبػ ػاػٌ یک
ينیـ عبً ٔ يضؼٔػ کـػٌ تيـیضبت ،رٕاة يـارؼّ کُُؼِ ؿا کُتـٔل يیکُُؼ.
 ىًب ثبیؼ مٕاالت ؿا ایُگَّٕ ثپـمیؼ:
 هظتمين
اف کهًبت پیچیؼِ ٔ يـهن امتلبػِ َکُیؼ.
 فؼزدٍ ّ هختصز
اعتَبٍی ٔ کٕتبِ مٕال کُیؼ.
 پبمظ يـارؼّ کُُؼِ ؿا تلنیـ کُیؼ (اف يٓبؿت ثبفگٕیی امتلبػِ کُیؼ) تب هجم اف پـمیؼٌ مٕال ثؼؼی
يطًیٍ ىٕیؼ کّ رٕاة ٔی ؿا كًٓیؼِ ایؼ
 سواالت تاثیرات مثبت و منفی خواهند داشت.
 سواالت به موقع ،واضح و باز تاثیرات مثبت زیادی دارند.
 تبحیـات يخجت مٕاالت ثّ يٕهغٔ ،اّش ٔ ثبف:
 )1ثّ يـارؼّ کُُؼِ ْب کًک يیکُؼ تب تًـکق کُُؼ ٔ اعتَبٍی پبمظ ػُْؼ.
 )2ثّ يـارؼّ کُُؼِ ْب کًک يیکُؼ تب عٕػىبٌ ؿا ثـؿمی کُُؼ.
 )3ثّ رًغ آٔؿی آالػبت کًک يیکُُؼ.
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 قبل از سوال کردن باید از خود بپرسید معلوماتی که شما به دنبال آن هستید ،چگونه به مراجعه کننده
کمک خواهد کرد.
 هدؾ از سوال کردن این است که معلوماتی را در دسترس مراجعه کننده قرار دهید که به او کمک
کند تا نگرش بهتر و دورنمای جدیدی بدست آورد.
ػثارت طاسی (:)Making statements
 ػجبؿات اؿهت اف مٕاالت ثٓتـ ْنتُؼ فیـا آَٓب آؿاو تـ ْنتُؼ.
 اف آَٓب ٔهتی امتلبػِ کُیؼ کّ اصنبك يیکُیؼ مٕاالت يًکٍ امت ثنیبؿ تٓبرًی ثبىُؼ.
ثـای يخبل:
ثّ ربی پـمیؼٌ :ىْٕـ ىًب ػؿ يٕؿػ ایٍ كکـ ىًب چی َظـ ػاؿػ؟
يًکٍ امت ثگٕییؼ :يٍ ػؿ صیـت امتى کّ ىْٕـ ىًب ػؿ يٕؿػ كکـ ىًب چی َظـ ػاؿػ؟
 ػجبؿات يبَُؼ مٕاالت ثـای رًغ آٔؿی آالػبت يلیؼ ْنتُؼًْ ،چُیٍ ثـای رهت تًـکق يـارؼّ کُُؼِ
ٔ ثـای کًک ثّ ٔی کّ ثّ ٕٓؿ اعتَبٍی رٕاة ػْؼ يلیؼ ٔاهغ يیيَٕؼ.
 عبارات در مقایسه با سوال کردن شما را قادر میسازند تا تشریحات مراجعه کننده را با تحریک
کمتری هدایت کنید.
 شما میتوانید حساس تر باشید.
 عبارات وقتی مفید هستند که شما در مورد چیزهایی که گفتنش برای مراجعه کننده بسیار ناراحت
کننده است صحبت میکنید.
ّالغ تيي تْدى:
 ایٍ يٓبؿت ثـای تًبو كـآیُؼ ييبٔؿِ يٓى امت فیـا ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک يیکُؼ تب ػؿيٕؿػ عٕػىبٌ،
اكکبؿ ،اصنبمبت ٔ ؿكتبؿىبٌ ىلبكیت ثیيتـی ثؼمت آٔؿَؼ.
 ایٍ ثـای ایزبػ یک تـییـ ثُیبػی ّـٔؿی امت
 ينتویى تـیٍ ؿاِ ْب ثـای کًک ثّ يـارؼّ کُُؼِ ثـای ٍضجت ٔاهغ ثیُبَّ ایٍ امت کّ ثّ آَٓب يخبل ْبی
ٔاهغ ثیٍ ؿا اؿایّ کُیؼ
يخبل ْبی فیـ ؿا ثجیُیؼ:
یک يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ ػؼو اػتًبػ ثّ َلل عٕػ ٍضجت يیکُؼ ٔ يیگٕیؼ کّ َقػیکتـیٍ ػٔمت ٔی
ثّ أ گلتّ امت کّ أ "عٕػه ؿا ثّ صنبة ًَیآٔؿػ"
ييبٔؿ :آیب ثّ عٕػ يیگٕییؼ کّ پـمیؼٌ مٕاالت اصًوبَّ یک يخبل اف ایٍ امت کّ عٕػ ؿا َبچیق صنبة
يیکُیؼ؟(مٕال ثنتّ کّ یک يخبل ػیُی ؿا اؿایّ يیؼْؼ)
واقع بین بودن همچنین به این معنا است که شما باید حاالت ؼیر واضح را تا جایی بررسی کنید که تمام
جنبه های آن برای هر دوی شما واضح و روشن شود.
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 کهًبت کهیؼی ػؿ فیـ ؽکـ ىؼِ اَؼ:
 چی ٔهت
 کزب
 ثّ چّ يؼت
 چّ کنبٌ ػیگـی مٓیى ثٕػَؼ
 ػهیوب ً چّ اتلبهی اكتبػ
 ثّ ّٔؼیت اف ًّْ رٓبت َگبِ کُیؼ ٔ يطًیٍ ىٕیؼ کّ ْـ ػٔی ىًب ػؿک ييبثٓی اف ينئهّ ػاؿیؼ.

تمام این مهارت ها باید به خوبی تمرین شوند.
در فرآیند مشاوره باید به طور کامالً طبیعی استفاده شوند.
مهم این است که از آنها در یک ترکیب درست استفاده کنید.
 .Vهٌاتغ:
يُبثغ چّ ْنتُؼ؟
يُبثغ تٕاَبیی ْب ،ؿٔاثٔ ،اؿفه ْب ٔ تزبؿثی اَؼ کّ ثّ ىغٌ ایٍ اصنبك ؿا يیؼْؼ کّ فَؼگی اؿفه
فَؼگی کـػٌ ؿا ػاؿػ .آَٓب کًک يیکُُؼ کّ ػؿ يوبثم ثضـآَبی مغت فَؼگی ثبینتیى ٔ ثـ آَٓب ؿهجّ کُیى.
يتبملبَّ اؿهت اًْیت ٔ هؼؿت يُبثغ ؿا كـايٕه يیکُیى ،يغٍَٕب ً ُْگبيی کّ ثّ آَٓب ثیيتـ َیبف ػاؿیى.
ُْگبيی کّ ْیزبَبت يب ؿا اصبّٓ کـػِ اَؼ ٔ اف تًبو ييکالت ٔ ػىٕاؿی ْبی فَؼِ گی عنتّ يیيٕیى ثّ
ربی رنتزٕی يُبثغ تًبیم ػاؿیى َبايیؼ ىٕیى ،يُلی كکـ کُیى ٔ ثؼٌٔ اػتًبػ ثّ َلل اصنبك ثی اؿفىی
کُیى .رنتزٕی يُبثغ يـیِ ٔمیهّ ثنیبؿ يٕحـ ٔ هؼؿتًُؼ ػؿ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی امت.

 شناسایی منابع یکجا با مراجعه کننده کمک میکند تا مراجعه کننده توازن را دوباره بدست آورده که
این سبب میشود او به توانایی هایش وصل شده و در احساسات او تؽییرات مثبت به بار آید .وقتی
مراجعه کننده گان از توانایی های درونی خود آگاه گردند و آنها را مورد استفاده قرار دهند ،این
احساس را که باالی زندگی خود اثر گذار اند دوباره بدست میاورند .دیدگاه آنها از زندگی تؽییر یافته
و این خود سبب تؽییر رویه دیگران نسبت به ایشان میشود (سیکل تقویت مثبت).
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اًْاع هٌاتغ در راهؼَ افغاًی:
ارتثاطات

تضصيالت

-

 .1عبَٕاػگی  .2ارتًبػی
 ػٔمتبٌ أالػ ًَُْلی ثـاػؿْب
 عٕاْـ ىْٕـ - ،امتبػاٌ ؿیوعبَى
ملیؼاٌ
 اهبؿةَقػیک ًْ -کبؿاٌ
 يبػؿ ٔپؼؿ
-







دیي ّ
هؼٌْیت
ػویؼِ ثّ  -ػاَو
عؼأَؼ(د  -كٓى
 يٓبؿت ٔ)
تٕاَبیی
ثبٔؿ ٔ
ْب
تٕکم ثّ
هللا (د)
اػتوبػ ثّ
توؼیـ
توٕا ٔ
پزُيشگار
ی
ػين

يُبثغ يخجت
ػاىتٍ عبَٕاػِ عٕة
تضَیالت
ػاىتٍ ىْٕـًْ /نـ عٕة
ىزبع ثٕػٌ
ػیٍ

فزٌُگی
-

-

هٌاتغ طثيؼی

اعالهیبت ٓ -جیؼت
 صیٕاَبتٔ
اؿفىٓبی  -فیجبیی
يؼُٕی
ؿمى ٔ
ؿٔاد ْب
يٕمیوی
ُْـ:
ىؼـ،
اػثیبت،
اكنبَّ،
ؿمبيی
ٔؿیـِ

هٌاتغ هادی
-

حـٔت
فيیٍ
عبَّ
ٔظیلّ

تًـیٍ
 نطلب ً ننتی اف يُبثغ عٕػ ؿا تٓیّ کُیؼ ٔ مپل
يُبثغ ًْنبیّ عٕػ ؿا رنتزٕ کُیؼ.

 تجربیات و توانایی های قبلی مراجعه کننده را با توجه به انواع منابع ذکر شده در باال بررسی کنید.
 دستیابی به درک عملکرد احتمالی منابع مراجعه کنندۀ میتواند به هر دوی شما کمک کند تا با آنها
کار کنید! مراجعه کننده را تشویق کنید تا از آنها استفاده کند.
 ولی هرگز فراموش نکنید که مراجعه کننده متخصص زندگی خود است ! وظیفه شما این است که
به مراجعه کننده کمک کنید تا امکانات خود را برای تؽییر کردن و قویتر شدن بفهمد.
ًمغ هٌاتغ در تغييز صالت رّاًی ّ ارتواػی هزدم:
 ىُبعت يُبثغ ثنیبؿ يٓى امت فیـا آَٓب کًک يیکُُؼ کّ:
 رُجّ ْبی يخجت فَؼگی عٕػ ؿا ثجیُؼ
 اف تًـکق ثـ رُجّ ْب ٔ تزبؿة يُلی فَؼگی ثپـْیقػ.
 تٕاَبیی ْب ٔ ايکبَبت ؿا ثیبثؼ.
 عٕػ ؿا ثب ػَیب ػؿ اؿتجبٓ اصنبك کُؼ.
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ػقت َلل ٔ اػتًبػ ثّ َلل أ ثهُؼ ثـٔػ.
اصنبك ایُکّ يیتٕاَیؼ ثّ چیقی اػتًبػ کُیؼ ٔ آٌ چیق اؿفه آٌ ؿا ػاؿػ کّ ثّ آٌ اػايّ ػْیؼ.
ػؿک ٔ ػؿیبكت ؿاِ ْبی يًکُّ ثـای ثیـٌٔ ؿكت اف صبنت َبايیؼی.
اصنبك ایُکّ کنبَی امتُؼ کّ ىًب ؿا ػٔمت ػاؿَؼ ٔ ثّ ىًب ّـٔؿت ػاؿَؼ.

رّػِا تزای ػٌاطایی هٌاتغ:
 ثّ فَؼگی يـارؼّ کُُؼۀ عٕػ ثّ يُظٕؿ یبكتٍ نضظبت ٔ تزـثیبت ىبػ ٔ ؿّبیت ثغو ،یکزب ثب أ َگبِ
کُیؼ(.عبٓـِ ای اف یک اتلبم عٕة كبيیهیٔ ،الػت ٓلم ،یک تزـثّ ػؿ ٓجیؼت)
 ثُبثـایٍ ىًب يیتٕاَیؼ اف ىکم تؼؼیم یبكتّ تکٌيک خظ سًذگی امتلبػِ کُیؼ(.ثّ كَم يؼاعالت ػؿ
تـٔيب يـارؼّ کُیؼ) .یک ؿینًبٌ (ًَبػی اف فَؼگی يـارؼّ کُُؼِ) ؿا ؿٔی فيیٍ هـاؿ ػْیؼ ٔ ثّ
يـیِ چُؼ گم ثؼْیؼ (کّ ًَبػی اف اتلبهبت ٔ تزـثیبت عٕة امت) .مپل يـارؼّ کُُؼِ يیتٕاَؼ ثّ
فَؼگی عٕػ َگبِ کُؼ ٔ ثّ تزـثیبت يخجت عٕػ تٕرّ کُؼ .يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ تب ثیٕگـاكی
يخجت عٕیو ؿا ثُٕینؼ یب ثّ ىًب ثگٕیؼ.
ًْ چُیٍ يیتٕاَیؼ يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ تب ػؿ آعـ ؿٔف ثُيیُؼ ٔ ثّ ػٔ نضظّ کٕتبِ ػؿ ؿٔف
کّ يخجت ثٕػِ اَؼ كکـ کُؼ .اگـ يـارؼّ کُُؼِ َتٕاَنت ثّ چیقی اىبؿِ کُؼ ،چُؼ پیيُٓبػ ثؼْیؼ ،ثّ
يـارؼّ کُُؼِ اربفِ ػْیؼ کّ ؿٔف عٕػ ؿا تيـیش کُؼ ٔ ثّ أ کًک کُیؼ تب نضظبت يخجت ؿا پیؼا کُؼ
صتی اگـ آٌ نضظبت عٕؿػٌ یک ؿؾای عٕة ٔ یب تجنى یکی اف اػْبی كبيیم ثّ ٔی ثبىؼ.
ًْ یيّ ثب پـمیؼٌ اف يـارؼّ کُُؼِ کّ اکٌُٕ چّ اصنبمی ػاؿػ ٔ ػؿ کؼاو هنًت اف ثؼَو اصنبك
يخجت ػاؿػ ثّ فيبٌ صبل (ایُزب ٔ صبال) ثـگـػیؼ .ػهیوب چگَّٕ يیتٕاَیؼ آٌ ؿا اصنبك کُیؼ؟ ػؿ کزب؟
 صتی چُیٍ اصنبمبت عٕة رنًی ؿا ثب اَزبو تًـیٍ تَٕؿمبفی تضـیک کُیؼ .اثتؼا يـارؼّ کُُؼِ
ؿا آؿاو ثنبفیؼ ٔ مپل ثّ تزـثیبت ثـگـػیؼ ٔ تًبو رقئیبت ؿا تَٕؿ کُیؼ ،يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثب
پـمیؼٌ ػؿيٕؿػ صٕاك اه َٕ ،ؿ ،آة ٔ ْٕا ،ایُکّ چّ کل ػیگـی آَزب ثٕػ ،ؿًُْبیی کُیؼ.
مپل تًـکق يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثّ رنى عٕػه رهت کُیؼ.
عامل مهم این است که مراجعه کننده تشخیص و شناسایی این تجربیات مثبت را تمرین کند و به تؽییر
ادراک خود شروع نماید.
 ايکبٌ ػیگـ ایٍ امت کّ ثّ يٕرٕػیت ىغٌ هبثم اػتًبػ ػؿ فَؼگی يـارؼّ کُُؼِ کّ يیتٕاَؼ ػٔمت یب
ػْٕ كبيیم ٔی ثبىؼ پی ثجـیى ،ىغَی کّ يیغٕاْؼ ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک کُؼ.
 اصتًبالً يـارؼّ کُُؼِ ػؿ يٕؿػ تًبو ػٔمتبٌ ٔ كبيیم عٕػ ثّ ٕٓؿ يُلی هْبٔت يیکُؼ فیـا
يـارؼّ کُُؼِ ػؿ یک صبنت يقاد يُلی ٔاكنـػِ ثّ مـ يیجـػ .ثُبثـایٍ ثبیؼ گلتگٕ ؿا ایُطٕؿ پیو
ثجـیؼ کّ آیب كبيیم ٔ آىُبیبٌ ٔاهؼب ً ایُوؼؿ ثؼ ْنتُؼ ،یب آَٓب يیتٕاَُؼ ثّ ػُٕاٌ یک يُجغ يخجت ثّ
يـارؼّ کُُؼۀ کًک کُُؼ.
ثـای يخبل اف يـػی کّ كبيیم عٕػ ؿا ثّ ىکم يُلی تيـیش يیکُؼ يیتٕاٌ پـمیؼ:
 ثـای آیُؼِ آلبل تبٌ چّ آؿفْٔب ػاؿیؼ؟
 ثیبػ ػاؿیؼ ٔهتی آلبل ىًب يتٕنؼ ىؼَؼ چّ اصنبمی يیکـػیؼ؟
 آیب يیتٕاَیؼ آٌ نضظبت کّ عبَى عٕػ ؿا ههجب" ػٔمت ػاىتیؼ ثّ یبػ آؿیؼ؟
ٔ هتی آٌ نضظبت ؿا ثّ عبٓـ يیآٔؿیؼ چّ اصنبمی ػاؿیؼ؟
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 آیب يیتٕاَیؼ عبَى عٕػ ؿا ثّ ىکهی کّ تّٕیش ػاػِ ایؼ ػٔثبؿِ ثجیُیؼ؟
 آیب کؼاو ؿاِ ػیگـ ؿا ثـای صم ييکم ثب عبَى عٕػ مـاؽ ػاؿیؼ؟
 تَٕؿ کُیؼ کّ چطٕؿ آلبل تبٌ يیتٕاَُؼ فَؼگی ىًب ؿا ػؿ آیُؼِ تـییـ ػُْؼ؟
 با به خاطر آوردن احساسات و تجربیات مثبت ،مرد میتواند بفهمد که خانواده او چه منبع بزرگی
است و نه تنها از این به عنوان منبع مثبت برای خود استفاده میکند بلکه سعی میکند پدر و شوهر
خوبی برای فامیل باشد .میفهمد که روابط خانوادگی میتواند یک منبع برای هر عضو فامیل باشد.
 ايکبٌ ػیگـ ثـای ؿكتٍ ثّ تزـثیبت گؾىتّ يیتٕاَؼ يـٔؿ آَٓب ثّ ؿٔىی ثبىؼ کّ ػؿ آٌ يـارؼّ کُُؼِ
تٕاَنتّ امت ثب ييکالت ٔ يٕاَغ مبفگبؿ ىٕػ.
 يیتٕاَیؼ ثپـمیؼ" :آیب ثب چُیٍ ييکالت ػؿ گؾىتّ يٕارّ ىؼِ ایؼ؟ ػؿ ٍٕؿت يٕارّ ىؼٌ ثب آٌ
چطٕؿ ثبالی آٌ ؿهجّ کـػِ ایؼ؟ آیب یک ثبؿ ػیگـ يیتٕاَیؼ آٌ تزـثّ ؿا تکـاؿ ًَبیؼ؟"
 کبؿی کُیؼ کّ يـارؼّ کُُؼۀ ثلًٓؼ کّ أ ػؿيبَؼِ َینت ،ؽؿیؼّ تزبؿة گؾىتّ عبٓـ َيبٌ مبفیؼ
کّ يٓبؿت ْبی عٕػ ؿا ثـای مبفگبؿی ثب فَؼگی حبثت کـػِ امت ٔ يیتٕاَؼ آٌ ؿا ػٔثبؿِ اَزبو
ػْؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ ثبیؼ ثلًٓؼ کّ كؼبل يبَؼٌ چبَل مبفگبؿی ٔ يزبػنّ ثب ييکالت ؿا ػؿ هجبل ػاؿػ.
به این روش شما به مراجعه کننده کمک میکنید تا مهارت های حل منارعات را که در خود دارد به یاد
آورد که همانند یک منبع مثبت عمل میکند .او احتماال" خود را در تؽییر حاالت ،احساسات و تفکرات به
شکل مثبت توانمند احساس نماید.
دیي ّ هؼٌْیت:
 ؿٔیکـػ کهی گـایی اَنبٌ ؿا ثّ ػُٕاٌ یک ٔاصؼ يیجیُؼ کّ ْؼایت ػؿَٔی ػاؿػ ٔ يیتٕاَؼ تزـثیبت
يغتهق ؿا ثٕمیهّ يؼُب ػاػٌ ثّ آَٓب ػؿ فيیُّ فَؼگی ىغَی اػؿبو کُؼ.
 ثُبثـایٍ ػؿ رـیبٌ كـآیُؼ ييبٔؿِ يیتٕاٌ ًْـاِ ثب يـارؼّ کُُؼِ يؼُبی اصتًبنی اف ؿَذ ثـػٌ ثؼمت
آٔؿػ .ایٍ يؼُب ىؼیؼاً ثّ اؿفىٓبی ػیُی ٔ يؼُٕی يـارؼّ کُُؼِ ثنتگی ػاؿػ.
 يّٕٕع ػیگـ ػؿ ایٍ فيیُّ ػؿک اْؼاف ٔ چبَل اَکيبف امت کّ اف ایٍ ؿَذ ْب ثـيیغیقػ.
 ثُبثـایٍ يلیؼ عٕاْؼ ثٕػ ثب يـیِ ثضج کُیى کّ آیُؼِ تٕمٔ فَؼِ گی كؼهی يب ٔ چیقی کّ ػؿ نضظّ صبل
اَزبو يیؼْیى ثٕرٕػ يیآیؼ.
 ػؿ ایٍ فيیُّ يًکٍ امت ثب يلٕٓو ثبىؼ کّ ثبؿ ػیگـ يُبثغ ؿا ثّ يُظٕؿ توٕیت يیکبَیقو ْبی مبفگبؿی
يـارؼّ کُُؼِ رنتزٕ ٔ کيق کُیى تب يـارؼّ کُُؼِ ؿا هبػؿ ثنبفَؼ كؼبالَّ ػؿ فَؼگی عٕػ مٓى ثگیـػ.
َ ؼاىتٍ يُبثغ يخجت يُزـ ثّ ػقت َلل ٔ اػتًبػ ثّ َلل پبییٍ يیيٕػ.
 ػقت َلل ٔ اػتًبػ ثّ َلل ،ػؿک ىغٌ اف تٕاَبییْ ،یزبَبت ٔ تلکـاتو امت.
 اػتًبػ ثّ َلل پبییٍ ٔ اف ػمت ػاػٌ ػقت َلل صبنتی امت کّ ػؿ آٌ ىغٌ اصنبك ثی اؿفىی
ٔ ػؼو اػتًبػ ثّ عٕػ ػاؿػ ٔ عٕػ ؿا ػؿ يٕهؼیت پبییٍ تـ اف ػیگـاٌ اصنبك يیکُؼ.
 يـػو اؿهت ثّ اتلبهبت ٔ يٕهؼیت ْبی يُلی ػؿ فَؼگی ثیيتـ تٕرّ يیکُُؼ .ثُبثـایٍ تٕرّ ثّ َکبت
يخجت ٔ يُبثغ آَٓب ثنیبؿ يٓى امت.
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ایٍ يخبل ىًب ؿا کًک يیکُؼ چگَّٕ اػتًبػ ثّ َلل ؿا ؽؿیؼّ کيق يُبثغ يلیؼ ٔ هبثم ػمتـك
اكقایو ػْیؼ:
 عبًَی  35مبنّ اف كبکٕنتّ ىـػیبت كبؿؽ ىؼِ امت .صؼٔػ  15مبل اف افػٔارو مپـی يیيٕػ ٔ
ثب ىْٕـ ٔ ػٔ ٓلم عٕػ ػؿ یک آپبؿتًبٌ فَؼگی يیکُؼ .ىْٕـه ثب فَبٌ ػیگـ اؿتجبٓبت
َبييـٔع ػاؿػ .اکخـاً ثب أالػْبیو تُٓب ثّ مـ يیجـػ ٔ ىْٕـه ثّ أ ٔ آلبل تٕرّ َؼاؿػ .اؿهت
عبًَو ؿا نت ٔکٕة ًَٕػِ ٔ ثّ ٔی اتٓبو يیجُؼػ .أ اف ایٍ صبنت كٕم انؼبػِ عنتّ ىؼِ ٔ علّ
يیجبىؼ .ثّ فَؼگی ثی ػالهّ ىؼِ ٔ ػًٕيب ً گـیّ يیکُؼ عٕػ ؿا ثی صٍٕهَّ ،بايیؼ ٔ ثیچبؿِ اصنبك
يیًُبیؼ .ثب ػهت ثّ ننبٌ رنًی ،عنتّ ٔ آىلتّ ثّ َظـ يیـمؼ .ىْٕـه ؿا ينٕٔل ًّْ َبيالیًبت
ػؿ فَؼگی ع ٕػ يیؼاَؼ .تًبو اكکبؿ عٕػ ؿا يتٕرّ ؿٔیّ ٔ کـػاؿ ىْٕـه ًَٕػِ ٔ عٕػ ؿا اف ًّْ
پبییٍ كکـ ًَٕػِ اصنبك صوبؿت يیکُؼ.
 یک ايکبٌ يیتٕاَؼ رنتزٕی يُبثغ عٕػه ينتوم اف ىْٕـه ثبىؼ.
تٕاَبیی ْبی ٔی چّ ْنتُؼ؟
آیب کنی ؿا ػؿ كبيیم ػاؿػ کّ ثّ أ اػتًبػ ثتٕاَؼ؟
ػؿ يٕؿػ ثچّ ْبیو چّ؟
آیب يیتٕاَؼ اف تضَیالت عٕػ امتلبػِ کُؼ؟
در یافت منابع برای کاهش احساس بیچارگی و بی ارزشی بسیار مهم است.

29

هذاخالت تزای هؼاّرٍ صزفَ ای
 .Iهذاخالت تزای اػزاض افظزدگی:
آالػبت ػًٕيی ػؿ يٕؿػ اكنـػگی:
اعراض افسردگی و شکایات مبهم جسمی در افؽانستان زیاده دیده میشوند .این مطلب را بسیاری از
مطالعات و آمارها نشان داده است .در عقب این اعراض حاالت خاص زندگی و مشکالت روانی
اجتماعی را که مستقیما ً با بروز اعراض مرتبط میباشند می یابیم.
ًْ بَگَّٕ کّ ػؿ يـصهّ أل تؼأی ؿٔاَی ارتًبػی آيؼِ امت اؿفیبثی ّٔؼیت يـیِ ثنیبؿ يٓى
امت.
 ثؼؼ اف کيق اؿتجبٓ ثیٍ اػـاُ اكنـػگی ٔ ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ثّ يـیِ تّٕیش ػْیؼ کّ
اػـاُ ،ػکل انؼًم ْبی َٕؿيبل ؿٔاٌ ػؿ ثـاثـ صبالت ػىٕاؿ يیجبىُؼ.
 نطلب ً ثـای يـارؼّ کُُؼِ تيـیش کُیؼ کّ ػاىتٍ چُیٍ اػـاُ توَیـ أ َینت.
 ثّ يـارؼّ کُُؼِ یبػ آٔؿ ىٕیؼ کّ کنی کّ چُیٍ اػـاُ ؿا ػاؿػ يـیِ امت ٔ ًَیتٕاَؼ كؼبنیت
ٓجیؼی ػاىتّ ثبىؼ .تّٕیش ػْیؼ کّ ایٍ ييکم ثنیبؿ يؼًٕل امت کّ يـارؼّ کُُؼِ ًَیتٕاَؼ ٕٓؿ
َٕؿيبل کبؿْبی ؿٔفاَّ ٔ ينٕٔنیت ؿا يبَُؼ گؾىتّ اَزبو ػْؼ.
 نطلب ً تيـیش کُیؼ کّ ایٍ اػـاُ ثـای تًبو يـػو ػؿ مـامـ ػَیب ىُبعتّ ىؼِ ْنتُؼ ٔ ثّ اػـاُ
اكنـػگی يؼـٔف يیجبىُؼ.
 ىًب يیتٕاَیؼ رًالت فیـ ؿا ثّ يـیِ عٕػ ثگٕییؼ:
 ایٍ يٓى امت کّ ػؿک کُیؼ ػاىتٍ ایٍ اػـاُ توَیـ ىًب َینت .ایٍ کّ چُیٍ يٕهؼیت ْبی مغت
فَؼگی يیتٕاَؼ ؿٔس ٔ ؿٔاٌ ؿا آفؿػِ کُُؼ َٕؿيبل امتٔ .هتی کّ ؿٔاٌ ؿَذ يیجـػ رنى ىـٔع ثّ
َيبٌ ػاػٌ ثؼْی اػـاُ يیکُؼ .ثُبثـایٍ ؿاِ يٕحـ ثـای تؼأی ایٍ امت کّ ثّ ایٍ ييکالت
تٕرّ ػاىتّ ثبىیى ٔ ثب ْى ثـؿمی کُیى ٔ ثجیُیى ثّ ایٍ ييکالت چگَّٕ ؿمیؼِ گی ىٕػ تب اصنبك
ثٓتـی پیؼا کُیؼ.
ػْاهل اطتزص سای رّاًی ارتواػی هزتثظ تا اػزاض افظزدگی:
 )1يُبفػبت كبيیهی یب ػیگـ يُبفػّ ْبی ثیٍ كـػی
 )2اف ػمت ػاػٌ ػقیقاٌ ،مٕگ ،اف ػمت ػاػٌ عبَّ ٔ ايالک
 )3يـاصم اَتوبنی ػىٕاؿ ػؿ فَؼگی ،افػٔاد ،ثچّ ػاؿ ىؼٌ ،اف ػمت ػاػٌ ىـم
 )4ييکالت ىغَی
 ينبیم فیـ ؿا ثـای يـیِ ثب صٍٕهّ ٔ ػهت تيـیش کُیؼ:
ًْ یيّ ػؿ رنتزٕی اصنبمبت ،اكکبؿ ٔ ؿكتبؿ ػؿ يٕهؼیت ْبی ػىٕاؿ ػؿ فيبٌ صبل ٔ گؾىتّ
ثبىیؼ .ایٍ ثـؿمی يضتبٓبَّ ؿا ًْچُیٍ ثـای كؼبنیت ْبی تَٕؿ ىؼِ ػؿ آیُؼِ اَزبو ػْیؼ.
ْ یچگبِ كـايٕه َکُیؼ :کبٔه تزبؿة ٔ ػَیبی ػؿَٔی يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ػؿ أنٕیت هـاؿ ػاؿػ کّ
ثبیؼ کٕىو ثّ ػؿک آَٓب کُیؼ.
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 اؿهت چٌٕ ایٍ تزـثیبت ػؿػَبک اَؼ يـارؼّ کُُؼِ گبٌ مؼی يیکُُؼ ػؿ يٕؿػ ػیگـاٌ ٍضجت کُُؼ
یب ينبیم ؿا ػًٕيیت ثؼُْؼ .ثّ ٕٓؿ يٕػثبَّ ایٍ ؿا يبَغ ىٕیؼ ٔ ػالهّ يُؼی عٕػ ؿا ثّ ىُیؼٌ
چیقیکّ ثبالی آَٓب اتلبم اكتبػِ امت َيبٌ ػْیؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ کّ ثبف ثبىؼ .ایٍ کبؿ ؿا ثب ایزبػ یک كْبی ايٍ ٔ اػتًبػ اَزبو ػْیؼ.
ػلل اصتوالی /هؼکالت /ػْاهل اطتزص سای رّاًی ارتواػی در افظزدگی:
 )1هٌاسػات فاهيلی یا دیگز هٌاسػَ ُای تيي فزدی:
اهؼايبت پیيُٓبػی:
َٕ ع يُبفػّ كبيیهی ٔ ػنیم آٌ ؿا تزقیّ ٔ تضهیم کُیؼ(.تبؿیغچّ يُبفػّ)
 ييکم چی ٔهت ىـٔع ىؼ؟
 اػـاُ اكنـػگی چی ٔهت ىـٔع ىؼ؟
 اكـاػ ػؿگیـ ٔ َیق تًبو اىغبً کهیؼی ؿا ييغٌ کُیؼ.
 ييغٌ کُیؼ چگَّٕ ایٍ اىغبً ثب ْى اؿتجبٓ ػاؿَؼ .چّ کنی ثب چّ کنی ثّ چّ ٓـیوی اؿتجبٓ ػاؿػ؟
 چّ ييکالتی تٕمٔ چّ اىغبٍی ثٕرٕػ آيؼِ اَؼ؟
 ػالین ثیـَٔی؟ ػالین ػؿَٔی؟ اهبؿثی کّ ػؿگیـ ْنتُؼ؟
 اَتظبؿات ربَجیٍ چّ امت؟
َ تیزّ يٕؿػ َظـ یب ؿاِ صم اعتالف چینت؟
 اؿفه ْب ،مٍُ ،كـُْگ ٔ اػتوبػات اكـاػ ػؿگیـ ؿا رنتزٕ کُیؼ.
 آیب ػؿ ایٍ ينئهّ يّٕٕع آثـٔ یب ىـو ؽیؼعم امت؟
 رُجّ ْبی يخجت ٔ يُلی اؿتجبٓبت اىغبً ػؿگیـ ؿا ثـؿمی کُیؼ.
تمرین :در مورد آخرین منازعه فامیلی که شنیده اید یا منازعه که شما در آن درگیر بوده اید فکر کنید.
لطفا ً نکات ذکر شدۀ فوق را مرور کنید و بر اساس آن منازعه فامیلی را تجزیه و تحلیل کنید.





همدردی با مراجعه کننده درمورد رنج ها و حالت وی مهم است.
هنگامیکه در حال بررسی منازعه هستید طرؾ هیچ کسی را نگیرید.
اگر نقض آشکاری نسبت به حقوق بشر وجود دارد حتما ً طرؾ حق را بگیرید .این مسئله بسیار مهم
است.
ضرورت دارید تا موقعیت های مختلؾ ،ارزشها و عالیق طرفین را بررسی کنید و درک نمایید.

إٍل يٓى:
 ػٕايم تخجیت کُُؼِ ييکم ؿا پیؼا کُیؼ.
 ثـای يخبل :آیب ًّْ ٕٓؿی ؿكتبؿ يیکُُؼ کّ گٕیب ييکم كؤ ثّ عبٓـ ؿٔیّ یک ىغٌ ثٕرٕػ
آيؼِ امت؟
 ثجیُیؼ آیب عيَٕت عبَٕاػگی ٔرٕػ ػاؿػ؟
 ثـؿمی کُیؼ کّ ػؿ كبيیم چّ کنی يیتٕاَؼ ىغٌ يؼتًؼ ٔ صبيی ثـای يـارؼّ کُُؼِ ثبىؼ.
 يُبفػّ ؿا ػؿ اؿتجبٓ ثب اؿفىٓبی اىغبً ػؿگیـ ثـؿمی کُیؼ.
 ثـٔف اػـاُ اكنـػگی ؿا ثّ ٔهٕع يُبفػّ اؿتجبٓ ػْیؼ.
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َويّ عبَٕاػگی ؿا ثـ ؿٔی یک تغتّ ؿمى کُیؼ.
 ایٍ کبؿ کًک يیکُؼ تب اف ثیـٌٔ ثّ مینتى عبَٕاػِ َگبِ کُیؼ.
مپل يٕهؼیت ؿا آَطٕؿی کّ ْنت تيـیش کُیؼ.
 ایٍ کبؿ ثّ عبٓـی امت کّ يطًیٍ ىٕیى ييبٔؿ ٔ يـارؼّ کُُؼِ ػؿک ييبثٓی اف يٕهؼیت ػاؿَؼ
ٔ ًّْ چیق گلتّ ىؼِ ٔ ثـؿمی گـػیؼِ امت.
تـییـات يٕؿػ ػالهّ ؿا ثب يـارؼّ کُُؼِ ثـؿمی کُیؼ.
ايکبَبتی ؿا کّ يـارؼّ کُُؼِ ثـای ػمتیبثی ثّ تـییـات يٕؿػ ػالهّ ػاؿػ ثـؿمی کُیؼ.
يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین ثّ تـییـ ؿكتبؿْبی آمیت فَُؼِ ٔ ؿیـيلیؼ ػؿ رـیبٌ يُبفػّ کُیؼ.
يُبثغ كـػی ٔ ارتًبػی ؿا کيق کُیؼ.
اگـ يـارؼّ کُُؼِ يٕاكن ثبىؼ ػیگـ اػْبی كبيیم ؿا ػػٕت کُیؼٔ .نی اثتؼا ثب يـارؼّ کُُؼِ ٍضجت
کُیؼ کّ آیب ػػٕت کـػٌ اػْبی كبيیم يلیؼ عٕاْؼ ثٕػ .ایٍ ثؼیٍ يؼُی َجبىؼ کّ كـػ اف ػیگـاٌ تٕهغ
صم ييکم ؿا ػاىتّ ثبىؼ.
فيبَی کّ اػْبی كبيیم صبّـ ىؼَؼ:
 صوٕم ٔ يکهلیت ْب ؿا ييغٌ مبفیؼ.
 اف يٕرٕػیت فٔؿ ٔ عيَٕت ثبیؼ آگبِ ىَٕؼ.
 ثبالی َظى ٔ تـتیجی تٕاكن ًَبییؼ کّ كبيیم ؿا ػؿ کبْو مطش عيَٕت هبػؿ مبفػ (هـاؿ ػاػ ،يٕاكوّ
َبيّ ٔؿیـِ).
 ؿاِ صم يُبفػبت ٔ ؿاِ ْبی ثـٌٔ ؿكت اف ييکم ؿا کّ ثب هطغ کـػٌ اؿتجبٓبت ٍٕؿت يیگیـػ
َبو ثجـیؼ.؟
 مؼی کُیؼ گلتگٕ ثیٍ ٓـكیٍ آؿبف گـػػ.
ٍ جٕؿ ثبىیؼ.
 ػؿ يٕؿػ َظـات اػْبی ػیگـ كبيیم ثضج کُیؼ.
 ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک کُیؼ تب ثـػاىت عٕػ ؿا اف اػْبی ػیگـ كبيیم ثّ ىیِٕ هبثم پؾیـه ىـس
ػْؼ.
 ػؿ يٕؿػ اؿتجبٓ اػـاُ ٔ ييکم ،آيٕفه ؿٔاَی ػْیؼ.

تمرین :داستان یا قضیه ای را که تجربه کرده یا شنیده اید تشریح کنید.
لطفا ً این داستان را تجزیه و تحلیل کنید و نقشه خانوادگی را رسم کنید.
در مورد این اختالؾ بر اساس نکات ذکر شده در باال بحث کنید.
راه حل های احتمالی را بحث کنید.
 )2طْگ ،اس دطت دادى اػضای فاهيل:
 ػؿ یک كـآیُؼ َٕؿيبل مٕگ اػـاُ اكنـػگی ثؼؼ اف چُؼ يبِ َبپؼیؼ يیيٕػ (تب  14يبِ).
ًْ چُیٍ اصنبك گُبِ ٔ اكکبؿ عٕػکيی ثؼؼ اف چُؼیٍ يبِ ثطٕؿ َٕؿيبل افثیٍ يیـَٔؼ.
 اگـ اػـاُ اكنـػگی ثب يـگ یکی اف اهبؿة َقػیک يـارؼّ کُُؼِ ىـٔع ىؼِ ثبىؼ ٔ اگـ يـارؼّ
کُُؼِ ًَیتٕاَؼ كکـکـػٌ ػؿ يٕؿػ ىغٌ كٕت ىؼِ ؿا تٕهق ػْؼ ،اصتًبل ػاؿػ كـآیُؼ مٕگ يغتم ىؼِ
ثبىؼ.
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 ايکبٌ ػاؿػ کّ ييکالت ػیگـی ػؿ َتیزّ يـگ ایٍ ىغٌ ثٕرٕػ آيؼِ (ثـای يخبل ارجبؿ ثـای
افػٔاد ػٔثبؿِ ،اؿتجبٓ ثؼ ثب عنـاٌ ،كوـ )...ثبػج يغتم ىؼٌ كـآیُؼ مٕگ ىؼِ ثبىُؼ.
 ايکبٌ ػاؿػ کّ مٕگ يـّی ثٕرٕػ آيؼِ ثبىؼ.
اهداؾ مداخالت ذیل شامل تشویق برای سهم فعال مراجعه کننده در پروسه سوگواری میباشد.
يؼاعالت پیيُٓبػ ىؼِ:
 اؿتجبٓبت ؿا ثـؿمی کُیؼ :ثغو ْبی يخجت ٔ يُلی ،تزـثیبت ،عبٓـات ٔ ْیزبَبت کّ ثب كـػ يتٕكی
يـتجٔ امت.
 اثـاف آٌ ْیزبَبت ؿا کّ ثب ایٍ عبٓـات يـتجٔ امت تيٕین کُیؼ ٔ اف آَٓب ثب عجـ ىٕیؼ.
 تيٕین کُیؼ ػؿ يٕؿػ صٕاػث ٔ ْیزبَبت يـثٕٓ کّ ثالكبٍهّ هجم اف يـگ  ،ػؿ صیٍ ٔ یب ثؼؼ اف آٌ ؿط
ػاػِ امت ٍضجت کُؼ.
 ثیبٌ کـػٌ ایٍ ْیزبَبت ؿا ػٔثبؿِ تيٕین کُیؼ.
 ثـؿمی کُیؼ کّ چّ چیقْبی ؿا يـارؼّ کُُؼِ َتٕاَنتّ ثّ ىغٌ كٕت ىؼِ ثگٕیؼ ٔ ػٔمت ػاؿػ کّ
اکٌُٕ ثّ أ ثگٕیؼ.
 ػؿ يٕؿػ يـامى رُبفِ ٍضجت کُیؼ.
 ثـؿمی کُیؼ کّ اصنبك گُبِ ٔ ىـو ٔرٕػ ػاىت ٔ یب اکٌُٕ ٔرٕػ ػاؿػ.
 يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ تب ػؿ يٕؿػ ایُکّ چگَّٕ ىغٌ كٕت ىؼِ ايـٔف ثّ عبٓـ مپـػِ ىؼِ ٔ
ایُکّ چگَّٕ عبٓـِ أ فَؼِ َگّ ػاىتّ ىٕػ ٍضجت کُؼ.
 اگـ ّـٔؿی امت يـامًی ؿا ثـای گلتٍ عؼاصبكظی ثّ ىغٌ كٕت ىؼِ ػؿمت کُیؼ.
َٕ ىتٍ یک َبيّ ،ؿكتٍ ثّ يکبَٓبی يوؼك ٔ ؿٔىٍ مبعتٍ ثؼْی ينبیم کّ ػؿ آٌ ػیگـاٌ َیق
ؽیؼعم ثبىُؼ ،اگـ ّـٔؿت ثبىؼ.
ثؼؼ اف تنٓیم کـػٌ كـآیُؼ مٕگ ػؿ يٕؿػ آیُؼِ ثب يـارؼّ کُُؼِ ثضج کُیؼ.
 آؿفٔ ْب ،اْؼاف ٔ ايکبَبت ؿا رنتزٕ کُیؼ.
 يُبثغ ؿا رنتزٕ کُیؼ.
 ػالین ٔ تًبك ْبی ارتًبػی رؼیؼ ؿا ػؿ يـارؼّ کُُؼِ تيٕین کُیؼ.
 ييکالت كؼهی ؿا رنتزٕ کُیؼ .اگـ ّـٔؿی امت ييکالت كؼهی ؿا ٕٓؿی کّ ػؿ "يـاصم ييبٔؿِ"
تيـیش ىؼِ امت ثـؿمی کـػِ ٔ ؿٔی آٌ کبؿ کُیؼ.
تمرین :لطفا ً در گروه های کوچک بحث کنید که مردم بعد از مرگ عزیزانشان با چه مشکالتی روبرو
میشوند .همچنین استراتژی های سازگاری مذهبی و سنتی را بررسی کنید.
 )3تضْالت دػْار در سًذگی:
 تضٕالت ػؿ فَؼگی ،يـصهّ ی اف تـییـ ػؿ فَؼگی امت کّ ػؿ آٌ ىـایٔ فَؼِ گی ٕٓؿ هبثم يالصظّ
تـییـ يیکُؼ.
 فَؼگی گؾىتّ يغتم يیيٕػّٔ ،ؼیت رؼیؼ فَؼگی ُْٕف پؾیـكتّ ٔ يؼؿى َيؼِ امت.
 ثـای يخبل :افػٔاد ،تٕنؼ ،رؼایی ْبٓ ،الم ،تَبػو ْبی َبتٕاٌ کُُؼِ ،يـگ ،افػمت ػاػٌ ىـم،
عبَّ ،فيیٍ ،فَؼگی ػؿ یک يضم رؼیؼ ثب اكـاػ رؼیؼ.
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 این تحوالت میتواند تجربیات مثبت یا دردناک برای شخص باشد.
 این تحوالت میتوانند داوطلبانه یا ؼیرداوطلبانه باشد.
 معموالً چنین تحوالت به عنوان از دست دادن چیزی تجربه میشوند.
 شخص ممکن است به نوعی حالت سوگواری را تجربه کند.
 اؼلبال" تحوالت همراه با تؽییر در نقش اجتماعی اتفاق می افتند.
ثـای يخبل :فَی ثیِٕ يیيٕػ ،ػعتـی ػـٔك يیيٕػ.
 چُیٍ تضٕالت يیتٕاَُؼ ثبػج تـك ٔ ػؿيبَؼگی ىَٕؼ.
 تـك اف هبػؿ َجٕػٌ ثّ اَزبو َوو رؼیؼ ،تـك اف آیُؼِ ،تـك اف هبػؿ َجٕػٌ ثّ مبفگبؿی ثب اؿفىٓب
ػؿ يضیٔ رؼیؼ (افػٔاد ،يٓبرـت)
اگر این تحول ؼیرداوطلبانه یا با اجبار باشد احتمال اینکه شخص عالیم افسردگی و شکایات مبهم جسمی
را از خود نشان دهد بسیار زیاد است (ازدواج اجباری ،مرگ ،نا توانی).
تمرین :لطفا ً بعضی از تحوالت را که تجربه کرده اید یا یکی از اقارب نزدیک تان آن را تجربه کرده
است ،نام ببرید و سعی کنید که فرآیند انتقال را تشریح کنید.
ػٕايم ػیگـ:
َ وو رؼیؼ ؿیـٔاّش ٔ ثنیبؿ ػىٕاؿ امت.
َ وو رؼیؼ ؿػ گـػیؼِ امت ،ايکبَبتی ػیؼِ ًَیيٕػ.
 يـارؼّ کُُؼِ َوو هجهی ؿا ًَیتٕاَؼ ؿْب کُؼ ٔ گؾىتّ ؿا آؿيبٌ ٔ ْؼف عٕػ هـاؿ ػاػِ امت.
 يـارؼّ کُُؼِ اف َظـات ػیگـاٌ يیتـمؼ ٔ رـآت ًَیکُؼ کّ ثّ صبنت اَتوبنی ههجب" َقػیک ىٕػ.
 يـارؼّ کُُؼ تـك اف آیُؼِ ػاؿػ ،تـك اف كوـ ٔ تـییـات ىؼیؼ (يبَُؼ افػٔاد) کّ كبيیم اصتًبل
ػاؿػ ثبالی ٔی تضًیم کُؼ.
يؼاعالت پیيُٓبػی:
 ػهم اَتوبل ؿا رنتزٕ کُیؼ ،ػهیوب چّ ؿط ػاػِ امت.
 پـمبٌ کُیؼ يـارؼّ کُُؼِ ایٍ صبػحّ ؿا چگَّٕ يیجیُؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ چگَّٕ مؼی يیکُؼ ثب يٕهؼیت مبفگبؿ ىٕػ.
 ثـٔف اػـاُ ؿا ػؿ يٕهؼیت ْبی عبً ثـؿمی کُیؼ :چی ٔهت ًَبیبٌ يیيَٕؼ ،ػؿ آـاف
يـارؼّ کُُؼِ ػؿ ًْبٌ نضظّ چّ اتلبهی يیبكتؼ ،اَتظبؿات ػیگـاٌ اف يـارؼّ کُُؼِ چینت ٔ
يـارؼّ کُُؼِ ػؿ ایٍ صبنت چّ اصنبمی ػاؿػ.
 اؿفىٓبی يـارؼّ کُُؼِ ؿا ػؿ اؿتجبٓ ثب ایٍ ّٔؼیت يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ (عبَٕاػِ ،پالٌ آیُؼِ
ثـای فَؼگی ،آلبل ،اؿفىٓبی ػیُی).
 يُبثغ ىغَی ٔ ارتًبػی يـارؼّ کُُؼِ ؿا کّ ػؿ ّٔؼیت كؼهی ثـایو صًبیّ کُُؼِ امت رنتزٕ
کُیؼ.
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 يـیِ ؿا تيٕین کُیؼ ػؿ ایٍ ػٔؿِ اَتوبنی ػىٕاؿ يـاهت ٍضت عٕػ ثبىؼ.
ًْ بَُؼ كـآیُؼ مٕگٕاؿی ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک کُیؼ تب يٕهؼیت هؼیًی ؿا تـک کُؼ ٔ ّٔؼیت رؼیؼ
ؿا ثپؾیـػ (.ثٓجٕػی)
 ايکبَبت ّٔؼیت رؼیؼ ؿا رنتزٕ کُیؼ .يـارؼّ کُُؼِ اف آٌ چّ يُبكؼی يیجـػ ٔچبَل ْبی اصتًبنی
کؼاو ْب اَؼ (ثبف مبفی).
عود
 احساسات قدیمی درماندگی و ناتوانی بعد از یک دوره ثبات بازخواهند گشت.
 معموالً وقتی که مشکالت جدید برمیخیزند و یا وقتی که مراجعه کننده از لحاظ صحی در
وضعیت شکنند قرار دارد ،این اتفاق می افتد.
 با این مسئله مانند یک موضوع نورمال برخورد کنید ،مراجعه کننده را تشویق کنید که هر وقت
این حالت رخ داد به شما مراجعه کند .معموالً پس از آن میتوانید به استراتژی های سازگاری و منابعی که
در اولین مرحله تداوی از آنها استفاده کرده اید بازگردید و دوباره از آنها استفاده کنید.
دالیل ػْد:
 هبػؿ َجٕػٌ ثّ ثـآٔؿػِ مبعتٍ اَتظبؿات كبيیم
 ينبیم آثـٔ ٔ ىـينبؿی
 ػقت َلل پبییٍ ،عزبنتی ثٕػٌ
 ػؿک َيؼٌ ٔ ػیؼِ َيؼٌ اف مٕی ػیگـاٌ
 تزـثیبت تـٔيبتیک
این مشکالت معموال به انزوای اجتماعی مراجعه کننده منجر میشوند.
تمرین :لطفا ً در گروپ های کوچک مثال های از چنین مشکالتی شخصی را پیدا کنید و راه حل های
احتمالی آنها را مورد بحث قرار دهید.
 )4هؼکالت ػخصی:
ایٍ ييکالت يؼًٕال" ػٔ ػهت ػاؿَؼ:
 )aتضاد درًّی هزارؼَ کٌٌذٍ تيي آرسُّای خْدی ّ اًتظارات فاهيل
يؼاعالت پیيُٓبػی:
 ييکم اف کی ىـٔع ىؼ؟ اػـاُ ؿا ثّ ييکم يـتجٔ مبفیؼ.
 ؿكتبؿ کَُٕی ؿا ثّ ييکم ؿثٔ ػْیؼ ٔ تيـیش کُیؼ کّ چگَّٕ ایُٓب عٕػ ؿا توٕیت يیکُُؼ ٔ تجؼیم ثّ
ػبػت يیيَٕؼ(.گٕىّ گیـی اف ارتًبع ،اَقٔای ارتًبػی)
 آؿفْٔب ٔ ؿٔیبْبی ىغَی يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثـؿمی کُیؼ.
 تٕهؼبت كبيیم ؿا ثـؿمی کُیؼ.
 اؿفىٓبی أ ٔ اؿفىٓبی كبيیم ؿا يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ.
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 ؿاِ صم ْبی يًکُّ ؿا ثـؿمی کُیؼ.
َ گـه كـػ ؿا َنجت ثّ َوطّ َظـات اىغبً يغتهق اكقایو ػْیؼ (ایٍ ؿا ثّ ثضج اؿفىٓب يـتجٔ
مبفیؼ).
 يُبثغ يٕرٕػ ػؿ كبيیم يـارؼّ کُُؼِ ؿا پیؼا کُیؼ تب ثب ييکم يٕرٕػِ مبفگبؿ ىٕػ.
 يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ کّ ایٍ يّٕٕع ؿا ثب كبيیم ثّ ؿٔه يُبمت يطـس مبفػ.
 یک ًمغ توخيلی را تا هزارؼَ کٌٌذٍ تزای هطزس کزدى هْضْع تا خاًْادٍ توزیي کٌيذ.
 اصتًبل ایٍ ؿا کّ اگـ کؼاو ؿٔیّ آمیت ؿمبٌ أ ثّ ارتُبة اف ييکم ػًؼِ اؿتجبٓ ػاىتّ ثبىؼ ثـؿمی
کُیؼ .
 ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک کُیؼ کّ پالَی ثـای فَؼگی ثب ػؿ َظـػاىت پؾیـه ٔ صًبیت اف مٕی اػْبی
ػیگـ كبيیم ػؿمت کُؼ.
 )bتززتَ گذػتَ کَ ػْالة آى تا اهزّس اداهَ دارد:
 ينبیهی کّ ثب آثـٔ ٔ ىـو يـتجٔ ْنتُؼ (اف ػمت ػاػٌ کُتـٔل{ىغَی یب ارتًبػی}) ،تضویـ ىؼٌ ػؿ
ؿٔثـٔی يـػو.
 ينبیهی کّ ثب تبثْٕب يـتجٔ ْنتُؼ.
 اَتظبؿات ثـآٔؿػِ َيؼِ ػؿ فَؼگی ،فَؼگی يغتم ىؼِ.
 صبالت ىؼیؼاً امتـك فا ػؿ فَؼگی (کبؿ کـػٌ ػؿ يٓبرـت).
 صحبت کردن در مورد این مسایل برای مراجعه کننده بسیار دشوار است.
 بسیار مراقب باشید و مراجعه کننده را درک کنید .مواظب باشید و از هرگونه نگرش قضاوتمندانه
خودداری کنید.
 حتی اگر باالی این مسله صحبت هم نکنید مراجعه کننده آن را احساس خواهد کرد.
ْ ؼف يؼاعالت فیـ تيٕین يـارؼّ کُُؼِ ثـای تيـیش ّٔؼیت امت .ثـای ایُکّ ييبٔؿ أ ؿا ػؿک ٔ
اصنبك کُؼ ٔ ثؼؼا" رٓت ثـػاىتٍ هؼو ْبی كؼبل ثـای اػؿبو ایٍ تزـثّ ػؿ فَؼگی ثّ ػُٕاٌ صبػحۀ کّ
ػؿ گؾىتّ اتلبم اكتبػِ ٔ يـارؼّ کُُؼِ اف آٌ چیقی یبػ گـكتّ امت تيٕین کُؼ.
تمرین :در گروه های کوچک بعضی از قضایای را که در مورد آن میدانید بحث کنید .عواقب شخصی و
نیز تاثیرات آن را بر فامیل ها مورد بحث قرار دهید .روش های احتمالی برای بازگشت به حالت
نورمال را مورد بحث قرار دهید.

يؼاعالت پیيُٓبػی:
 ثـؿمی کُیؼ کّ ػهیوب ً چّ اتلبم اكتبػ ،چـا اتلبم اكتبػ ،چی ٔهت اتلبم اكتبػ ٔ آٌ ؿا ثّ اػـاُ يـتجٔ
مبفیؼ.
 اؿفىٓبی ؿا کّ ػعیم ثٕػِ اَؼ يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ.
ٔ اهؼیت ْب ٔ ىـایٔ فَؼگی ؿا ػؿ آٌ فيبٌ يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ.
 ؿكتبؿ ،اصنبمبت ،ايیؼْب ٔ تـمٓبی يـارؼّ کُُؼِ ؿا ػؿ آٌ فيبٌ يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ.
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ؿكتبؿْبی يؼبّٕٔی يًکُّ ؿا ػؿ آٌ فيبٌ يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ.
ؿكتبؿ ٔ اصنبمبت ايـٔف ؿا يٕؿػ ثضج هـاؿ ػْیؼ.
رنتزٕ کُیؼ کّ چگَّٕ ایٍ صبػحّ ثـ ايـٔف يـارؼّ کُُؼِ تبحیـ يیگؾاؿػ :چی ٔهت ،کزب ،ثب چّ کنی؟
رنتزٕ کُیؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ اف ایٍ صبػحّ چّ چیقْبی یبػ گـكتّ امت.
يُبثغ كـػی ٔ ارتًبػی ؿا َبو ثجـیؼ.
ؿاِ ْبی ثبفگيت ثّ صبنت َٕؿيبل ؿا ػؿ فيبٌ صبل ثـؿمی کُیؼًْ ٔ.چُبٌ ؿاِ ْبی ؿا کّ اف
ؿكتبؿْبی َبيُبمت ٔ آمیت فَُؼِ رهٕگیـی کُُؼ ػؿیبثیؼ ٔ امتـاتژی ْبی رؼیؼ ؿا ثٕرٕػ آٔؿیؼ.

 .IIتذاّی تزّها:
مّ يـصهّ ػؿ تؼأی يٕكویت آيیق تـٔيب:
 )1حثات تخؼی
 ایزبػ یک ؿاثطّ ثب اػتًبػ ثب يـیِ
 رنتزٕی يُبثغ
 کيق اػـاُ ،اكکبؿ ٔ اصنبمبتی کّ ًْـاِ ثب عبٓـات ثـٔف يیکُُؼ.
 تکُیک ْبی آؿاو کـػٌ عٕػ ؿا آيٕفه ػْیؼ.
 تکُیک ْبی كبٍهّ گـكتٍ ؿا آيٕفه ػْیؼ.
 تًـیٍ ْبی آؿايجغو
 ربی آؿايی ؿا ػؿ عیبل عٕػ ثُب کُیؼ.
 )2هْارَ ػذى تا تززتَ(  )Exposure Therapyیا هؼزّض طاسی
( تؼأی يؼـُٔ مبفی) ثب ػؿَظـ ػاىت يٕاؿػ فیـ يیتٕاَؼ اَزبو ىٕػ:
 ثب يٕاكوّ يـارؼّ کُُؼِ ػٔثبؿِ تًبو تزـثّ يـٔؿ ىٕػ
 اگـيـارؼّ کُُؼِ ػؿ یک ّٔؼیت ؿٔاَی حبثت ثبىؼ.
 اگـيـارؼّ کُُؼِ هبػؿ ثبىؼ عٕػ ؿا آؿاو َگّ ػاؿػ.
 ثبیؼ اػـاُ ثّ اَؼافِ ای آفاؿ ػُْؼِ ثبىُؼ کّ َیبف ٔاهؼی ثّ يؼاعهّ ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ.
 اگـ توام چِار ػزط تاال هْرْد تاػذ تذاّی  NETرا ارزا کٌيذ.
 )3ادغام کزدى
 اػؿبو کـػٌ صبػحّ تـٔيبتیک ػؿ تبؿیغچّ فَؼگی.
 مٕاالتی ػؿ يٕؿػ يلٕٓو فَؼگی ؿا ٓـس ٔ ثضج کُیؼ.
 ػؿ يٕؿػ اؿفىٓب ثب يـارؼّ کُُؼِ ثضج کُیؼ.
 ػؿ يٕؿػ يُبثغ ثضج کُیؼ.
 رُجّ ْبی َٕ فَؼگی ىغَی ،اؿتجبٓبت كبيیهی ٔ كؼبنیت ْبی آیُؼِ ؿا کّ كؼال ػًهی امت ثـؿمی
کُیؼ.
 ثـؿمی کُیؼ آیب يـارؼّ کُُؼِ ثّ صًبیت ثیيتـ ّـٔؿت ػاؿػ؟ اگـ ثهی چّ َٕع صًبیتی.
ػؿ تؼأی تـٔيب چّ چیقی يٓى امت؟
 ثـای تؼأی يٕكوبَّ تـٔيب فيیُّ ْبی ؽیم يٓى اَؼ:
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 چّ اتلبهی اكتبػ؟
 چی اصنبك ًَٕػو؟
 چی كکـ يیکـػو؟
 چگَّٕ ػکل انؼًم َيبٌ ػاػو؟
اگر مراجعه کننده بتواند حادثه اتفاق افتاده را در حافظۀ بیانی (خاطرات سرد) خود شامل سازد میتواند
این احساس را رشد دهد که :حاال آن واقعه سپری شده است (ختم شده است).
 ػؿ ؿیـآٌ یک يغهٕٓی اف هطؼبت عبٓـات تٓبرًی ٔ عالْبی صبكظّ ػؿ َقػ يـارؼّ کُُؼِ ػؿ كؼبنیت
يیجبىؼ (عبٓـات ػاؽ) ثَٕؿت ػٔايؼاؿ مجت پبیؼاؿ ىؼٌ اػـاُ يخم كهو ثک عبٓـات ،ارتُبة ٔ
تضـیک يیيَٕؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ ثیيتـ ٔ ثیيتـ تـك ٔ ارتُبة ؿا ػؿ ثـاثـ چُیٍ عبٓـات آفاؿ ػُْؼِ ؿىؼ يیؼْؼ.
 اؿهت يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ػچبؿ تـك ٔ اّطـاة يیيَٕؼ ٔ ًَیتٕاَُؼ آٌ ؿا ثب صبػحّ تـٔيبتیک ػؿ
فَؼگی اؿتجبٓ ػُْؼ فیـا فيبٌ فیبػی اف آٌ صبػحّ يیگؾؿػ ٔ یب تزـثّ آَوؼؿ ىـو آٔؿ ثٕػِ کّ ٔاپل فػِ
ىؼِ امت.
يطبنؼّ یک ٔاهؼّ:
 يـػی ىت ُْگبو تـك فیبػی ػاىت ثطٕؿیکّ ًَیتٕاَنت ػؿ اتبم ثّ تُٓبیی ثغٕاثؼ ٔ ػؿ مـک ثّ
تُٓبیی هؼو ثقَؼ.
ًَ یتٕاَنت ثّ عبٓـ ثیبٔؿػ کّ ایٍ صبنت کی ىـٔع ىؼِ امت ٔنی يیگٕیؼ کّ ػؿ ٓی ػِ مبل
گؾىتّ اػـاُ ثؼتـ ٔ ثؼتـ ىؼِ امت ٔ ػٔاْب َیق کًکی ثّ ٔی ًَُٕػِ اَؼ.
 ایٍ يـػ اف یک تزـثّ تـٔيبتیک ؿَذ يیجـػ کّ  15مبل هجم اتلبم اكتبػِ ُْگبيی کّ ػنکـْب ثّ
فٔؿ ثّ عبَّ ٔاؿػ ىؼَؼ ٔ أ َتٕاَنت اف عبَٕاػِ عٕػ ػكبع کُؼ.
اهؼايبت پیيُٓبػی ثـای کبْو كيبؿْبی ْیزبَی َبىی اف عبٓـات آفاؿ ػُْؼِ ٔ كاله ثک ْب (ػجٕؿ
عٕػثغٕػی عبٓـات اف ػيبؽ):
 اصنبمبت عٕة ؿا تضـیک کُیؼ ٔ ثیٍ اصنبمبت عٕة تلبٔت هبیم ىٕیؼ .ثطٕؿ يخبل عبٓـات عٕه
آیُؼ ٔ یب تَٕؿ کـػٌ یک ثبؽ فیجب ٔ ايٍ.
 ييغٌ کُیؼ کؼاو ثغو اف (صبنت ایگٕ) ىغٌ ایٍ ؿا تزـثّ کـػِ امت یب ْى اکٌُٕ ػؿ صبل تزـثّ
امت .ثیٍ ثغو ْبی يغتهق ىغٌ کّ مبنى ْنتُؼ ٔ ثغو ْبی کّ اف تزـثّ تـٔيبتیک ؿَذ يیجـَؼ
تلبٔت هبیم ىٕیؼ.
 ػؿ يٕؿػ تًبو نضظبت عٕة ػؿ ْلتّ گؾىتّ ٍضجت کُیؼ.
 امتـعب كقیکی
 ثّ ٕٓؿ ٔاّش ثیٍ گؾىتّ ،صبل ٔ آیُؼِ تلبٔت هبیم ىٕیؼ.
 ييبٔؿ :ىًب ایُزب َينت ّ ایؼ ،ثّ آـاف عٕػ َگبِ کُیؼ ،ػؿ ایٍ اتبم چّ يیجیُیؼ؟ آیب يیتٕاَیؼ ٔفٌ
عٕػ ؿا ؿٔی چٕکی صل کُیؼ.
ٔ هتی يـارؼّ کُُؼِ ثّ عبٓـ اصنبك ىـو ٔ گُبِ ىـٔع ثّ مـفَو عٕػ کـػ ثبیؼ ػؿ يٕؿػ ایُکّ ثـ
ىغَی کّ چُیٍ صٕاػث تـٔيبتیک ؿا تزـثّ يیکُؼ چّ يیگؾؿػ ،ثّ أ آيٕفه ؿٔاَی ػْیؼ .ایٍ
ثبفمبفی ىُبعتی اصنبمبت ثؼؼ اف تـٔيب امت.
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 ثّ يـارؼّ کُُؼِ آيٕفه ػْیؼ کّ ٔهتی چُیٍ اصنبمبتی ثبال يیآیُؼ آَٓب ؿا ىُبمبیی ٔ اؿفیبثی کُؼ.
ًْـاِ ثب يـارؼّ کُُؼِ ؿاِ ْبی ؿا رنتزٕ کُیؼ کّ ٔهتی ایٍ اصنبمبت ىـٔع ثّ ثبال آيؼٌ کـػَؼ چّ
ثبیؼ اَزبو ػْؼ.
 يُبثغ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثـؿمی کُیؼ ٔ ثـای كؼبل ًَٕػٌ آَٓب کًک کُیؼ.
 اگـ تـك ثنیبؿ ثقؿگ ثبىؼ يًکٍ امت ثّ ػٔا َیبف ثبىؼ.
متیقن شوید که مراجعه کننده میتواند از چنین تکنیک در هنگامی که خاطرات فالش بک در زندگی
روزمره وارد میشود استفاده کند.
اهؼايبت پیيُٓبػی ثـای کبْو اػـاُ ارتُبثی:
 ثّ يـارؼّ کُُؼِ آيٕفه ؿٔاَی ثؼْیؼ ٔ تيـیش کُیؼ کّ ارتُبة کـػٌ یک يیکبَیقو صلبظت اف عٕػ
امت .يـارؼّ کُُؼِ يیغٕاْؼ افچُیٍ اصنبمبت کّ يًکٍ امت ُْگبو ثّ عبٓـآٔؿػٌ تزـثّ تـٔيبتیک
ػٔثبؿِ ثـٔف ًَبیؼ ،ارتُبة کُؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ تب ػٔثبؿِ اؿتجبٓبت ارتًبػی ؿا کى کى ثبف مبفی کُؼ .اؿتجبٓبت ارتًبػی
ػبيهی امت کّ يوبٔيت يـارؼّ کُُؼِ ؿا اكقایو يیؼْؼ.
تؼأی يؼـُٔ مبفی تيـیضی (تؼأی :( NET
 )1توزیي خظ سًذگی
 ػؿ ایٍ تًـیٍ يـارؼّ کُُؼِ مؼی يیکُؼ تب فَؼگی عٕیو ؿا ثب امتلبػِ اف یک ؿینًبٌ ،چُؼ مُگ ٔ چُؼ
گم تـمیى کُؼ.
 ؿینًبٌ ًَبػ فَؼگی
 مُگ ًَبػ صٕاػث ثؼ
 گم ًَبػ صٕاػث عٕة
 ؿٔه ارـا:
 ايـٔف يیغٕاْى ثب ىًب یک تًـیٍ کٕچک اَزبو ػْى .ثب عٕػ یک ؿینًبٌ ،چُؼ مُگ ٔ چُؼ گم
آٔؿػِ او .ؿینًبٌ ًَبػ فَؼگی ىًب امت .ثّ ایُزب َگبِ کُیؼ ایٍ مـ ؿینًبٌ ربیی امت کّ ىًب
يتٕنؼ ىؼِ ایؼ .ثّ ایُزب َگبِ کُیؼ ایُزب ايـٔف امت .ایٍ ثغو ؿینًبٌ ًَبػ گؾىتّ ىًب امت ٔ ایٍ
ثغو ػیگـ َيبَّ آیُؼِ ىًب امت.
 صبل ثیبییؼ َگبْی ثّ مُگ ْب ٔ گم ْب ثیبَؼافیى .مُگ ْب ًَبػ صٕاػث ثؼ ْنتُؼ .ثؼْی اف مُگٓب
کٕچک ٔ ثؼْی ثقؿگ ْنتُؼ .مُگ ْبی ثقؿگ ؿا ثـای صٕاػث ثنیبؿ ثؼ ٔ مغت امتلبػِ کُیؼ.
مُگ ْبی کٕچک ؿا ثـای صٕاػحی کّ فیبػ ثؼ َینتُؼ امتلبػِ کُیؼ .ػیٍ چیق ؿا ثـای گهٓب ثّ کبؿ
ثجـیؼ .گهٓبی ثقؿگ ٔ گهٓبی کٕچک ٔرٕػ ػاؿَؼ.
 صبال اف ىًب يیغٕاْى کّ ػؿ يٕؿػ فَؼگی عٕػ كکـ کُیؼ ٔ ثـ امبك تزـثیبتی کّ ػاىتّ ایؼ مُگ
ْب ٔ گهٓب ؿا ؿٔی ؿینًبٌ هـاؿ ػْیؼ.
 آیب ایٍ تًـیٍ ؿا كًٓیؼیؼ؟
 آیب مٕال ػاؿیؼ؟
 آیب يبیم ْنتیؼ کّ ىـٔع کُیى؟
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 ىـٔع ثنیبؿ ٔاّش امت (تٕنؼ ىغٌ) مپل يـارؼّ کُُؼِ تزـثیبت فَؼگی عٕػ ؿا يـٔؿ يیکُؼ ٔ
گهٓب ٔ مُگٓبی ثقؿگ ٔ کٕچک ؿا ثّ تـتیت فيبَی ؿٔی ؿینًبٌ يیگؾاؿػ.
 ػؿ يـصهّ ثؼؼی ييبٔؿ ٔ يـارؼّ کُُؼِ ثب ْى ثّ عٔ فَؼگی کّ يـارؼّ کُُؼِ ثـای عٕػ ػؿمت کـػِ
امت َگبِ يیکُُؼ .ييبٔؿ ؿمًی اف عٔ فَؼگی يیکيؼ ٔ ثب يـارؼّ کُُؼِ آٌ ؿا يـٔؿ يیکُؼ ٔ تًبو
تزـثیبتی ؿا کّ ثٕمیهّ گهٓب ٔ مُگٓب ًَبػیُّ ىؼِ اَؼ َبو گؾاؿی يیکُُؼ.
حوادثی که با گل ها و سنگ ها مشخص شده اند باید نامبرده شوند ولی نباید در مورد جزئیات آن بحث
شود.
ل ثّ يُظٕؿ ػؿک ثٓتـ فَؼگی يـارؼّ کُُؼِ ثـای ْـ گم ٔ مُگ مٕاالت فیـ ثبیؼ پـمیؼِ ىٕػ.
 مٍ
 صبػحّ ثبػج ثـٔف کؼاو ْیزبَبت ىؼِ امت :تـك ،ؿى ،ىبػی
 ػٔاو ْـ صبػحّ
تمرین خط زندگی باید به مشاور و مراجعه کننده کمک کند تا یک دید کلی از تمام تجربیات مهم
درسراسر زندگی مراجعه کننده داشته باشند.
 ثضیج ييبٔؿ ػبؿی اف تـك ثبىیؼ ٔ ثّ يـارؼّ کُُؼِ اػتًبػ ثّ َلل ػْیؼ تب صبالت ػىٕاؿ ؿا َبو ثجـػ.
 ػؿ پبیبٌ رهنّ ييبٔؿ يیتٕاَؼ اف يـارؼّ کُُؼِ کّ ىزبػت ػاىتّ ٔ ٍبػهبَّ ثّ فَؼگی عٕػه َگبِ
کـػِ تيکـ کُؼ ٔ ثگٕیؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ چوؼؿ هٕی ثٕػِ امت کّ تٕاَنتّ ػؿ ثـاثـ ثنیبؿی اف ایٍ
تزـثیبت ػؿػَبک يوبٔيت کُؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ ثّ ًْـاِ ييبٔؿ يیتٕاَؼ عٔ فَؼگی عٕػ ؿا ؿٔی یک کبؿؾ ؿمى کُؼ ٔ عبٓـِ آٌ ؿا
ثـای رهنّ آیُؼِ َگّ ػاؿػ.
 )2تؼزیش ّالؼَ:
ًْ ـاِ يـارؼّ کُُؼِ ثّ عٔ فَؼگی َگبِ کُیؼ ٔ يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ تب ػؿ يٕؿػ فَؼگی اه
تّٕیضب ت ػْؼ.
 ييبٔؿ ثبیؼ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ػؿ ایٍ كـآیُؼ ؿاًُْبیی کُؼ ٔ تًبو صٕاػث يٓى فَؼگی ؿا ثـؿمی کُؼ.
 يـاهت ثبىیؼ کّ ػؿ فَؼگی يـارؼّ کُُؼِ گبْی ثّ ػوت ٔ گبْی ثّ پیو َپـیؼ ٔ ًْیيّ تـتیت فيبَی ؿا
ؿػبیت کُیؼ.
 يًٓتـیٍ صٕاػث ؿا ثُٕینیؼ ٔنی هجم اف ایٍ کبؿ ؿّبیت يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثگیـیؼ ٔ أ ؿا يطًیٍ
ثنبفیؼ کّ ایٍ َٕىتّ ْب پل اف پبیبٌ تؼأی ثّ أ تضٕیم ػاػِ عٕاْؼ ىؼ.
 ؿٔه ارـا:
 تيکـ ثّ عبٓـ اَزبو تًـیٍ عٔ فَؼگی
 يب يـٔؿ يًٓی ثـ صٕاػحی کّ ػؿ فَؼگی ىًب اتلبم اكتبػِ امت اَزبو ػاػیى .يٍ اف عٔ فَؼگی ىًب
يیجیُى کّ ثؼْی اف صٕاػث عٕة ؿا ػؿ کُبؿ صٕاػث ثؼ تزـثّ کـػِ ایؼ .يیؼاَى کّ ثب ٍضجت کـػٌ
ػؿ يٕؿػ صٕاػث ثؼ ،اصنبمبت ثؼ گؾىتّ َیق ثبال يیآیُؼ ايب ػؿ ػیٍ فيبٌ يیؼاَى کّ ىـیک مبعتٍ
ایٍ تزـثیبت ٔ اصنبمبت ثب ىغٌ ػیگـی کّ ثّ أ اػتًبػ ػاؿیؼ چوؼؿ کًک کُُؼِ امت.
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 اکٌُٕ يیغٕاْى پیيُٓبػ کُى کّ ػؿ يٕؿػ تًبو فَؼگی عٕػ ٍضجت کُیؼ .كؼال چّ اصنبمی ػاؿیؼ .آیب
يیغٕاْیؼ ىـٔع کُیى؟
 ثیبییؼ ػؿيٕؿػ تٕنؼ ىًب ٍضجت کُیى .ػؿ يٕؿػ تٕنؼ عٕػ چّ يیؼاَیؼ؟
اجازه دهید مراجعه کننده صحبت کند و در عین زمان از تمام مهارت های گوش دهی و توجه استفاده
کنید و توجه خاص را به داستان مراجعه کننده معطوؾ دارید .مطمین شوید که واقعا ً حوادث مختلؾ را
درک کرده اید و میدانید که مفهوم آنها برای زندگی ،احساسات ،نگرش ها و خانواده مراجعه کننده چه
است .
 اگـ يـارؼّ کُُؼِ ثّ عبٓـ ایُکّ ػؿ صبل تيـیش یک صبػحّ ثؼ امت صکبیّ عٕػ ؿا مـػت يیجغيؼ یب
ُْگبيی کّ ػؿ صبل ٍضجت کـػٌ ػؿ يٕؿػ صبػحّ ثؼ امت ثـاَگیغتّ يیيٕػ:
 أ ؿا آؿاو ثنبفیؼ .يـارؼّ کُُؼِ ؿا يتیوٍ ثنبفیؼ کّ ایٍ تزـثّ ػؿ گؾىتّ اتلبم اكتبػِ امت.
 اگـ ّـٔؿی ثبىؼ تًـیٍ آؿايجغو ؿا ارـا کُیؼ.
 اصنبمبت هؼیًی تـك ٔ ػؿيبَؼگی يًکٍ امت ثب ىؼت ثیيتـ ثـگـػَؼ.
 ثّ يـارؼّ کُُؼِ كـٍت ػْیؼ ٍضجت ؿا يتٕهق کُؼ ٔ عٕػ ؿا آؿاو مبفػ ٔ هجم اف اػايّ يیتٕاَیؼ
اف أ ثغٕاْیؼ تب ثبالی صٕاك رنًی عٕػ ػؿ"ایُزب ٔ صبال" تًـکق کُؼ (اف تکُیک ْبی كبٍهّ
ػْی ،تًـیٍ ْبی آؿايجغو ٔ تُلل امتلبػِ کُیؼ).
 ثطٕؿ يخبل :ىًب ػؿ ایٍ صبنت چّ اصنبك يیکـػیؼ؟ صبال ثب يٍ ػؿ ایٍ اتبم چّ اصنبمی ػاؿیؼ؟
رنى ىًب ػؿ آٌ صبنت چّ ػکل انؼًهی ػاىت؟ آیب كؼال َیق ػیٍ اصنبك ؿا ػاؿیؼ؟ ػؿ آٌ يٕهؼیت
چّ كکـ يیکـػیؼ  -یک َلل ػًین ثکيیؼ ٔ ىبَّ ْبیتبٌ ؿا ىم کُیؼ ،صبال چی كکـ يیکُیؼ؟
ٍضجت ػؿ يٕؿػ َوطّ ػاؽ ،ػؿػَبک تـیٍ تزـثّ ػؿ فَؼِ گی يـارؼّ کُُؼِ:
 ػؿيٕؿػ رقئیبت چُؼ مبػت هجم اف صبػحّ پـمبٌ کُیؼ .ایٍ ثّ ىًب کًک يیکُؼ کّ تَٕیـ ٔاّضتـ
ػاىتّ ثبىیؼ ٔ صبػحّ ؿا ػؿ یک فيیُّ عبً هـاؿ ػْیؼ.
تمام حاالت هیجانی مراجعه کننده را بدون قضاوت بپذیرید و یک محیط امن برای وی فراهم کنید.
ْ ـچیقی ؿا کّ اصنبك یب ييبْؼِ يیکُیؼ ثّ ٍٕؿت کاليی ثیبٌ کُیؼ (صٕاك پُزگبَّ)
 ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک کُیؼ تب تًبو اصنبمبت ،صنیت رنًی ،اكکبؿ ٔ عیبالتی ؿا کّ ػؿآَزب ٔ ػؿ آٌ
نضظّ ثـایو پیو آيؼِ ثٕػ تيـیش کُؼ.
 ػؿ يضؼٔػِ َوبٓ ػاؽ ،تب آٌ فيبَی ثًبَیؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ اَؼکی اصنبك ؿاصتی کُؼ.
مکررا" از مراجعه کننده بپرسید که در آن لخظه چه احساسی دارد .مطمین شوید که احساسات مراجعه
کننده را از نزدیک پیگیری میکنید و مسوولیت آن را بپذیرید.
 تب ٔهتی کّ پـه ههت هٕی امت یب ػالیى ػیگـی اف تـك ٔرٕػ ػاؿػ ًَیتٕاَیؼ تيـیضبت ؿا يتٕهق
کُیؼ.
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ايب ػیٍ اصنبك ؿا ثب ظـاكت ٔ ثب اَؼطبف ثـؿمی کُیؼ.
تًبك چيًی عٕثی ػاىتّ ثبىیؼ صتی اگـ ثـای ىًب ػؿػَبک ْى ثبىؼ.
تيٕین کُیؼ ٔ رًالت يخجت اؿایّ ػاؿیؼ ("ثنیبؿ عٕة ػًم يیکُیؼ").
اف ؿٔىٓبی ثیبٌ کُُؼِ يخم َوبىی صبػحّ یب اصنبمبت امتلبػِ کُیؼ.

 ثّ يـارؼّ کُُؼِ اربفِ ارتُبة ؿا َؼْیؼ :اگـ ىـٔع ثّ ٍضجت کـػٌ ػؿ يٕؿػ یک صبػحّ ثؼ يیکُیؼ،
ىًب ثبیؼ ػؿ يٕؿػ يکًم یؼُی تب عتى صبػحّ ٍضجت کُیؼ .ييبٔؿِ ؿا صتی ثّ عبٓـ تًبو ىؼٌ فيبٌ
رهنّ ٔ یب ثّ عبٓـ ایُکّ يـارؼّ کُُؼِ يیغٕاْؼ ،تٕهق َؼْیؼ .ثـای يـارؼّ کُُؼِ تّٕیش ػْیؼ کّ
تٕهق َکـػٌ ثنیبؿ يٓى امت.
اگر توقؾ دهید و به مراجعه کننده اجازه اجتناب کردن داده شود ترس مراجعه کننده را افزایش میدهید.
یعنی به مراجعه کنندۀ خود آسیب میرسانید.
 ػؿ اعیـ ،اعتتبو صبػحّ ٔ صکبیۀ آٌ ثبیؼ ثّ یک ؿٔه يُبمت ٔ عٕة ٍٕؿت ثگیـػ.
 ػٔثبؿِ ىـٔع َکُیؼ .عبتًّ تيـیضبت ٔ يؼـُٔ مبفی ؿا ثب ْى َیبيیقیؼ .یک صبػحّ ػؿ یک رهنّ
کبكی امت يگـ ایُکّ تيـیش آٌ ثنیبؿ کٕتبِ ثبىؼ ٔ يـارؼّ کُُؼِ ثغٕاْؼ اػايّ ػْؼ ٔ ٔهت کبكی ْى
ػاىتّ ثبىیؼ.
ٔ هتیکّ ٍضجت ػؿ يٕؿػ یک صبػحّ ثؼ ػیگـ ؿا ىـٔع کـػیؼ ثبیؼ تيـیش صبػحّ ؿا تب آعـ اَزبو ػْیؼ.
 در جریان معروض سازی برانگیخته شدن مراجعه کننده نورمال است .ولی مهم این است که مراجعه
کننده در این حالت باقی نماند .مراجعه کننده باید آرام شود و به "اینجا و حاال"باز گردد.
 مطمین شوید که مراجعه کننده وضعیت را زیر کنترول دارد .اگرچه نمیتوانید در جریان معروض
سازی کار را متوقؾ سازید همچنین نمیتوانید او را برای ادامه دادن مجبور کنید .ولی باید راه های
برای آرام ساختن مراجعه کننده و تشویق وی برای همکاری و ادامه دادن پیدا کنید.
 همچنین همراه با مراجعه کننده مفهوم حادثه را برای زندگی اش مورد بررسی قرار دهید .بررسی
کنید مراجعه کننده از این حادثه برای زندگی اش چه چیزی یاد گرفته است.
مراقب باشید که مراجعه کننده شما را در یک حالت آرامش و بدون ترس و اضطراب ترک کند.
 )3خالصَ :چگًَْ تا صْادث تذ تزّهاتيک دررزیاى هؼزّض طاسی هماتلَ کٌين.
 ثؼاَیؼ کّ ثب َقػیک ىؼٌ ثّ مُگ یک صبػحۀ ثؼ ؿا يٕؿػ ثضج هـاؿ عٕاْیؼ ػاػ.
 آْنتّ پیو ثـٔیؼ.
 مؼی کُیؼ عبٓـات يغتهق ؿا يبَُؼ یک كهى ثّ ْى يـتجٔ مبفیؼ.
 ثـای يؼتی ػؿ َوبٓ ػاؽ ثبهی ثًبَیؼ (ػبػت مبفی).
 ثبالی ٔاهؼیتٓب تبکیؼ کُیؼ .تٕرّ ؿا ثّ "ایُزب ٔ صبال" ثیبٔؿیؼ ٔ صبػحّ ؿا ػؿ فيبٌ گؾىتّ ؿْب کُیؼ.
 اف يـارؼّ کُُؼِ ثغٕاْیؼ تب ْیزبَبت ،ػکل انؼًٓبی رنًی ،ؿكتبؿ ٔ اكکبؿ عٕػ ؿا ثّ ٍٕؿت کاليی
ثیبٌ کُؼ.
 اف ٔمبیم اثؼاػی ٔ عالهبَّ امتلبػِ کُیؼ.
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 ػؿ آعـ ثّ یک يکبٌ ايٍ ثـمیؼ.
 رهنّ ؿا ثّ عٕثی عتى کُیؼ  .عبتًّ ٔ يٕارّ (يؼـُٔ مبفی) ؿا َیبيیقیؼ.
هرگز در اوج ترس کار را متوقؾ نکنید.
تکُیک ْبی پیيُٓبػی:
توزیي تصْری تزای ایزاد یک هکاى درًّی اهي:
 يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثب تًـیٍ آؿايجغو آؿاو مبفیؼ.
 مپل يیتٕاَیؼ أ ؿا ثّ مٕی یک تغیم ْؼایت کُیؼ.
 صبال ثنیبؿ آؿاو ىؼِ ایؼ آیب ػاعم ىؼٌ ٔ عبؿد ىؼٌ ْٕا ؿا ػؿ میُّ عٕػ اصنبك يیکُیؼ؟
 يتٕرّ ثبىیؼ کّ چگَّٕ ْٕا ؿا عبؿد يیکُیؼ ٔ يُتظـ ثبىیؼ تب ْٕا عٕػ ثّ عٕػ ػاعم ىٕػ.
 نطلب ػؿ صبنیکّ ثّ آؿايی تُلل يیکُیؼ ٔفٌ عٕػ ؿا ثـ ؿٔی چٕکی (كـه) اصنبك کُیؼ.
 چيًٓب ؿا ثجُؼیؼ ٔ یک ثبؽ فیجب ؿا تَٕؿ کُیؼ.
َٕ ؿ عٕؿىیؼ اف ثیٍ ثـگٓبی ػؿعت تٕت ربیی کّ ىًب ػؿ فیـ آٌ َينتّ یب ػؿاف کيیؼِ ایؼ ثـ ىًب
يیتبثؼ (يکج کُیؼ) .يیتٕاَیؼ ٍؼای پـَؼگبٌ ؿا ثيُٕیؼ .ػطـ گهٓب ؿا ثٕ يیکُیؼ (يکج) ٍؼای
کنی ؿا يیيُٕیؼ کّ ػؿ ػٔؿ ػمت ْب آٔاف يیغٕاَؼ (يکج) .آیب ٔفیؼٌ َنیى يالیى ؿا ػؿ رهؼ عٕػ
صل يیکُیؼ؟ (يکج) ثؼٌ ىًب گـو ٔ آؿاو ىؼِ امت .آؿايو ٔ نؾت ایٍ يکبٌ فیجب ؿا اصنبك
يیکُیؼ(.يکج)
 اکٌُٕ ایٍ ثبؽ ىًب امتُْٕ .ف فیـ ػؿعت ْنتیؼ .صبال ثّ آـاف ثبؽ َگبِ کُیؼ ٔ چیقی ؿا کّ
يیجیُیؼ ثّ عبٓـ ثنپبؿیؼ (يکج) .تًبو ایُٓب يبل ىًب امت .ثّ آؿايی ثـيیغیقیؼ ٔ ثّ مًت ػؿٔافۀ
ثبؽ يیـٔیؼ (يکج) .کهیؼ ػؿٔافۀ ثبؽ ؿا ثیـٌٔ يیبٔؿیؼ ٔ ثّ ایٍ ثبؽ ثب ػهت َگبِ يیکُیؼ (يکج).
ْ ـ ربیی کّ ثبىیؼ ػؿ تغیم عٕػ ًْیيّ يیتٕاَیؼ ثّ ایٍ ثبؽ ثبفگـػیؼ.
این کار به عنوان تکنیک آرامسازی خود ،میتواند مفید باشد .وقتی که مراجعه کننده احساس اضطراب
میکند یا عصبانی میشود از آن حالت کنار آید و با تمرین تنفسی خود را آرام کند و سپس تصور کند که
برای لحظه ای در باغ خودش است.
توزیي آراهظاسی ػضالت:
 اف يـارؼّ کُُؼۀ ثغٕاْیؼ کّ ػؿ یک ّٔؼیت ؿاصت ثُيیُؼ ٔ تّٕیش ػْیؼ کّ ػؿ یک ّٔؼیت آؿايو
ػًین كـٔعٕاْؼ ؿكت .ایٍ کبؿ ثب آيٕفه ىظ ٔ ىم کـػٌ ػْالت عبً ػؿ ثؼٌ اَزبو يیيٕػ.
 اف يتًـکق مبعتٍ ثبالی تُلل اه ىـٔع کُیؼ( .ثّ تًـیٍ تُلل يـارؼّ کُیؼ)
 اف يـارؼّ کُُؼِ ثغٕاْیؼ کّ چيًٓب ؿا ثجُؼػ ٔ ثّ ٕٓؿ کبيم ثـ تُلل عٕػ تًـکق کُؼ.
 مپل ثّ أ ػمتٕؿات فیـ ؿا ثؼْیؼ.
 پیيبَی عٕػ ؿا چیٍ ثؼْیؼ .کٕىو کُیؼ کّ اثـْٔبی تبٌ ثب عٔ يٕی ىًب ػؿ تًبك ثیآیؼ ،ایٍ صبنت
ؿا ثـای  10حبَیّ َگّ ػاؿیؼ .دّتارٍ راصت ػْیذ ٔ مؼی کُیؼ ایٍ آؿايو ؿا ػؿ تًبو ثؼٌ اصنبك
کُیؼَ .گبِ کُیؼ ػؿ کزبی ثؼٌ اصنبك تُو يیکُیؼًْ .چُیٍ تُلل عٕػ ؿا ػؿ َتیزّ ایٍ آؿايو تضت
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َظـ ثگیـیؼ .ثـای اصنبك کـػٌ اصنبمبت ثؼَی عٕػ ثؼؼ اف ْـ یک اف تًـیٍ ْبی فیـ کًی
يکج کُیؼ.
 چيًٓبی عٕػ ؿا ثّ ْـ اَؼافِ کّ يیتٕاَیؼ ثـای  10حبَیّ مغت يضکى ثجُؼیؼ .دّتارٍ راصت ػْیذ.
 نجٓب ،گَّٕ ْب ٔ االىّ :گٕىّ ْبی ػٍْ عٕػ ؿا ثّ ػوت ثکيبَیؼ ٔ ثـای  10حبَیّ عٕػ ؿا هٕاؿِ
ثنبفیؼ ّ دّتارٍ راصت ػْیذ.
 ػمتٓبی عٕػ ؿا ثّ پیو ػؿاف کُیؼ ٔ ييتٓبی عٕػ ؿا يضکى كيبؿ ثؼْیؼ ،ثـای  10حبَیّ ّ دّتارٍ
راصت ػْیذ.
 ػمتٓبی عٕػ ؿا ثّ ػٔ ٓـف عٕػ ػؿاف کُیؼ ٔ ػیٕاؿْبی ؿیـيـئی ؿا ثب تًبو هٕت کّ ػاؿیؼ ثّ
پیو ثـاَیؼ ،ثـای  10حبَیّ ،دّتارٍ راصت ػْیذ
 آؿَذ ْبی عٕػ ؿا هبت کُیؼ  .ػْالت رهٕی ثبفٔ ؿا ثـای  10حبَیّ ٔ یب فیبػتـ ثب افػیبػ َیـٔ ىظ
کُیؼ ّ دّتارٍ راصت ػْیذ.
 ىبَّ ْبی عٕػ ؿا ثّ مٕی گٕىٓبی عٕػ ثبال کُیؼ ثـای  10حبَیّ ٔ یب فیبػتـ ،ثب اكقایو َیـٔ َگّ
ػاؿیؼ ّ دّتارٍ راصت ػْیذ.
 کًـ عٕػ ؿا ثبالتـ اف فيیٍ یب ثنتـ ثّ ىکم کًبٌ ػؿ آٔؿیؼ .اگـ ػؿ صبنت َينتّ هـاؿ ػاؿیؼ کًـ
عٕػ ؿا اف چٕکی رؼا کُیؼ ٔ ثّ ىکم هٕمی (کًبٌ) ػؿ آٔؿیؼ .ایٍ صبنت ؿا ثـای  10حبَیّ صلع
کُیؼ ّ دّتارٍ راصت ػْیذ.
 ػْالت ىکى عٕػ ؿا ثـای  10حبَیّ یب ثیيتـ ثب افػیبػ هٕا ىظ کُیؼ ّ دّتارٍ راصت ػْیذ.
 ػْالت ؿاٌ عٕػ ؿا ثب كيبؿ ػاػٌ پبْب ثّ ًْؼیگـ ْـ هؼؿ مغت کّ يیتٕاَیؼ ،ثـای  10حبَیّ یب
ثیيتـ اف آٌ ثب افػیبػ هٕا ىظ کُیؼ ،مپل دّتارٍ راصت ػْیذ.
 اف ثُؼپبی یب ثزهک ْب ،پبْب ؿا ثّ مًت ثؼٌ عٕػ تب ربیی کّ يیتٕاَیؼ ثّ ػوت عى کُیؼ ،انجتّ ثـای
 10حبَیّ ٔ یب ثیيتـ ٔ ثب افػیبػ هٕا .مپل دّتارٍ راصت ػْیذ.
 اَگيتٓبی پب ؿا ثّ ٓـف کق پب ،ثـای  10حبَیّ ٔ یب ثیيتـ ثب افػیبػ هٕا هبت کُیؼ مپل دّتارٍ
راصت ػْیذ.
 تًبو ایٍ تًـیٍ ْب ؿا ثب ْى ثّ یکجبؿِ گی اَزبو ػْیؼ .تًبو ػْالت ؿا ىظ کُیؼَ .لل عٕػ ؿا ػؿ
صبنی کّ ىغی ػْالت ؿا ثیيتـ يیکُیؼ َگّ ػاؿیؼ .تب ربیی کّ يیتٕاَیؼ ثّ ًْیٍ صبنت ثبهی ثًبَیؼ
انجتّ ثب افػیبػ هِٕ ٔ مپل ًّْ ػْالت ؿا ىم ثنبفیؼ ٔ اصنبك کُیؼ کّ چگَّٕ تًبو ػْالت ػؿ
صبنت امتـعب هـاؿ ػاؿَؼ ٔ ثؼٌ ىًب ؿٔی کق فيیٍ ؿْب ىؼِ امت ،ىبَّ ْبی تبٌ کق فيیٍ ؿا
تًبك کـػِ ٔ اصنبك ٔمؼت يیًُبیؼ .ػْبٌ عٕػ ؿا ثبف کُیؼ .االىّ ىًب پبییٍ اكتبػِ ٔ ىـٔع ثّ
كبژِ کيیؼٌ کُیؼ .ػؿ ایٍ صبنت ثبهی ثًبَیؼ ٔ اف ایٍ اصنبك نؾت ثجـیؼ.
از مراجعه کننده بپرسید آیا احساس آرامش میکند .پرسان کنید آیا از این تمرین خوشش آمده است؟ آیا
فهمیده است که در کجای بدنش گرفتگی وجود داشته است .از مراجعه کننده بخواهید تا در خانه نیز این
تمرین را انجام دهد.
توزیي تٌفض:
 یک اتبم مبکت ؿا اَتغبة کُیؼ ربیی کّ کنی يقاصى َيٕػ.
 ثّ يـارؼّ کُُؼۀ عٕػ ػمتٕؿات فیـ ؿا ثؼْیؼ:
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 چيًٓبی عٕػ ؿا ثجُؼیؼ ٔ یب ثّ چیقی یب ثّ ػیٕاؿ َگبِ کُیؼ .ایٍ ثّ ىًب کًک عٕاْؼ کـػ کّ تًـکق
کُیؼ.
 ثؼؼ اف یک نضظّ ثـ ؿٔی ؿیتى تُلل عٕػ تًـکق کُیؼ .تُلل عٕػ ؿا تضت َظـ ثگیـیؼ .يغٍَٕب ً
ثیـٌٔ ىؼٌ ْٕا ؿا .فكیـ ؿا ٕٓیهتـ مبفیؼ ٔ يُتظـ ثبىیؼ تب ىٓین عٕػ ثّ عٕػ آیؼ.
 ثّ ایُکّ ثؼٌ ىًب چّ اصنبمی ػاؿػ تٕرّ کُیؼ .آگبِ ثبىیؼ کّ پيت ىًب چگَّٕ اصنبك يیکُؼ.
چگَّٕ ػؿ چٕکی َينتّ ایؼ ٔ کق پبی ىًب چگَّٕ فيیٍ ؿا تًبك يیکُؼ.
 ثَٕؿت آگبْبَّ يتٕرّ تُلل ،ىٓین ٔ فكیـ عٕػ ثبىیؼ.
 صبال ثبالی َلنٓبی ػًین ،آؿاو ٔ يُظى اف ٓـین ثیُی تًـکقکُیؼ .ؿیتى تُلل ىٓین ٔ فكیـ ؿا
تضت َظـ ثگیـیؼ .ثّ ٔهلّ ْبی ثیٍ ىٓین ٔ فكیـ تٕرّ کُیؼ.
 ػؿ ٔهت فكیـ ،تَٕؿ کُیؼ کّ تًبو تُو ػْالت ىًب اف ثؼٌ ىًب عبؿد يیيٕػ .اگـ صیٍ تُلل
کـػٌ اصنبك يیکُیؼ ػؿ ربیی اف ثؼٌ ىًب يبَؼی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ًَیگؾاؿػ ثب تًبو ثؼٌ عٕػ تُلل
کُیؼ :پل ًْبَزب ثًبَیؼ .اگـ اصنبك كيبؿ ػؿ میُّ عٕػ يیکُیؼ تاله کُیؼ ثـ آٌ تًـکق کُیؼ .اف
ٓـین ایٍ َوطّ تُلل کُیؼ ٔ اربفِ ػْیؼ كيبؿ آٌ َبصیّ ًْـاِ ثب ْٕای کّ اف ىو ْب عبؿد يیيٕػ
اف ثؼٌ ىًب عبؿد ىٕػ.
 تَٕؿ کُیؼ کّ ثب تًبو ْٕای کّ ثؼٌ ىًب ؿا تـک يیکُؼ تيٕیيٓب ،ػؿػ ٔ اكکبؿ يُلی اف ثؼٌ ىًب ثّ
ثیـٌٔ پـٔاف يیکُُؼ.
ُْ گبيیکّ ىٓین يیکيیؼ تَٕؿ کُیؼ کّ اَـژی رؼیؼ ؿا ثب تُلل عٕػ ػاعم يیکُیؼ .ىًب يیتٕاَیؼ ایٍ
اَـژی ؿا ثگیـیؼ فیـا ىًب ٍبصت آٌ ْنتیؼ.
 ابتدا تمرین را تشریح کنید سپس برای انجام آن هدایت بدهید .سرانجام سعی کنید تمرین را با هم یکجا
انجام دهید تا مراجعه کننده احساس نکند که تحت نظارت قرار دارد.
 توضیح دهید که میتواند این تمرین را روزانه انجام دهد و بعد از مدتی در حاالت مختلؾ هنگامی که
نیاز به آرامش دارد میتواند از آن استفاده کند.
تکٌيک فاصلَ گذاری (يغٍَٕب اگـ یک كاله ثک اتلبم ثیبكتؼ ٔ يـارؼّ کُُؼِ ٔاهؼب ً ثـاَگیغتّ ىٕػ ٔ
صبنت تـك ٔ ٔصيت ثـای أ پیؼا ىٕػ:).
 اف يـارؼّ کُُؼِ ثغٕاْیؼ چیقی ؿا ػؿ ػاعم اتبم فیـ ييبْؼِ هـاؿ ػْؼ :يخال ؿَگ نجبك ىًب.
ْ ـ ػٔثب ْى ثبینتیؼ ػمتٓب ؿا ػؿاف کُیؼ ٔ ػمتٓبی عٕػ ؿا ػؿ ْٕا تکبٌ ػْیؼ.
 اف يـارؼّ کُُؼِ ثغٕاْیؼ کّ ثّ صبػحّ يخم ایُکّ آٌ ؿا ػؿ تهٕیقیٌٕ تًبىب يیکُؼ َگبِ کُؼ .مپل ثب یک
ؿیًٕت کُتـٔ ل كیهى ؿا ثّ كیهى میبِ ٔ ملیؼ تـییـ ػْیؼ .تَٕیـ کٕچک ٔ کٕچکتـ يیيٕػ ٔ َبپؼیؼ
يیيٕػ.
 ثب ًْبٌ ؿیًٕت کُتـٔل آٌ ؿا ثبف گـػاَیؼ تب فيبَی ایُکبؿ ؿا اػايّ ػْیؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ يیغٕاْؼ ٔ
يیتٕاَؼ آٌ ؿا تضًم کُؼ.
 اػايّ ػْیؼ ٔ ثب ایٍ ایؼیب ٔ تکُیک ثبفی کُیؼ .ايب ًْیيّ ثّ يـارؼّ کُُؼِ گٕه ثؼْیؼ ٔ يطًیٍ ىٕیؼ کّ
ػؿ یک صبنت هبثم کُتـٔل هـاؿ ػاؿػ.
مراجعه کننده را از حمایت خود مطمین سازید .همدلی کنید.
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 .IIIهذاخالت تذاّی تزای اختالل ّطْاطی ارثاری (:)OCD
اعتالل ٔمٕامی ارجبؿی چینت؟
اىغبٍی کّ اف  OCDؿَذ يیجـَؼ اصنبك يیکُُؼ کّ ثبیؼ چیقْب ؿا ثبؿ ثبؿ تلتیو کُُؼ ،یب اكکبؿ عبٍی
ػاؿَؼ یب کبؿْبی ؿٔفيـِ ؿا يکـؿا" ارـا يیکُُؼ OCD .مجت يغتم ىؼٌ ٔ ایزبػ يٕاَغ ػؿ فَؼگی
ؿٔفيـِ يیيٕػ .ایٍ ؿكتبؿ ؿا يیتٕاٌ ثّ ػُٕاٌ تاله ثنیبؿ مغت ثـای کُتـٔل اكکبؿ ٔ اصنبمبت
تکـاؿی ٔ تٓبرًی تّٕیش کـػ.
 ایٍ اكکبؿ يقاصى ٔ تکـاؿی ّطْاص َبيیؼِ يیيَٕؼ.
 ثـای کُتـٔل ایٍ اكکبؿ ،اىغبً ؿكتبؿْب ٔ تيـیلبت عبٍی ؿا تکـاؿ يیکُُؼ کّ ارثار َبيیؼِ
يیيَٕؼ.
 اكـاػ يَبة ثّ ًَ OCDیتٕاَُؼ ایٍ اكکبؿ ٔ تيـیلبت ؿا کُتـٔل کُُؼ.
 يخبل ْبی اف ٔمٕاك:
 تـك اف ٍؼيّ ػیؼٌ یب ٍؼيّ ؿمبَؼٌ ثّ ػیگـاٌ
 اكکبؿ ؿیـيزبف رُنی یب ػیُی
 يخبنٓبی اف ؿكتبؿ ارجبؿی
 ىًـػٌ يکـؿ
 پبک کـػٌ چیقْب ثبؿ ثبؿ اگـ چّ آَٓب کخیق ثّ َظـ ًَیـمُؼ.
 ىنتٍ ثؼٌ یب ثغو ْبی اف آٌ ثبؿ ثبؿ
 هـاؿػاػٌ چیقْب ػؿ یک َظى عبً
 تلتیو کـػٌ چیقْب ثبؿْب ٔ ثبؿْب
 اشخاص که این افکار را دارند ،این تشریفات را حداقل برای یک ساعت و اؼلبا" طوالنیتر در اکثر
روزها انجام میدهند.
 آنها نمیتوانند افکار یا تشریفات مذکور را متوقؾ سازند پس بعضی اوقات آنها به مدرسه ،شؽل یا
جلسات خود نمیرسند.
اػزاض :OCD
 )1افکار ّ تخيالت تکزار ػًْذٍ در هْرد چيشُای هختلف:
 يخالً تـك اف کخیلی؛ يؼاعهّ گـاٌ
 عيَٕتٍ ،ؼيّ فػٌ ثّ ػقیقاٌ
 اػًبل رُنی
 تْبػ ثب ػوبیؼ ػیُی
 )2تؼزیفات را تارُا ّ تارُا اًزام هيذٌُذ.
 يخالً ىنتٍ ػمتٓب
 هلم کـػٌ ٔ ثبف کـػٌ ػؿٔافِ ْب
 ىًـػٌ
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َ گّ ػاىتٍ چیقْبی ؿیـّـٔؿی
 تکـاؿ ثبؿ ثبؿ ػیٍ اػًبل
 )3افکار ّ رفتار ًاخْاطتَ دارًذ.
 هبػؿ ثّ کُتـٔل آَٓب َینتُؼ.
 )4اس ایي رفتار ّ تؼزیفات لذت ًويثزًذ.
ٍ ـكب" ثـای يؼت اَؼک اف اّطـاة ثٕرٕػ آيؼِ تٕمٔ اكکبؿ ٔمٕامی ؿاصت يیيَٕؼ.
 )5صذ الل رّساًَ یک طاػت را تاالی افکار ّ تؼزیفات تَ خزد هيذٌُذ.
 مجت اعالل ٔ ایزبػ يٕاَغ ػؿ فَؼگی ؿٔفيـِ يیيٕػ.
ػلل  OCDچيظت؟
تیٕؿی ْبی يغتهلی ػؿيٕؿػ ػهم ثـٔف ٔ OCDرٕػ ػاؿػ:
 یک تیٕؿی ایٍ امت کّ كوؼاٌ ثؼْی يٕاػ کیًیبٔی ػؿ ػيبؽ (میـٔتَٕیٍ) ػؿ ثٕرٕػ آيؼٌ َ OCDوو
ػاؿػ.
 ػیگـ تیٕؿی ْب يیگٕیُؼ کّ ایٍ اعتالل ثّ عبٓـ تزـثیبت ىغَی ثٕرٕػ يیآیؼ.
 ؿیيّ ایٍ اعتالل يًکٍ امت ػؿ ػٔؿاٌ کٕػکی ثبىؼ.
 یک یب ْـ ػٔ ٔانؼیٍ يًکٍ امت إَاع ؿكتبؿْبی ييبثّ ؿا َيبٌ ػاػِ ثبىُؼ.
 یب يًکٍ امت ایٍ اعتالل ثّ یک تـٔيب يخم ىکُزّ ،فَؼاَی ثٕػٌ ،مٕامتلبػِ رُنی يـثٕٓ ىٕػ.
 ايکبٌ ػاؿػ کّ َٕع ىغَیت َیق ػؿ ثـٔف َ OCDوو ػاىتّ ثبىؼ.
 ىبیؼ اىغبٍی کّ ثّ ٕٓؿ ٓجیؼی کًبل گـا ْنتُؼ ايکبٌ ثیيتـی ثـای يَبة ىؼٌ ثّ ٔمٕاك ٔ
 OCDػاىتّ ثبىُؼ.





هیچ شواهدی برای یک تیوری خاص وجود ندارد زیرا ممکن است شرایط مختلؾ در این اختالل
نقش داشته باشند.
کوشش کنید دریابید که چه وقت این مشکالت شروع شده اند و در آن زمان در زنده گی مراجعه کننده
چی واقع شده بود ،امکان دارد یک حادثۀ تروماتیک در پس منظر موجود باشد.
سپس به پیشنهاد راه های ممکنه برای کاهش این رفتار تمرکز کنید.
در قدم بعدی یک تخنیک مداخلوی مناسب را برای مشکالت دیگر انتخاب کنید.

يؼاعالت پیيُٓبػی:
اػـاُ  OCDثّ ٍٕؿت ٔاّش َبؿاصت کُُؼِ اَؼ .ارـای تيـیلبت ثطٕؿ پبیبٌ َیبكتُی مجت تبحیـات
رؼی ػؿ فَؼگی ٔ َیق ثبالی صبنت ْیزبَی ىغٌ عٕاْؼ ىؼ .ثُبثـایٍ ثنیبؿ يٓى امت ثّ يـارؼّ کُُؼِ
ايکبَبتی ؿا ثـای کبْو ٔ صتی ؿهجّ ثـ اػـاُ ٔ ثبالی تًـیٍ متـاتیژی ْبی مبفه پیيکو کُیؼ.
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تذاّی هؼزّض طاسی:
 در قدم اول تالش کنیم تا ارتباطات بین افکار ،احساسات و رفتار را شناسایی کنیم و کمک کنیم تا
مهارتهای عملی را برای کنترول کردن آنها انکشاؾ دهیم.
 اجزای رفتاری تداوی معروض سازی باید به مریض شما کمک کند تا با ترسهای خود مواجه
شود و تشریفات را کاهش دهد (حساسیت زدایی تدریجی).
صظاطيت سدایی تذریزی:
 إٍل ایٍ ؿٔه ػجبؿت اف تَٕؿ تؼؿیزی یک صبنت تـك آٔؿ یب اّطـاة آٔؿ امت کّ يضـک
َبيیؼِ يیيَٕؼ ٔ ػالٔتب" ٔهبیّ اف پبمظ ثّ يضـک ػؿ رـیبٌ تًـیٍ آؿايجغو يیجبىؼ.
 أنتـ اف ًّْ ثّ يـارؼّ کُُؼِ ثبیؼ تکُیک ْبی آؿاو ثغو آيٕعتبَؼِ ىٕػ.
 مپل اكکبؿ ٔ اصنبمبت ٔمٕامی یب اػًبل ارجبؿی تَٕؿ يیيٕػ.
 اَگیقۀ پبمظ يؼًٕل ػؿ ثـاثـ يضـک مـکٕة يیيٕػ ٔ ػؿ يوبثم امتـعب توٕیت يیبثؼ.
 با این تکنیک تصوری سعی میگردد تا ارتباط بین نشانه های تهدید کننده و اعمال پاسخ دهنده
(وسواس یا اجبار) از بین رفته و بین نشانه های تهدید کننده و استرخا ارتباط ایجاد گردد.
 به این ترتیب مراجعه کننده نشانه های تهدید کننده را در یک زمینه خوشایند تجربه میکند و ممکن
است وسواس پیروی کردن از افکار یا اعمال استرس زا را متوقؾ کند.
هذت سهاى رلظَ:
 ثّ ٕٓؿ يتٕمٔ تؼأی صنبمیت فػایی ثّ رهنبت  60تب  90ػهیوّ یی َیبف ػاؿػ ٔ ػؿ صیٍ رهنبت َجبیؼ
کنی يقاصى ىٕػ.
 تَٕؿ کُیؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ تـك اف کخیلی ػاؿػ پل ىًب ثبیؼ يـاصم فیـ ؿا ػَجبل کُیؼ.
 )1ػؿ اثتؼا ثب يـارؼّ کُُؼِ یک نینت ينهنم اف چیقْب ٔ صبالتی کّ ٔمٕاك ؿا تضـیک يیکُُؼ تٓیّ
کُیؼ (.ىنتٍ يکـؿ)
 ایٍ نینت يیتٕاَؼ يبَُؼ فیـ ثبىؼ:
 ػمت ػاػٌ ثب ػیگـاٌ
 امتلبػِ اف ػمت ىٕئی
 ػمت فػٌ ثّ ثبٓهّ ػاَی
 )2مپل يـارؼّ کُُؼِ ثبیؼ ػؿ یک صبنت آؿاو ثُيیُؼ یب ػؿاف ثکيؼ.
 يًکٍ امت یکی اف تکُیک ْبی امتـعب ؿا کّ ػؿ كَم هجهی تّٕیش ػاػِ ىؼِ امتلبػِ کُیؼ.
 )3يضتبٓبَّ ثّ يٕارّ کـػٌ يـارؼّ کُُؼِ ثب صبنتی کّ اّطـاة علیق تب يتٕمٔ ؿا ایزبػ يیکُؼ ىـٔع
کُیؼ.
 ثّ يـارؼّ کُُؼِ ثگٕییؼ کّ ػمت ػاػٌ ثب ػیگـاٌ ؿا تَٕؿ کُؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ يْطـة يیيٕػ ٔ ٔمٕاك ىنتٍ ،اّطـاة ٔی ؿا ثیيتـ ٔ ثیيتـ يیکُؼ.
 ثبیؼ ثّ أ ػمتٕؿ ػْیؼ کّ اّطـاة ؿا تضًم کُؼ ٔ ػؿ ثـاثـ تًبیالت ارجبؿی يوبٔيت کُؼ.
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 ػؿ صیٍ يؼـُٔ مبفی ثبیؼ ًْیيّ اكکبؿ ٔ اصنبمبت يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثـؿمی کُیؼ تب ثتٕاَیؼ
اكکبؿ ؿیـيُطوی ؿا ػؿیبثیؼ.
ُْ )4گبيیکّ يـارؼّ کُُؼِ ثّ صبالت علیق ػبػت کـػ ثّ تؼؿیذ ثّ يـاصم ثبالتـ کّ اّطـاة ثیيتـی
ؿا تٕنیؼ يیکُُؼ پیو ثـٔیؼ.
 ػؿ يٕؿػ ْـ پیيـكت يـارؼّ کُُؼِ كیؼثک (ثبفػْی) يخجت ثؼْیؼ.
 )5ثؼؼ اف رهنّ ثبیؼ ػؿ يٕؿػ ْـگَّٕ يبَؼی کّ يـارؼّ کُُؼِ ثب آٌ ػؿ رـیبٌ يٕارّ ثب يٕهؼیت تـك
آٔؿ يوبثم ىؼِ ثٕػ ثضج کُیؼ.
 )6ػؿ آعـ ثّ يـارؼّ کُُؼِ چُؼ کبؿعبَگی ثؼْیؼ تب ػؿ عبَّ ْى يٕارّ ىؼٌ ؿا تًـیٍ کُؼ.
 )7ایٍ ايکبٌ َیق ٔرٕػ ػاؿػ تب يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثب ایٍ صبالت يضـک ػؿ فَؼِ گی ٔاهؼی ؿٔثـٔ مبفیى ٔ
ػبػت ػْیى.
 يیتٕاَیؼ ػمتٕؿ ػْیؼ کّ َّ تُٓب يٕهؼیت ؿا تَٕؿ کُؼ ثهکّ ػًال" ثب کنی ػمت ػْؼ ٔ مپل ػؿ
ثـاثـ ىنتٍ كٕؿی ػمتٓب يوبٔيت کُؼ.
 ايب ثبیؼ چک کُیؼ آیب ایٍ يٕارّ ػؿيبَی ػؿ فَؼگی ٔاهؼی ايکبٌ پؾیـ ٔ يُبمت امت یب عیـ؟
 هدؾ از مواجه سازی این است که مراجعه کننده با محرک وسواس در تماس باشد ولی رفتارهای
تشریفاتی را انجام ندهد.
 اگر مراجعه کننده که از کثیؾ بودن میترسد ،به اضطراب از طریق شستن دست یا تشریفات پاک
کردن پاسخ میدهد ،باید قادر باشد در برابر این فعالیت ها نه تنها در جریان جلسه بلکه در خانه نیزبه
درجه زیاد مقاومت کند
 در ابتدا برای چند ساعت و سپس برای چند روز و همینطور مقاومت خود را زیادتر کند.
 تداوی به همین منوال تا وقتیکه مراجعه کننده قادر باشد از فعالیت های تشریفاتی رهایی یابد و یا حد
اقل تا حد قابل تحمل آنرا کاهش دهد ،ادامه پیدا میکند.
 .IVهذاخلَ در تضزاى هٌاسػات ّ خؼًْت فاهيلی:
هـثبَیبٌ عيَٕت ،اؿهجب" ػؿ يٕؿػ عيَٕت اصنبك ىـو فیبػ ًَٕػِ ٔ عٕػ ؿا ياليت يیکُُؼ .ربيؼّ َیق
اؿهت ایٍ اكـاػ ؿا يٕؿػ هْبٔت هـاؿ يیؼْؼ .اػتوبػ ثـ ایٍ امت کّ اگـ ىغَی يٕؿػ عيَٕت هـاؿ
گـكتّ امت صتًب" کبؿی اَزبو ػاػِ امت کّ ينتضن عيَٕت يیجبىؼ .كهٓؾا ایٍ ايـ هطؼی امت کّ ييبٔؿ
َگـه هْبٔتًُؼاَّ َجبیؼ ػاىتّ ثبىؼ ٔ یب ثّ هـثبَی َگٕیؼ کّ ينٕٔل عيَٕت يیجبىؼ.
ثضیج ييبٔؿ:
اُويت صوایت اس هزارؼَ کٌٌذٍ:
 ثب ایٍ ٓـف تلکـ کبؿ کُیؼ کّ عيَٕت كبيیهی ىبيم مٕامتلبػِ ْبی ْیزبَی ،رُنی ،كقیکی امت ٔ تًبو
اىکبل عيَٕت ػٕاهت ٔعیى يیتٕاَُؼ ػاىتّ ثبىُؼ (.تـٔيبتیقِ ىؼٌ ٔ ٍؼيّ ػیؼٌ)
 ثب رـات ثبىیؼ ٔ يّٕؼگیـی ٔاّش ػؿ ثـاثـ عيَٕت كبيیهی ػاىتّ ثبىیؼ.
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 ؿكتبؿْبی عيَٕت آيیق ؿا َبو ثجـیؼ .
 عيَٕت عبَٕاػِ گی کّ ثضیج یک انگٕی ؿكتبؿی ثـای تلٕم صبٍم ًَٕػٌ ،کُتـٔل کـػٌ ٔ یب اف
َٓبیت ثیچبؿِ گی امتلبػِ يیيٕػ ،ىُبعتّ ىؼِ امت.
 ثب يـارؼّ کُُؼِ عٕػ یکزب ایٍ انگٕی کُتـٔل ٔ عيَٕت ؿا ثـؿمی کُیؼ.
 ؿٔی ٔهبیغ عبً عيَٕت تًـکق َکُیؼ.
 يَئَٕیت يـارؼّ کُُؼِ ػؿ کبؿ ىًب ثّ ػُٕاٌ یک ييبٔؿ ثنیبؿ يٓى امت.
 ثُبثـایٍ ثبیؼ َگـاَیٓبی عٕػ ؿا ػؿيٕؿػ يَئَٕیت اثـاف کُیؼ.
 يیقاٌ عطـ ؿا ثـؿمی کُیؼ ٔ ثجیُیؼ آیب عيَٕت ثب گؾىت فيبٌ ثیيتـ ىؼِ امت.
 يـارؼّ کُُؼِ ثبیؼ اف اػـاُ ْيؼاؿ ػُْؼِ ٔهٕع اصتًبنی عيَٕت آگبِ ثبىؼ.
 ثب يـارؼّ کُُؼِ متـاتیژی ْبی ؿا ثـای ارتُبة اف پـعبىگـی ٔ یب ثیـٌٔ ىؼٌ آَی اف صبنت
پـعبىگـیٓ ،ـس ؿیقی کُیؼ.
اگر زندگی مراجعه کننده در خطر باشد باید به سرعت عمل کنید.
ًکات هِن تزای هؼاّرٍ
 اكـاػیکّ عيَٕت كبيیهی ؿا تزـثّ يیًُبیُؼ َیبف ثّ ييبٔؿی ػاؿَؼ کّ ثّ صـكٓبی آَٓب ثؼٌٔ هْبٔت
گٕه کُؼ ٔ آَٓب ؿا يزجٕؿ َنبفػ تًَیى ْبی ثگیـَؼ کّ تٕاَبیی ٔ آيبػگی اَزبو آَـا َؼاؿَؼ.
 ثّ ػُٕاٌ یک ييبٔؿ ثـای ىًب يٓى امت تب اف ػٕاهت اصتًبنی تـک عبَۀ ىغٌ مٕامتلبػِ کُُؼِ
تٕمٔ هـثبَیبٌ آگبِ ثبىیؼ ،صتی اگـ ؿكتٍ ثّ عبَّ یکی اف اهٕاو ْى ثبىؼ.
 يًکٍ امت اگـ فٌ تًَیى ثگیـػ اف عبَۀ کّ ػؿ آٌ عيَٕت ٍٕؿت يیگیـػ عبؿد ىٕػ،
ىْٕـه ػیگـ ثّ أ عـری ٔ یب پٕل َؼْؼ .يًکٍ امت اف كوـ اصتًبنی ثتـمؼ.
 ثؼؼ اف تـک عبَّ ،يًکٍ ربی ايُی ثـای ؿكتٍ َؼاىتّ ثبىؼ.
 اگـ عبَّ ؿا تـک کُؼ يًکٍ امت ثچّ ْبی عٕػ ؿا اف ػمت ثؼْؼ.
 يًکٍ امت عيَٕت ثنیبؿ ىؼیؼ ٔ يؼأو ثبىؼٕٓ ،ؿیکّ يـارؼّ کُُؼِ كـٍتی ثـای تًَیى گـكتٍ
ٔ ػًهی کـػٌ َؼاىتّ ثبىؼ .پل ػؿيبَؼِ ىؼِ اصنبك َبتٕاَی يیکُؼ.
 يًکٍ امت يـارؼّ کُُؼِ افٓـف كبيیم ٔ ػٔمتبٌ ْیچ صًبیت َيٕػ.

 بنابراین باید در نصایح و عملکردهای خود بسیارمحتاط باشید.
 ابتدا ببینید چه اتفاقی در حال رخ دادن است و مراجعه کنندۀ چه امکاناتی دارد تا احساس مصونیت
بیشترکند و وضعیتش بهتر شود.
ػزایظ فزدی ّ ارتواػی هؼاّر:
 ثبیؼ اف فَؼگی ارتًبػی ٔ ّٔؼیت كؼهی عٕػ آگبِ ثبىیؼ .ثّ ایٍ تـتیت يیتٕاَیؼ ييکالت ثبنوِٕ ؿا کّ
يًکٍ امت ثب ييبٔؿِ يؼاعهّ کُؼ ىُبمبئی کُیؼ.
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 ثبیؼ ثّ يـارؼّ کُُؼِ تٕرّ کُیؼ ،مؼی کُیؼ تزـثّ يـارؼّ کُُؼِ ؿا ػؿک کُیؼ ٔ ایٍ تزـثّ ؿا ثب
تزـثیبت یب اصنبمبت عٕػ يوبینّ َکُیؼ.
مسلکی عمل

کنید.

يؼاعالت پیيُٓبػی:
اكـاػیکّ عيَٕت عبَٕاػِ گی ؿا تزـثّ يیکُُؼ ،اف ييبٔؿِ مٕػ يیجـَؼ فیـا ييبٔؿِ يیتٕاَؼ صل يهکیت
ؿا ثبالی اكکبؿ ،اصنبمبت ٔ اػؿاکبتيبٌ اؿتوب ػْؼ .اف ٓـین ييبٔؿِ اصنبك کُتـٔل ثـ عٕػ ػؿ آَٓب فیبػ
يیيٕػ ٔ ييبٔؿِ آَٓب ؿا تيٕین يیکُؼ تب ػؿ ٍٕؿت ّـٔؿت عٕػىبٌ تًَیى ثگیـَؼ.
تْاًوٌذ طاسی:
 توانمند سازی فرآیندی است که در آن مراجعه کنندۀ خود را توانمند میسازید به جای اینکه به عنوان
یک شخص با قدرت برای او تصامیم و نتایج را تعیین کنید .این کار امکانات و توانایی عمل کردن
را دوباره به مراجعه کننده میدهد و بدینگونه مراجعه کننده دوباره باالی زنده گی خود مسلط شده
ایستاده گی میکند یعنی از حالت قربانی خارج میشوند.
 يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ثبیؼ ثّ ػُٕاٌ "يتغََیٍ فَؼگی عٕػ" ػیؼِ ىَٕؼ.
 ثبیؼ آَٓب ؿا صًبیت کُیؼ تب ػؿيٕؿػ ایُکّ ػؿ يوبینّ ثب صبنت كؼهی چگَّٕ يیغٕاُْؼ ثبىُؼ اَتغبة
کُُؼ.
 ػؿ ایٍ هنًت ػؿ ثبؿِ ْـػٔ رُل ثضج يیگـػػ .يـػ ْب َیقاؿهت هـثبَی عيَٕت يیجبىُؼ.
يؼاعالت ثـای ْـػٔ رُل یکنبٌ امت.
توانمند سازی بدین معنی است که در مورد راه های مختلؾ معلومات میدهید و کمک میکنید تا احساس
انزوا را در مراجعه کننده کاهش دهید.
 ػالٔتب" تٕاًَُؼ مبفی ىبيم َکبت ؽیم يیيٕػ:
ًْ ـاِ ثب يـارؼّ کُُؼِ تزـثیبت ٔ اصنبمبتو ؿا َبو ثجـیؼ.
َ بو ثـػٌ تزـثیبت ثـای يـارؼّ کُُؼِ فيیُّ ای ؿا ایزبػ يیکُؼ تب چیقی ؿا کّ ػؿ صبل ؿط
ػاػٌ امت ػؿک کُؼ.
 يًکٍ ایُجبؿ أل ثبىؼ کّ اصنبمبت عٕػ ؿا ثیبٌ کُؼ ٔ یب ػؿ يٕؿػ آٌ ثيُٕػ ٔ ایٍ کًک يیکُؼ
تب ثپؾیـػ کّ يٕؿػ مٕامتلبػِ هـاؿ گـكتّ امت ٔ أ ؿا تيٕین يیکُؼ تب ػٔثبؿِ ثب رنى ٔ ؿٔاٌ
عٕػ آىُب ىٕػ.
 ػؿک كـػ ثـامبك تزبؿثی کّ ثبالی ٔی گؾىتّ امت ،يیتٕاَؼ ثّ أ کًک کُؼ تب ْٕیت عٕػ ؿا
ػٔثبؿِ ثؼمت آٔؿػ ٔ ثب اصنبمبت عٕػ ػٔثبؿِ اؿتجبٓ ثـهـاؿ کُؼ.
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 کًک کُیؼ تب مُت ْب ٔ ػوبیؼ ؿبنت ػؿ ارتًبع ؿا ػؿ يٕؿػ َوو ْبی رُنیتی کّ عيَٕت ٔ
مٕامتلبػِ اف فَبٌ ؿا صًبیت يیکُُؼ ،ػؿک کُؼ.
 ایٍ کًک يیکُؼ تب اصنبك کُؼ کّ عيَٕت هبثم پؾیـه َجٕػِ ٔ رق َٕؿيبل فَؼگی فَبٌ ْى
َینت.
 ایٍ ًْچُیٍ ثّ أ کًک يیکُؼ تب اف اصنبك ينٕٔنیت ثـای ؿكتبؿ عيَٕت آيیق كـػ مٕامتلبػِ
کُُؼِ ؿْبیی یبثؼ.
 امتـاتژی ْب ٔ ؿٔىٓبی ؿا کّ يـارؼّ کُُؼِ ثـای يوبٔيت امتلبػِ کـػِ یب ػؿ ػمتـك ٔی هـاؿ
ػاؿػ ،ىُبمبیی کُیؼ.
 يًکٍ امت ثتٕاَؼ ثّ عبَّ ٔانؼیٍ عٕػ ثـٔػ یب یکی اف اهٕاو کّ صبيی ٔی امت ثیبیؼ ٔ ثب أ ػؿ
عبَّ ای کّ عيَٕت اَزبو يیيٕػ فَؼگی کُؼ.
 ؿاِ ْبی چبنو آيیق ؿا ػؿ ثـاثـ عيَٕت ىُبمبیی کُیؼ.
 يـارؼّ کُُؼِ ؿا تيٕین کُیؼ تب ػؿ يٕؿػ ؿاِ صم ْبی اصتًبنی كکـ کُؼ.
 اگـ ًَیتٕاَؼ اف ایٍ ّٔؼیت عبؿد ىٕػ ،ثـ ؿٔی ايکبَبتی کبؿ کُیؼ کّ کًک يیکُؼ تب ثب
ّٔؼیت يٕرٕػ مبفه کُؼ :اؿتجبٓبت ؿا ثٓجٕػ ثغيؼ ،ثب مبیـ اكـاػ ػعیم يالهبت کُؼ ،يُبفػّ
ؿا تضهیم کُؼ ٔ اف ثقؿگبٌ كبيیم ثضیج يُجغ امتلبػِ کُؼ.
 اصنبك ػقت َلل ؿا ثّ ٔی ثبفگـػاَیؼ.
َ کبت ؽیم ؿا ثب يـارؼّ کُُؼِ یکزب ثـؿمی کُیؼ:
 مؼی کُیؼ ػؿیبثیؼ کّ ثـای يـارؼّ کُُؼۀ ىًب چّ چیق يٓى امت.
 اؿفىٓبی يـارؼّ کُُؼِ ؿا ثیبثیؼ.
 آؿفْٔبی ٔی ثـای آیُؼِ چّ ْب امت؟
 چّ چیقی يـارؼّ کُُؼۀ ؿا ثیيتـ ؿاّی يیکُؼ؟
 يـارؼّ کُُؼِ ثب چی کبؿْبی يیتٕاَؼ ثّ اْؼاكو َقػیکتـ ىٕػ ٔ آؿفٔ ْبی عٕػ ؿا ػؿک کُؼ.
 میتوانید تصویری رسم کنید تا چیزهای را که زندگی او را با ارزش میسازد نشان دهد.
هٌاتغ:
 ثبیؼ ثّ ػَجبل يُبثؼی ثگـػیؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ ثـای مبفگبؿی ثب ّٔؼیت اف آَٓب امتلبػِ ًَٕػِ امت.
 عبَٕاػِ ٔ ػٔمتبٌ
 آیب يٓبؿت ْبی ػاؿػ کّ ثب امتلبػِ اف آَٓب ثتٕاَؼ ػؿ ربیی ييـٕل ثّ کبؿ ىٕػ.
 آیب امتؼؼاػ عبٍی ػاؿػ.
 ضرور است مراجعه کننده احساس کند که با او با احترام برخورد میشود و باید متیقن گردد که کسی
به حرؾ های او گوش میدهد و او را درک میکند.
 هرگز فراموش نکنید که این حق مراجعه کننده است که خودش تصمیم بگیرد و این تصامیم باید
تشویق شوند و همیشه به آنها احترام گذاشته شود.
52

اصول راهنمای سه گانه عبارتند از :مصونیت ،رازداری و احترام.
 (aهصًْيت:
 ثـای تًبو ػمت اَؼؿکبؿاٌ ػؿ تًبو أهبت آًیُبٌ اف يََٕیت يـارؼّ کُُؼِ ثبیؼ أنٕیت ىًبؿِ أل
ثبىؼ .ثّ عبٓـ ػاىتّ ثبىیؼ کّ يـارؼّ کُُؼِ يًکٍ امت تـمیؼِ ثبىؼ ٔ َیبف ػاؿػ کّ اف يََٕیت
ىغَی عٕػ آًیُبٌ صبٍم کُؼ .ػؿ تًبو يٕاؿػ هـثبَی ؿا يطًیٍ مبفیؼ کّ ػؿ عطـ ٍؼيبت ثیيتـ
اف مٕی عيَٕت کُُؼِ ،عنـاٌ یب ػیگـ اػْبی ربيؼّ َینت.
 اف يََٕیت ٔ ایًُی اكـاػی کّ ثّ ثبفيبَؼِ کًک يیکُُؼ آگبِ ثبىیؼ (كبيیم ،ػٔمتبٌ ،ىٕؿا ،کبؿيُؼاٌ
ارتًبػی ،کبؿکُبٌ ٍضی).
 )bراسداری(هضزهيت)
ًْ یيّ ثّ عهٕت ٔ ؿافػاؿی فٌ (يـارؼّ کُُؼِ ) ،اكـاػ كبيیم ٔ ثنتگبَو اصتـاو ثگؾاؿیؼ.
 تُٓب آالػبت ّـٔؿی ٔ يـتجٔ ؿا (َّ تًبو رقئیبت) ثب کنبَی ػیگـ کّ ػؿ کًک کـػٌ ثّ أ ىبيم
ْنتُؼ ىـیک مبفیؼ .تُٓب ُْگبيی ایٍ کبؿ ؿا اَزبو ػْیؼ کّ ػؿعٕامت ىٕػ ٔ عٕػ كـػ ثب ایُکبؿ يٕاكن
ثبىؼ .آالػبت ػؿ يٕؿػ ایُگَّٕ هْبیب اگـ ىبيم امى اىغبً یب ػیگـ يؼهٕيبت ىُبمبیی کُُؼِ ثبىُؼ،
َجبیؼ ثب ػیگـاٌ ىـیک مبعتّ ىَٕؼ .آالػبت ػؿ يٕؿػ كـػ تُٓب ٔهتی ثبیؼ ثب ىغٌ حبنج ىـیک
مبعتّ ىَٕؼ کّ يٕاكوّ ٔاّش ٔ کتجی اف يـارؼّ کُُؼِ (یب ٔانؼیٍ آَٓب ػؿ يٕؿػ آلبل) ػاىتّ ثبىیؼ.
 تًبو آالػبت کتجی ثبیؼ ػؿ ػٔمیّ ْبی هلم ىؼِ ٔ ايٍ َگٓؼاؿی ىَٕؼ .آالػبت ػؿ کبيپیٕتـ ثبیؼ ؿيق
ػجٕؿ ػاىتّ ثبىُؼ ٔ ػمتـمی ثّ آَٓب ثبیؼ يضؼٔػ ىٕػ.
 اگـ گقاؿه ْب ٔ یب آيبؿ ػؿ اعتیبؿ ػًٕو هـاؿ گیـَؼ تًبو آالػبت ىُبمبیی کُُؼِ ثبیؼ اف ػٔمیّ ْب رؼا
ىٕػ ٔ تُٓب اػؼاػ ٔ آالػبت رًغ ثُؼی ىؼِ ثبیؼ ػؿ اعتیبؿ ػًٕو هـاؿ ثگیـػ.
 ػؿ رهنبت گبْی أهبت ػؿ يٕؿػ ثؼْی اف هْبیبی عبً ثضج يیيٕػ .يطًیٍ ىٕیؼ کّ ْیچ آالػبت
ىُبمبیی کُُؼِ ای ؽکـ َيٕػ یب رقئیبتی اؿایّ َيٕػ کّ ثٕمیهّ آٌ ْٕیت ىغٌ آىکبؿ ىٕػ.
 )cاصتزام:
 يَبصجّ ْب ؿا ػؿ یک ربی عهٕت ٔ تب ربیی کّ ايکبٌ ػاؿػ ثب کبؿيُؼاَی کّ اف نضبظ رُنیتی ييبثّ
يـارؼّ کُُؼِ ْنتُؼ اَزبو ػْیؼ.
ًْ یيّ مؼی کُیؼ کّ يَبصجّ ْب ٔ آفيبیيبت ؿا ثب کبؿيُؼاٌ فٌ ٔ ينهکی اَزبو ػْیؼ .یب اگـ يـارؼّ
کُُؼِ ثب یک کبؿيُؼ يـػ (يبَُؼ ٔکیم یب پٕنیل) يَبصجّ يیکُؼ ،اف ػمتـمی ثّ صًبیّ ٓجوّ اَبث عٕػ
ؿا يطًیٍ مبفیؼ.
 ىَُٕؼِ عٕة ثبىیؼ.
 يٕهق ؿیـهْبٔتًُؼاَّ ؿا صلع کُیؼ.
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ٍجٕؿ ثبىیؼ .اگـ يـارؼّ کُُؼِ ثـای ٍضجت کـػٌ ػؿ يٕؿػ تزـثّ عٕػ آيبػِ َینت ،ثـای ثؼمت
آٔؿػٌ آالػبت ثیيتـ ثبالی أ كيبؿ َیبٔؿیؼ.
تُٓب مٕاالتی ؿا کّ ثّ ينئهّ يـثٕٓ امت ثپـمیؼ.
ْـگق اف يـارؼّ کُُؼِ َغٕاْیؼ تب ػامتبٌ عٕػ ؿا ػؿ يَبصجّ ْبی يغتهق تکـاؿ کُؼ.
اٍم ػؼو تجؼیِ ؿا ؿػبیت کُیؼ .ثّ ىغٌ ،كـُْگ ،عبَٕاػِ ٔ یب ّٔؼیت ٔی َغُؼیؼ ٔ یب ثی
اصتـايی َکیُؼ.

گزٍّ ُای خاؽ سًاى کَ در تزاتز تززتيات خؼًْت آهيش آطية پذیزاًذ:
 ثنیبؿی اف کبؿيُؼاٌ ٍضی اف ایُکّ ثبیؼ ػؿ يٕؿػ عيَٕت اف يـارؼّ کُُؼِ پـمبٌ کُُؼ يطًیٍ َینتُؼ
فیـا اصنبك يیکُُؼ کبؿ فیبػی ػؿ ایٍ يٕؿػ کـػِ ًَیتٕاَُؼ .ثؼْی يؼتوؼَؼ کّ عيَٕت یک يّٕٕع
ٍضی َینت .ػؿ ٔاهغ عيَٕت ًْبَُؼ عٕؿػٌ آة َبپبک یک ينئهّ ٍضی امت.
 کبؿکُبٌ ٍضی کّ ػؿ يٕؿػ صًبیت اف فَبَیکّ تضت عيَٕت هـاؿ ػاؿَؼ آيٕفه ػیؼِ اَؼ ثبیؼ ًْیيّ اف
فَبٌ ثپـمُؼ کّ آیب ػؿ عبَّ عيَٕت اتلبم يی اكتؼ یب َّ؟ .ایٍ يًکٍ امت أنیٍ ٔ تُٓب چبَل ثـای
ػؿیبكت کًک ٔ یب ثؼْب" ثـای صلع صیبت ثبىؼ.
 تًبو فَبَی کّ ػؿ گـِٔ ْبی فیـ هـاؿ ػاؿَؼ ثبیؼ ثـای عيَٕت یب مٕامتلبػِ يٕؿػ ؿـثبنگـی هـاؿ
ثگیـَؼ تب اف آَٓب صًبیت يُبمت ٍٕؿت گـكتّ ٔ اف عيَٕت ثیيتـ رهٕگیـی ىٕػ.
 فَبَی کّ ىکبیبت رنًی يقيٍ ،ييکالت عٕاة ٔ عنتگی ػاؿَؼ.
 فَبَی کّ ييکم ؿٔاَی ػاؿَؼ يخم اػـاُ اكنـػگی ٔ اّطـاة.
 فَبٌ صبيهّ.
 فَبَی کّ رـاصت ْبی ؿیـهبثم تٕریّ يبَُؼ ثـیؼگی ْب ٔ کجٕػی ػاؿَؼ.
 فَبَی کّ مؤ رُیٍ یب َٕفاػ يـػِ ػاىتّ اَؼ.
 فَبَی کّ تاله ثـای عٕػکيی کـػِ اَؼ یب اكکبؿ عٕػکيی ػاؿَؼ.
 فَبَی کّ اف نضبظ ؿٔاَی ٔ كقیکی َبتٕاٌ ْنتُؼ.
 فَبَی کّ اربفِ َؼاؿَؼ ثب ىًب تُٓب ثبىُؼ ٔنی تٕمٔ ىْٕـ ،پؼؿ ،ثـاػؿاٌ یب ػیگـ ثنتگبٌ يـػ
َگٓؼاؿی يیيَٕؼ.
 فَبَی ثب ىکبیبت َنبیی يخم ايـاُ فْـٔی ٔ اَتبَبت يٓجهی.
چگًَْ تَ سًی کَ هْرد طْاطتفادٍ لزار گزفتَ کوک کٌين؟
 ثّ ػَجبل رـاصت رنًی يبَُؼ ثـیؼگی ْب ٔ کجٕػی ْب ثگـػیؼ.
 اگـ کبؿيُؼ ٍضی ْنتیؼ کّ ػؿ يٕؿػ ثـعٕؿػ ثب فَبٌ تضت عيَٕت ،آيٕفه ػیؼِ ایؼ اف مٕال ػؿ
يٕؿػ عيَٕت َتـمیؼ .ایٍ ثغيی اف کبؿ ىًب ثّ ػُٕاٌ یک کبؿيُؼ ٍضی امت کّ اف تزـثیبت یک فٌ
پـمبٌ کُیؼ .ثنیبؿی اف فَبٌ ثب يٕارّ ىؼٌ ثّ ایٍ مٕال اصنبك آؿايو يیکُُؼ فیـا اؿهت ػؿ يٕؿػ
يطـس کـػٌ ينئهّ عيَٕت تٕمٔ عٕػىبٌ عزبنت فػِ يیيَٕؼ یب يی تـمُؼ.
 أ ؿا ثّ یک کبؿکٍ ٍضی فٌ ؿارغ مبفیؼ .ىبیؼ اصنبك ؿاصتی ثیيتـی کُؼ.
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ثّ عبٓـایُکّ ٍضجت ػؿ يٕؿػ عيَٕت ثنیبؿ مغت امت ٔ فٌ يًکٍ امت عزبنت فػِ ىٕػ یب
ثتـمؼُْ ،گبو ٓـس ایٍ مٕاالت ثبیؼ ثب أ تُٓب ثبىیؼ .اگـ ىْٕـ یب ػیگـ اػْبی كبيیم ًَیغٕاُْؼ اتبم
ؿا تـک کُُؼ يیتٕاَیؼ ثگٕییؼ کّ يیغٕاْیؼ فٌ ؿا يؼبیُّ کُیؼ ٔ ثـای ایُکبؿ ثبیؼ عهٕت کُیؼ .اگـ فٌ
ًَیغٕاْؼ تُٓب ثبىؼ اف أ پـمبٌ کُیؼ کّ ثب چّ کنی اصنبك ؿاصتی يیکُؼ.
ثـای گـكتٍ آالػبت ػزهّ َکُیؼ.
اف کنی ٓـكؼاؿی َکُیؼ .هجم اف ایُکّ ػؿ يٕؿػ صم ييکم چیقی ثگٕییؼ عٕة گٕه کُیؼ.
ػؿ يٕؿػ تًَیى يـیِ ثـای يبَؼٌ یب رؼا ىؼٌ اف ىْٕـه ٔ ػؿمتی ٔ یب َبػؿمتی تًَیى ٔی
هْبٔت َکُیؼ.
ثـای "َزبت ػاػٌ" يـارؼّ کُُؼِ اف ّٔؼیت أ ػزهّ َکُیؼ.
عيى عٕػ ؿا َنجت ثّ کنی کّ عيَٕت ؿا اَزبو ػاػِ امت َيبٌ َؼْیؼ.

در ّضؼيت تضزاًی تا سًی کَ هْرد طْاطتفادٍ لزار گزفتَ اطت چَ تایذ کزد؟
 ثنیبؿی اف فَبٌ عٕػ ؿا مـفَو يیکُُؼ ٔ اصنبمبت يُلی ػؿ يٕؿػ عٕػ پیؼا يیکُُؼ .فٌ ؿا يطًیٍ
مبفیؼ کّ ينٕٔل عيَٕت َینت.
 اگـ فٌ اػـاُ اّطـاة ،اكنـػگی ،تـٔيبی ؿٔاَی یب  PTSDػاىتّ ثبىؼ ،ثّ تؼأی يُبمت َیبف
ػاؿػ .اگـ اكنـػگی ىؼیؼ ثبىؼ يًکٍ ثّ ػٔا َیبف ػاىتّ ثبىؼ ٔ ثبیؼ أ ؿا ثّ ػاکتـی کّ ثتٕاَؼ ػٔای ّؼ
اكنـػگی تزٕیق کُؼ ؿٔاٌ کُیؼ.
 اگـ عيَٕت ىؼیؼ امت ٔ اصنبك يیکُیؼ کّ فَؼگی فٌ ػؿ عطـ امت ،ثبیؼ ثّ أ ثگٕییؼ کّ ػؿ يٕؿػ
فَؼگی ٔی َگـاٌ ْنتیؼ ٔ ػؿ يٕؿػ ربْبی کّ ثـای أ يٌَٕ ْنتُؼ ٍضجت کُیؼ.
 اف أ ثغٕاْیؼ ثب کنبَی کّ ثّ آَٓب اػتًبػ ػاؿػ ٔ ٔاهؼب ً اف أ يـاهجت يیکُُؼ ٍضجت کُؼ ٔ ثـای آیُؼِ
پالَٓبی آيبػِ کُؼ.
 اگـ فٌ ييکالت صوٕهی ػاؿػ یب يیغٕاْؼ ثّ پٕنیل ىکبیت کُؼ ،أ ؿا ثّ يـارغ ؽیـثٔ ؿارغ مبفیؼ.
اگـ ثّ پٕنیل َبيّ ثُٕینیؼ ٔ ينئهّ ٍضی ٔی ؿا تيـیش کُیؼ ثّ يـارؼّ کُُؼِ کًک عٕثی کـػِ ایؼ
فیـا پٕنیل يًکٍ امت ثّ گلتّ ْبی فٌ تٕرّ فیبػی َکُؼ .ثـای ػؿیبكت تٍٕیّ ْبی صوٕهی ػؿ ثبؿِ
ّٔؼیت يٕرٕػ ٔ ایُکّ ػؿ آیُؼِ چگَّٕ اف عٕػ صًبیت يیتٕاَؼ ثّ يـارغ ؽیـثٔ ؿارغ مبفیؼ.
آنچه را زن گزارش داده است واضحا" ثبت کنید .ولی اینکه با این مدارک چه کار خواهد کرد به خودش
واگذار کنید.
 .Vگزٍّ ُای صوایتی ّ تذاّی گزّپی:
گـِٔ صًبیتی:
ْ ؼف یک گـِٔ صًبیتی ایٍ امت کّ ثّ يـػيی کّ اف مجت ييکالت عٕػ اصنبك اَقٔا يیکُُؼ ايکبَبت
ؽیم ؿا كـاْى مبفػ:
 ایٍ ييکالت ؿا ثب ػیگـاٌ ىـیک مبفَؼ.
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 اف یکؼیگـ یبػ ثگیـَؼ.
 اف ایٍ اصنبك کّ ثب ایٍ ييکم تُٓب َینتُؼ ثـعٕؿػاؿ ىَٕؼ.
 عملکرد گروه های حمایتی عمومی است یعنی برای شناسایی و تؽییر مشکالت شخصی تالش
نمیکند.
 از طریق افزایش آگاهی فردی و بین فردی ،افراد بیشتر قادر خواهند بود از مشکالت فردی اجتناب
و یا خودشان آن را حل کنند.
ًمغ رُثز گزٍّ:
 ؿْجـ گـِٔ ثیيتـ تنٓیم کُُؼِ امت تب یک ييبٔؿ.
 تنٓیم کُُؼِ اػْبی گـِٔ ؿا ؿاًُْبیی يیکُؼ تب ثّ ٕٓؿ ثبف ٔ ؿاصت ،تـمٓب ٔ اَتظبؿات عٕػ ؿا
اثـاف کُُؼ.
 تنٓیم کُُؼِ ثّ ٕٓؿ كؼبل مؼی يیکُؼ تب یک كْبی يٌَٕ ٔ هبثم پؾیـه ؿا ایزبػ کُؼ کّ ػؿ آٌ
ىـکت کُُؼگبٌ ثّ یکؼیگـ اػتًبػ يیکُُؼ.
ٔ هتی ىـکت کُُؼگبٌ اف يّٕٕػبت ثنیبؿ ىغَی عٕػ ٍضجت يیکُُؼ ٔ ؿكتبؿْبی رؼیؼی ؿا
آفيبیو يیکُُؼ اف آَٓب صًبیت يیکُؼ ٔ آَٓب ؿا تيٕین يیکُؼ.
 تب ربیی کّ يیتٕاَؼ تًبو اػْبی گـِٔ ؿا ػؿ ثضج ْب ٔ تؼبيالت گـِٔ ىـکت يیؼْؼ.
 اكٓبو ٔتلٓیى ينتویى ٔ ثبف ؿا تيٕین يیکُؼ ٔ ثیبٌ َظـات يتْبػ ؿا َیق تـؿیت يیکُؼ.
 هدؾ آن کاهش وابستگی به تسهیل کننده و افزایش مسوولیت پذیری اعضای گروه است.
 گـِٔ صًبیتی يؼًٕالً یک گـِٔ ثبف امت کّ ػیگـ اػْب يیتٕاَُؼ ثؼؼْب ثّ آٌ يهضن ىَٕؼ.
 ایٍ گـِٔ يؼًٕالً ْلتّ ٔاؿ ٔ ػؿ ٔهت يؼیٍ تيکیم يیيٕػ.
تؼأی گـْٔی:
 تؼأی گـْٔی ػهیوب ً يبَُؼ گـِٔ ْبی صًبیتی امت ٔنی یک هؼو رهٕتـ يیـٔػ.
ْ ؼف تؼأی گـْٔی ػجبؿتنت اف:
 کًک ثّ صم ييکالت ْیزبَی.
 تيٕین اَکيبف كـػی ىـکت کُُؼگبٌ.
 گـٔپ ْبی تؼأی گـْٔی ،گـٔپ ْبی ثنتّ اَؼ.
 ػیٍ ىـکت کُُؼگبٌ ثّ ٕٓؿ يؼًٕل ثـای  10-8ثبؿ ًْؼیگـ ؿا يیجیُُؼ.
 ایٍ گـِٔ ْب آؿبف ٔ اَزبو ٔاّش ٔ ؿٔىٍ ػاؿَؼ.
 ػؿ تؼأی گـْٔی يّٕٕػبت ثیيتـ ىغَی ْنتُؼ ٔ َیبف ثّ ؿافػاؿی ثیيتـ امت.
 ؿْجـاٌ گـِٔ ثبیؼ ييبٔؿاٌ ؿٔاَی ارتًبػی آيٕفه ػیؼِ ثبىُؼ.
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هشایای ػوْهی کار گزُّی:
 کبؿ گـْٔی ثـ تؼبيالت ثیٍ كـػی تًـکق يیکُؼ ،ثُبثـایٍ ثبالی تًبو ييکالت اؿتجبٓی ػؿ ایٍ گـِٔ
ثضج عٕاْؼ ىؼ.
 مبیـ ىـکت کُُؼگبٌ ؽؿیؼّ ىـیک مبعتٍ تزـثیبت فَؼگی عٕػ اىتـاک يیکُُؼ ٔ ػؿ ایزبػ ػیؼگبِ
ػیگـی َنجت ثّ ّٔؼیت یب ييکم کًک يیکُُؼ.
 ثـؿمی ينبیم ػؿ یک فيیُّ ارتًبػی ،ػهیوب" فَؼگی ٔاهؼی ؿا يُؼکل يیکُؼ فیـا اػْبی ػیگـ گـِٔ
يیتٕاَُؼ ثّ آٌ ػکل انؼًم َيبٌ ػُْؼ.
 کبؿ گـْٔی كـٍتی ؿا ثـای ييبْؼِ ٔ يُؼکل کـػٌ يٓبؿت ْبی ارتًبػی عٕػ ٔ ػیگـاٌ كـاْى
يیکُؼ.
 کبؿگـْٔی كـٍتی ؿا كـاْى يیکُؼ تب اف ىـکت كؼبل ٔ ْى اف ٓـین ييبْؼِ اف رهنّ مٕػ ثجـیى.
 کبؿ گـْٔی كـٍتی ؿا كـاْى يیکُؼ تب ػؿ يٕؿػ تيٕیو ْب ،ينبیم ٔ ييکالتی کّ ثـ فَؼگی ىغٌ
تبحیـ يیگؾاؿػ ،كیؼثک آَی ثؼْؼ ٔ یب ثگیـػ.
 اػْبی تؼأی گـْٔی ثٕمیهّ کبؿ ؿٔی يّٕٕػبت ىغَی ،ػؿ یک يضیٔ صًبیتی ٔ يضـيبَّ ينتلیؼ
يیيَٕؼ ٔ َیق ثّ ػیگـاٌ کًک يیيَٕؼ تب ثبالی ييکالت عٕػ کبؿ کُُؼ.
ٓ ـفانؼًم کبؿ گـْٔی:
 اػْبی گـِٔ يّٕٕػبت ىغَی ؿا ثب ػیگـاٌ ىـیک يینبفَؼْ .ـىـکت کُُؼِ يیتٕاَؼ ػؿ
يٕؿػ صٕاػحی کّ ػؿ ٓی ْلتّ گؾىتّ ثـایو اتلبم اكتبػِ امت ٍضجت کُؼ.
 ىـکت کُُؼِ يیتٕاَؼ اصنبمبت ٔ اكکبؿ عٕػ ؿا ػؿ يٕؿػ چیقْبی کّ ػؿ رهنّ هجهی اتلبم اكتبػِ
ثٕػ ،ىـیک مبفػ ٔ آَٓب ؿا ثب ينبیهی کّ تٕمٔ اػْبی ػیگـ يطـس ىؼِ ٔ یب ثب ٍضجت ْبی
ؿْجـ گـِٔ ؿثٔ ػْؼ.
 اىتـاک کُُؼگبٌ ػیگـ يیتٕاَُؼ ثّ ٍضجت ْبی ٔی ػکل انؼًم َيبٌ ػُْؼ ،كیؼثک ثؼُْؼ ،تيٕین
کُُؼ ،صًبیت کُُؼ ٔ یب اَتوبػ کُُؼ ٔ ثّ تؼویت گلتّ ْبی ٔی اكکبؿ ٔ اصنبمبت عٕػ ؿا ىـیک
مبفَؼ.
موضوعات مورد بحث توسط رهبر تعیین نمیشود بلکه موضوعاتی اند که اعضای گروه آن را ذکر
میکنند و در مورد آن نگران هستند.
هِارت ُای رُثز گزٍّ:
 ؿْجـ گـِٔ ثبیؼ يٓبؿت ْبی ييبثّ ثّ یک ييبٔؿ ؿٔاَی ارتًبػی ؿا ػاىتّ ثبىؼ.
 تٕرّ عبٍی ثبیؼ ثّ يٓبؿت ْبی گٕه ػْی كؼبل ػاػِ ىٕػ فیـا ييبٔؿ َیق ٍضجت ْب ؿا رؾة
يیکُؼ ٔ ثّ صـکبت رنًی ،تـییـات ٔاّش ػؿ تٌٕ آٔاف یب ثیبَٓب يتٕرّ يیجبىؼ ٔ پیبو ْبی امبمی
ؿا کّ ػؿ ػوت آٌ امت ػؿک يیکُؼ.
 يُؼکل کـػٌ ،ثبفگٕیی ٔ عالٍّ کـػٌ ثنیبؿ يٓى ْنتُؼ.
 ؿْجـ گـِٔ ثبیؼ يطًیٍ ىٕػ کّ ًّْ ػؿ گـِٔ صبّـ ْنتُؼ ،ثّ ثضج ْب تٕرّ ػاؿَؼ ٔ ثّ صـف
آَٓب گٕه ػاػِ ىؼِ امت ٔ ػؿک ىؼِ اَؼ.
 پیبو ْب ثبیؼ تٕمٔ ًّْ ػؿک ىٕػ.
57

 ثبیؼ ًّْ ٔهت ثبالی تًبو گـِٔ تٕرّ ىٕػ.
 ػالٔتب" ؿْجـ ثبیؼ هٕاَیٍ کبؿ گـْٔی ؿا ثؼاَؼ.
هزّری تز لْاًيي ػوْهی تزای رُثز گزٍّ ّ خْد گزٍّ:
 مؼی کُیؼ ثّ يٕهغ رهنّ ؿا ىـٔع ٔ عتى کُیؼ.
ٔ اّش مبفیؼ کّ آیب ایٍ یک تؼأی گـْٔی ثنتّ امت یب یک گـِٔ صًبیتی ثبف.
 يوـؿات اثتؼائی ؿا کّ ٔاّش ٔ ارجبؿی ثبىُؼًْ ،یيّ ػؿ آؿبف ّٔغ کُیؼ.
 ؿافػاؿی کبيم
ٍ بػم ثٕػٌ
 هْبٔت َکـػٌ
 يتٕرّ ثبىیؼ کّ ػؿ آؿبف ،کبؿ ؿا ثب یک ػٔؿ اف اصنبمبت کّ ػؿ آٌ ْـ کنی ثگٕیؼ کّ چّ اصنبمی
ػاؿػ آؿبف کُیؼ .ػؿ آعـ رهنّ ثبیؼ ػیٍ کبؿ ؿا تکـاؿ کُیؼ.
 يٕاظت ثبىیؼ کّ گـِٔ ثب ىُبمبیی ييکم یکی اف اػْبی گـِٔ ثّ اكنـػگی ػًٕيی ػچبؿ َيٕػ.
 مؼی کُیؼ رهنّ ؿا ثب عالٍّ مبفی اتلبهبت رـیبٌ رهنّ ،پبیبٌ ػْیؼ.
بهتر خواهد بود که ختم کار گروهی ذریعه یک پیام تشویق کننده از طرؾ یک شرکت کننده و یا از
طرؾ رهبر گروه هنگام خالصه سازی جلسه برای همه شرکت کنندگان صورت بگیرد.
 ىـکت کُُؼگبٌ ؿا تيٕین کُیؼ کّ َّ تُٓب ثب ىًب ثهکّ ثب یکؼیگـ َیق ٍضجت کُُؼ.
 رهنبت گـْٔی ؿا ثب گٕه ػاػٌ ٔ ييبْؼِ ػهین ىـکت کُُؼگبٌ ٔ تٕرّ ثّ فيبٌ ،مبفيبَؼْی کُیؼ.
 مؼی کُیؼ ْیًيّ ثّ "ایُزب ٔ صبال "ثـگـػیؼ.
 یؼُی ثپـمیؼ کّ:
 ايـٔف ایٍ صبػحّ چّ اؿتجبٓی ثب اػْبی گـِٔ ػاؿػ ،یب
 ػیگـاٌ چّ اؿتجبٓی ػؿ آٌ ثـای فَؼگی ايـٔفِ عٕػ يیجیُُؼ.
 چّ چیقی اف ایٍ يّٕٕع یبػ گـكتّ يیيٕػ.
 چگَّٕ یک ؿكتبؿ يتلبٔت ثـای چُیٍ ييکم ،ؿاِ صم ثٓتـی ؿا كـاْى يیکُؼ.
 مؼی کُیؼ فَؼگی ٔاهؼی اػْبی گـِٔ ؿا َیق يٕؿػ پیگیـی هـاؿ ػْیؼ.
 اکٌُٕ چّ چیقی ػؿ صبل رـیبٌ امت یب ْلتّ گؾىتّ چّ چیقی اتلبم اكتبػ؟
 آیب ىـکت کُُؼگبٌ ثؼؼ اف رهنّ گـْٔی يتٕرّ تبحیـات عبٍی ىؼِ اَؼ؟
راسداری:
ٕٓ ؿی کّ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ ثنیبؿ يٓى امت تنٓیم کُُؼِ گـِٔ یب ييبٔؿ ػؿ ْـ رهنّ ثّ ىـکت کُُؼگبٌ
گٕىقػ کُؼ کّ آَچّ ػؿ رهنّ گلتّ يیيٕػ ثبیؼ يضـيبَّ ثبهی ثًبَؼ.
 ؿافػاؿی يًکٍ امت ثب ثی تٕرٓی ٔ یب ىبیؼبت ثؼ اَؼیيبَّ اف ثیٍ ثـٔػ.
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 اگـ ؿافػاؿی تٕمٔ یکی اف اػْب ،عؼىّ ػاؿ ىٕػ ثبیؼ اػْبی گـِٔ ػؿ يٕؿػ آٌ ثضج کُُؼ کّ
آیب يیتٕاَُؼ ثب ایٍ ػْٕ اػايّ ػُْؼ یب َّ.
ٔ هتی اػْبی گـِٔ ػؿيٕؿػ گـِٔ ثب اػْبی كبيیم عٕػ ٍضجت يیکُُؼ ،كؤ ثبیؼ ثّ چیقْبی کّ ػؿ
گـِٔ یبػ گـكتّ اَؼ ٍضجت کُُؼ ٔ صن َؼاؿَؼ ينبیم عٍَٕی ػیگـاٌ ؿا ثب اػْبی كبيیم عٕػ ىـیک
مبفَؼ.
 اػْبی گـِٔ ثبیؼ يوـؿات ٔاّضی ػؿيٕؿػ ؿافػاؿی ّٔغ کُُؼًْ .چُیٍ ثبیؼ ػؿيٕؿػ ػٕاهت ثبنوِٕ
َوِ ػًؼی یب ؿیـػًؼی ایٍ يوـؿات ثب ًْؼیگـ ثّ تٕاكن ثـمُؼ.
چگًَْ رلظَ گزُّی را ػزّع کٌين:
 ػؿ ػٔؿ أل ْـ کل يیگٕیؼ کّ چّ اصنبمی ػاؿػ ٔ ػؿ نضظّ صبل ػؿ ؽُْو چّ يیگؾؿػ.
 يٓى امت ٔاّش مبفیؼ کّ ثبیؼ اصنبمبت عٕػ ؿا ػؿ ػٔ یب مّ رًهّ ثیبٌ کُُؼ.
 ؿْجـ گـِٔ اف ایٍ پیبو ْبی أنیّ يیتٕاَؼ یک يّٕٕع ؿا اَتغبة کُؼ ،یب آَچّ ؿا کّ ػؿ ثیٍ ثیيتـ اف
ػٔ ػْٕ ييتـک امت ٔ یب ثـای یکی اف اػْب فیبػ آفاؿ ػُْؼِ امت.
 ؿْجـ گـِٔ ثـای اَتغبة يّٕٕع ثضج ػؿ رهنّ َیبف ثّ تٕاكن ػیگـ اػْبی گـِٔ ػاؿػ.
 ىـکت کُُؼگبٌ يیتٕاَُؼ اف چیقْبیکّ ػؿ رهنّ هجم یبػ گـكتّ ٔ تٕاَنتّ اَؼ آَٓب ؿا تًـیٍ کُُؼٍ ،ضجت
کُُؼ.
ًْ چُیٍ يیتٕاَُؼ ػؿ يٕؿػ ييکالت ػؿ تطجین ؿكتبؿ یب َگـه ْبی یبػ گـكتّ ىؼِ ٍضجت کُُؼ.
 كـايٕه َکُیؼ تب ػؿ يٕؿػ يّٕٕػی کّ اف رهنّ گؾىتّ َبصم يبَؼِ ٔ یب ػؿ ؽٍْ ایيبٌ ثبهی يبَؼِ ثبىؼ،
پـمبٌ کُیؼ.
 رًالت فیـ ثـای ىـٔع يیتٕاَؼ يٕؿػ امتلبػِ هـاؿ گیـَؼ:
ْ ـ کؼاو اف ىًب ايـٔف چّ اصنبمی ػاؿیؼ؟
 ثیبیؼ كکـ کُیى کّ اف رهنّ هجم تب ايـٔف ػؿ فَؼگی ىًب چّ اتلبهبتی اكتبػِ امت؟ آیب چیق يًٓی
ٔرٕػ ػاؿػ کّ ثغٕاْیؼ ثب گـِٔ ىـیک مبفیؼ؟
 هجم اف ایُکّ ثّ ایٍ گـِٔ ثیبییؼ چی كکـ یب اصنبمی ػاىتیؼ؟
چگًَْ یک رلظَ گزُّی را ختن کٌين؟
 ؿْجـ گـِٔ يیتٕاَؼ ثـؿمی کُؼ کّ اىتـاک کُُؼگبٌ اف ایٍ رهنّ ثـای ّٔؼیت عٕػىبٌ چّ چیقْبی
یبػ گـكتّ اَؼ؟
 ایٍ يٓى امت کّ ثیٍ ييکالت ػیگـاٌ ٔ ييکم عٕػ اؿتجبٓ ثـهـاؿ کُیى.
 اىتـاک کُُؼِ گبٌ يیتٕاَُؼ ثّ یکؼیگـ ثغًَٕ ػؿ يٕؿػ پیيـكتٓبی کّ صبٍم کـػِ اَؼ كیؼثک ْبی
تيٕین کُُؼِ ثؼُْؼ.
 ثبالی يّٕٕػبت رهنبت ثؼؼی يیتٕاٌ ثضج ًَٕػ.
 ثبالی کبؿعبَگی ثـای رهنّ ثؼؼی يجبصخّ ىٕػ.
 ايـٔف چّ چیقی ىًب ؿا ثیيتـ تضت تبحیـ هـاؿ ػاػ ٔ چّ چیقی یبػ گـكتیؼ؟
 تب رهنّ ثؼؼی چّ تـییـاتی يیغٕاْیؼ ایزبػ کُیؼ؟
 اف ثیٍ چیقْبی کّ یبػ گـكتّ ایؼ ،چّ چیقْبی ؿا يیغٕاْیؼ تب رهنّ آیُؼِ ايتضبٌ کُیؼ؟
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 ثٕػٌ ػؿ ایٍ گـِٔ ايـٔف چگَّٕ ثٕػ؟
چگًَْ تا یک گزٍّ تَ طْر دّاهذار کار کٌين:
 ؿْجـ گـِٔ يٕاظت ثبىؼ کّ اػْبی گـِٔ َجبیؼ ييکالت ٔ ػامتبَٓبی ييبثّ ؿا ثؼٌٔ ػؿَظـ ػاىتٍ
ایُکّ تب کٌُٕ چّ چیقی ػؿ گـِٔ گلتّ ىؼِ ٔ آيٕعتّ ىؼِ امت ثیبٌ کُُؼ.
 اػْب ثبیؼ چگَٕگی ػاػٌ ٔ گـكتٍ كیؼثک اف یکؼیگـ ؿا تًـیٍ کُُؼ.
 گبْی أهبت ثؼْی تًـیٍ ْبی آؿايجغو ثـای تًبو اكـاػ گـِٔ يلیؼ امت .ثؼؼ اف آٌ ىًب يیتٕاَیؼ اف
ًّْ ثپـمیؼ کّ ػؿ رـیبٌ تًـیٍ چّ اصنبك ػاىتُؼ ٔ اف ایٍ تًـیٍ ػؿ کزب يیتٕاَُؼ امتلبػِ کُُؼ.
چگًَْ کار گزُّی را پایاى دُين:
 ؿْجـ گـِٔ ثبیؼ پیو اف پیو تبؿیظ آعـیٍ رهنّ گـْٔی ؿا اػالو کُؼ.
 يـٔؿ ثـ چیقْبی کّ یبػ گـكتّ ىؼِ ٔ ایُکّ ييبؿکت ػؿ ایٍ گـِٔ چّ كبیؼِ ْبی ػاىت ،يٓى امت.
 ػؿ ٍٕؿت ّـٔؿت ىـکت کُُؼگبٌ ؿا ؿارغ مبفیؼ.
 هِن :ىـکت کُُؼگبٌ ثبیؼ ثّ عبٓـ ثنپبؿَؼ کّ تـییـات ٔ ثٓجٕػی يًکٍ امت ثّ آْنتگی ٍٕؿت گیـػ
ٔ َیبف ثّ کبؿ يؼأو ػاؿػ .ثٕػٌ ػؿ گـِٔ ًَیتٕاَؼ ػكؼتب ً فَؼگی آَٓب ؿا ػگـگٌٕ مبفػْ .ـ ىـکت کُُؼِ
ثبیؼ ينٕٔنیت فَؼگی عٕػ ؿا ثّ ػٓؼِ گیـػ ٔ ىبیؼ ػؿ ایٍ گـِٔ ييبْؼِ کـػِ ٔ یبػ گـكتّ ثبىؼ کّ تبحیـ
گؾاىتٍ ثـ فَؼگی ٔ ثـ ػیگـاٌ ايکبٌ پؾیـ امت.
اعضای گروه را متیقن سازید که اگر نیاز به حمایت بیشتر دارند همیشه میتوانند دوباره به مرکز صحی
مراجعه کنند.
هزاصل اًکؼاف تذاّی گزُّی:
 یک گـِٔ يیتٕاَؼ يـاصم يغتهق اَکيبكی ؿا ٓی کُؼ.
 اؿهجب" ػؿ ىـٔع اكٓبو ٔ تلٓیى ػؿ ثیٍ اػْب يٓى ثّ َظـ ًَیـمؼ .اؿتجبٓبت َقػیک ػؿ ػاعم گـِٔ
ٔرٕػ َؼاؿػ .اصنبمبت ىغَی فیبػ هبثم ىُبمبیی َینت.
 اىتـاک کُُؼِ ْب اصنبمبت ٔ تزـیجیبت عٕػ ؿا ثّ صیج یک پؼیؼۀ کّ گؾىتّ امت ٔ كؼال" ثب آٌ
مـٔکبؿ َؼاؿَؼ ثیبٌ يیکُُؼ.
 ػؿ ایٍ يـصهّ اصنبمبت ٔ يلٕٓو ىغَی آَٓب تيـیش ػاػِ يیيٕػ ،ػؿ يٕؿػ آَٓب ٍضجت ٍٕؿت
يیگیـػ ٔ ثّ ػُٕاٌ اصنبمبت عٕػ يٍ ىُبمبیی يیيَٕؼ.
 اف اصنبمبت اَکبؿ ىؼِ ثب عجـ يیيَٕؼ ٔ ثّ آَٓب اربفِ ػاػِ يیيٕػ کّ ثّ مطش عٕػآگبِ ثیبیُؼ.
 تْبػْب ثیٍ تزـثّ ْبی ىغَی ٔ يلٕٓو آٌ ثـای ىغٌ ٔ يلٕٓو ؿمًی آٌ پؾیـكتّ ٔ ػیؼِ
عٕاُْؼ ىؼ.
 تْبػْبی کّ اف ایُٓب ثٕرٕػ يیآیؼ يٕؿػ ثضج هـاؿيیگیـَؼ.
 ىغٌ ایٍ عطـ ؿا يیپؾیـػ کّ ثب ػیگـاٌ ثـ امبك اصنبمبت عٕػ اؿتجبٓ ثـهـاؿ کُؼ.
 اىتـاک کُُؼِ ْب هبػؿ عٕاُْؼ ثٕػ کّ اصنبمبت عٕػ ؿا ػؿ نضظّ ای کّ ظبْـ يیيَٕؼ ،ثیبٌ کُُؼ.
اصنبمبت اَکبؿ ىؼِ ثّ مطش عٕػآگبِ يیآیُؼ ٔ پؾیـكتّ يیيَٕؼ.
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 .VIالذاهات تيؼتز:
 )1پیيگـی اف عٕػکيی:
ثنیبؿی اف يب ػؿ ثؼْی اف أهبت فَؼگی عٕػ چُیٍ اصنبك کـػِ ایى کّ ثّ اَؼافِ کبكی فَؼگی کـػِ ایى.
َقػ ثنیبؿی اف يـػو اكکبؿ عٕػکيی ثّ مـػت اف ثیٍ يیـٔػ ٔ اؿهت یک ػکل انؼًم ػؿ ثـاثـ صبػحّ
َبؿاصت کُُؼِ اعیـ يیجبىؼ .ايب َقػ ثؼْی ػیگـ ،اكکبؿ یب پالٌ ثـای عٕػکيی پبیؼاؿتـ امت ٔ ثب يـیْی
ْبی ؿٔاَی ٔ ييکالت ثنیبؿ مغت فَؼگی يتـاكن يیجبىؼ.
تالش برای خودکشی بخشی از خودآزاری است ولی تمام خودآزاری ها تالش برای خودکشی نیستند.





عٕػکيی :عبتًّ ػاػٌ ثّ فَؼگی عٕػ.
اهؼاو ثّ عٕػکيی :ؿكتبؿی کّ ثّ يُظٕؿ کيتٍ عٕػ اَزبو يیيٕػ ايب يُزـ ثّ يـگ ًَیيٕػ.
اكکبؿ عٕػکيی :اكکبؿی ػؿ يٕؿػ کيتٍ عٕػ.
عٕػآفاؿی ػًؼی :اَزبو ػاػٌ اػًبل اؽیت کُُؼِ ثبالی عٕػ ،ثَٕؿت ػًؼی کّ ثبػج ایزبػ ػؿػ ٔ
رـٔصبت يیيٕػ ثؼٌٔ ایُکّ هَؼ يـػٌ ػؿ ثیٍ ثبىؼ.

يـیْی ْبی ؿٔاَی فیـ ثب عٕػکيی يتـاكن يیجبىُؼ:
 افظزدگی :ایٍ يـیْی یکی اف ػهم اٍهی عٕػکيی امت .اكنـػگی ثبػج يیيٕػ کّ ىغٌ اصنبك
ؿًگیُی کُؼ ،ايیؼ ٔ ػالهّ عٕػ ؿا ثّ فَؼگی اف ػمت ثؼْؼ.
 الکِْل ّ طْهصزف هْاد ًؼَ آّر :اگـ چّ اىغبً انکٕٓل ٔ يٕاػ َيّ آٔؿ ؿا ثـای ایٍ يَـف
يیکُُؼ کّ اصنبك ثٓتـی ػاىتّ ثبىُؼ ٔنی ػؿ ٔاهغ يٕاػ َيّ آٔؿ ثبػج يیيٕػ اىغبً اصنبك ثؼتـی
ػاىتّ ثبىُؼ.
 هؼکالت صضی هشهي:
 اختالالت رّاًی ػذیذ :ػؿ اىغبٍی کّ ثّ مبیکٕف ٔ يبَیب يَبة ْنتُؼ َیق ایٍ عطـ ٔرٕػ ػاؿػ کّ
اف ٓـین عٕػکيی ثّ فَؼگی عٕػ پبیبٌ ػُْؼ.
ػالیم ػیگـ:
 فؼار ُای رّاًی ارتواػی يخم افػٔاد ارجبؿی ،كوـ ،ينبیم يـتجٔ ثب آثـٔ ٔ ىـو ،ػیؼ يُلی ػؿ يٕؿػ
آیُؼِ ،اف ػمت ػاػٌ ػقیقاٌ
ًکتَ هِن
اگر مراجعه کننده بسیار افسرده و ناامید به نظر برسد و یا به افکار یا قصد خودکشی اشاره کند ،باید
هوشیار باشید و به موضوع رسیدگی کنید.
بدترین اشتباه این است که به خاطر ترس از اینکه این موضوع بیش از حد حساس است در مورد
خودکشی صحبت نکنیم.
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ثـای ػؿیبكت ایُکّ ىغٌ هَؼ عٕػکيی ػاؿػ یب َّ ،مٕاالت ؽیم ؿا ينتویى ايب ثب يالیًت ثپـمیؼ:
 آیب كکـ يیکُیؼ کّ فَؼگی اؿفه فَؼگی کـػٌ ؿا َؼاؿػ؟
 آیب تـریش يیؼْیؼ کّ ثًیـیؼ؟
 آیب ثّ اف ثیٍ ثـػٌ عٕػ كکـ کـػِ ایؼ؟
 آیب تب کٌُٕ كکـ کـػِ ایؼ کّ چطٕؿ ایٍ کبؿ ؿا اَزبو ػْیؼ؟
 آیب تب کٌُٕ مؼی کـػِ ایؼ عٕػ ؿا ثکيیؼ یب پالَی ثـای کيتٍ عٕػ ػاىتّ ایؼ؟
 ػؿيٕؿػ تاله ْبی هجهی ثـای عٕػکيی پـمبٌ کُیؼ .تاله ْبی هجهی ثـای عٕػکيی ،عطـ عٕػکيی
ؿا ثیيتـ يیکُؼ.
تالع تزای خْدکؼی:
مٕاالت آتی ؿا ثبیؼ اف کنی کّ تاله ثـای عٕػکيی اَزبو ػاػِ پـمبٌ کُیى:
 چّ اتلبهی اكتبػ؟ آیب يیغٕامتیؼ ثّ فَؼگی عٕػ پبیبٌ ػْیؼ؟ چـا؟
 آیب هجالً ثـای ایٍ کبؿ پالٌ ػاىتیؼ؟
 چُؼ ٔهت پیو ایٍ ؿا پالٌ کـػِ ثٕػیؼ؟ آیب ػؿ يٕؿػ پالٌ عٕػ ثب کنی ْى ٍضجت کـػِ ثٕػیؼ؟
 تاله ْبی کّ ثب ػهت پالٌ ىؼِ ٔ اف ػیگـاٌ پُٓبٌ ىؼِ اَؼ ،رؼی تـ ْنتُؼ!
 كؼالً چّ اصنبمی ػاؿیؼ؟
 ثنیبؿی اف يـػو عٕىضبل ْنتُؼ کّ تاله آَٓب ثـای عٕػکيی يُزـ ثّ يـگ َيؼِ امت؟
َ قػ آَٓبی کّ اصنبك عٕثی اف فَؼِ يبَؼٌ َؼاؿَؼ ،اصتًبل ایُکّ ػٔثبؿِ ػمت ثّ عٕػکيی ثقَُؼ
فیبػ امت؟
 آیب اعیـاً اصنبك اكنـػگی يیکـػیؼ؟ آیب ػالهّ عٕػ ؿا ثّ فَؼگی افػمت ػاػِ ایؼ؟ (ایٍ مٕاالت ؿا
ثپـمیؼ تب اكنـػگی ؿا تيغیٌ ػْیؼ).
 ثـای اػايّ فَؼگی چّ ػالیهی ػاؿیؼ؟ ایٍ ؿٔه عٕثی ثـای يزجٕؿ کـػٌ ىغٌ ثـای كکـ کـػٌ ػؿ
يٕؿػ چیقْبی عٕة ػؿ فَؼگی امت .ثؼْی اف اىغبً آَوؼؿ اكنـػِ ْنتُؼ کّ ًَیتٕاَُؼ ْیچ َوطّ
يخجتی ػؿ فَؼگی عٕػ ثجیُُؼ .ایٍ يیتٕاَؼ َيبَّ ای اف يیقاٌ رؼی ثٕػٌ يـیْی ثبىؼ.
پیو ثیُی اصتًبل تاله ثـای عٕػکيی ػؿ آیُؼِ:
پیو ثیُی ایُکّ آیب ىغٌ ػٔثبؿِ هَؼ عٕػکيی ػاؿػ ،ػىٕاؿ امت .ػٕايهی کّ ثبیؼ ىًب ؿا ػؿ يٕؿػ عطـ
عٕػکيی ػٔثبؿِ َگـاٌ کُُؼ ػجبؿتُؼ اف:
 تاله رؼی ٔ پالٌ ىؼِ ثـای عٕػکيی کّ كـػ ایٍ کبؿ ؿا اف ػیگـاٌ يغلی کـػِ ٔ اف یک ؿٔه
عطـَبک ثـای عٕػکيی امتلبػِ کـػِ امت:
 اكکبؿ يؼأو عٕػکيی.
َ بايیؼی َنجت ثّ آیُؼِ
 ىٕاْؼی اف اكنـػگی ىؼیؼ
 ىٕاْؼی اف ييکالت ػىٕاؿ فَؼگی ٔ یب اف ػمت ػاػٌ ػقیقاٌ
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َؼاىتٍ صًبیت ارتًبػی
م ًٕيَـف انکٕٓل یب يـیْی ىؼیؼ كقیکی
تاله ْبی هجهی ثـای عٕػکيی
مٍ ثهُؼ ىغٌ

چگًَْ پيغ تزّین:
 )1اّليي الذام ایٍ امت کّ ٔهت ثؼمت آٔؿیى ٔ هـاؿػاػی ثب يـیِ ثجُؼیى کّ ػؿ ْ 4لتّ آیُؼِ (يؼتی کّ
ىًب ْـ ػٔ ثب ْى کبؿ يیکُیؼ) عٕػ ؿا َکيؼ ،مپل ىًب ثّ أ ثگٕییؼ کّ ىًب ثّ ًْـاِ أ کبؿ عٕاْیؼ
کـػ کّ چگَّٕ أ يیتٕاَؼ اصنبك ثٓتـی ػاىتّ ثبىؼ ٔ یب چگَّٕ اف ييکالتی کّ ثبػج ایزبػ اكکبؿ
عٕػکيی ىؼِ امت ،کبمتّ ىٕػ.
 )2تؼذ اس تْافك تز طز یک لزارداد يیتٕاَیؼ ثب يـارؼّ کُُؼِ یکزب رنتزٕ کُیؼ کّ أ کؼاو ثغيی اف عٕػ
ؿا يیغٕاْؼ ثکيؼ؟
 اف ایؼِ صبالت يغتهق ایگٕ امتلبػِ کُیؼ تب ثّ يـارؼّ کُُؼِ َيبٌ ػْیؼ کّ ثغو ْبی اف أ ْنتُؼ
کّ پالَٓبی ػاؿَؼ ٔ يیغٕاُْؼ فَؼِ ثًبَُؼ ،ىبیؼ ثغيٓبی اف ٔرٕػ يـارؼّ کُُؼِ ؿا پیؼا کُیؼ کّ
يیغٕاُْؼ كـفَؼاَيبٌ ؿا ثجیُُؼ یب يیغٕاُْؼ کّ ٓهٕع آكتبة ؿا ػؿ ٍجش ٔهت ثجیُُؼ.
 )3هؼکل اصلی ّ ػکایت ػوذٍ را ػٌاطائی کٌيذ ٔ يطبثن آٌ ىـٔع ثّ کبؿ کُیؼٔ ،نی يطًیٍ ىٕیؼ کّ
ىًب ًْیيّ ػؿ يٕؿػ پیيـكت اكکبؿ عٕػکيی أ يطهغ امتیؼ .ػؿ ٍٕؿت ّـٔؿت هـاؿػاػ ؿا تًؼیؼ
کُیؼ.
 )4هزارؼَ کٌٌذٍ را تَ داکتز رارغ طاسیذ تا درهْرد هزیضی رّاًی اصتوالی ارسیاتی ػْد.
 )5اگز اصظاص هيکٌيذ خطز آطية رطاًذى دّتارٍ ّرْد دارد ،اف پبیٕافْبیو ثغٕاْیؼ تب ٔهت عٕػ ؿا ثب
أ مپـی کُُؼ ٔ أ ؿا تُٓب َگؾاؿَؼ.
غزتالگزی خطز خْدکؼی:
 اگـ يـارؼّ کُُؼِ ػؿيٕؿػ اكکبؿ عٕػکيی تؾکـ يیؼْؼ ٔ یب ػؿ يؼـُ عطـ عٕػکيی هـاؿ ػاؿػ
ؿـثبنگـی فیـ ثبیؼ اَزبو ىٕػ.
 يـارؼّ کُُؼِ يیتٕاَؼ آٌ ؿا ػؿ اثتؼای رهنّ عبَّ پـی کُؼ.
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غزتالگزی خطز خْدکؼی
آیا در هاٍ گذػتَ
 C1كکـ يیکـػیؼ کّ اگـ يـػِ ثٕػیؼ آمٕػِ تـ يیجٕػیؼ ،یب آؿفٔ کـػِ ایؼ کّ ای کبه يـػِ ثٕػیؼ؟
ثهی ()1
عیـ
 C2عٕامتّ ایؼ ثّ عٕػتبٌ آمیت ثـمبَیؼ؟
ثهی ()2
عیـ
 C3ػؿ يٕؿػ عٕػکيی كکـ کـػِ ایؼ؟
ثهی ()6
عیـ
 C4پالٌ ثـای عٕػکيی ػاىتّ ایؼ؟
ثهی ()10
عیـ
 C5تاله ثـای عٕػکيی ػاىتّ ایؼ؟
ثهی ()10
عیـ
در طْل سًذگی
 C6آیب گبْی تاله ثـای عٕػکيی ػاىتّ ایؼ؟
ثهی ()4
عیـ
آیب ػؿ صؼاهم یکی اف مٕاالت ثبال رٕاة تلی ثٕػ؟
اگـ ثهی ،پل رًغ کم ًَـات ثـای رٕاثبت ؿا ثُٕینیؼ ()C1-C6
 ......ثهی ٔ مطش عطـ عٕػکيی ؿا ثب تٕرّ ثّ ػمتّ ثُؼی فیـ ييغٌ کُیؼ.
ًَـات  -ثهی..............
خطز فؼلی خْدکؼی
ًَ 5-1ـِ = پبییٍ
ًَ 9-6ـِ= يتٕمٔ
ًَ <10ـِ = ثبال
 )2ييکالت عٕاة:
مشکالت خواب میتواند مشکل در به خواب رفتن و یا ادامه دادن خواب باشد (به بیقراری نیز معروؾ
است) .عوامل مختلؾ میتوانند باعث بیخوابی و دیگر مشکالت خواب شوند مانند :استرس هیجانی،
صحت جسمی (امراض طبی ،قاعدگی ،حاملگی ،چاقی وؼیره) ،موضوعات مربوط به سبک زندگی
(حجم کار ،مسافرت ها) یا حتی محیط خواب شخص (سروصدا ،نور ،دما ،تخت خواب).
ػلل ػوذٍ تيخْاتی:
 امتـك ؿٔفاَّ :تيٕیو ػؿ يٕؿػ کبؿ ،يؼؿمّ ،ينبیم يبنیٍ ،ضت ٔ عبَٕاػِ يیتٕاَؼ ؽٍْ ؿا كؼبل
َگّ ػاىتّ ٔ ثبػج ىَٕؼ کّ ىغٌ َتٕاَؼ آؿايو ػاىتّ ثبىؼ.
 اّطـاة :اّطـاة ْبی ؿٔفاَّ ٔ َیق اعتالالت اّطـاثی يًکٍ امت ؿٔاٌ ؿا ثیو اف صؼ ثیؼاؿ
َگّ ػاؿػ کّ كـػ َتٕاَؼ ثّ عٕاة ؿٔػ.
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اكنـػگی :ىغَی کّ اكنـػِ امت يًکٍ امت پـعٕاثی ػاىتّ ٔ ْى ػؿ عٕاثیؼٌ ييکم ػاىتّ ثبىؼ.
ثؼْی اىغبً يًکٍ ام ت ػؿ اثتؼا ثّ عٕاة ؿَٔؼ ٔنی ٍجش فٔػ ثیؼاؿ ىَٕؼ ٔ َتٕاَُؼ ػٔثبؿِ ثّ
عٕاة ؿَٔؼ.
ايـاُ ٓجی :کّ ثبػج ػؿػ يیيَٕؼ يخم انتٓبة يلبٍم ،ييکالت ثطُی ٔؿیـِ
ثؼْی ػٔاْبی تزٕیق ىؼِ :يخم ّؼ اكنـػگی ْب ،ػٔاْبی ّؼ كيبؿ عٌٕ ٔ کٕؿتیکٕامتـٔییؼْب
يیتٕاَُؼ عٕاة ؿا يغتم کُُؼ.
امتلبػِ ٕٓالَی يؼت اف ػٔاْبی عٕاة آٔؿ.

چگًَْ هيتْاى خْاب خْب داػتَ تاػين:
 کهیؼ ػاىتٍ اصنبك تبفگی ثؼؼ اف عٕاة ،ػاىتٍ یک ىیِٕ يُظى عٕاة امت.
 اگـ هجم اف ایُکّ ٔاهؼب ً عنتّ ثبىیؼ ثّ ؿعتغٕاة ثـٔیؼ ٔ مپل فیبػ ثغٕاثیؼ ،ػؿ ُْگبو ٍجش يؼت
ثیيتـی ػؿ ؿعتغٕاة عٕاْیؼ يبَؼ کّ ثـ عٕاة ىت ثؼؼ تبحیـ عٕاْؼ ػاىت.
 ثُبثـایٍ يٓى امت کّ تونیى أهبت يُظى ثـای عٕاة ػاىتّ ثبىیؼ.
داػتي ػادت هؼوْل:
ُْ گبيی ثّ ؿعتغٕاة ثـٔیؼ کّ ٔاهؼب ً اصنبك عنتگی يیکُیؼ.
 ػؿ ؿعتغٕاة يطبنؼّ َکُیؼ یب تهٕیقیٌٕ َجیُیؼ .ایُٓب كؼبنیت ْبی ٔهت ثیؼاؿی ْنتُؼ.
 اگـ ػؿ ٓی  20ػهیوّ ثّ عٕاة َـكتیؼ اف ؿعتغٕاة ثـعیقیؼ ،عٕػ ؿا ؿاصت مبفیؼ ٔ یب یک کبؿ
تنکیٍ کُُؼِ اَزبو ػْیؼ ٔ ٔهتی کّ ثّ اَؼافِ کبكی اصنبك عنتگی کـػیؼ ػٔثبؿِ ثّ ؿعتغٕاة ثـٔیؼ.
 اگـ ثـای ػٔؿِ ْبی ٕٓالَی ثیؼاؿ يیًبَیؼ ،ایٍ پـٔمّ ؿا تکـاؿ کُیؼ.
 مؼی کُیؼ ْـ ؿٔف ٍجش ػؿ مبػت يؼیٍ ثیؼاؿ ىٕیؼ (مبػت ؿا کٕک کُیؼ) .ػٔثبؿِ َغٕاثیؼ.فیـا
ایُکبؿ ثبػج يیيٕػ ىت ثؼؼ ثّ ييکم ثّ عٕاة ثـٔیؼ .ىبیؼ َیبف ثبىؼ کّ ایٍ ثـَبيّ ؿا ثـای چُؼیٍ
ْلتّ تکـاؿ کُیؼ تب ثّ یک ىیِٕ يُظى ػمت یبثیؼ.
 ػؿ ٕٓل ؿٔف پیُکی َقَیؼٔ ،نی اگـ ٔاهؼب ً عنتّ ْنتیؼ یک عٕاة کٕتبِ ثؼؼ اف َبٌ چبىت يیتٕاَؼ يلیؼ
ثبىؼ.
کوک کٌٌذٍ ُای خْاب:
 ثّ يوؼيبت عٕاة عٕػ َگبِ کُیؼ .آیب تغت عٕاة ؿاصت امت؟ آیب صـاؿت ٔ َٕؿ اتبم يُبمت امت؟ آیب
ْٕای تبفِ کبكی ػؿ اتبم يٕرٕػ امت؟ اگـ ثّ ؿاصتی ثب ٍؼاْبی کٕچک ثیؼاؿ يیيٕیؼ اف گٕه ثُؼْب
يیتٕاَیؼ امتلبػِ کُیؼ.
 مؼی کُیؼ ُْگبو ػَـ ٔهتی ؿا ثـای يُؼکل کـػٌ ؿٔف عٕػ کُبؿ ثگؾاؿیؼ .ثّ ييکالتی کّ ػؿ ٕٓل
ؿٔف ػاىتیؼ كکـ کُیؼ ٔ هؼو ثؼؼی عٕػ ؿا ييغٌ کُیؼ .ػؿمت کـػٌ یک نینت کبؿی ػؿ ُْگبو ػَـ
يًکٍ امت کًک کُؼ تب ُْگبيی کّ ػؿ ؿعتغٕاة ْنتیؼ ؿٔی ييکالت عٕػ تًـکق َکُیؼ.
 مؼی کُیؼ ُْگبو ىت آؿايو ػاىتّ ثبىیؼ .اف اَزبو کبؿْب ٔ كؼبنیت ْبی پیچیؼِ ػؿ ىت عٕػػاؿی کُیؼ.
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اگـ يـق ثب تيٕیو ْبی ؿٔفاَّ ييـٕل امت ،گٕه ػاػٌ ثّ ؿاػیٕ ثـای چُؼ نضظّ يًکٍ امت ؽٍْ
ىًب ؿا اف ایٍ اكکبؿ ػٔؿ مبفػ.
اف تکُیک ْبی آؿايجغو هجم اف ثّ عٕاة ؿكتٍ امتلبػِ کُیؼ .آْنتّ ٔ ػًین َلل ثکيیؼ :تب چٓبؿ حبَیّ
ْٕا ؿا ػاعم کُیؼ ،چٓبؿ حبَیّ َگّ ػاؿیؼ ٔ ػؿ چٓبؿ حبَیّ ػیگـ ْٕا ؿا ثیـٌٔ کُیؼ .آگبْبَّ ػْالت ؿا
ثّ َٕثت ىظ ٔ منت ثنبفیؼ .اف اَگيت ىَت پبی ىـٔع کـػِ ٔ ًْیُطٕؿ ثبال ثیبییؼ.
یک گیالك ىیـ گـو يیتٕاَؼ ىًب ؿا ثـای عٕاة آيبػِ کُؼ.
اگـ اف نضبظ كقیکی اصنبك عنتگی يیکُیؼ ايب ؽٍْ ىًب پـ اف اكکبؿ يقاصى امت ،مؼی َکُیؼ کّ ثّ
عٕاة ثـٔیؼ ،ایٍ کبؿ ٍـكب" ىًب ؿا ثیيتـ يْطـة يینبفػ .ثّ ربی آٌ مؼی کُیؼ کّ چيًٓب ؿا ثبف
َگّ ػاؿیؼ ٔ ُْگبيی کّ ىـٔع ثّ ثنتّ ىؼٌ کـػَؼ ثّ عٕػ ثگٕییؼ کّ ثبیؼ يوبٔيت کُیؼْ .ـچّ ثیيتـ
مؼی کُیؼ کّ ثیؼاؿ ثًبَیؼ ثیيتـ عٕاة آنٕػِ يیيٕیؼ.
اكکبؿ َبعٕامتّ ؿا ثب تکـاؿ یک کهًّ آؿاو کُُؼِ ( يبَُؼ آؿاو )...،يتٕهق کُیؼ.
مؼی کُیؼ تب یک ٍضُّ یب یک يُظـِ فیجب ؿا کّ عٕىبیُؼ امت ػؿ َظـتبٌ ثیبؿیؼ.
اگـ َیًّ ىت ثیؼاؿ ىؼیؼ ،تًـیٍ ْبی يؼًٕل آؿايجغو عٕػ ؿا اَزبو ػْیؼ.

 )3ييکالت رُنی:
جنسیت یک جنبه مهم ارتباطات عاشقانه و صمیمی بین زوجین است .بنابرین رابطه جنسی آنقدر
خصوصی و شخصی است که به ندرت درمورد آن در جمع بحث میشود .بسیاری از مردم در مورد
رفتار جنسی نورمال و انواع و اسباب مشکالت جنسی معلومات ندارند.
تحقیقات نشان میدهد که مشکالت جنسی شایع است ( 43فیصد از زنان و  31فیصد از مردان درجاتی از
مشکالت را گزارش داده اند ).و بسیاری از مشکالت جنسی قابل تداوی هستند ،پس صحبت کردن در
مورد نگرانی های جنسی بسیار مهم است.
چّ چیقْبی ؿا ثبیؼ ػؿ ثبؿِ ييکالت رُنی ثؼاَیؼ:
 ييکالت رُنی ثیيتـ ثّ عبٓـ ؿٔاثٔ َبعٕىبیُؼ یب امتـك ٔ اَتظبؿات فیبػ اف یکؼیگـ ثٕرٕػ يی آیؼ،
ػالِٔ ثـایٍ يیتٕاَُؼ ثبػج ييکالت ثیيتـی ػؿ ؿٔاثٔ ىَٕؼ.
 تـریضب" ػؿ آعـ يیتٕاٌ ثب ْـ ػٔ ىـیک ػؿ ایٍ يٕؿػ ٍضجت کـػ.
 ثؼْی اف ييکالت رُنی ثب يـیْی ْبی رنًی (يخم يـُ ىکـ) اؿتجبٓ ػاؿػ .ؿكتبؿ ؿیـَٕؿيبل
رُنی اؿهت تٕمٔ يـیْی ْبی ؿٔاَی ایزبػ يیيَٕؼ.
 اكنـػگی ،اّطـاة ٔ مٕامتلبػِ اف انکٕٓل يیتٕاَُؼ ييکالت رُنی ؿا ایزبػ کُُؼ.
 ثنیبؿی اف ييکالت رُنی ػؿ َتیزّ ػؼو آگبْی ػؿ يٕؿػ ػًهکـػ رُنی ثٕرٕػ يیآیُؼ.
 مؼی کُیؼ ثّ فٔریٍ آيٕفه ػْیؼ؛ ثّ آَٓب ػؿ يٕؿػ ينبیم رُنی يؼهٕيبت ثؼْیؼ.
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 زنان و مردان افؽان اؼلب از مشکالت جنسی شکایت نمیکنند .در عوض شکایت اصلی آنها ممکن
است مشکالت جسمی باشد (خستگی).
 زوجین را مجبور نکنید در مورد موضوعات جنسی خود صحبت کنند .سعی کنید سواالت ساده
بپرسید ،از قبیل"روابط شما اخیراً چگونه بوده است"" ،در مورد همسر خود چه احساسی دارید"
 به خاطر داشته باشید :رازداری بسیار مهم است ،باید به خواست های مراجعه کنندۀ خود احترام
بگذارید .مخصوصا ً اگر نخواهد با همسر وی درمورد مشکالت جنسی وی صحبت کنید.
ييکالت رُنی ػؿ يـػاٌ:
ً اتْاًی رٌظی
 يـػ هبػؿ ثّ آيیقه رُنی َینت فیـا آنّ تُبمهی مغت ًَیيٕػ (اَتؼبؽ ًَیکُؼ) یب مغت ثبهی
ًَیًبَؼ.
 اًشال سّدرص
 ایٍ ٔهتی امت کّ يـػ ثنیبؿ مـیغ اَقال (عـٔد يُی) يیيٕػ ٔ فٔریٍ اف ػًم رُنی نؾت
ًَیجـَؼ.
ػٕايم ييکالت رُنی:
 (aييکالت كقیکی
 يـُ ىکـ ،يـیْی ْبی ههجی ٔػبئی (ؿگ ْبی عٌٕ) ،اعتالالت ػَجی ،ػؼو تٕافٌ ْٕؿيَٕی
 مٕامتلبػِ اف انکٕٓل ،فیـا انکٕٓل يیتٕاَؼ ػؿ يـػ َبتٕاَی رُنی ایزبػ کُؼ.
 کيیؼٌ مگـت يیتٕاَؼ ثـ رـیبٌ عٌٕ اؿگبَٓبی رُنی تبحیـ ثگؾاؿػ.
 ثؼْی اف ػٔاْب يخم ّؼ اكنـػگی ْب ٔ ػٔاْبی ّؼ كيبؿ عٌٕ ثبال.
 )bػهم ؿٔاَيُبعتی
 تيٕیو ػؿيٕؿػ ؿاثطّ رُنی :يؼًٕالً ٔهتی کّ يـػ ثـای أنیٍ ثبؿ ثب ىغٌ عبً ؿاثطّ ثـهـاؿ
يیکُؼ.
 تيٕیو ػؿ يٕؿػ ایُکّ ػؿ رـیبٌ ؿاثطّ تب چّ اَؼافِ يیتٕاَؼ عٕة ٔ هُبػت ثغو کبؿ کُؼ.
 پل يُظـ يویؼ ػیُی ثبػج يیيٕػ يـػ ؿاثطّ رُنی ؿا گُبِ ثؼاَؼ.
 ػؿک ؿهٔ ػؿيٕؿػ اَؼافِ آنّ تُبمهی ٔ َقػیکی ثب فٌ ػؿ ػٔؿاٌ ػبػت يبْبَّ.
 اكنـػگی ٔ عنتگی ،ػؿ ایٍ صبنت نؾت ثـػٌ اف ؿاثطّ رُنی ايکبٌ پؾیـ َینت.
 كيبؿْبی کبؿی.
 اف ػمت ػاػٌ ػالهّ ثّ اَزبو ؿاثطّ رُنی ،يخال" اگـ يـػ ىـیک عٕػ ؿا رؾاة َؼاَؼ.
 ييکالت اؿتجبٓی ثیٍ فٔریٍ.
 اصنبك كيبؿ ػؿ يٕؿػ ایُکّ ایٍ کبؿ ؿا عٕة اَزبو ػْؼ.
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به عنوان مشاور باید به اضطراب ،ترس یا گناه که ممکن است بر عملکرد جنسی تاثیر داشته باشند
رسیدگی کنید.
ييکالت رُنی ػؿ فَبٌ:
 ػؿػ ُْگبو آيیقه رُنی
 يًکٍ امت ٔهتی اتلبم ثیبكتؼ کّ يٓجم يـٕٓة َجبىؼ یب يـػ مؼی کُؼ هجم اف ایُکّ فٌ آيبػِ ثبىؼ
َقػیکی ًَبیؼ ٔ یب فٌ يزجٕؿ ثّ ؿاثطّ رُنی گـػػ.
 اف ػمت ػاػٌ ػالهّ ثّ ؿاثطّ رُنی.
ػهم ایٍ ييکالت:
 )aييکالت رنًی
 اَتبَبت ٓـم تُبمهی فٌ
 )bػهم ؿٔاَيُبعتی ٔ ارتًبػی
 تُو ٔ تـك ػؿ يٕؿػ ػاىتٍ ؿاثطّ رُنی
َ ؼاىتٍ کُتـٔل ثبالی تًَیى گیـی ثـای ثـهـاؿ کـػٌ ؿاثطّ رُنی
 ػؿ ربيؼّ اكـبَی اؿهت فَبٌ ثّ اَؼافِ ىْٕـاَيبٌ کُتـٔل فیبػی ثـ رنى ٔ فَؼگی رُنی عٕػ
َؼاؿَؼ.
 يًکٍ امت هبػؿ َجبىؼ تب ؿاثطّ رُنی ٔ فيبٌ آٌ ؿا اَتغبة کُؼ .يًکٍ يزجٕؿ ثبىؼ ْـ ٔهت کّ
ىْٕـ عٕامت ،ؿاثطّ رُنی ثـهـاؿ کُؼ.
 مٕامتلبػِ رُنی ػؿ فيبٌ ٓلٕنیت ٔ یب تزـثیبت َبعٕىبیُؼ ٔ ػؿػَبک رُنی ،نؾت ثـػٌ اف ؿاثطّ
رُنی ؿا ػىٕاؿ يیکُؼ.
ُوزٌض گزایی:
ًْ زُل گـایی یؼُی ؿاثطّ رُنی يـػ ثب يـػ یب فٌ ثب فٌ.
 ػیؼگبِ ْبی يغتهلی ػؿ يٕؿػ ایٍ َٕع ؿكتبؿ رُنی ٔرٕػ ػاؿػ ٔ ػؿ ثنیبؿی اف ربْب ایٍ کبؿ ييکم
ؿٔاَی ٔ یب رـو ثّ صنبة يیبیؼ.
 ثنیبؿ يٓى امت کّ ثب ؿاثطّ ًْزُل گـایبَّ يبَُؼ ؿاثطّ ثیٍ فٌ ٔ يـػ ثـعٕؿػ کُیؼ فیـا ًْزُل
گـایی ييکم ٍضت ؿٔاَی َینت.
ًْ بَطٕؿ کّ ػؿ ؿاثطّ رُنی يـػ ٔ فٌ ييکالتی يًکٍ امت ثٕرٕػ آیؼ ،ػؿ ؿٔاثٔ ًْزُل گـایی ْى
يًکٍ امت ييکالت ثٕرٕػ آیؼ.
 به خاطر اینکه افرادی که به همجنسان خود عالقه مند هستند ممکن است مورد آزار و اذیت واقع
شوند بعضی از آنها ممکن است از تنهایی ،گناه ،ترس و ؼمگینی رنج ببرند.
 اگر به این وضعیت حساس باشید و به تشویش های آنها اهمیت بدهید ،آنها فضای اعتماد را تجربه
خواهند کرد و شما اجازه خواهید یافت به آنها کمک کنید.
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چگَّٕ ثب ييکالت رُنی ثـعٕؿػ کُیى:
هْاظة تاػيذ:
 اثتؼا ثب يـارؼّ کُُؼِ ثَٕؿت اَلـاػی يَبصجّ کُیؼ .اگـ يٕاكن ثبىؼ اف ًْنـ ٔی َیق ػػٕت کُیؼ تب
ػؿ يَبصجّ ىـکت کُؼ.
 ثّ يـارؼّ کُُؼِ ٔهت ثؼْیؼ کّ ثّ ىًب اػتًبػ کُؼ ٔ ثب ىًب اؿتجبٓ ثـهـاؿ کُؼ فیـا ٍضجت کـػٌ ػؿ
يٕؿػ ؿاثطّ رُنی آمبٌ َینت.
 ػزهّ َکُیؼ ،ثّ يـارؼّ کُُؼۀ عٕػ ٔهت ثؼْیؼ.
طْاالت اصتوالی تزای پزطيذى اس ػخصی کَ هؼکل رٌظی دارد:
 ييکم چی امت؟ ييکم اف چی ٔهت ىـٔع ىؼ؟ ثـای صم ایٍ ييکم تب کٌُٕ چّ کبؿی اَزبو ػاػِ ایؼ؟
 ثّ يٍ ػؿ يٕؿػ ؿاثطّ تبٌ ثگٕییؼ .چّ يؼت يیيٕػ کّ ىًب ٔ ًْنـتبٌ ًْؼیگـ ؿا يیيُبمیؼ؟ چوؼؿ
ًْؼیگـ ؿا ػٔمت ػاؿیؼ؟ آیب هجالً اف ػاىتٍ ؿاثطّ رُنی ثب ْى نؾت ثـػِ ایؼ؟ اف اَزبو چّ کبؿْبی نؾت
يیجـیؼ؟
 كْبی اػتًبػ ؿا ثٕرٕػ آٔؿیؼ تب يـارؼّ کُُؼِ ثـای ٍضجت کـػٌ ػؿ يٕؿػ رُنیت اصنبك
ؿاصتی کُؼ.
 آیب اعیـاً اصنبك تُو یب تيٕیو کـػِ ایؼ؟ آیب اصنبك کـػِ ایؼ کّ ػالهّ ثّ فَؼگی ؿٔفيـِ ؿا اف ػمت
ػاػِ ایؼ؟
 اؿفیبثی کُیؼ اگـ ييکم اكنـػگی یب اّطـاة ػاؿػ؟
 آیب کؼاو اَتبَبت ٓـم تُبمهی ؿا ػاىتّ ایؼ ؟
 مٕاالت ثیيتـ اف يـػ:
 آیب اف يـُ ىکـ ،كيبؿ عٌٕ ثبال یب کؼاو ييکم ٓجی ػیگـ ؿَذ يیجـیؼ؟
 آیب ػٔای عبٍی يَـف يیکُیؼ یب انکٕٓل يیُٕىیؼ ٔ یب مگـت يیکيیؼ؟
 آیب اَتؼبؽ ٍجضبَّ ػاؿیؼ؟
(ثّ ٕٓؿ يؼًٕل اگـ يـػ ْیچ مغتی آنّ تُبمهی َؼاىتّ ثبىؼ ثبیؼ ثّ یک ػهت ٓجی ثـای َبتٕاَی رُنی
ييکٕک ىٕیؼ).
 مٕاالت ثیيتـ اف فٌ
 کُتـٔل ىًب ؿٔی ػاىتٍ ؿاثطّ رُنی چوؼؿ امت؟
 آیب ىْٕـتبٌ ىًب ؿا ثّ ػاىتٍ ؿاثطّ رُنی يزجٕؿ يیکُؼ؟
اگز کظی ًاتْاًی رٌظی دارد چَ کاری تایذ کزد؟
 ثبیؼ ثـای يـارؼّ کُُؼِ تيـیش کُیؼ کّ ایٍ ييکم ىبیغ امت ٔ يؼًٕالً ثـای يؼت کًی ػٔاو يیکُؼ.
 هجم اف ػاىتٍ ؿاثطّ رُنی مگـت یب انکٕٓل يَـف َکُیؼ.
 ػالیم اصتًبنی تُو یب تيٕیو يـػ ؿا يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ ػْیؼ ٔ اؿتجبٓ ثیٍ ایٍ ْیزبَبت ٔ َبتٕاَی
رُنی ؿا تيـیش کُیؼ.

69

اگز کظی اس اًشال سّدرص رًذ هيثزد چَ کار تایذ کزد؟
 تيـیش کُیؼ کّ ایٍ یک ييکم ىبیغ امت ٔ اکخـاً ثّ عبٓـ تُو ثٕرٕػ يیآیؼ.
 اَقال ؿا يیتٕاٌ ثب تکُیک كيبؿ ػاػٌ هْیت ثب اَگيتبٌ ( )squeezeثّ تبعیـ اَؼاعت یب تکُیک تٕهق
ٔ ىـٔع () stop–start
 اف يـػ عٕامتّ يیيٕػ ُْگبو ىـٔع اَقال صـکبت رُنی ؿا يتٕهق کُؼ.
اگز سًی در صيي ًشدیکی درد دارد چَ کار تایذ کزد؟
 ثبیؼ تيـیش کُیؼ کّ ایٍ ييکم ىبیغ امت ٔ اؿهت ثّ عبٓـ تُو ثٕرٕػ يیآیؼ یب ایُکّ أ ثّ اَؼافِ کبكی
اف نضبظ رُنی تضـیک َيؼِ امت.
 اگـ عبَى يٕاكن امت ثّ يـػ ييٕؿِ ػْیؼ ٔ ثـای ٔی ّـٔؿت ایُـا تيـیش کُیؼ کّ ثبیؼ فٌ ثّ اَؼافِ
کبكی تضـیک ىٕػ تب اف نضبظ رُنی ْیزبَی ىٕػ ٔ يٓجم ٔی تـ ىٕػّ .ـٔؿت ْـ ػٔ ٓـف ؿا ػؿ
ٔهت اؿتجبٓ رُنی ثّ يـػ تيـیش کُیؼ.
َ قػ عبَى اصتًبل مٕامتلبػِ رُنی ؿا ػؿ گؾ ىتّ ثـؿمی کُیؼ.
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اصْل هفيذ هؼاّرٍ
 .1ثـتزـثّ يـارؼّ کُُؼِ گبٌ تًـکق کُیؼ ٔ ًْـاِ ثب ييکالت يـارؼّ کُُؼِ اف یک يّٕٕع ثّ يّٕٕع
ػیگـ َپـیؼ.
 يخال" ثّ ييکالت ٔ َظـات اػْبی عبَٕاػِ
 .2فیبػ ٍضجت َکُیؼ ٔ فیبػ تّٕیش َؼْیؼ.
 ػاَو ىًب امبك اػًبل ىًب ْنتُؼَ .جبیؼ ػاَو عٕػ ؿا ثّ ؿط يـارؼّ کُُؼِ ثکيیؼ.
 .3ػؿ کبؿ عٕػ ٔاّش ثبىیؼ ٔ تب ربیی کّ ّـٔؿت امت ثّ ىیِٕ تيٕیوی ػؿ يٕؿػ چیقی کّ یک ييبٔؿ
کـػِ يیتٕاَؼ ٔ یب ًَیتٕاَؼ ؿا ثّ يـارؼّ کُُؼِ ٔاّش ٔ ؿٔىٍ مبفیؼ.
 .4مؼی کُیؼ يًٓتـیٍ صوبین ثیٕگـاكی يـارؼّ کُُؼِ ؿا پیؼا کُیؼ.
 تزـثیبت کهیؼی ٔی کؼاو ْب اَؼ.
ًْ .5یيّ ثّ عبٓـ ػاىتّ ثبىیؼ کّ ىًب ًَیتٕاَیؼ ييکالت يـارؼّ کُُؼِ ؿا صم کُیؼ .آَٓب ينٕٔل فَؼگی
عٕػ ْنتُؼ ٔ ثب تًَیى ْبی کّ يیگیـَؼ ٔ اػًبنی کّ اَزبو يیؼُْؼ فَؼگی عٕاُْؼ کـػ.
 يیتٕاَیؼ ثب ؿٔىٓبی يغتهق يبَُؼ آفيبیو کـػٌَ ،وو ثبفی کـػٌ ٔ ،ثـؿمی ًَٕػٌ ػٕاهت کبؿ
تٕمٔ تَٕؿات ،ثٓتـیٍ ؿاِ مبفه ًَٕػٌ ثب ّٔؼیت ؿا ػؿیبثیؼ.
 اگـ عٕامت يـارؼّ کُُؼِ ؿا کّ ثبیؼ ييکالت أ ؿا صم کُیؼ ثپؾیـیؼ ،ثّ یک ييکم ثقؿگ عٕػ
ؿا ػچبؿ يینبفیؼ فیـا تٕهؼبت ؿیـٔاهؼی ٔرٕػ عٕاُْؼ ػاىت ،یب ثؼؼْب ىًب ثّ عبٓـ َـمیؼٌ ثّ
َتبیذ يٕؿػ اَتظبؿ ياليت يیيٕیؼ.
 .6ييکم ٔرٕػ عٕاْؼ ػاىت اگـ كؤ ثّ چیقْبی کّ يـارؼّ کُُؼِ يیگٕیؼ ػکل انؼًم َيبٌ ػْیؼ.
 يٓى ایٍ امت کّ ػؿ ػؿٌٔ عٕػ ػیؼگبْی ؿا کّ ىبيم مینتى اؿفىی ىًبمت ثضیج امبك کبؿ تبٌ
ػاىتّ ثبىیؼ .ایٍ ثؼیٍ يؼُی َینت کّ ایٍ اؿفىٓب ؿا ثبالی يـارؼّ کُُؼِ تطجین کُیؼ ،ایُٓب يًکٍ
امت ثـ ّؼ ْى ثّ َظـ ثـمُؼ .ثضیج ييبٔؿ ایٍ يٓى امت تب ثیٍ اؿفه ْب ٔ ييکالت عٕػ ٔ
يـارؼّ کُُؼِ تلبٔت هبیم ىٕیى.
 ػؿ ثـاثـ َوِ صوٕم ثيـ ٔ اػًبل رُبیی يّٕؼگیـی عبً ػاىتّ ثبىیؼ.
 مبفيبَؼْی ٔ ؿاًُْبیی عبً اف ٓـف ىًب ثـای يـارؼّ کُُؼِ ّـٔؿی امت.
ًْ .7ـاِ ثب يـارؼّ کُُؼِ کنی ؿا ػؿ عبَٕاػِ ٔی پیؼا کُیؼ کّ ثّ أ اػتًبػ ػاؿػ ٔ ػؿ ػاعم عبَٕاػِ ثّ
يـارؼّ کُُؼِ کًک کـػِ يیتٕاَؼ.
 ثب اَزبو ایُکبؿ مینتى عٕػیبؿی عبَٕاػِ ؿا توٕیت يیکُیى.
 .8ایٍ يٓى امت کّ ثّ يـػو کًک کُیى تب ثلًُٓؼ کّ تٕاَبیی آَٓب ثیيتـ اف آٌ امت کّ كکـ يیکُُؼ.
 .9ينیـ چیقْبی ؿا کّ َقػ يـارؼّ کُُؼِ پؼیؼاؿ يیيٕػ ،تؼویت کُیؼ.
 .10يٕاظت ثبىیؼ رنتزٕ کُیؼ کّ ٔاهؼب ً چّ اتلبهی اكتبػِ امت ٔ اف هْبٔت فٔػُْگبو ثپـْیقیؼ.
 فَی يیآیؼ کّ تٕمٔ ىْٕـ عٕػ نت ٔ کٕة ىؼِ امت ٔ ييبٔؿ ثؼٌٔ ػاَنتٍ صوبین ٔ ىـایٔ
فَؼگی فٌ يیگٕیؼ کّ ثیيتـ يطیغ ثبىؼ.
 .11مؼی َکُیؼ ثیو اف صؼ ػؿ ػامتبٌ ؿـم ىٕیؼ.
 مؼی کُیؼ ينبیم/ييکالت پيت ػامتبٌ ؿا ثیبثیؼ.
 .12ػؿ رهنّ ييبٔؿِ ثبیؼ پیيـكت ْیزبَی صبٍم ىٕػ.
 يـارؼّ کُُؼِ ثبصبنت ثٓتـَنجت ثّ ٔهتی کّ آيؼِ ثٕػ ثبیؼ اتبم ؿا تـک کُؼ.
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کار کزدى در تين
 .1اؿتجبٓ ثیٍ چُؼیٍ ينهک ):(Interdisciplinary
 مینتى عؼيبت ٍضی ػؿ اكـبَنتبٌ ( (BPHSايکبٌ کبؿ کـػٌ ػؿ یک تیى ؿا کّ افَظـ ينهکی
ىجبْت ػاؿَؼ اؿائّ يیکُؼ .ایٍ تیى يتيکم اف کبؿکُبٌ ٍضی ثینٕاػ ،هبثهّ ْبَ ،ـمٓب ،ػاکتـاٌ ٔ
ييبٔؿاٌ ؿٔاَی ارتًبػی امت.
ْ ـ گـِٔ ٔظبیق عبً عٕػ ؿا ػاؿَؼ ٔ ًْکبؿی ًْبُْگ ىؼِ ثیٍ ایٍ گـِٔ ْب تٕاَبیی آٌ ؿا ػاؿػ تب
ػؿ تؼأی يـیْبٌ يٕكن ثبىُؼ.
ْ ـ گـِٔ ثبیؼ اف ػاَو ٔ يٓبؿتٓبی کّ تٕمٔ گـِٔ ْبی ػیگـ اؿائّ يیيٕػ امتلبػِ کُؼ.
 ييبٔؿ ؿٔاَی کّ اف ٍضت رنًی يـیِ عٕػ يطًیٍ َینت ثبیؼ اف ػاکتـ عٕاْبٌ ييٕؿِ ىٕػ.
هشایای رّع Interdisciplinary





ثـای يـیْبٌ
اكقایو ًْبُْگی عؼيبت ٔ يـاهجتٓب ؿا ثٓجٕػ
يیجغيؼ .يغٍَٕب ً اگـ ييکم ٔ پیچیؼِ ثبىؼ.
ثب يؼؿى ًَٕػٌ يـاهجتٓب ،ثـای يضؼٔػِ ٔمیؼی اف
ييکالت ،ػهم ييکم ؿاصتتـ ىُبمبیی يیيٕػ.
اف ٔهت ثّ ٕٓؿ يٕحـتـ امتلبػِ يیيٕػ.
ثبػج يیيٕػ يـیِ ثّ مینتى ثیيتـ اػتًبػ کُؼ
فیـا ثّ تزـثیبت يـیِ اًْیت ػاػِ يی ىٕػ.







ثـای کبؿيُؼاٌ
ؿّبیتًُؼی کبؿيُؼ ينهکی ؿا اكقایو يیؼْؼ.
کبؿيُؼاٌ ؿا هبػؿ يینبفػ تب يٓبؿتٓبی رؼیؼ ؿا
یبػ ثگیـَؼ.
کبؿيُؼاٌ ؿا تيٕین يیکُؼ تب ؿاِ ْبی صم عالهبَّ
ٔ َٕآٔؿاَّ پیؼا کُُؼ.
يُبثغ ٔ تنٓیالت ؿا اكقایو يیؼْؼ.
ایٍ ايکبٌ ؿا يیؼْؼ کّ پیو اف پیو ،اىتجبْبت
ؿا تَضیش کُیى ٔ ؿَٔؼ کبؿ ؿا ثٓجٕػ ثغيیى.

ٔ .2یژگی ْبی یک تیى:
ّیژگی ُای یک تين:
ػؿ یک تیى ىًب ٔظبیق ييب ثٓی ػاؿیؼ يخم ًْبُْگ کـػٌ ،اؿتجبٓ ثـهـاؿ کـػٌ ثب یکؼیگـ ،ينٕٔنیت
ْبی ييتـک ٔ ًْکبؿی کـػٌ.
 )1ثـای ًْبُْگ کـػٌ کبؿْب ثبیؼ َوو ْب ٔ ينٕٔنیت ْبی ػیگـ اكـاػ تیى ؿا یبػ ثگیـیؼ تب تیى ثّ ٕٓؿ
يٕحـ ػًم ًَٕػِ ثتٕاَؼ.
 ثُبثـایٍ مؼی کُیؼ ثب َوو ْب ،ػًهکـػ ٔ يٓبؿت ْبی گـِٔ ْبی يتلبٔت آىُب ىٕیؼ.
 افآَزبییکّ تًـکق تیى ثبیؼ ثبالی َیبفْبی يـیِ ثبىؼ ،ایٍ يٓى امت تب يٓبؿت ْب ٔ ػاَو تًبو
اػْبی تیى ؿا یکزب کُیى.
 )2ثبیؼ ارتثاط هذاّم ثیٍ اػْبی تیى ٔ ًْچُبٌ ثب يـیْبٌ ٔ كبيیم آَٓب يٕرٕػ ثبىؼ تب يطًیٍ ىٕیى ثّ
ًّْ رُجّ ْبی َیبفْبی يـیْبٌ ؿمیؼگی ٔ تٕرّ ىؼِ امت.
 اؿتجبٓ كـآیُؼ اَتوبل ٔ ػؿک آالػبت ٔ َظـات امت .ثّ ایٍ تـتیت تیى یک ػؿک ييتـک اف
َیبفْبی يـارؼّ کُُؼِ ثؼمت عٕاْؼ آٔؿػ.
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 ثُبثـایٍ تیى ثـای تؼأی يـیْبٌ ثبیؼ ثّ ٕٓؿ يُظى ثّ يُظٕؿ ثضج ٔ کًک ثّ یکؼیگـ رهنبتی
ػاىتّ ثبىُؼ.
 اؿفه ارتًبػی اؿتجب ٓ ؿٔیبؿٔی َجبیؼ َبػیؼِ گـكتّ ىٕػ فیـا اػتًبػ ،اصتـاوْٕ ،یت تیى ٔ آىُبیی
ثب ؿٔه کبؿ یکؼیگـ ًّْ ،ػؿ ایُزب ثٕرٕػ يیآیُؼ.
 اػْبی کّ ثّ تُٓبیی فیبػکبؿ يیکُُؼ ايب اؿتجبٓ عٕػ ؿا ثب کبؿ ػیگـاٌ اف ػمت يیؼُْؼ يیتٕاَُؼ
يٕحـیت تًبو تیى ؿا کبْو ػُْؼ.
 )3چگَٕگی تونیى هظّْليت ْبی کبؿی ثبیؼ کبيالً ٔاّش ثبىؼ.
 ػاَنتٍ ایُکّ چّ کنی ينٕٔل اَزبو چّ کبؿی امت یک كْب کبؿی ؿٔىٍ ؿا ایزبػ يیکُؼ ٔ ْـ
ػْٕ تیى ؿا هبػؿ ٔ يکهق يینبفػ تب کبؿ عٕیو ؿا ثّ ػهت اَزبو ػْؼ.
ُ )4وکاری تيي اػضای تين ٔهتی ثیيتـ يیيٕػ کّ اػْب آٌ اؿفىٓب ٔ ػیؼگبِ ْبی عٕػ ؿا ىـیک مبفَؼ
ٔ یبػ ثگیـَؼ کّ چگَّٕ ثّ عٕثی ثب ْى کبؿ کُُؼ .ایٍ يٓى امت کّ اػْبی تیى ثؼاَُؼ ْـگبِ تٕپ ؿا ثّ
اػْبی ػیگـ تیى عٕػ پبك يیؼُْؼ آٌ ؿا ثّ ؿٔی فيیٍ ًَیبَؼافَؼ.
 ثـای ایُکّ ػْٕی يٕكوی ثبىیؼ ْـ کبؿی ؿا کّ الفو امت اَزبو ػْیؼ.
 تیى ثبیؼ تيٕین ىٕػ ٔ ثؼاَؼ کّ پـٔژِ تُٓب ثـامبك تاله یک َلـ َینت ثهکّ ثّ تاله تًبو اػْب
ّـٔؿت امت.
 کار تیمی موثر وقتی امکان دارد که اعضای آن خود را جزی از تیم بدانند ،دیدگاه ها و اهداؾ تیم را
شریک بسازند ،به یک روش مناسب ارتباط برقرار نموده با هم همکاری کنند و کار تیم و کار
خودشان را منعکس بسازند.
 تیمهای موفق توسط ویژگی های مانند روحیه تیمی که بر اساس اعتماد استوار است ،احترام متقابل،
کمک و دوستی (که بهترین است) شناخته میشوند.

 .3چگَّٕ اف تٕاَبیی ْبی یک تیى امتلبػِ کُیى:
 اگـ ػؿ تیًی کبؿ يیکُیؼ تب ييکم عبً یک هْیّ ؿا ثـؿمی کُیؼ ،پیـٔی اف ؿاًُْبیی ْبی فیـ
يًکٍ امت ثـای ىًب يلیؼ ثبىؼ.
 )1ييکم ؿاييغٌ مبفیؼ ٔ اْؼاف ؿا تؼییٍ کُیؼ.
 )2ػؿ يٕؿػ ييکم آالػبت الفيّ ؿا اف اكـاػی کّ ػؿ تیى ْنتُؼ رًغ آٔؿی کُیؼ.
َ )3ظـیبت اػْبی عبً تیى عٕػ ؿا ػؿ يٕؿػ ييکم ثپـمیؼ (يًکٍ امت ثّ َظـات ػاکتـ َیبف ػاىتّ
ثبىیؼ).
 )4ؿاِ ْبی صم انتقايی یب ػیگـ ثـَبيّ ْبی تؼأی ؿا اَکيبف ػْیؼ.
 )5پیيُٓبػات عٕػ ؿا ػؿ يٕؿػ ؿاِ ْبی صم انتقايی اؿایّ ىؼِ ثیبٌ ػاؿیؼ.
 )6ؿاِ صم ْب ؿا اؿفیبثی کُیؼ ٔ ثٓتـیٍ آَٓب ؿا اَتغبة کُیؼ یب چُؼیٍ ؿاِ صم ؿا ػؿ یکی اػؿبو کُیؼ.
 )7پالٌ ؿا عالٍّ مبفی کُیؼ .
 )8ثـای كـاْى کـػٌ آالػبتی کّ يٕؿػ َیبف ػیگـاٌ امت ثـای ْـ ػْٕ یک ٔهت ييغٌ کُیؼ.
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گزارش از جلسه با ثبت تصمیمات و کارهای که باید انجام شوند تهیه شود ،سپس در زودترین فرصت
بعد از جلسه ،کاپی آن را به همه اعضای تیم بدهید.
 .4يٕاَغ ٔ اعتالكبت ػؿ یک تیى:
 کبؿ کـػٌ ػؿ یک تیىْ ،ـ ػْٕ ؿا ثّ چبنو يیکيبَؼ فیـا تیًٓب اف اكـاػی کّ َیبفْبی ػبٓلی ٔ
ارتًبػی يغتهلی ػاؿَؼ تيکیم يیيَٕؼ کّ ایٍ يیتٕاَؼ ثـای تیى کًک کُُؼِ یب َبايیؼ کُُؼِ ثبىؼ.
 ىکنت ػؿ ثـعٕؿػ يُبمت ثب اعتالكبت ػؿ تیى يًکٍ امت ثّ ّؼیق ىؼٌ ؿٔصیّ ،رؼایی ٔ عيى یب
عبيٕىی يُزـ ىٕػ.
 ييکالت يًکُّ ػجبؿتُؼ اف :ػؼو مبفيبَؼْی يُبمت ،اكٓبو ٔ تلٓیى ّؼیق ثیٍ اػْب ،مٕتلبْى ٔ
اَتظبؿات ،عٕامتّ ْب یب أنٕیت ْبی يتلبٔت.
 اعتالكبت يًکٍ امت ثّ عبٓـ ثضج هؼؿت ثٕرٕػ آیؼْ ،ـگبِ اػْب ثـ مـ ثؼمت آٔؿػٌ َوو
عبٍی ػؿ تیى ثب ْى ؿهبثت يیکُُؼ ٔ یب ػؿ يوبثم ػیگـاٌ ثبالی یکؼیگـ اَتوبػ يیکُُؼ.
 اف ٓـف ػیگـ تلبٔت َظـات ٔ اعتالكبت َّ تُٓب یک ايـ ػبػی ْنتُؼ ثهکّ کًک کُُؼِ ٔ
ّـٔؿی َیق ْنتُؼ.
 يجبصخّ ثب َظـات يغتهق يًکٍ امت َٕآٔؿی ٔ عالهیت ػؿ صم ييکم ؿا تيٕین کُؼ ٔ ثـٓـف
کـػٌ يٕكوبَّ تلبٔت ْب يًکٍ امت اػتًبػ ٔ ػؿک يتوبثم ثیٍ اػْبی تیى ؿا اكقایو ػْؼ.
اینکه یک تیم چگونه رفتار میکند و به چه چیزهای دسترسی پیدا میکند نتیجه رفتار جمعی اعضای آن
است.
 اطتزاتژی ُای کَ اػضای تين تزای صفع ُوکاری گزُّی ّ صل اختالفات تایذ اًزام دٌُذ:
 يوـؿات ثـای ؿكتبؿ تیًی ّٔغ کُیؼ.
 اػْبی کى صـف ؿا تيٕین کُیؼ تب َظـات عٕػ ؿا اؿایّ ػُْؼ.
ُْ گبو ثـٔف اعتالكبت ثب گٕه ػاػٌ ػهین ٔ يضتـيبَّ ثّ تًبو َظـات ،ػؿ تیى تٕافٌ ٔ ًْبُْگی
ایزبػ کُیؼ.
 ثؼٌٔ ایُکّ رـیضّ ػاؿ ىٕیؼ ٔ یب اصنبك کُیؼ اف ىًب اَتوبػ کـػِ اَؼ كیؼثک ثؼْیؼ ٔ ثگیـیؼ.
 ثب ْـ یک اف اػْبی تیى ٍبػم ثبىیؼ ٔ ػؿ تجبػنّ ثبف آالػبت ػؿ تیى ييبؿکت کُیؼ.
 ثـ َتبیذ يخجت تًـکق کُیؼ ٔ ثّ ييکالت کًتـ اًْیت ػْیؼ.
 ثـای ىُبمبیی ػهم اعتالف مٕاالت مبفَؼِ پـمبٌ کُیؼ.
 اف پبمظ ْبی ػكبػی ارتُبة کُیؼ ٔ ثب َظـات ٔ ػوبیؼ ػیگـاٌ ثؼٌٔ هْبٔت ثـعٕؿػ کُیؼ.
 ثب ثـ ٓـف ىؼٌ اعتالكبت ،يٕكویت ػؿ صم اعتالكبت ؿا ريٍ ثگیـیؼ.
به این روش هر عضو تیم میتواند به تیم خود افتخار کند و به آن متعهد باشد و به همین ترتیب یکدیگر را
حمایت کنند.
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 .5اؿفیبثی ٔ يُؼکل کـػٌ کبؿ تیًی:
 ػؿ آعـ ثنیبؿ يٓى امت کّ اػْبی تیى ػًهکـػ عٕة تیى ؿا يُؼکل کُُؼ.
 ثُبثـایٍ يًکٍ امت اف عٕػ ثپـمیؼ.
 يبيٕؿیت تیى يب چینت؟
 ؿْجـ تیى کینت؟ ؿْجـی چگَّٕ تؼییٍ يیيٕػ؟ ٔ چگَّٕ ػؿ آٌ مٓیى يیيَٕؼ؟
َ وو ْب ٔ ىـایٔ کبؿی اػْبی تیى چی ْبمت؟
 كْبی ػًهکـػ تیًی چگَّٕ يی ثبىؼ؟ آیب مبفَؼِ ٔ ثبف امت؟
 آیب اػْبی تیى عٕػ ؿا ػْٕ تیى يیؼاَُؼ؟
 ىیِٕ ْبی اؿتجبٓی تیى کؼاو ْب اَؼ؟
 تیى چگَّٕ تًَیى گیـی يیًُبیؼ؟
 تیى چگَّٕ پیيـكت ٔ تًَیًبت عٕػ ؿا يـٔؿ ٔ اؿفیبثی يیکُؼ؟
به حیث یک تیم باید از خود بپرسید "آیا به عنوان یک تیم خوب عمل کردیم؟"
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اختالالت رّاًی ػایغ
 Iافظزدگی:
ْـ کل ػؿ فَؼگی يًکٍ امت گبْگبْی اصنبك ؿًگیُی ٔ یب ثی ػالهگی کُؼٔ .نی اگـ ىغٌ ثـای
اَزبو ػاػٌ كؼبنیت ْبی يٕؿػ ػالهّ اَـژی َؼاؿػ یب يخم ًْیيّ اف أ اصنبك ؿّبیت ًَیکُؼ ٔ یب اگـ تًبو
ؿٔف ٔ ْـ ؿٔف ؿًگیٍ امت ،ایٍ يًکٍ امت اكنـػگی ثبىؼ .اكنـػگی یک اعتالل ىبیغ امت کّ ثیيتـ
ػؿ فَبٌ ػیؼِ يیيٕػ ايب ػؿ تًبو گـِٔ ْبی مُی يًکٍ امت ػیؼِ ىٕػ .يقاد اكنـػِ یب ؿًگیُی ٔ اف ػمت
ػاػٌ ػالهّ ،اػـاُ اٍهی اكنـػگی ْنتُؼ .ؿًگیُی اؿهت تٕمٔ يـیْبٌ ثب ػُبٔیٍ "رگـ عَٕی،
ػهیت ،ػنى میبِ امت" یبػ يیيٕػ.
اػزاض افظزدگی:
اكنـػگی اػـاُ يغتهلی ػاؿػ ،يـیِ اؿهت ثب اػـاُ رنًی يـارؼّ يیًُبیؼ .يـیِ يؼًٕالً ثب
عنتگی ،مـػؿػی ٔ ربَؼؿػی ثّ يـاکق ٍضی يـارؼّ يیکُؼ .ثب پـميٓبی ثیيتـ ؿًگیُی ٔ یب اف ػمت
ػاػٌ ػالهّ آىکبؿ يیيٕػ .یک ػاليت ىبیغ ػیگـ تغـىیت (ثؼعٕیی) ٔ عيى امت کّ گبِ يـیِ ثب ًْیٍ
ىکبیت پیو ػاکتـ يیبیؼ ًّْ .اىغبً تًبو اػـاُ اكنـػگی ؿا تزـثّ ًَیکُُؼ .ثؼْی اكـاػ تؼؼاػ کًی ٔ
ثؼْی ػیگـ تؼؼاػ ثیيتـی اف اػـاُ ؿا ػاؿَؼ .ىؼت اػـاُ ػؿ اكـاػ يغتهق كـم يیکُؼ ٔ ثب گؾىت
فيبٌ تلبٔت يیکُؼ .اػـاُ ىبیغ ػؿ اكنـػگی ػجبؿتُؼ اف:
 يقاد پبییٍ یب ؿًگیُی
 اف ػمت ػاػٌ ػالهّ ٔ نؾت
 عنتگی یب َؼاىتٍ اَـژی یب کُؼ ىؼٌ
 ييکالت عٕاة يخم مضـعیقی یب عٕاة فیبػ
 اف ػمت ػاػٌ اىتٓب ٔ اگـ ىؼیؼ ثبىؼ کبْو ٔفٌ
 كـايٕىی ٔ ييکالت ػؿ تًـکق کـػٌ یب تًَیى گـكتٍ
 اف ػمت ػاػٌ يیم رُنی
 ثؼعٕیی (تغـىیت) ،عيى َنجت ثّ اػْبی كبيیم ٔ ػیگـاٌ
 اكکبؿ َبايیؼی ٔ ػؿيبَؼگی
 اصنبك گُبِ ،ثی اؿفه ثٕػٌ ٔ ثیکبؿِ ثٕػٌ
 اكکبؿ يـگ یب عٕػکيی ،تاله ْبی عٕػکيی
 گٕىّ گیـی ارتًبػی
 اػـاُ رنًی کّ ثّ تؼأی پبمظ ًَیؼُْؼ يخم مـػؿػی ،ييکالت ًْْی ،کًـػؿػی ٔ ػؿػْبی
يقيٍ
 اػـاُ اّطـاة َیق يکـؿاً ػیؼِ ىؼِ يیتٕاَؼ.
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اًْاع هختلف افظزدگی ّرْد دارد ّلی ُز ًْع آى اػزاض خاؽ خْد ّ تذاّی ُای خْد را دارد.
اػکال ػایغ ػثارتٌذ اس:
اكنـػگی ىؼیؼ :ایٍ َٕع اكنـػگی ثیو اف ػٔ ْلتّ ػٔاو يیکُؼ ٔ عطـ عٕػکيی ػؿ آٌ فیبػ امت.
اكنـػگی علیق ٔ يقيٍ :کّ ثب يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ثّ عٕثی تؼأی يیيٕػ تب تبحیـات يـیْی ثـ
كؼبنیت ْبی ؿٔفاَّ ؿا کبْو ػاػ.
اكنـػگی ثؼؼ اف ٔالػت :ثؼْی اف يبػؿاٌ يًکٍ ثؼؼ اف ٔالػت ىکبیبتی يبَُؼ ؿًگیُی ،عيى ،اّطـاة،
تغـىیت ٔ اكکبؿ ثی اؿفىی ػاىتّ ثبىُؼ.
اكنـػگی مبیکٕتیک :یک ىکم ىؼیؼ اكنـػگی امت کّ اػـاُ اكنـػگی ًْـاِ ثب ثـمبيبت ٔ ْؾیبَبت
ػیؼِ يیيٕػ .ایٍ َٕع اكنـػگی ثّ ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی ثّ تُٓبیی کًتـ پبمظ يیؼْؼ.
اعتالل ػٔ هطجی :ایٍ ّٔؼیت ىبيم ػٔؿِ ْبی اف اكنـػگی ٔ يبَیب امت .ثؼْی اف يـػو يًکٍ امت
ػٔؿِ ْبی اكنـػگی ؿا هجم اف ػٔؿِ يبَیب ػاىتّ ثبىُؼ ٔ ثبنؼکل.
ػٕايم فیبػی ػؿ اكنـػگی َوو ػاؿَؼ .ثؼْی اف يـػو ػؿيؼـُ عطـ ثیيتـهـاؿ ػاؿَؼ (يخم کنبَیکّ
اعیـاً ٔالػت کـػِ اَؼ یب مکتّ يـقی ػاىتّ اَؼ ،کنبَیکّ يـیْی رنًی يقيٍ ػاؿَؼ ٔ ػٔاْبی يغتهق
يبَُؼ ػٔاْبی ّؼ كيبؿ عٌٕ ٔ امتـٔئیؼْب ػؿیبكت کـػِ اَؼ) .اؿهت أهبت تـکیجی اف ػٕايم ثیٕنٕژیکی،
ؿٔاَی ٔ ارتًبػی ػؿثـٔف يـیْی اكنـػگی َوو ػاؿَؼ.
اػخاصی کَ در هؼزض خطز افظزدگی لزار دارًذ:
 اكنـػگی ٔانؼیٍ یک عطـ ثـای كـفَؼاَيبٌ امت.
 فَؼگی کـػٌ ػؿ یک يضیٔ َب ايٍ
 مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ يغٍَٕب ً تـیبکْ ،ـٔییٍ ٔ انکٕٓل
 ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی :ييکالت يبنی ،ييکالت كبيیهی یب ثیکبؿی
 يـیْی رنًی تٓؼیؼ کُُؼِ فَؼگی یب يـیْی يقيٍ
 عزبنتی ثٕػٌ یب ثّ ػیگـاٌ ٔاثنتّ ثٕػٌ
 اكکبؿ يُلی ػؿ يٕؿػ عٕػ ،آیُؼِ ٔ ػَیب
 يـیْی ْبی مینتى ػَجی يـکقی يخم مکتّ يـقی ،يـیْی پبؿکیُنٌٕ
 تُٓب فَؼگی کـػٌ یب يُقٔی ثٕػٌ
 اف ػمت ػاػٌ یکی اف ثنتگبٌ َقػیک
 تـییـات ؿىؼی یب ػٔؿِ ْبی اَتوبنی فَؼگی يخم توبػؼ
 ػٔاْب يخم ػٔاْبی تُظیى عبَٕاػِ یب ػٔاْبی كيبؿ عٌٕ ثبال ٔؿیـِ
دّرٍ افظزدگی:
اكنـػگی اگـ تؼأی َيٕػ يًکٍ امت يقيٍ ىٕػ .اگـ يـیْی ثّ فٔػی تيغیٌ ٔ تؼأی ىٕػ ػٔاو
يـیْی کٕتبِ تـ يیيٕػ ٔ ػؿ اکخـ يٕاؿػ ىغٌ يیتٕاَؼ يخم يؼًٕل ثّ فَؼگی عٕػ اػايّ ػْؼ.
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يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ثّ ٕٓؿ چيًگیـی عطـ ػٕػ يـیْی ؿا کبْو يیؼُْؼ .ػٔؿِ ْبی ػٕػ ىَٕؼِ
اكنـػگی يًکٍ امت يُزـ ثّ ػٔؿِ يقيٍ ثؼٌٔ كبٍهّ ْبی ثٓجٕػی ثؼؼ اف آٌ ىَٕؼ.
تذاّی افظزدگی:
اىتـاک كؼبالَّ ػؿ تؼأی ثّ ىغٌ کًک يیکُؼ تب ثـ ييکالت عٕػ فٔػتـ ؿهجّ ًَٕػِ ٔ ایزبػ تـییـات
ؿا آمبَتـ يیکُؼ .ثنیبؿی اف يـیْبَیکّ اصنبك َبايیؼی ٔ ػؿيبَؼگی يیکُُؼ يًکٍ امت اف ػؿیبكت تؼأی
يبَُؼ گـكتٍ ػٔا عٕػ ػاؿی کُُؼ .کبؿ کـػٌ ثب ایٍ يـیْبٌ ٔ ؿاّی کـػٌ آَٓب ثـای پؾیـه تؼأی،
َیبفيُؼ ثؼْی اف يٓبؿتٓب ٔ ػاَو امت .يـیْبٌ اكنـػِ يیتٕاَُؼ اف تؼأی ْبی يغتهق يبَُؼ تؼأی
ػٔایی ،يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ٔؿیـِ امتلبػِ کُُؼ .ثّ ػُٕاٌ یک اٍم ،ثٓتـیٍ ٔ يٕحـتـیٍ تؼأی
اكنـػگی ىبيم تـکیجی اف يؼاعالت ػٔایی ٔؿیـػٔایی يیجبىؼ.
 .1هذاخالت رّاًی ارتواػی ػؿ ثنیبؿی اف يٕاؿػ يٕحـ ْنتُؼ .يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی أنیٍ هؼو ػؿ
اكنـػگی علیق ٔ يتٕمٔ ْنتُؼ .ػؿ اىکبل ىؼیؼتـ اكنـػگی يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ٔهتی يلیؼ ٔاهغ
يیيَٕؼ کّ ثّ ٕٓؿ ًْقيبٌ اػـاُ اكنـػگی ثب ػٔا ثٓجٕػ ثیبثُؼ .اگـ يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی کًک
کُُ ؼِ َینتُؼ يـیِ ثبیؼ ثّ ػاکتـ ؿارغ ىٕػ تب ثـای ػؿیبكت تؼأی ػٔایی يٕؿػ اؿفیبثی هـاؿ گیـػ.
تـکیت کـػٌ يؼاعالت ػٔایی ٔ يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی َنجت ثّ امتلبػِ اف آَٓب ثّ تُٓبیی ،يٕحـتـ امت.
يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ ثغو يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ٔ يٓبؿت ْبی ييبٔؿِ ثضج عٕاْؼ ىؼ.
 .2تذاّی تيْلْژیکی :ػٔاْب ثـای تؼأی اكنـػگی ثنیبؿ يلیؼ ْنتُؼ .ػاکتـ ٔهتی اف ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی
امتلبػِ يیکُؼ کّ اكنـػگی اف َٕع ىؼیؼ ٔ يوبٔو ثبىؼ .ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی فیبػی ػؿ ػمتـك ْنتُؼ يخم
كهٕکنتیٍ ٔ آيیتـیپتیهیٍ .ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی ػٕاؿُ فیبػی ػاؿَؼ ،ثؼْی اف آَٓب ػجبؿتُؼ اف :عيکی
ػْبٌ ،هجْیت ،تٕٓع ،مـچـعی ،گُگنیت ،عیـگی ػیؼ ،کبْو كيبؿ عٌٕ ػؿ صبنت ثـعبمتٍ ٔؿیـِ.
گبْی أهبت ػٕاؿُ ربَجی يیتٕاَُؼ ثبػج ىَٕؼ يـیِ گـكتٍ ػٔاْب ؿا يتٕهق مبفػ.
 یکی اف ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی كهٕکنتیٍ امت کّ ثّ ٍٕؿت ػٔف ٔاصؼ (یکًـتجّ ػؿ ؿٔف) ،هبثم
امتلبػِ امت .ػٕاؿُ ربَجی آٌ ػجبؿتُؼ اف :ػنجؼی ،امٓبل ،اف ػمت ػاػٌ اىتٓب ،مـػؿػی ،ييکالت
رُنی ،ييکالت عٕاة ،ػَجبَیت ٔ اّطـاة .ػؿ اكنـػگی مبیکٕتیک ًْـاِ ثب ّؼ اكنـػگی ْب
یک ػٔای آَتی مبیکٕتیک َیق ثـای کُتـٔل اػـاُ مبیکٕتیک اّبكّ يیيٕػ .اكنـػگی ْبی
مبیکٕتیک ثـای تؼأی ثیيتـ ثبیؼ ثّ ػاکتـ ؿارغ ىَٕؼ.
َ کبت يٓى ػؿ يٕؿػ اػٔیّ:
 ػٕاؿُ ربَجی يؼًٕالً علیق ْنتُؼ.
 ػٕاؿُ ربَجی ثؼؼ اف چُؼ ؿٔف ؿكغ يیيَٕؼ ٔنی گبْی تضًم آَٓب ػىٕاؿ يیيٕػ.
 ػٕاؿُ ربَجی مجت هطغ تؼأی ىؼِ يیتٕاَؼ.
 ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی ػؿ فَبٌ صبيهّ ٔ ىیـػِ َجبیؼ تزٕیق ىَٕؼ.
 يؼت تؼأی صؼٔػ  6يبِ ٔ ػؿ ثؼْی أهبت ٕٓالَی تـ امت.
 تؼأی َجبیؼ ثؼٌٔ ييٕؿِ ػاکتـ هطغ ىٕػ.
ٔ هتی تؼأی ػٔایی ىـٔع ىؼ يـیْبٌ ثبیؼ اف يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ انکٕٓل عٕػػاؿی کُُؼ.
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 .3تـکیت يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ٔ ػٔایی تبحیـ ثیيتـی ػاؿػ .ثّ عبٓـ ثبیؼ ػاىت کّ ْیچ ؿاِ صم
مـیغ ثـای ييکالت فَؼگی ٔرٕػ َؼاؿػ .صم ييکالت َیبفيُؼ ٍـف ٔهت ،اَـژی ٔ کبؿ امت .اىتـاک
كؼبالَّ ػؿ تؼأی ثّ ىغٌ کًک يیکُؼ تب ثـ ييکالت ثّ فٔػی ؿهجّ کُؼ ٔ تـییـات ؿا آمبَتـ تضًم کُؼ.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کار هيکٌذ:
 .1اؿفیبثی:
 ثـؿمی اػـاُ اكنـػگی
 ثـؿمی ىؼت اػـاُ
 ػٔؿِ ْبی هجهی يـیْی ،يؼت ٔ تؼأی ْبی ػؿیبكت ىؼِ
 ثـؿمی كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی
 تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ
 صًبیت ٔ ًْکبؿی كبيیم
 يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 اكنـػگی ػؿ كبيیم
 يـیْی ْبی رنًی
 امتلبػِ اف ػٔاْب
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ يخم تـیبکْ ،ـٔییٍ ٔ انکٕٓل
 ىغَیت يـیِ هجم اف ىـٔع يـیْی
 تـییـات ػؿ فَؼگی ىغٌ هجم اف اكنـػگی
 عطـ عٕػکيی ٔ یب تاله ثـای عٕػکيی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 تًبیم ثـای پؾیـه تؼأی
 .2آيٕفه ؿٔاَی:
 آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت اػـاُ ،يؼت ٔ تـییـات آَٓب ػؿ ٓی فيبٌ ،ػٕايم
اصتًبنی عطـ ،كيبؿ ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ٔ ػٕاهت آٌ ،عطـ عٕػکيی ،يّٕٕػبت يـثٕٓ ثّ
تؼأی ،تؼویت تؼأی ،ػٕػ يـیْی ٔ پیيگیـی .اگـ يـیْی علیق یب يتٕمٔ ثبىؼ ٔ كيبؿْبی ؿٔاَی
ارتًبػی يٕرٕػ ثبىُؼ ،ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی کًک کُُؼِ امت .ثؼؼ اف تؼأی ػٔایی ٔ ييبٔؿِ
ؿٔاَی ارتًبػی ،تيٕین صًبیت كبيیم ثنیبؿ ّـٔؿی امت .تٍٕیّ ْبی يٓى ػؿ يٕؿػ ػٔا ػجبؿتُؼ
اف:
 ثّ عبٓـ ػاىتّ ثبىیؼ کّ ْیچ ؿاِ صم مـیؼی ثـای ؿكغ ييکالت ػؿ فَؼگی ٔرٕػ َؼاؿػ.
 يـیْبٌ يؼًٕالً مؼی يیکُُؼ تب ػٔا ؿا ثّ فٔػی هطغ کُُؼ.
 آَٓب يًکٍ امت اصنبك ثٓتـی کُُؼ ٔ كکـ کُُؼ کّ ػیگـ ثّ ػٔا َیبف َؼاؿَؼ.
 آَٓب يًکٍ امت كکـ کُُؼ کّ ػٔا اٍالً کًک کُُؼِ َینت.
 ایٍ يٓى امت کّ يـیِ ػٔا ؿا آَوؼؿ اػايّ ػْؼ تب يٕحـ ٔاهغ ىٕػ.
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ػٕاؿُ ربَجی يًکٍ امت هجم اف ایُکّ احـات تؼأی ّؼ اكنـػگی ىـٔع ىٕػ آىکبؿ ىَٕؼ.
ػٕاؿُ ربَجی ػٔا اؿهت علیق ٔ يٕهتی ْنتُؼ.
يٓى امت کّ يـیِ ػٔاْب ؿا صؼاهم  6يبِ اػايّ ػْؼ.
رهٕگیـی افػٕػ اكنـػگی يٓى امت
ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی اػتیبػ آٔؿ َینتُؼ.

 .3ييبٔؿِ:
 نطلب ً هؼيٓبی ييبٔؿِ اثتؼایی ؿا تؼویت کُیؼ .مپل ثـؿمی کُیؼ کّ آیب ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ػیگـی
ػؿ پل يُظـ ٔرٕػ ػاؿػ .مپل ييبٔؿِ ؿا ثـ امبك ػمتٕؿات اػايّ ػْیؼ.
 .4اؿربع ثّ ػاکتـ ٔهتی اَزبو يیيٕػ کّ:
 اػـاُ ىؼیؼ ثبىؼ.
 عطـ ثهُؼ عٕػکيی يٕرٕػ ثبىؼ.
 ييبٔؿِ أنیّ يٕحـ َجبىؼ.
 اػـاُ مبیکٕتیک يٕرٕػ ثبىؼ.
 .5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ ثیيتـ یب اؿفیبثی ثٓجٕػ ّٔؼیت یب ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ،صًبیت كبيیهی ،تؼأی ػٔایی
ٔييبٔؿِ ثبْى.
 IIاختالالت اضطزاتی:
اّطـاة ثغيی اف فَؼگی ػبػی امت کّ اّطـاة َٕؿيبل َبيیؼِ يیيٕػ ٔ ًّْ ؿٔفِ ًْگی آٌ ؿا
تزـثّ يیکُُؼ .اّطـاة َٕؿيبل ثّ يـػو کًک يیکُؼ تب فَؼگی ؿٔفاَّ عٕػ ؿا اػاؿِ کُُؼ ٔ ثـ ييکالت
ػؿ فَؼگی ؿهجّ ًَبیُؼ .ػؿ ٔاهغ یک يوؼاؿ يتٕمٔ اف اّطـاة عٕة امت .اّطـاة ثّ يـػو کًک
يیکُؼ تب ثّ عطـْبیی ٔاهؼی ثّ ٕٓؿ يُبمت ٔاکُو َيبٌ ػُْؼ ٔ ثّ آَٓب اَگیقِ يیؼْؼ تب ػؿ عبَّ ٔ کبؿ ثّ
عٕثی ػًم کُُؼ .اگـ اّطـاة اف یک ػٔؿِ فيبَی عبً ٔ ثؼٌٔ ْیچ ػهت ٔاّضی ثیيتـ ػٔاو کُؼ ،ایٍ
اّطـاة ؿیـَٕؿيبل امت .اّطـاة ثـ اكکبؿ ،اصنبمبت ٔ ؿكتبؿ ىغٌ تبحیـ يیگؾاؿػ.
اضطراب بر جسم و هم روان فرد تاثیر میگذارد .اضطراب ؼیرنورمال یک وضعیت ناراحت کننده و
تشویش های است که با عالیم جسمی و روانشناختی همراه است .
 اػـاُ رنًی ىبیغ :ثیوـاؿی ،نـفِ ،عيکی ػْبٌ ،ػـم ،پـه ههتَ ،بؿاصتی ىکىَ ،بؿاصتی
ػْهی ،تُلل مـیغ ٔؿیـِ.
 اػـاُ ؿٔاَيُبعتی ىبیغ :تيٕیو ْب ،تـك ،اصنبك ایُکّ اتلبم ثؼی ؿط ػْؼ ،صبنت آيبػِ ثبه،
تًـکق ػىٕاؿ ،كـايٕىی ،اكکبؿ يُلی ،ػىٕاؿی ػؿتًَیى گیـی ٔؿیـِ.
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إَاع يغتهق اّطـاة ؿیـَٕؿيبل ٔرٕػ ػاؿػ کّ ػؿ فیـ يٕؿػ ثضج هـاؿ عٕاُْؼ گـكت:
 صًهّ پبَیک ( ٔ )PAاعتالل پبَیک ()PD
 اعتالل اّطـاة يُتيـ ()GAD
 تـمٓبی يـّی یب كٕثیب
 اعتالل ٔمٕامی ارجبؿی ()OCD
 اعتالل تجؼل ()Dissociative
 )1صوالت پاًيک:
صًهّ پبَیک یک صًهّ َبگٓبَی ؿیـهبثم يوبٔيت اّطـاة امت کّ ييغَبت آٌ ػجبؿتُؼ اف :پـه ههت،
ػؿػ میُّ ،ييکالت تُلل ،مـچـعی ،تـك اف يـگ .صًالت يؼًٕالً ثب اػـاُ رنًی يخم پـه ههت،
ػؿػ میَُّ ،بؿاصتی ىکى ،مـچـعی ،اصنبك ؿیـٔاهؼی ثٕػٌ یب تـك اف كبرؼّ كـػی ىـٔع يیيَٕؼ.
صًالت پبَیک يًکٍ امت ثؼٌٔ ْیچ ػنیهی ػؿ ْـ فيبَی اتلبم ثیبكتُؼ ٔ يـػو يًکٍ امت ػنیم آٌ ؿا ػؿک
کـػِ َتٕاَُؼ .صًهّ ػؿ صؼٔػ  30ػهیوّ ػٔاو يیکُؼ ايب ثبػج تـك اىغبً يیيَٕؼ .تـك اف ایُکّ يًکٍ
امت ػیٕاَّ ىَٕؼ یب صًهّ ههجی ػاىتّ ثبىُؼ .صتی يًکٍ امت كکـ کُُؼ کّ ػؿ رـیبٌ صًهّ عٕاُْؼ يـػ .ایٍ
ثبػج يیيٕػ کّ صًهّ یک تزـثّ ثنیبؿ ٔصيتُبک ىٕػ.
اػـاُ ىبیغ صًهّ پبَیک ػجبؿتنت اف:
 پـه ههت
َ لل کٕتبْی
 اصنبك علّ ىؼٌ
 تؼـم
 مـچـعی ٔ گُگنیت
 گـو ٔ مـػ ىؼٌ ثؼٌ
 ثیضل ىؼٌ ػمتٓب
 امتلـاؽ ٔ َبؿاصتی ىکًی
 ػؿػ میُّ ،تـك اف صًهّ ههجی
 اصنبك ؿیـٔاهؼی ثٕػٌ (ينظ ٔاهؼیت)
 تـك اف ػیٕاَّ ىؼٌ یب اف ػمت ػاػٌ کُتـٔل
اػـاُ َبگٓبَی ىـٔع گـػیؼِ ٔ ثّ ػُٕاٌ صًهّ ههجی ،مکتّ يـقی ٔؿیـِ تؼجیـ يیيَٕؼ .صًهّ تيٕیو ٔ
تُو ؿا اكقایو يیؼْؼ ٔ اؿهت ىغٌ اَتظبؿ صًهّ ثؼتـی ؿا ػاؿػ ،صتی ٔهتی کّ ْیچ ىٕاْؼ ٔاّضی
ثـای َگـاَی ٔرٕػ َؼاؿػ .ىغَی کّ صًهّ پبَیک ػاؿػ ثّ عبٓـ صًالت ثّ ػكؼبت ثّ اتبم ػبرم ػؿ
ىلبعبَّ ْب ٔ يؼبیُّ عبَّ ػاکتـاٌ يـارؼّ يیکُؼ .تکـاؿ صًهّ اؿهت يُزـ ثّ تـك افصًهّ رؼیؼ اصتًبنی ٔ
ارتُبة اف يکبَٓبی کّ ػؿ آٌ صًهّ ٍٕؿت گـكتّ امت يیيٕػ .اّطـاة ىؼیؼ يًکٍ امت ىغٌ ؿا
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يزجٕؿ ثّ پـْیق اف ؿؾا ،ػاؿٔ ٔ يٕهؼیت ْبی عبً ثکُؼ .ایٍ ثبػج يیيٕػ کّ فَؼگی ىغٌ يضؼٔػتـ
ىٕػ .ثؼْی اىغبً يًکٍ امت اف اَزبو ٔؿفه ٔ ػیگـ كؼبنیت ْبی کّ اػـاُ رنًی ييبثّ صًالت
ؿا ایزبػ يیکُُؼ ارتُبة کُُؼ.
ْـگبِ تيٕیو ػؿيٕؿػ ػاىتٍ صًهّ ثؼؼی يٕرٕػ ثبىؼ ثّ آٌ اّطـاة اَتظبؿی يیگٕیُؼ .صًالت پبَیک
ًْـاِ ثب اّطـاة اَتظبؿی ٔ ارتُبة افيکبَٓبی عبً ؿا اعتالل پبَیک يیگٕیُؼ .ػؿ اعتالل پبَیک تـك
اف ٔهٕع صًهّ ػؿ يٕهؼیت ْبی عبً يخم يکبَٓبی يقػصى ،ػؿ يهی ثل ،ػؿ ينزؼ ٔؿیـِ ٔرٕػ ػاؿػ.
يـیِ اف ؿكتٍ ثّ ایُگَّٕ ربْب ارتُبة يیکُؼ فیـا يیتـمؼ کّ اگـ صًهّ ثیبیؼ يًکٍ امت کنی ثّ ٔی
کًک َتٕاَؼ.
صًهّ پبَیک ثب ثؼْی يـیْی ْبی ٓجی يخم ايـاُ ههجی ٔ يـیْی ؿؼِ ػؿهیّ اػـاُ ييبثّ ػاؿػ کّ
ثبیؼ هجم اف تيغیٌ گؾاىتٍ صًهّ پبَیک ؿػ ىَٕؼ .ػؿ چُیٍ يٕاؿػ ييٕؿِ ثب یک ػاکتـ کًک يیکُؼ تب
چُیٍ اصتًبالت کُبؿ گؾاىتّ ىَٕؼ.
ثؼْی اف ػٕاهت صًهّ پبَیک:
 فَؼگی ارتًبػی يضؼٔػ ٔ يُقٔی
 اكنـػگی ٔ اكکبؿ عٕػکيی
 اف ػمت ػاػٌ ٔظیلّ
 اعتالكبت كبيیهی
 مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل
صًهّ پبَیک اگـ تؼأی َيٕػ يقيٍ يیيٕػ کّ ثّ َٕثّ عٕػ تؼأی ؿا مغت تـ يینبفػ .ثـای صًهّ پبَیک
تؼأی ْبی يٕحـ ٔرٕػ ػاؿػ .ػؿ اىکبل ىؼیؼ آٌ ػٔاْبی يخم ثُقػیبفپیٍ ْب ،كهٕکنتیٍ ٔؿیـِ کًک کُُؼِ
ْنتُؼ ايب تـکیت کـػٌ ػٔا ثب يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی چبَل ثیيتـی ثـای ثٓجٕػی ایزبػ يیکُؼ.
يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ صًالت پبَیک يلیؼ ثٕػِ ٔ يبَُؼ ػٔاْب ػٕاؿُ ربَجی َؼاؿَؼ.
يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی:
 يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ تؼأی صًهّ پبَیک ثنیبؿ يلیؼ ْنتُؼ کّ يیتٕاَُؼ ثّ تُٓبیی یب ًْـاِ ثب
تؼأی ػٔایی امتلبػِ ىَٕؼ.
 ثّ يـیِ ثگٕییؼ کّ َکبت يٓى فیـ ؿا ػؿ ٓی صًهّ تؼویت کُؼ:
 ثـای ػؿعٕامت کًک كـیبػ َقَؼ.
 ػؿ ربیی کّ صًهّ اتلبم اكتبػِ ثًبَؼ تب ٔهتی کّ صًهّ تًبو ىٕػ.
 ثـ کُتـٔل تيٕیو ْبی عٕػ تًـکق کُؼ َّ ثـ اػـاُ رنًی عٕػ.
 تُلل آْنتّ ٔ ؿاصت ؿا تًـیٍ کُؼ .تُلل کُتـٔل ىؼِ اػـاُ رنًی ؿا کبْو يیؼْؼ.
 عٕػ ؿا تيٕین کُؼ کّ صًهّ ٔ اكکبؿ ٔ اصنبك تـمُبک ثّ فٔػی عٕاُْؼ گؾىت.
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تؼأی ػٔایی:
ثـای اکخـ يـیْبٌ ييبٔؿِ ثنیبؿ يلیؼ امت ٔ تزٕیق ػٔا ّـٔؿت َینت .اگـ صًالت ىؼیؼ ٔ تکـاؿ
ىَٕؼِ ثبىؼ تزٕیق ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی يلیؼ عٕاُْؼ ثٕػًْ .چُیٍ اگـ صًهّ پبَیک ثب اكنـػگی ًْـاِ
امت ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی ثبیؼ ىـٔع ىَٕؼ .ػؿ يٕاؿػ علیق تـ ػٔاْبی ّؼ اّطـاة يخم آنپـافٔالو
 2–0.5يیهی گـاو ػؿ ؿٔف يیتٕاَؼ يلیؼ ثبىؼ .ایٍ ػاؿٔ ثبیؼ ثـای يؼت کٕتبِ يَـف ىٕػ فیـا يَـف
ٕٓالَی آٌ ثبػج اػتیبػ يیيٕػ .ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی يخم آيی تـیپتیهیٍ ( 150-50يیهی گـاو ػؿ ؿٔف) یب
كهٕکنتیٍ ( 20يیهیگـاو ػؿ ؿٔف) يیتٕاَؼ تزٕیق ىَٕؼ .ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی ،اكنـػگی ًْـاِ ثب صًهّ ؿا
َیق تؼأی يیکُُؼ.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کاری کزدٍ هيتْاًذ؟
 .1اؿفیبثی:
 ثـؿمی اػـاُ صًهّ پبَیک ٔ َیقاػـاُ اكنـػگی اگـ يٕرٕػ ثبىؼ.
 ثـؿمی ٓجیؼت اػـاُ ،تکـاؿ آَٓب ،فيبٌ ٔ يکبٌ ٔهٕع صًالت.
 ثـؿمی ؿكتبؿ کًک عٕامتٍ يخالً عٕامتٍ اف اػْبی كبيیم ثـای ؿكتٍ ثّ ىلبعبَّ ،ؿكتٍ ثّ يؼبیُّ
عبَّ ػاکتـاٌ یب اتبم ْبی ػبرم.
 تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ.
 ثـؿمی ؿكتبؿ ارتُبثی يخم تـک َکـػٌ عبَّ ثّ تُٓبیی ،ارتُبة اف ربْبی يقػصى يخم يهی ثل ْب،
يزبنل ػـٔمی ،تيییغ رُبفِ ٔ كبتضّ عٕاَی.
 ثـؿمی يٕرٕػیت كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی
 ثـؿمی صًبیت كبيیهی.
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 يـیْی ييبثّ ػؿ كبيیم
 ػیگـ يـیْی ْبی رنًی
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿيخم تـیبکْ ،ـٔییٍ یب انکٕٓل
 ىغَیت كـػ هجم اف يـیْی
 تـییـات ػؿ فَؼگی ىغٌ هجم اف يـیْی
 عطـ عٕػکيی یب تاله ثـای عٕػکيی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 .2آيٕفه ؿٔاَی:
 چّ ػؿ اثتؼا ٔ چّ ثؼؼ اف تؼٔای ىؼٌ تٕمٔ ػاکتـ ،آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت
اػـاُ ،يؼت آَٓب ٔ تـییـات اػـاُ َظـ ثّ فيبٌ ،ػٕايم اصتًبنی عطـ ،كيبؿ ْبی ؿٔاَی
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ارتًبػی ،ػٕاهت ،تؼأی ،تؼو یت تؼأی ،ػٕػ ٔ پیيگیـی اف آٌ يلیؼ يیجبىؼ .ثؼْی اف آالػبت
ّـٔؿی ثـای يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػجبؿتُؼ اف:
 صًهّ پبَیک ىبیغ امت ٔ هبثم تؼأی َیق امت.
 اّطـاة اؿهت اػـاُ رنًی ٔصيتُبکی ایزبػ يیکُؼ .ػؿػ میُّ ،مـچـعی یب کٕتبِ ىؼٌ تُلل
نقٔيب" اػـاُ يـیْی رنًی َینتُؼ .ایٍ اػـاُ ثب کُتـٔل اّطـاة اف ثیٍ يیـَٔؼ.
 صًهّ پبَیک ًْچُیٍ ثبػج اكکبؿ تـمُبک يیيٕػ :تـك اف يـگ ،اصنبك ایُکّ ىغٌ کُتـٔل
عٕػ ؿا اف ػمت يیؼْؼ یب ػیٕاَّ يیيٕػ .ایُٓب ثب کُتـٔل ىؼٌ اّطـاة ثـٓـف يیيَٕؼ.
 اّطـاة رنًی ٔ ؿٔاَی ًْؼیگـ ؿا توٕیت يیکُُؼ .تًـکق ثـ اػـاُ كقیکی تـك ؿا اكقایو
يیؼْؼ.
 ىغَی کّ اف يٕهؼیت ْبی کّ صًهّ اتلبم اكتبػِ امت ارتُبة يیکُؼ ثب ایٍ کبؿ تُٓب اّطـاة عٕػ
ؿا توٕیت يیکُؼ.
 .3يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی:
 يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ تؼأی صًالت پبَیک ثنیبؿ يلیؼ ْنتُؼ .ثّ تُٓبیی یب ًْـاِ ثب ػٔاْب يًکٍ
امت ثّ کبؿ گـكتّ ىَٕؼ.
 نطلب ً هؼيٓبی ييبٔؿِ أنیّ ؿا تؼویت کُیؼ .مپل ثـؿمی کُیؼ کّ آیب ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ػیگـی
ػؿ پل يُظـ ٔرٕػ ػاؿػ .مپل ثب تٕرّ ثّ ػمتٕؿات ،رهنبت ييبٔؿِ ؿا اػايّ ػْیؼ.
ثؼْی اف َکبت يٓى ثـای يـارؼّ کُُؼِ کّ ثبیؼ ػؿ ُْگبو ٔهٕع صًهّ اَزبو ػْؼ.
 ثـای ػؿعٕامت کًک كـیبػ َقَیؼ.
 تب ٔهتی کّ صًهّ تًبو ىٕػ ػؿ ربیی کّ صًهّ اتلبم اكتبػِ ثًبَیؼ.
 تُلل آؿاو ٔ آْنتّ ؿا تًـیٍ کُیؼ .تُلل کُتـٔل ىؼِ اػـاُ رنًی ؿا کبْو يیؼْؼ.
 عٕػ ؿا تيٕین کُیؼ کّ صًهّ ٔ اكکبؿ ٔ اصنبمبت ٔصيتُبک ثّ فٔػی تًبو يیيَٕؼ.
 4اؿربع ثّ ػاکتـ ٔهتی اَزبو يیيٕػ کّ:
 اػـاُ ىؼیؼ ْنتُؼ ٔ صًالت يکـؿاً اتلبم يی اكتُؼ.
 اكنـػگی َیق ػؿکُبؿ صًالت يٕرٕػ ثبىؼ.
 عطـ عٕػکيی يٕرٕػ ثبىؼ.
 ييبٔؿِ يلیؼ ٔ يٕحـ َجبىؼ.
 يـیْی رنًی اصتًبنی يتـاكن ثب آٌ يٕرٕػ ثبىؼ.
تٍٕیّ ْبی يٓى:
 يـیِ ثبیؼ اف ييٕؿِ ْبی ٓجی ؿیـّـٔؿی عٕػ ػاؿی کُؼ.
 يـیِ ثبیؼ مؼی کُؼ کّ ثب یک ػٔمت هبثم اػتًبػ ػؿ يٕؿػ ييکم عٕػ ٍضجت کُؼ.
 صًبیت اػْبی كبيیم ثؼٌٔ تؼأو اػـاُ يـیِ.
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ایٍ صًالت پبَیک ْنتُؼ ٔ صًالت ههجی ٔاهؼی َینتُؼ.
ػٔا ثـای تؼأی اػـاُ امت ٔ ثـای يـق ٔ ههت مًی َینت.
ػٕاؿُ ربَجی ثیبَگـ ایُنت کّ تبحیـ ػٔا ثـ ؿٔی اػـاُ ىـٔع ىؼِ امت.
ثـای ایُکّ ػٔاْب اػـاُ ؿا ثٓجٕػ ثجغيُؼ ،ثّ ٔهت َیبف امت.

 .5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ ثیيتـ یب اؿفیبثی ثٓجٕػ ّٔؼیت یب ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ٔ ،اؿفیبثی اكنـػگی ٔ اكکبؿ
عٕػکيی.
 )2اختالل اضطزاب هٌتؼز (:)GAD
اعتالل اّطـاة يُتيـ تيٕیو ؿیـٔاهؼی ،ػٔايؼاؿ ٔ ثیو اف صؼ ػؿ يٕؿػ ًّْ چیق امت .اگـ ىغٌ
ثؼٌٔ ْیچ ػنیم ييغٌ اؿهت اصنبك اّطـاة ىؼیؼ کُؼ ٔ چُیٍ تيٕیو ْب فَؼگی ؿٔفاَّ ٔی ؿا يغتم
کـػِ ثبىؼ ،ایٍ صبنت اعتالل اّطـاة كـاگیـ امت GAD .ثبػج اّطـاة ٔ تيٕیو ثیو اف صؼ ٔ
ؿیـٔاهؼی يیيٕػ کّ كـاتـ اف آَچّ يوتْی يٕهؼیت امت يیجبىؼ .ػاىتٍ ایٍ اعتالل ثؼیٍ يؼُی امت کّ
ىغٌ ًْیيّ ثال یب كبرؼّ ؿا پیو ثیُی يیکُؼ ،اؿهت ثیو اف اَؼافِ ػؿ يٕؿػ ماليتی عٕػ ،پٕل ،كبيیم یب
کبؿ تيٕیو ػاؿػ .صتی گبْی يُجغ تيٕیو ثّ مغتی هبثم تيغیٌ امت .ىغٌ هبػؿ َینت کّ ػٔؿاٌ
تيٕیو ْبی عٕػ ؿا تٕهق ػْؼ ٔ اصنبك يیکُؼ کّ اف کُتـٔل ٔی عبؿد ْنتُؼ.
ػؿ اثتؼا اػـاُ يؼًٕالً رنًی ْنتُؼ يخم مـػؿػی ،پـه ههت ،یب ييکالت عٕاة.
 ىغٌ يَبة ثّ  GADثؼْی یب ًّْ اػـاُ فیـ ؿا تزـثّ يیکُؼ:
 تيٕیو ٔ تُو ثیو اف صؼ
 ثـػاىت ؿیـٔاهؼی اف ييکالت
 ثیوـاؿیَ ،بتٕاَی ػؿ کنت آؿايو
 تغـىیت ٔ عيى
 ييکم ػؿ تًـکق
 کيو ػْهی
 مـػؿػی
 تؼـم
 ػنجؼی ٔ َبؿاصتی ػؿىکى
 عنتگی فٔػؿك
 ييکالت عٕاة
 نـفیؼٌ
َ یبف ثّ تيُبة ؿكتٍ ثّ ٕٓؿ يکـؿ
 رتکّ عٕؿػٌ ،اف رب پـیؼٌ
 ثـعالف اػـاُ صًهّ پبَیک ،اػـاُ  GADػٔايؼاؿ ايب ثب َٕمبَبت ًْـاِ يیجبىؼ ٔ ٓجیؼتب"
ْزًٕی َینتُؼ ،ايب ػؿ ثؼْی اف يٕهؼیت ْب ىؼت اػـاُ ثیيتـ يیيٕػ .ثؼْی اف ىـایٔ ٓجی
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اػـاُ ييبثّ  GADػاؿَؼ يغٍَٕب ً كـٓ كؼبنیت ؿؼِ ػؿهیّ (تیـٔتٕکنیکٕف) ًْچُیٍ امتلبػِ اف
يٕاػ َيّ آٔؿ يًکٍ امت ثبػج ثـٔف اػـاُ ييبثّ اّطـاة يُتيـىٕػ.
 ثؼْی اف ػٕاهت  GADػجبؿتُؼ اف:
 مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ/انکٕٓل
 اكنـػگی
 ييکم ػؿ َگٓؼاىتٍ ٔظیلّ
ٔ اثنتگی ثّ ػٔا
 ييکالت اؿتجبٓی
 عٕػکيی
زندگی با اختالل اضطراب منتشر دشوار است ولی تداوی آن میسر است .تداوی دوایی و روانی
اجتماعی میتواند به بهبود اعراض کمک کند و مریض میتواند مهارتهای را یاد بگیرد که اضطراب را
کنترول کند و به زندگی معمولی خود باز گردد .هدؾ تداوی کمک کردن به مریض برای داشتن یک
عملکرد خوب است .موفقیت تداوی تا حدی بستگی به این دارد که اضطراب فراگیر چقدر شدید است.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کار کزدٍ هی تْاًذ؟
 .1اؿفیبثی:
 ثـؿمی ػالیى ؿٔاَی ٔرنًی GAD
 ثـؿمی ىؼت ٔ تکـاؿػالیى
 يیقاٌ تؼاعم آٌ ثب كؼبنیت ْبی ؿٔفاَّ
 پیؼاکـػٌ كيبؿ ْبی ؿٔاَی ارتًبػی
 ىُبمبیی تيٕیو ْبی ػًؼِ َبىی اف GAD
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 اعتالل اّطـاة ػؿ كبيیم
 ػاىتٍ يـیْی ْبی رنًی
 امتلبػِ كؼهی اػٔیّ ربت ٔ تؼأی ْبی هجهی
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل
 ىغَیت كـػ هجم اف يـیْی
 تـییـات ػؿ فَؼگی ىغٌ هجم اف يـیْی
 عطـ عٕػکيی یب تاله ثـای عٕػکيی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
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 .2آيٕفه ؿٔاَی :چّ ػؿىـٔع تؼأی ٔ چّ ثؼؼ اف تؼأی ػٔایی تٕمٔ ػاکتـ ،آيٕفه ؿٔاَی ثبیؼ اَزبو
ىٕػ .آيٕفه ؿٔاَی ثبیؼ ثـ آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت ػالیى ،يؼت ٔ تـییـات آٌ
ػؿٓی فيبٌ ،كيبؿ ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ،ػٕاهت ،عطـ عٕػکيی ،تؼأی ،تؼویت تؼأی ،ػٕػ ٔ پیيگیـی
تًـکقکُؼ.
چُؼ تٍٕیّ:
 اصنبك اّطـاة اىتجبِ عٕػ يـیِ َینت.
 GAD یک يـیْی هبثم تؼأی امت.
 ایٍ ػاليت ّؼق ىغٌ َینت.
 تيٕیو ْب ٔاهؼی َینتُؼ ٔنی ثّ فَؼگی ؿٔفاَّ يـثٕٓ يیجبىُؼ کّ ؿیـٔاهؼی ْنتُؼ.
 اگـ یک تؼأی احـَکـػ تؼأی ػیگـ يٕحـ عٕاْؼ ثٕػ.
 آؿاينبفی ؿٔفاَّ ثـای کبْو ػالیى رنًی يٓى امت.
 كؼبنیت ْبی ؿٔفاَّ ٔ ٔؿفه کـػٌ.
 ػٔا ٔهتی امتلبػِ يیيٕػ کّ يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی يلیؼ َجبىُؼ.
 ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب يٕهتی ٔ هبثم تضًم ْنتُؼ.
 .3ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
 نطلب ً هؼيٓبی ييبٔؿِ اثتؼایی ؿا تؼویت کُیؼ .مپل ثـؿمی کُیؼ کّ آیب ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ػیگـی
ػؿ پل فيیُّ ٔرٕػ ػاؿػ .مپل ييبٔؿِ ؿا ثـ امبك ػمتٕؿات اػايّ ػْیؼ.
 .4يـیِ ؿا ثّ ػاکتـ اؿربع کُیؼ اگـ:
 اػـاُ ىؼیؼ ثبىؼ.
 عطـ عٕػکيی يٕرٕػ ثبىؼ (اگـ اكنـػگی ٔرٕػ ػاؿػ).
 اصتًبل يـیْی رنًی ػیگـ يٕرٕػ ثبىیؼ .
 ييبٔؿِ أنیّ يٕحـ َجبىؼ.
.5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ یب ثـؿمی ثٓجٕػیَ ،ظبؿت اف ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ٔ ييبٔؿِ ٔ ثـای اؿفیبثی اكکبؿ
عٕػکيی ػؿ ٍٕؿتیکّ اكنـػگی ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ.
 )3فْتياُا:
كٕثیب یک تـك هٕی ٔ ؿیـيُطوی اف چیقی امت کّ عطـ کًی ػاؿػ یب ػؿ ٔاهغ عطـَبک َینت .تـك یک
پؼیؼِ ٓجیؼی امت کّ تًبو اَنبَٓب ػؿ فَؼگی ؿٔفاَّ تزـثّ يیکُُؼ .ايب ػؿ كٕثیب ،تـك ثبػج ثـٔف اػـاُ
ؿیـهبثم يوبٔيت اّطـاة ثّ ىًٕل پـه ههتَ ،بؿاصتی ػؿ ىکى ،مـچـعی ،کٕتبِ ىؼٌ تُلل ،تؼـم ٔ
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نـفِ يیيٕػ .توـیجب" ػؿ ًّْ اىکبل ىؼیؼ ،كٕثیب فَؼگی ؿا يضؼٔػ يینبفػ ٔ يًکٍ امت ىغٌ ؿا يزجٕؿ
مبفػ تب تؼاثیـ ىؼیؼی ثّ کبؿ گیـػ تب اف آَچّ مجت تـك يیگـػػ ارتُبة کُؼ.
تزص اس ارتواع:
 تـك ثیو اف صؼ اف يٕهؼیت ْبی ارتًبػی کّ ػؿ آٌ ايکبٌ عزبنت کيیؼٌ كـػ ٔرٕػ ػاؿػ.
 اصنبك َبؿاصتی اف ييبْؼِ ىؼٌ اف مٕی ػیگـاٌ یب عطـ يٕؿػ هْبٔت هـاؿ گـكتٍ تٕمٔ ػیگـاٌ
 اّطـاة اَتظبؿی
َ بؿاصتی هبثم يالصظّ ٔ اّطـاة ثّ ػَجبل صبالت فیـ:
 يؼـكی ىؼٌ ثّ ػیگـاٌ
 يٕؿػ اَتوبػ یب مـفَو هـاؿ گـكتٍ
 يٕؿػ تٕرّ ػیگـاٌ هـاؿ گـكتٍ
 ػیؼِ ىؼٌ تٕمٔ ػیگـاٌ ُْگبو اَزبو ػاػٌ کبؿی
 گلتٍ چیقی ػؿ یک يٕهؼیت ؿمًی ٔ ػًٕيی
 يالهبت ثب اكـاػ ثبَلٕؽ ٔ يٓى
 اصنبك َبايُی ٔ ثیگبَگی کـػٌ ػؿيٕهؼیت ْبی ارتًبػی
 ثّ ؿاصتی عزبنت فػِ ىؼٌ يخال" نـفیؼٌ یب مـط ىؼٌ ٍٕؿت
َ گبِ کـػٌ ثّ چيًبٌ ػیگـاٌ
 اَزبو ػاػٌ کبؿی ػؿ يکبَٓبی ػًٕيی يخم عٕؿػٌَٕ ،ىتٍٍ ،ضجت کـػٌ ،تهیلٌٕ کـػٌ
ىؼت آٌ يیتٕاَؼ علیق یب ىؼیؼ ثبىؼ ٔ يیتٕاَؼ يُزـ ثّ ييکالت ػؿ کبؿ ،ملـ کـػٌ یب ثـعٕؿػ ثب ػیگـاٌ
ىٕػ .ثؼْی اف يـػو يًکٍ امت ثیيتـ اف یک َٕع كٕثیب ػاىتّ ثبىُؼ .ثؼْی اف ػٕاهت كٕثیبْب ػجبؿتُؼ
اف :گٕىّ گیـی ،اف ػمت ػاػٌ ٔظیلّ ،اكنـػگی ،عٕػکيی ،مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ.
اگـ كٕثیب تؼأی َيٕػ يًکٍ امت يقيٍ ىٕػ ٔ يیتٕاَؼ ثّ یک ييکم ػؿ تًبو فَؼگی تجؼیم ىٕػ .تکُیک
ْبی يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ تؼأی كٕثیبْب يٕحـ ْنتُؼ ٔنی گبْی يًکٍ امت تزٕیق ػٔا ّـٔؿی
ثبىؼ .تـك ْبی عبً ثّ عٕثی ثّ تؼأی ْبی ؿٔاَی ارتًبػی پبمظ يیؼُْؼ .ثـای اعتالل اّطـاة
ارتًبػی ْى ػٔا (آنپـافٔالو ،ػیبفپبو ،پـٔپـإَنٕل ٔ كهٕکنتیٍ) ٔ ْى يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی يلیؼ
ْنتُؼ.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کار کزدٍ هی تْاًذ؟
 .1اؿفیبثی:
 ثـؿمی تبؿیغچّ اػـاُ ٔ ييکالت يـثّٕٓ
 ثـؿمی ىؼت اػـاُ
 تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفاَّ
 پیؼاکـػٌ كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی
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يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 يـیْی ييبثّ ػؿ كبيیم
 يٕرٕػیت يـیْی ْبی رنًی
 تبؿیغچّ تؼأی
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل
 ىغَیت كـػ هجم اف يـیْی
 تـییـات ػؿ فَؼگی ىغٌ هجم اف يـیْی
 يٕرٕػیت اعتالالت ؿٔاَی ػیگـ
 عطـ عٕػکيی یب تاله ثـای عٕػکيی
 ػًهکـػ ارتًبػی كؼهی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 .2آيٕفه ؿٔاَی:
 آيٕفه ؿٔاَی ثبیؼ ثـ آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت اػـاُ ،يؼت ٔ تـییـات آٌ
ػؿٓی فيبٌ ،كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ،ػٕاهت ،عطـ عٕػکيی ،تؼأی ،تؼویت تؼأی ،ػٕػ ٔ
پیيگیـی تًـکق کُؼ.
تٍٕیّ ْب ثـای ييبٔؿ ؿٔاَی ارتًبػی:
 يـیِ ؿا يتیوٍ مبفیؼ کّ كٕثیب یک يـیْی هبثم تؼأی امت
 ثنیبؿی اف كٕثیبْب ػؿ رـیبٌ ٓلٕنیت ثٕرٕػ يیآیُؼ ٔ ثّ تؼؿیذ َبپؼیؼ يیيَٕؼ.
 آٌ كٕثیبْبی کّ ػؿ ثقؿگنبنی ُْٕف ثبهی يیًبَُؼ ثّ َؼؿت ثؼٌٔ تؼأی اف ثیٍ يیـَٔؼ.
 اکخـ يـیْبٌ يیتٕاَُؼ کبيالً ثـ تـمٓبیيبٌ ؿهجّ کُُؼ ٔ ػیگـ ْیچ اػـاّی َؼاىتّ ثبىُؼ.
 تـك ْبی ارتًبػی يؼًٕالً ثؼؼ اف ثهٕؽ ثٕرٕػ يیآیُؼ ٔ اگـ تؼأی َيَٕؼ يًکٍ امت تب آعـ ػًـ اػايّ
ػاىتّ ثبىُؼ.
 يٕارّ ىؼٌ ثب يٕهؼیت تـمُبک ثّ ربی كـاؿ اف آٌ ثبػج يیيٕػ کّ ىغٌ ثّ آٌ ػبػت کُؼ ٔ تـك،
پبَیک ٔ ٔصيت عٕػ ؿا کّ هجالً ػاىت اف ػمت ثؼْؼ.
 ػٔاْب اػـاُ اّطـاة ؿا کّ ػؿ صیٍ صبنت تـك تزـثّ يیگـػػ ،کُتـٔل يیکُُؼ.
 ػؿ يٕؿػ ؿٔىٓبی ثّ چبنو کيیؼٌ ایٍ چُیٍ تـمٓبی ىؼیؼ ،ثضج کُیؼ .ثـای يخبل يـیِ ثّ عٕػه
یبػآٔؿی کُؼ کّ "يٍ اصنبك اّطـاة اَؼک يیکُى فیـا رًؼیت فیبػی ایُزب ْنت .ایٍ اصنبك ثؼؼ
اف چُؼ ػهیوّ ثـٓـف يیيٕػ"
 يـیِ ثبیؼ اف يَـف انکٕٓل یب ثُقػیبفپیٍ ْب ثـای يوبثهّ ثب يٕهؼیت ْبی تـك آٔؿ ارتُبة کُؼ.
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 .3ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
 نطلب ً هؼيٓبی ييبٔؿِ اثتؼایی ؿا تؼویت کُیؼ .مپل ثـؿمی کُیؼ کّ آیب ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی ػیگـی
ػؿ پل فيیُّ ٔرٕػ ػاؿػ .مپل ثـ امبك ػمتٕؿات ييبٔؿِ ؿا اػايّ ػْیؼ.
 .4يـیِ ؿا ثّ ػاکتـ اؿربع کُیؼ اگـ:
 اػـاُ ىؼیؼ ثبىؼ.
 عطـ عٕػکيی يٕرٕػ ثبىؼ.
 يـیْی اصتًبنی رنًی يتـاكن ثب آٌ يٕرٕػ ثبىؼ.
 يـاهجت ْبی ؿٔاَی ارتًبػی يٕحـ َجبىؼ.
 ػیگـ اعتالالت ؿٔاَی يٕرٕػ ثبىؼ.
 .5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ یب ثـؿمی ثٓجٕػی ،يبَیتٕؿ کـػٌ ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ٔ عطـ يٕرٕػیت ػیگـ
اعتالالت ؿٔاَی.
 )4اختالل ّطْاطی ارثاری ):(OCD
اعتالل ٔمٕامی ارجبؿی يـیْی امت کّ ثبػج اكکبؿ َبعٕامتّ (ٔمٕاك) ٔ تکـاؿ ؿكتبؿْبی عبً
ثَٕؿت ثبؿ ثبؿ (ارجبؿ) َقػ يـػو يیيٕػًْ .گی يب ػؿ فَؼگی ؿٔفاَّ ػبػات ٔ کبؿْبی ؿٔفيـِ ػاؿیى
يخم ينٕاک فػٌ هجم اف عٕاة ،ايب ؿكتبؿْبی يٕرٕػِ ػؿ  OCDثبػج ایزبػ يٕاَغ ػؿ فَؼِ گی ؿٔفيـِ
ىغٌ يیيٕػ .ػؿ  OCDىغٌ ػؿ کُتـٔل اكکبؿ ،ایؼِ ْب ٔ اَگیقِ ْبی کّ چُیٍ ثّ َظـ يیـمُؼ کّ عٕػ
ؿا ثّ فٔؿ ػؿ ؽٍْ رب يیؼُْؼَ ،بتٕاٌ امت ٔ يکـؿا" تکـاؿ يیيَٕؼ .ایٍ اكکبؿ ثـای كـػ ،اعالل کُُؼِ ٔ
ؿیـهبثم پؾیـه ثٕػِ ٔ ىغٌ ًَیتٕاَؼ اف آَٓب چيى پٕىی کُؼ یب آَٓب ؿا ثب ػیگـاٌ ىـیک مبفػ .چُیٍ
اكکبؿ ،اّطـاة ؿیـهبثم تضًم ؿا مجت يیگـػػ کّ ثبػج اصنبك ػؿيبَؼگی كـػ ػؿ اَزبو کبؿْبی ػیگـ
گـػیؼِ يگـ ایُکّ تيـیلبت عبٍی ؿا ثـای کبمتٍ ىؼت اكکبؿ ٔ اّطـاة اَزبو ػْؼ .ایٍ اَگیقِ ؿیـهبثم
يوبٔيت ثـای اَزبو ػاػٌ چُیٍ تيـیلبت ؿا ارجبؿ يیگٕیُؼ .ثنیبؿی اف کنبَی کّ  OCDػاؿَؼ يیؼاَُؼ کّ
ٔمٕاك ْب ٔ ارجبؿْبیی آَٓب ْیچ يؼُبی عبٍی َؼاؿَؼ ٔنی ًَیتٕاَُؼ اف آَٓب چيى پٕىی کُُؼ یب آَـا يتٕهق
مبفَؼ.
ٔ )aمٕاك :اكکبؿ یب تَبٔیـ َبعٕامتّ يؼأو ٔ يتکـؿ کّ ثبػج اّطـاة ىؼیؼ يیيٕػ.
ثؼْی اف ٔمٕاك ْبی يؼًٕل ػجبؿتُؼ اف:
 تـك اف کخیلی ،آنٕػگی ٔ اَتبَبت
 تـك اف ٍؼيّ فػٌ ثّ یک ػْٕ عبَٕاػِ یب یک ػٔمت.
 تـك اف اَگیقِ ْبی پـعبىگـاَّ
 ىک ٔ تـػیؼ ثیو اف صؼ
 تيٕیو ػؿ يٕؿػ َظى ،ػهین ثٕػٌ ٔ يتُبظـثٕػٌ
َ یبف ثـای کبيم ثٕػٌ ًّْ چیق
َ گـاَی ػؿيٕؿػ ایُکّ کبؿ ثّ عٕثی اَزبو َيؼِ امت ػؿ صبنیکّ يیؼاَؼ ایٍ َگـاَی ػؿمت َینت.
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تـك اف اكکبؿ گُبْکبؿاَّ ٔ ىیطبَی
كکـ کـػٌ ػؿ يٕؿػ ٍؼا ْب ،تَبٔیـ ،کهًبت یب اػؼاػ عبً ػؿ تًبو ٔهت
ىک ػؿيٕؿػ هلم ثٕػٌ ػؿٔافِ یب عبيٕه َکـػٌ اىتٕپ.
ارجبؿ :ؿكتبؿ تکـاؿی ثـای کبْو مطش ثبالی اّطـاة کّ اف مجت ٔمٕاك ثـٔف يیکُؼ .ثؼْی اف
ؿكتبؿْبی ارجبؿی ىبیغ ػجبؿتُؼ اف:
تلتیو کـػٌ ػؿٔافِ ،ؿٔک ْب ،مٕچ ثـم ،هلم ػکبٌ ٔ عبيٕه ثٕػٌ ٔمبیم ػیگـ.
ىنتٍ ٔ تًیق کـػٌ يخم ىنتٍ ػمتٓب ،صًبو کـػٌ یب ينٕاک فػٌ ػَؼآَب ثبؿْب ٔ ثبؿْب
ىًـػٌ چیقْب ثبؿْب ٔ ثبؿْب
تکـاؿ کـػٌ کهًبت ٔ ػجبؿات عبً
تکـاؿ کـػٌ کبؿْب يخالً ػاعم ٔ عبؿد ىؼٌ اف ػؿَ ،ينتٍ ٔ ثـعبمتٍ اف چٕکی
يـتت کـػٌ ٔ چیؼٌ چیقْب ثّ تـتیت عبً
نًل کـػٌ ثؼْی چیقْب ثّ ٕٓؿ يکـؿ
ًَبف عٕاَؼٌ ثبؿْب ٔ ثبؿْب
َگٓؼاؿی اف ثؼْی چیقْبی ؿیـّـٔؿی يخال" ؿٔفَبيّ ،کبؿتٍ ْب ٔؿیـِ.
عٕامتٍ آًیُبٌ ٔ يٕاكوّ ػٔايؼاؿ اف ػیگـاٌ.

يـیِ  OCDاصنبك يیکُؼ کّ ثبیؼ ایٍ کبؿْب ؿا ثبؿ ثبؿ اَزبو ػْؼ اف تـك ایُکّ گٕیب ثبؿ آعـ آٌ ؿا ثّ
ػؿمتی اَزبو َؼاػِ امت ٔ یب ایُکّ اكکبؿ َبعٕامتّ ػٔثبؿِ ؽٍْ ٔی ؿا يغتم يیکُُؼ .ؿْبیی اف ایٍ
اّطـاة تُٓب يٕهتی امت .اىغبً يَبة ثّ  OCDيؼًٕالً إَاع ػیگـاّطـاة يخم كٕثیبْب یب صًالت
پبَیک ٔ يًکٍ امت اكنـػگی ػاىتّ ثبىُؼ .اػـاُ ييبثّ  OCDيیتٕاَؼ ػؿ اكنـػگی ،مکیقٔكـیُیب،
اعتالل تیک (يٕرٕػیت صـکبت ؿیـاؿاػی ٔ ؿیـَٕؿيبل) ٔ ثؼْی اف ييکالت ػبػتی يخم َبعٍ رٕیؼٌ
یب چُؼک گـكتٍ عٕػ َیق ػیؼِ ىٕػ .ػٕاهت  OCDيًکٍ امت مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ،اكنـػگی،
عٕػکيی ،اَقٔای ارتًبػی ،ييکالت كبيیهی ٔ کبْو کیلیت فَؼگی ثبىؼ.
 OCDاگـ تؼأی َيٕػ يقيٍ يیيٕػ .تؼأی ْبی يغتهق ثـای ٔ OCDرٕػ ػاؿػ کّ ػؿ اػـاُ ثنیبؿ
َبؿاصت کُُؼِ يیتٕاَُؼ يلیؼ ثبىُؼ .ؿٔىٓبی يغتهق ثـای اكـاػ يغتهق کبؿثـػ ػاؿَؼ.
ؿٔىٓبی يلیؼ يؼاعالت ؿٔاَيُبعتی ْنتُؼ کّ ثؼؼاً" ػؿ ثغو ػیگـ ثضج عٕاُْؼ ىؼ .ثؼْی يـػو تؼأی
ػٔایی ؿا ثـای  OCDيلیؼ یبكتّ اَؼ کّ يیتٕاَؼ ثّ تُٓبیی یب ًْـاِ ثب تؼأی ْبی ؿٔاَيُبعتی امتلبػِ ىٕػ.
ػٔاْبی کّ يؼًٕالً تزٕیق يیيَٕؼ ػٔاْبی ّؼ اكنـػگی  SSRIيخم كهٕکنتیٍ ( 20يیهیگـاو) ْنتُؼ ٔ یب
کهٕيیپـايیٍ ( 150-75يیهیگـاو) .ایٍ ػٔاْب ػٕاؿُ ربَجی يخم ػنجؼی ،عيکی ػْبٌ ،هجْیت ،مـػؿػ،
مـچـعی ،عیـگی ػیؼ ،اعتالالت عٕاة ،ييکالت يؼؼِ ٔ اكقایو اّطـاة ؿا ثّ ًْـاِ ػاؿَؼ
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کاری کزدٍ هيتْاًذ؟
 .1اؿفیبثی:
 ثـؿمی اػـاُ OCD
 ثـؿمی ىؼت اػـاُ ٔ يؼت آٌ
 ثـؿمی كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی كؼهی
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تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ
يُجغ اكکبؿ يـیِ (اف کزب يیآیؼ؟)
اػًبل ٔ ؿكتبؿی کّ ىغٌ ثـای عالٍی اف ایٍ اكکبؿ اَزبو يیؼْؼ.
فيبَی کّ ٍـف اَزبو ایٍ کبؿْب يیکُؼ.

يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 OCD ػؿ كبيیم
 يـیْی ْبی رنًی
 امتلبػِ اف ػٔاْب
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل
 ىغَیت كـػ هجم اف يـیْی
 تـییـات ػؿ فَؼگی ىغٌ ثؼؼ اف يـیْی
 عطـ عٕػکيی یب تاله ثـای عٕػکيی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 .2آيٕفه ؿٔاَی
 يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ يّٕٕػبت ؽیم ثبیؼ آيٕفه ػاػِ ىَٕؼ:
ٓجیؼت اػـأُ ،مٕاك ْب ٔ ارجبؿْب ،يؼت آَٓب ٔ تـییـات آَٓب ػؿ ٓی فيبٌ ،كيبؿْبی ؿٔاَی
ارتًبػی ،ػٕاهتَٕ ،ع تؼأی ٔ يؼت آٌ ،تؼویت تؼأی ،ػٕػ ٔ پیيگیـی اف آٌ.
ثؼْی اف تٍٕیّ ْبی کّ ثبیؼ ػؿ َظـ ثگیـیى:
 OCD یک ييکم ىبیغ امت.
 OCD هبثم تؼأی امت.
 OCD گبْی ػؿچُؼ ػْٕ عبَٕاػِ ػیؼِ يیيٕػ.
 ػٔمتبٌ ثـای ػؿیبكت کًک يیتٕاَُؼ يـیِ ؿا صًبیت کُُؼ.
 پُٓبٌ کـػٌ ،تؼأی ؿا ػىٕاؿ يینبفػ.
 ػٔا ٔ يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی يٕحـتـ ْنتُؼ.
 پبثُؼی ثّ پالٌ تؼأی صتی اگـ گبْی َبؿاصت کُُؼِ ْى ثبىؼ.
 ارتُبة اف يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ انکٕٓل ثّ ػُٕاٌ يیکبَیقو ْبی مبفگبؿی.
 اىتـاک ػؿ كؼبنیت ْبی ارتًبػی ثّ ربی گٕىّ گیـی.
 .3ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
 نطلب ً يـاصم تغُیک ْبی يؼاعهٕی ثـای  OCDؿا تؼویت کُیؼ .مپل ثـؿمی کُیؼ کّ آیب ييکالت
ؿٔاَی ارتًبػی ػیگـی ػؿ پل يُظـ ٔرٕػ ػاؿػ .مپل ثـ امبك ػمتٕؿات ييبٔؿِ ؿا اػايّ ػْیؼ.
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 .4اؿربع ثّ ػاکتـ ٔهتی اَزبو يیيٕػ کّ:
 اػـاُ ىؼیؼ ثبىؼ.
 عطـ عٕػکيی يٕرٕػ ثبىؼ.
 يـیْی رنًی اصتًبنی يتـاكن ثب آٌ ثبىؼ.
 ييبٔؿِ يٕحـ َجبىؼ.
 .5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ ثیيتـ یب اؿفیبثی ثٓجٕػ ّٔؼیت يـیِ یب ػٕاؿُ ػٔاْب ٔ پیيـكت ييبٔؿِ.
 )5اختالل تثذل یا کاًْرژى (:)Conversion
کبَٕؿژٌ یک كـآیُؼ ؿٔاَی امت کّ ػؿ آٌ اؿتجبٓبت ثیٍ صل ْٕیت ،ػٕآق ،اكکبؿ ،صنیت ،اػؿاکبت ٔ
صبكظّ ػگـگٌٕ يیيٕػَ .تیزّ آٌ يیتٕاَؼ تـییـ ػؿ صبكظّ ،ػًهکـػْبی رنًی ،اصنبك ایُکّ أ چّ کنی
امت یب ٓـف ػیؼ ثّ يضیٔ ٔ آـاف ثبىؼ .ثـٔف ایٍ صبنت يؼًٕالً َبگٓبَی امت ٔ ثّ امتـك ؿٔاَيُبعتی
یب ىـایٔ ػىٕاؿ كـػی يـثٕٓ امت .کبَٕؿژٌ يیکبَیقيی امت کّ ثّ اكـاػ کًک يیکُؼ تب تزـثیبت
تـٔيبتیک يخم اَلزبؿ ثًت ،تزبٔفات رُنی ٔؿیـِ ؿا تضًم کُُؼ .ایٍ صبنت ػؿ ْـ مُی يًکٍ امت اتلبم
ثیبكتؼ ٔنی ػؿ اكـاػ رٕاٌ ٔ آلبل ىبیغ امت .يؼًٕالً ایٍ صبنت ثؼؼ اف یک صبػحّ امتـك فا ثٕرٕػ يیآیؼ ٔ
يًکٍ امت ثـای چُؼ ؿٔف ػٔاو کُؼ.
ثؼْی اف ػهت ْبی ىبیغ ػجبؿتُؼ اف:
 تزـثیبت تـٔيبتیک ػؿ ػؿٔاٌ ٓلٕنیت
 اف ػمت ػاػٌ یک ػقیق
 تزبٔفات رُنی
 اعتطبف
 ىکُزّ
 تَبػيبت
 رُگ ْب
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ
اػـاُ ىبیغ ػجبؿتُؼ اف:
َ بتٕاَی ػؿ صـکت ػاػٌ ػْٕی اف ثؼٌ (كهذ ػمت یب پب)
 کـی یب کٕؿی َبگٓبَی
 صـکبت ؿیـٓجیؼی یب اف ػمت ػاػٌ تؼبػل
 اف ػمت ػاػٌ صنیت يخم کـعتی ػؿ ثؼْی اف اػْبی ثؼٌ
 اف ػمت ػاػٌ ْٕىیبؿی ٔ ػؼو پبمظ ثّ يضـک ْبی يضیطی
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ایزبػ عال ػؿ صبكظّ يـثٕٓ ثّ صٕاػث گؾىتّ یب ْٕیت عٕػ.
كـايٕه کـػٌ آالػبت يٓى ٔ امتؼؼاػ یب يٓبؿت آيٕعتّ ىؼِ
اصنبك ایُکّ یک يضیٔ آىُبَ ،ب آىُب امت.
اصنبك ایُکّ اكـاػ آىُب ثیگبَّ ْنتُؼ.

شایعترین شکل آن از دست دادن شعور (هوشیاری) است که فامیل فکر میکند یک وضعیت تهدید کننده
حیات برای مریض اتفاق افتاده و اؼلب مریض را به اتاق عاجل میآورند .اعراض معموالً ناگهانی و به
دنبال یک تجربه استرس زا اتفاق می افتد .بعضی مردم ناراحتی هیجانی خود را از طریق اعراض و
عالیم فزیکی نشان میدهند .این اعراض زجرت روانی یا اختالل شدید در عملکرد اجتماعی و شؽلی فرد
ایجاد میکند.
ثؼْی اف ػٕايم عطـ ػجبؿتُؼ اف:
 ػاىتٍ تبؿیغچّ ييبثّ ػؿ كبيیم
 تزـثّ کـػٌ كيبؿ ْیزبَی ىؼیؼ
 ػاىتٍ فَؼگی پـ اف امتـك ػؿ يضم کبؿ ٔ یب عبَّ
 مٕامتلبػِ رُنی یب كقیکی ػؿ ٓلٕنیت
 ػاىتٍ یک ػْٕ كبيیم کّ يـیْی رؼی یب یک ػؿػ يقيٍ ػاؿػ.
 ػاىتٍ اكنـػگی یب اّطـاة يـّی
اعراض فزیکی ؼیرارادی ظاهر میشوند و معاینات طبی هیچگونه علت فزیکی واضح و مشخص را
برای این اختالل نشان نمیدهند ،تشخیص زود هنگام مهم است زیرا این حالت در شروع به آسانی قابل
تداوی است ،ولی موفق نشدن به تشخیص به موقع منجر به بروزاعراض میشود که به تدریج شدیدتر شده
که تداوی و از بین بردن آنها ؼیرممکن میشود .در واقعات مزمن مریضان آرام به نظر میرسند
باوجودیکه شکایت شان کامالً جدی است.
ایٍ اكـاػ ػؿ يؼـُ عطـات ؽیم هـاؿ ػاؿَؼ:
 عٕػآفاؿی ٔ تاله ثـای عٕػکيی
 مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ انکٕٓل
 ييکالت عٕاة ثّ ىًٕل عٕاة ْبی ٔصيتُبک
 ثـٔف يـیْی ؿٔاَی ػیگـ يخم اّطـاة یب اكنـػگی
 ييکالت ػؿ ؿٔاثٔ ٔ ػؿ ػًهکـػ ٔظیلٕی
کبَٕؿژٌ (تجؼل) ًْـاِ ثب ّؼق ٔ ثیٕٓىی يًکٍ امت ثّ ٕٓؿ اىتجبِ يـگی یب ٍـع تيغیٌ ىٕػ.
رؼٔل فیـ ثّ تيغیٌ تلـیوی آَٓب کًک يیکُؼ.
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هْارد
أؿا )(Aura
ىـٔع
يضم صًهّ
ػٕايم اؿبف کُُؼِ
موٕٓ
صـکبت ؿیـاؿاػی
عـٔد کق اف ػْبٌ
ثی اعتیبؿی اػؿاؿ
رٕیؼٌ فثبٌ
میبَٕف(کجٕػی ٔرّ) ػؿ رـیبٌ صًهّ
ٍؼيّ ػؿ رـیبٌ صًهّ
ثّ یبػ أؿػٌ صًهّ

کاًْرژى
اپی لپظی
َبؿاصتی َبصیّ ىکى ،ثْٕب یب َبؿاصتی ثؼؼ اف عيى،
تـییـعهن یب ييبرـِ کـػٌ
يقِ ْبی ؿیـيؼًٕنی
ثّ اْنتگی
َبگٓبَی
ػؿ صْٕؿ ػیگـاٌ
ْـرب
يؼًٕال ثؼؼ اف ثضج ٔ رُزبل
ْیچ
کـػٌ
ثّ تؼؿیذ
َبگٓبٌ
َبيُظى
تَٕیک-کهَٕیک ٔ يتُبظـ
َؼاؿػ
ػاؿػ
َؼاؿػ
ػاؿػ
َؼاؿػ
ىبیؼ
َؼاؿػ
ػاؿػ
ىبیؼ
ػاؿػ
تب صؼٔػی
عیـ

تؼأیٓبی يٕحـی ثـای کبَٕؿژٌ (تجؼل) ٔرٕػ ػاؿػ ٔ ْؼف تؼأی ایزبػ ثیيتـ اؿتجبٓ ثیٍ ػٕآق ،اكکبؿ،
اػؿاک ٔ صبكظّ ٔ توٕیّ صل تٕاًَُؼی امت .تؼأی يٕحـ ثـای ایٍ صبنت ،تـکیجی اف ؿٔىٓبی يغتهق
امت .ايب يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ًْیيّ ثبیؼ ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ .ػٔاْب يًکٍ امت ػؿ اف ثیٍ ثـػٌ
اػـاُ اكنـػگی ،اّطـاة یب ثیغٕاثی يلیؼ ثبىؼ ايب ْیچ ػٔای ثـای تؼأی عٕػ کبَٕؿژٌ ٔرٕػ َؼاؿػ.
اف ٓـف ػیگـ ػٔاْب ػٕاؿُ ربَجی فیبػی ػاؿَؼ.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کار کزدٍ هی تْاًذ؟
 .1اؿفیبثی:
 ثـؿمی اػـاُ يٕرٕػ
 ثـؿمی ىؼت اػـاُ
 پیؼاکـػٌ كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی
 يیقاٌ تبحیـ اػـاُ ثـ كؼبنیت ْبی ؿٔفاَّ
 ثـؿمی ػٕايم عطـ
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 مبثوّ كبيیهی
 يـیْی ْبی ييبثّ ػؿ گؾىتّ
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل
 ىغَیت كـػ هجم اف يـیْی
 تـییـات ػؿ فَؼگی ىغٌ هجم اف يـیْی
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 عطـ عٕػکيی یب تاله ثـای عٕػکيی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 .2آيٕفه ؿٔاَی:
 آيٕفه ؿٔاَی ثبیؼ ثـ آيٕفىی يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت ػالیى ،يؼت ٔ تـییـات آٌ
ػؿٓی فيبٌ ،كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ،ػٕاهت ،عطـ عٕػکيی ،تؼأی ،تؼویت تؼأی ،ػٕػ ٔ
پیيگیـی اف آٌ تًـکق کُؼ.
تٍٕیّ ْبی يٓى:
 ػؿ يٕؿػ امتـمٓب یب ييکالت اعیـ ٍضجت کُیؼ.
 يـیِ ْیچ کُتـٔل اؿاػی ثـ اػـاُ عٕػ َؼاؿػ.
 توٕیت يخجت ثـای ثٓجٕػی.
 اػـاُ ؿا َجبیؼ توٕیت کُیؼ.
ْ ـچّ فٔػتـ يـیِ ثبیؼ ثّ كؼبنیت ْبی يؼًٕنی عٕػ ثبف گـػػ.
 امتـاصت ٕٓالَی یب تـک كؼبنیت ْبی يؼًٕنی ؿا تزٕیق َکیُؼ.
 ىیِٕ ْبی مبفه ؿا ػؿ ىغٌ ثٓجٕػ ثغيیؼ.
 .3ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
 نطلب ً هؼيٓبی ييبٔؿِ اثتؼایی ؿا تؼویت کُیؼ ٔ يضتبٓبَّ اؿتجبٓ ثیٍ اػـاُ ٔ ىـایطی کّ ػؿ آٌ
اػـاُ ثـٔف يیکُؼ ثـؿمی کُیؼ .ييکالتی ؿا کّ ػؿ پل يُظـ ٔرٕػ ػاؿػ تضهیم کُیؼ ٔ ًْـاِ
يـارؼّ کُُؼِ یکزب يُبثغ ٔ ؿاِ ْبی صم ؿا رنتزٕ کُیؼ.
 .4يـیِ ؿا ثّ ػاکتـ اؿربع کُیؼ اگـ:
 ػؿ تيغیٌ عٕػ يطًیٍ َینتیؼ.
 یک يـیْی كقیکی اصتًبنی يتـاكن ثّ آٌ ٔرٕػ ػاؿػ.
 ييبٔؿِ أنیّ يٕحـ َجبىؼ.
 .5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ یب ثـؿمی ثٓجٕػی ،يبَیتٕؿ کـػٌ ػٕاؿُ ػٔاْب.
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اختالالت رّاًی ػذیذ
 .Iطایکْس:
مبیکٕف یک اعتالل ؿٔاَی ىؼیؼ امت کّ ثبػج اعتالل ػؿ تلکـ ،اػؿاک ٔ ؿكتبؿ يیيٕػ .تـییـ اٍهی ػؿ
مبیکٕف ػٔؿی اف ٔاهؼیت امت .ػٔ ػـُ اٍهی ػؿ مبیکٕف ْؾیبَبت ٔ ثـمبيبت امتْ .ؾیبَبت ػوبیؼ
َبػؿمتی اَؼ کّ ثـای اكـاػ ػیگـ ػؿ ربيؼّ ثی امبك امت ٔ آٌ ؿا هجٕل َغٕاُْؼ کـػ يخال" ایُکّ کنی
يیغٕاْؼ أ ؿا ينًٕو کُؼ یب ثـ ػهیّ أ تٕٓئّ کـػِ امت یب تٕمٔ رٍ ْب تنغیـ ىؼِ امت ،کنی أ ؿا
ربػٔ کـػِ امت ٔؿیـِ .ثـمبيبت اػؿاکبت ؿهٔ يخم ىُیؼٌ ،ػیؼٌ یب اصنبك کـػٌ چیقی کّ ٔرٕػ
عبؿری َؼاؿػ يیجبىؼ .ثـای ثنیبؿی اف يـػو ایٍ تزـثیبت يًکٍ امت ثنیبؿ يغتم کُُؼِ ٔ آفاؿ ػُْؼِ ثبىؼ
ٔ فَؼگی ؿٔفيـِ ؿا يغتم ًَٕػِ ثبالی ؿٔاثٔ ٔ پیؼا کـػٌ ٔ اػايّ یک ٔظیلّ تبحیـيی اَؼافػ .ىغٌ
يًکٍ امت ػؿ ٓی ثضـاٌ مبیکٕف ثّ ػیگـاٌ اػتًبػ َکُؼ .يـیِ هجٕل ًَیکُؼ کّ ایٍ ػوبیؼ ثـای ػیگـاٌ
ػزیت ٔ ؿـیت امت.
ػهم مبیکٕف َبييغٌ امت ٔنی ػٕايم فیبػی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ىغٌ ؿا ثّ مبیکٕف آمیت پؾیـ يینبفَؼ.
ػؿ ثنیبؿی اف يٕاؿػ چُؼیٍ ػبيم ثب ْى يًکٍ امت ثبػج ایزبػ مبیکٕف ىَٕؼ.
ثؼْی اف ػٕايم عطـ ثـای مبیکٕف ػجبؿتُؼ اف:
تيْلْژیکی
 ػاىتٍ تبؿیغچّ كبيیهی مبیکٕف
 يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ يخم چـك
 صبالت ؿیـٓجیؼی ػؿ مبعتبؿ ػيبؽ
 مٕتـؾی ػؿ صبيهگی
رّاًی
 ىـایٔ فَؼگی پـ امتـك
 يُبفػبت كبيیهی
 تزـثیبت تـٔيبتیک
 يٕؿػ مٕامتلبػِ رُنی هـاؿ گـكتٍ
ارتواػی
 مٕگ
 ثیزب ىؼٌ
 يٓبرـت
 ىبْؼ عيَٕت ثٕػٌ
 يٕؿػ عيَٕت هـاؿ گـكتٍ
إَاع يغتهلی مبیکٕف ٔرٕػ ػاؿػ:
 مبیکٕف صبػ
 مکیقٔكـیُیب
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مبیکٕف کّ ثٕمیهّ يٕاػ َيّ آٔؿ يخم چـك یب انکٕٓل ثٕرٕػ يی آیؼ
اعتالل ػٔهطجی ،يبَیب
اكنـػگی ثب اػـاُ مبیکٕتیک
مبیکٕف پل اف ٔالػت

طایکْس صاد:
 ایٍ َٕع يؼًٕالً ثطٕؿ َبگٓبَی ىـٔع يیيٕػ ٔ ثـای ْلتّ ْب ػٔاو يیکُؼ.
اػـاُ ىبیغ مبیکٕفػجبؿتُؼ اف:
 اعتالل ؿكتبؿی ىؼیؼ اف هجیم پـعبىگـی ٔ تٓیذ
 اكکبؿ ؿیـَٕؿيبل ٔ ػوبیؼ ؿیـػبػی یب ْؾیبَبت يبَُؼ:
 کنی يیغٕاْؼ أ ؿا ينًٕو کُؼ یب ػهیّ ٔی تٕٓئّ کـػِ یب يیغٕاْؼ ثّ ٔی آمیت ثـمبَؼ.
 ربػٔ ىؼٌ
 تنغیـ تٕمٔ رٍ ْب یب تٕمٔ َیـْٔبی َبىُبعتّ کُتـٔل يیيٕػ.
 يٕؿػ مٕامتلبػِ هـاؿ گـكتّ ٔ یب َلـیٍ ىؼِ امت.
 ثـمبيبت :يبَُؼ ىُیؼٌ ٍؼاْب یب ػیؼٌ چیقْبی کّ ػیگـاٌ ًَیتٕاَُؼ ،یب اصنبك ایُکّ صيـات فیـ
پٕمت صـکت يیکُُؼ.
 تکهى آىلتّ یب کهًبت ثی يلٕٓو
ّٔ ؼیت ْیزبَی تـمُبک یب تـییـ مـیغ ْیزبَبت
 ؿكتبؿ ػزیت ٔ ؿـیت يخم رًغ کـػٌ کخبكبت
 ؿلهت ػؿ يـاهجت اف عٕػ
 ثب عٕػ ٍضجت کـػٌ یب عُؼیؼٌ







مبیکٕف صبػ ْـچّ مـیؼتـ ثّ ػاکتـ اؿربع ىٕػ ٔ ثؼْی أهبت َیبف ثّ ثنتـ ىؼٌ ػاؿػ.
عٍَٕب" اگـ يـیِ َنجت ثّ ػیگـاٌ عيٍ امت ،آًیُبٌ اف يَئَٕیت يـیِ ٔ ػیگـاٌ صتًی
امت .ػؿ ایُزب ْؼف کبْو ؿَذ يـیِ ٔ كبيیم ٔ رهٕگیـی اف ػٕاهت يـیْی امت.
چٌٕ يؼت مبیکٕف صبػ کٕتبِ امت ،تؼأی آٌ َیق يغتَـ امت ٔ ثـ کًتـیٍ يضؼٔػیت ْب تًـکق
ػاؿػ.
ػٔاْبی ّؼ رٌُٕ اػـاُ مبیکٕتیک ؿا کبْو يیؼُْؼ (يخم ْبنٕپـیؼٔل  10-2يیهی گـاو ػؿ ؿٔف یب
کهٕؿپـٔيبفیٍ  400-100يیهی گـاو ػؿ ؿٔف ،أالَقاپیٍ  10-5يیهیگـاو)
گبْی أهبت ایٍ ػٔاْب ػٕاؿُ ىؼیؼ ػاؿَؼ ثؼْی اف آَٓب ػجبؿتُؼ اف:
 اػـاُ پبؿکیُنَٕیقو اف هجیم نـفِ ،ىغی ػْالت ثؼٌ ،صـکبت آْنتّ ،صلع ػٔايؼاؿ یک صبنت
کّ ثب ػٔاْبی ّؼ پبؿکیُنٌٕ يخم تـی ْگقی كُیؼیم یب ثی پـیؼیٍ تؼأی يیيَٕؼ.
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 ػینتَٕیب یب ىغی ػْالت گـػٌ ٔ فثبٌ کّ ثب تقؿین ثُقػیبفپیٍ ْب یب ػٔاْبی ّؼ پبؿکیُنٌٕ
ثـٓـف يیيَٕؼ.
 آکبتیقیب یب ثیوـاؿی صـکی ىؼیؼ کّ ػؿ آٌ يـیِ ػٔايؼاؿ ػؿ صـکت امت ٔ ثب کبْو يوؼاؿ ػٔاْب
یب ػاػٌ ثتبثالکـْب ثـٓـف يیيٕػ.
 ثؼؼ اف ایُکّ ػٔؿِ صبػ ثـٓـف ىؼ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی يًکٍ امت ثـای يوبثهّ ثب كيبؿْبی
ؿٔاَی  ،صم اعتالكبت ٔ ثٓجٕػ ػقت َلل ٔ اػتًبػ ثّ َلل ّـٔؿی ثبىؼ .ػؿ کم مبیکٕف صبػ ثّ
عٕثی ثّ تؼأی رٕاة يیؼْؼ ٔ ػٔؿِ آٌ صؼٔػ یک يبِ امت.
تٍٕیّ ْبی يٓى:
 ؿكتبؿ عيٍ کّ ثـای يـیِ ،عبَٕاػِ یب ربيؼّ يًکٍ امت عطـَبک ثبىؼَ ،یبف ثّ ثنتـ ىؼٌ ػاؿػ.
 ثؼؼ اف ثٓجٕػی اػـاُ يـیِ ؿا ثـای اف مـگیـی ػٔثبؿِ كؼبنیت ْبی َٕؿيبل تيٕین کُیؼ.
 ثّ عبَٕاػِ ػؿ يٕؿػ امتیگًب ٔ کُبؿگؾاىتّ ىؼٌ اف ارتًبع يؼهٕيبت ٔ آگبْی ثؼْیؼ.
 ثنیبؿی اف يـیْبٌ کّ یک ػٔؿِ مبیکٕف ؿا گؾؿاَؼِ اَؼ ْـگق ػٔؿِ ػیگـی ؿا تزـثّ َکـػِ اَؼ.
 ثؼْی ٔاهؼبت مبیکٕف صبػ اگـ تؼأی َيٕػ يًکٍ امت ػٕػ کُؼ یب يقيٍ ىٕػ.
 يؼاعالت ثّ ٔهت ثبػج ثٓجٕػ فٔػتـ اكـاػ گـػیؼِ ٔ اف يقيٍ ىؼٌ رهٕگیـی يیيٕػ.
 .IIاطکيشّفزیٌيا:
امکیقٔكـیُیب یک اعتالل ؿٔاَی َبتٕاٌ کُُؼِ ،ىؼیؼ ٔ ػٔايؼاؿ امت .ػهت امکیقٔكـیُیب َبىُبعتّ امت ٔ
يًکٍ امت ػؿ ثٕرٕػ آيؼٌ آٌ ػٕايم يغتهق َوو ػاىتّ ثبىُؼ .يـیْبٌ مکیقٔكـیُیب ػؿ يوبینّ ثب
ػیگـاٌ ثّ يیقاٌ عیهی کى امتغؼاو يیيَٕؼ ،افػٔاد يیکُُؼ ٔ فَؼگی ينتوم ؿا پیو يیجـَؼ .امکیقٔكـیُیب
يؼًٕالً ػؿ رٕاَی ىـٔع يیيٕػ ٔ اگـ تؼأی َيٕػ يقيٍ يیيٕػ.
اػـاُ ىبیغ امکیقٔكـیُیب ػجبؿتُؼ اف:
 ثـمبيبت :يخال" ىُیؼٌ ٍؼاْب يخم ٍؼای اكـاػی کّ ثب يـیِ ٍضجت يیکُُؼ یب رٍ ْبی کّ ثب
يـیِ ٍضجت يیکُُؼ یب ػیؼٌ چیقْبی کّ ٔرٕػ عبؿری َؼاؿَؼ.
ْ ؾیبَبت :يخم ایُکّ تٕمٔ ػیگـاٌ ينًٕو يیيَٕؼ یب ػهیّ أ تٕٓئّ ىؼِ امت یب صیٕاَبت یب اىیبی
ؿیـيؼًٕنی ػؿ ػاعم ثؼٌ آَٓب ٔرٕػ ػاؿػ ٔ یب يبؿْب ػؿ يـق ٔی ٔرٕػ ػاؿػ .اكکبؿ ىغٌ ػؿ ًّْ رب
پغو يیيٕػ یب تٕمٔ ػیگـاٌ عٕاَؼِ يیيٕػ.
 ػبٓلّ ؿیـيتُبمت یب ػبٓلّ کُؼ یب كوؼاٌ ْیزبَبت
 ييکم ػؿ تًـکق یب تٕرّ کـػٌ
 اَگیقِ پبییٍ ٔ ؿلهت اف عٕػ
 تٓیذ ٔ ثیوـاؿی
 اف ػمت ػاػٌ ػالهّ ثّ كؼبنیت ْبی ؿٔفيـِ
 گٕىّ گیـی اف ارتًبع
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 کبْو تٕاَبیی ثـای پالٌ کـػٌ ٔ یب ارـای كؼبنیت ْب
 ثی صـکت يبَؼٌ
تٍٕیّ ْبی يٓى:
 تٓیذ یک ػـُ يـیِ ؿٔاَی امت.
 يـیْبٌ يًکٍ امت ثّ يـػو آـاف عٕػ ييکٕک ثبىُؼ.
 اػـاُ يًکٍ امت ثّ تؼؿیذ ظبْـ ىَٕؼ ٔ َبپؼیؼ ىَٕؼ.
 ػٕػ يـیْی ؿا پیو ثیُی کُیؼ ٔ ثـای آٌ آيبػگی ثگیـیؼ.
 تؼأی ػٔایی رق صتًی تؼأی امت .ػٔا ْى يیتٕاَؼ ييکالت صبّـ ؿا کبْو ػْؼ ٔ ْى اف ػٕػ
يـیْی رهٕگیـی يی کُؼ.
 صًبیت كبيیم ثـای يٕحـ ثٕػٌ تؼأی ّـٔؿی امت.
 يـیِ يًکٍ امت ثّ ثبفتٕاَی َیبف ػاىتّ ثبىؼ.
 يـیِ يًکٍ امت َؼاَؼ کّ أ يـیِ امت.
 عطـ عٕػکيی ٔرٕػ ػاؿػ.
ػْالة:
 مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ ٔاثنتگی ،عٕػکيی ،اكنـػگی ،امتیگًب ٔ تجؼیِ ،گٕىّ گیـی ،اعتالل
ػؿ تضَیم ،اف ػمت ػاػٌ ىـم ،يُبفػبت كبيیهی .مکیقٔكـیُیب اگـ تؼأی َيٕػ يقيٍ گـػیؼِ ثب ػٕػ
ْبی يکـؿ اػـاُ ًْـاِ يیجبىؼ.
 اکخـ يـیْبٌ ثب تؼأی ػٔایی ٔ مپل ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی ثٓجٕػی چيًگیـی َيبٌ يیؼُْؼ.
 تؼأی أنیّ ،تؼأی ػٔایی امت ٔ ييبثّ مبیکٕف صبػ يیجبىؼ :تُٓب تلبٔت ػؿ يؼت آٌ امت کّ ػؿ
مکیقٔكـیُیب ٕٓالَی تـ امت.
 ثنیبؿی اف يـیْبٌ ىبیؼ ثّ ثبفتٕاَی ؿٔاَی ارتًبػی َیبف ػاىتّ ثبىُؼ.
طایکْس پض اس ّالدت:
اػـاُ مبیکٕف پل اف ٔالػت ىبيم ثـمبيبتْ ،ؾیبَبت ،اكکبؿ آىلتّ ٔ ػزیت ٔؿـیت ،اَگیقِ عٕػکيی
ٔ ػیگـکيی يیجبىُؼ .مبیکٕف پل اف ٔالػت ىؼیؼتـیٍ ىکم يـیْی ْبی ؿٔاَی پل اف ٔالػت امت.
ىـٔع آٌ َبگٓبَی امت .ػؿ 48تب  72مبػت ثؼؼ اف ٔالػت ىـٔع يیيٕػ ايب ػؿ ثنیبؿی اف يٕاؿػ اػـاُ
ػؿ ػٔ ْلتّ أل پل اف ٔالػت ظبْـ يیيَٕؼ .اگـ يبػؿ تُٓب ثًبَؼ يًکٍ امت ثّ عٕػ یب َٕفاػ آمیت ثـمبَؼ
یب اف َٕفاػ ؿلهت کُؼ .فَی کّ مبیکٕف پل اف ٔالػت ػاؿػ أ ٔ َٕفاػ ٔی ّـٔؿت ثّ تٕرّ كٕؿی ػاؿَؼ
ٔ كبيیم ثبیؼ ْـچّ مـیؼتـ يبػؿ ؿا ثّ ىلبعبَّ اَتوبل ػْؼ فیـا أ ثّ يؼاعالت ػبرم ّـٔؿت ػاؿػْ .ؼف
َٓبیی تؼأی يضلٕظ َگّ ػاىتٍ يبػؿ ٔ َٕفاػ ٔی امت .ثّ اػْبی كبيیم ثبیؼ گلتّ ىٕػ تب يـیِ ؿا تُٓب
َگؼاؿَؼ.
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عبَى ْبی کّ تبؿیغچّ مبیکٕف ،اعتالل ػٔهطجی یب مکیقٔكـیُیب ػاؿَؼ ،عطـ ثهُؼ يَبة ىؼٌ ثّ مبیکٕف
پل اف ٔالػت ػاؿَؼ .ثّ ًْیٍ تـتیت فَبَی کّ تبؿیغچّ كبيیهی مبیکٕف ،اعتالل ػٔهطجی یب مکیقٔكـیُیب
ػاؿَؼ چبَل ثیيتـی ثـای يَبة ىؼٌ ثّ ایٍ اعتالل ػاؿَؼ .تؼأی أنیّ ػٔایی امت کّ ييبثّ ثب ػیگـ
مبیکٕفْب امت ٔ يبػؿ کبيالً ثٓجٕػعٕاْؼ یبكت.
چُؼ تٍٕیّ يٓى:
 يٓى امت کّ اػْبی كبيیم يـیِ ؿا تُٓب َگؾاؿَؼ.
 يـیْبٌ َجبیؼ ثّ تبپّ "يبػؿ ثؼ" َبيیؼِ ىَٕؼ.
 ثؼؼ اف تؼأی يبػؿ يیتٕاَؼ ثّ يـاهجت اف َٕفاػ عٕػ اػايّ ػْؼ.
 عطـ مبیکٕف ػؿ صبيهگی ْبی آیُؼِ َیق ٔرٕػ ػاؿػ.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کاری کزدٍ هيتْاًذ؟
 .1اؿفیبثی:
 ثـؿمی اػـاُ مبیکٕف يبَُؼ ْؾیبَبت ٔ تًْٕبت
 ثـؿمی ىؼت اػـاُ
 ىُبمبیی كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی
 تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ
 ػٔؿِ ْبی هجهی يـیْی ٔ تؼأی ْبی آَٓب
 آيبػگی يـیِ ثـای تؼأی
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 يـیْی ؿٔاَی ػؿ كبيیم
 يـیْی ْبی رنًی ػیگـَقػ يبػؿ
 امتلبػِ اف ػٔا ثـای ْزًّ كؼهی
 ىغَیت كـػ هجم اف يـیْی
 عطـ ٍؼيّ فػٌ ثّ ٓلم
 عطـ عٕػکيی یب تاله ثـای عٕػکيی
َ گـه كبيیم َنجت ثّ يـیْی
 ثّ فَزیـ ثنتٍ يـیِ ػؿ عبَّ
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 .2اؿربع ثّ ػاکتـ
 تًبو يٕاؿػ مبیکٕف پل اف ٔالػت ثبیؼ ثّ ػاکتـ ؿارغ ىَٕؼ.
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 .3آيٕفه ؿٔاَی
 آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت اػـاُ ،يؼت آَٓب ٔ تـییـات ػؿ ٓی فيبٌ ،ػٕايم
اصتًبنی عطـ ،كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ،ػٕاهت ،تؼأی ،تؼویت تؼأی ،ػٕػ ٔ پیيگیـی ٔ آبػت
اف ػمتٕؿات ػاکتـ ّـٔؿی امت.
تٍٕیّ ْبی يٓى ػجبؿتُؼ اف:
 صًبیت كبيیم ٔ آيٕفه كبيیم ػؿ يٕؿػ ایُکّ چّ اتلبهی اكتبػِ امت.
 پالٌ تؼأی ثب اػْبی كبيیم يطـس ىٕػ ٔ صًبیت آَٓب ثـای اَزبو آٌ گـكتّ ىٕػ.
 ػٔاْب اف ػٕػ يـیْی رهٕگیـی يیکُُؼ ٔ ثؼْی ػٕاؿُ ربَجی َیق ػاؿَؼ.
 يـیِ ثبیؼ ثّ يضِ ثٓجٕػ اػـاُ كؼبنیت ْبی ؿٔفاَّ ؿا اف مـگیـػ.
 يـیِ ثبیؼ ثّ يؼیبؿات ٔ اَتظبؿات ربيؼّ اصتـاو ثگؾاؿػ.
 ثب يـیِ ييبرـِ ٔ ثضج َکُیؼ.
 اف أ اَتوبػ َکُیؼ.
 عطـ ثبالی عٕػکيی ثـای يبػؿ ٔرٕػ ػاؿػ.
 .4ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
 ػؿ ایُزب ثیيتـ صًبیت اف يـیِ ٔ ػؿ ػیٍ صبل اف كبيیم ٔی ػؿيٕؿػ ييکالت ؿٔفيـِ يـیِ ٔ
كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی کّ هجال" ٔرٕػ ػاىتّ ٔ یب ثّ ػهت يٕرٕػیت يـیْی ػؿ كبيیم ثّ ٔرٕػ آيؼِ
ٍٕؿت يیگیـػ.
 .5تؼویت تؼأی
 ثـای ييبٔؿِ یب اؿفیبثی ثٓجٕػی ،ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ،پیـٔی اف ْؼایبت ،عطـ عٕػکيی ٔ صًبیت
كبيیم ٍٕؿت يیگیـػ.
 .IIIهاًيا:
ًّْ يب گبْگبْی ػؿ يقاد عٕػ َٕمبَبتی ؿا تزـثّ کـػِ ایى .ايب يـیْبٌ ػٔهطجی َٕمبَبت ىؼیؼ يقاد
ػاؿَؼ .يًکٍ امت اصنبك ؿى ىؼیؼ ،یب ًك ،ػؿيبَؼگی ،ثی اؿفىی ٔ َبايیؼی ػاىتّ ثبىُؼ ٔ مپل ایٍ يقاد
اكنـػِ تـییـ عٕؿػِ ٔ اصنبك کُُؼ کّ ػؿ أد ػَیب هـاؿ ػاؿَؼ ٔ عیهی يتضـک ،عالم ٔ ثقؿگ يُو
يیيَٕؼ .ػؿ ثیٍ ایٍ ػٔ َٕمبٌ عهوی يـیْبٌ يیتٕاَُؼ ثّ ٕٓؿ ٓجیؼی ؿكتبؿ کُُؼ ،یک ىـم ػاىتّ ثبىُؼ ٔ
یک فَؼگی كبيیهی َٕؿيبل ؿا پیو ثجـَؼ .ایٍ يـیْی اعتالل ػٔهطجی َبيیؼِ يیيٕػ کّ ْزًّ أل
اكنـػگی ٔ ْزًّ ػٔو يبَیب امت.
ىغَی يَبة ثّ يبَیب يًکٍ امت اػـاُ فیـ ؿا ػاىتّ ثبىؼ:
 عٕىضبنی ثیو اف صؼ ثؼٌٔ ػهت (مـعٕىی ٔ یب عٕىی کبؽة)
 تغـىیت ؿیـيؼًٕل ٔ عيى
27














ْٕه پـکی یب ثّ ؿاصتی كکـ ٔی يُضـف يیيٕػ.
َیبفکى ثّ عٕاة.
اكکبؿ ثقؿگ يُيی يخالً هؼؿت ْبی عبٍی ػاؿػ یب ًَبیُؼِ عؼأَؼ امت یب أ ثّ ؿئیل رًٕٓؿ کًک
کـػِ امت.
ْؾیبٌ گقَؼ ٔ آمیت کّ كکـ يیکُؼ ػیگـاٌ مؼی ػاؿَؼ ثّ ٔی آمیت ثـمبَُؼ.
ثّ مـػت ٍضجت يیکُؼ ٔ اف يّٕٕػی ثّ يّٕٕع ػیگـ يیپـػ.
اكکبؿ مـیغ یب پـه اكکبؿ.
ػقت َلل ثیو اف صؼ ثبال.
اَـژی فیبػَ ،بتٕاَی ػؿ آؿاو ىؼٌ.
ىـٔع ًْقيبٌ کبؿْبی يغتهق ٔنی ًَیتٕاَؼ ْیچ کبؿی ؿا ثّ پبیبٌ ثـمبَؼ.
هْبٔت ّؼیق.
اَکبؿ يـیْی.
پالَٓبی ؿیـٔاهغ گـایبَّ ،اكقایو كؼبنیت رُنی ،ؿكتبؿْبی ثی اصتیبٓی يخم يٕتـ ؿاَی عطـَبک،
يَـف ثیو اف صؼ يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل.

يبَیبی ىؼیؼ يًکٍ امت يُزـ ثّ ؿكتبؿْبی پـعبىگـاَّ ٔ عطـَبک ىٕػ .يـیِ ًَیؼاَؼ کّ چّ چیقی ثـ
مـ ٔی آيؼِ امت .ػٔؿِ ْبی أنیّ يـیْی  3-1يبِ ػٔاو يیکُؼ ايب ثب گؾىت فيبٌ ػٔؿِ ْب ٕٓالَی تـ
ىؼِ يًکٍ امت يبَیبی علیق ؿا ػؿ تًبو ٕٓل مبل ػاىتّ ثبىؼ .ػؿ ثؼْی اف يُبٓن اكـبَنتبٌ ػؿ يٕؿػ
چُیٍ يـیْبٌ يقيٍ يـػو ػویؼِ ػاؿَؼ کّ آَٓب تٕاَبیی ْبی عبٍی ػاؿَؼ کّ اف ٓـین َيبٌ ػاػٌ اكکبؿ
ْؾیبَی ٔ گلتبؿ آىلتّ ٔ ؿكتبؿ ػزیت ٔ ؿـیت آَـا ثـٔف يیؼُْؼ .يبَیب یک میـ ػٔؿِ ای ػاؿػ ٔ يًکٍ
امت ػؿ ْـ فيبَی ػٔثبؿِ ػیؼِ ىٕػ .ػؿ کُبؿ يبَیب يـیِ يًکٍ امت ػٔؿِ ْبی اكنـػگی ػاىتّ ثبىؼ کّ
يؼًٕالً ييکم مبف َینت .يبَیب یک ٔاهؼّ ييکم امت ٔ ثبیؼ تٕمٔ ػاکتـ یب یک کبؿکٍ ينهکی ٍضت
ؿٔاَی تؼأی ىٕػ .ػؿ کم اكـاػ يَبة ثّ يبَیبی ىؼیؼ ثّ ػَجبل تؼأی ْبی ٓجی ًَیگـػَؼ .ثیيتـ يـیْبٌ
يًکٍ امت َیبف ثّ ثنتـ ػؿ ىلبعبَّ ػاىتّ ثبىُؼ ٔنی ایٍ يـیْبٌ ثنتـىؼٌ ػؿ ىلبعبَّ ؿا ًَیپؾیـَؼ.
ػٕاهت يبَیب:
 مٕيَـف يٕاػَيّ أؿ ٔ انکٕٓل
 ييکالت هبََٕی
 ييکالت يبنی
 ييکالت ػؿ ؿٔاثٔ
 عٕػکيی
 ػًهکـػ ّؼیق ػؿ يکتت ٔ يضم کبؿ
HIV/AIDS 
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تؼأی أنیّ يبَیب ،ػٔاْبی آَتی مبیکٕتیک امت يخم ْبنٕپـیؼٔل یب کهٕؿپـٔيبفیٍ ثـای ایُکّ اػـاُ
کُتـٔل ىَٕؼٔ .هتی اػـاُ کُتـٔل ىؼ تؼأی ٔهبیٕی یب پیيگیـاَّ ثب ػٔاْب ثبیؼ اػايّ پیؼا کُؼ .ػٔاْبی
پیيگیـاَّ ػٔؿِ يبَیب ٔ اكنـػگی ؿا کُتـٔل يیکُُؼ ٔ ٔهتی تزٕیق يیيَٕؼ کّ يـیِ ثیيتـ اف  3ثبؿ ػؿ
یک مبل ،ػٔؿِ ْبی يبَیب ؿا ػاىتّ ثبىؼ .تًبو ػٔاْب ػٕاؿُ ربَجی ػاؿَؼ کّ ثـای چُؼیٍ ْلتّ ّـٔؿت
ثّ تؼویت َقػیک اف مٕی ػاکتـ ػاؿػٔ .هتی ىؼت اػـاُ کبْو یبكت يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ثـای
يـیْبٌ ٔ كبيیم آَٓب يلیؼ امت.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کاری کزدٍ هيتْاًذ؟
 )1اؿفیبثی:
 ثـؿمی اػـاُ يبَیب
 ثـؿمی ىؼت اػـاُ
 ثـؿمی كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی.
 تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ
 پیؼا کـػٌ ؿكتبؿْبی عطـَبک ػؿ يـیِ
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 اعتالل ػٔهطجی ػؿ كبيیم
 يٕرٕػیت يـیْی ْبی رنًی َقػ يـیِ
 امتلبػِ اف ػٔاْب
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ انکٕٓل
 ىغَیت كـػ هجم اف يـیْی
 تـییـات ػؿ فَؼگی ىغٌ هجم اف يـیْی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 آیب يـیِ ثّ فَزیـ ثنتّ يیيٕػ.
 )2ثّ ػاکتـ اؿربع کُیؼ اگـ:
 اػـاُ ىؼیؼ ثبىؼ.
 عطـ عٕػکيی یب تاله ثـای عٕػکيی يٕرٕػ ثبىؼ.
 يـیْی رنًی اصتًبنی يتـاكن يٕرٕػ ثبىؼ.
 ييبٔؿِ أنیّ يٕحـ َجبىؼ.
 اػـاُ مبیکٕتیک يٕرٕػ ثبىؼ.
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 )3آيٕفه ؿٔاَی
 آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت اػـاُ ،يؼت ػٔؿِ ْب ٔ تـییـات ػؿ ٓی فيبٌ،
ؿكتبؿْبی عطـَبک ،كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ،ػٕاهت ثّ ىًٕل عٕػکيی ،تؼأی ،تؼویت تؼأی،
ػٕػ ٔ پیيگیـی اف آٌ ّـٔؿی يیجبىؼ.
تٍٕیّ ْبی يٓى ػجبؿتُؼ اف:
 تـییـات ػؿ يقاد ٔ ؿكتبؿ اػـاُ يـیْی اَؼ.
 ثب يـیِ رـٔثضج َکُیؼ ،يگـ ثـای رهٕگیـی اف اػًبل عطـَبک.
 تؼأی ْبی يٕحـ ػؿ ػمتـك هـاؿ ػاؿَؼ.
 ثنتـ کـػٌ ثـای يَئَٕیت يـیِ ٔ اػْبی كبيیم أ ّـٔؿيیجبىؼ.
 تؼأی ػؿافيؼت يیتٕاَؼ اف ثـٔف ْزًّ ْبی آیُؼِ يبَیب رهٕگیـی کُؼ
 اگـ تؼأی َيَٕؼ يـیْبٌ يًکٍ امت عطـَبک ٔ اعالل کُُؼِ ثبىُؼ.
 يبَیب اؿهت يُزـ ثّ اف ػمت ػاػٌ ىـم ،ييکالت يبنی یب ؿكتبؿْبی رُنی پـعطـ يی ىٕػ.
ْ يؼاؿ ػؿ يٕؿػ ؿكتبؿْبی عطـَبک ٔ تضـیک کُُؼِ.
َ ظبؿت َقػیک اف مٕی اػْبی كبيیم اؿهت َیبف امت.
 تؼأی ثب صًبیت هٕی كبيیم يٕكوبَّ تـ عٕاْؼ ثٕػ.
 امتـك يیتٕاَؼ يبَیب ؿا ػٔثبؿِ كؼبل ثنبفػ.
 اػـاُ ػٕػ تٕمٔ كبيیم هبثم ىُبمبیی امت.
 رهنبت يُظى ثـای تؼویت تؼأی ثنیبؿ يٓى ْنتُؼ.
 امتیگًب ٔ تجؼیِ يؼًٕل امت.
 )4ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
 صًبیت اف يـارؼّ کُُؼِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ييکالت ؿٔفيـِ ٔ آٌ كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی کّ اف
هجم يٕرٕػ ثٕػَؼ یب تٕمٔ يـیْی ایٍ ػْٕ كبيیم ثّ ٔرٕػ آيؼِ اَؼ يٓى يیجبىؼ .ثؼؼ اف ایُکّ اػـاُ
کبْو یبكت ييبٔؿ يیتٕاَؼ كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ؿا کّ ثب اػـاُ اؿتجبٓ ػاؿَؼ ىُبمبیی کُؼ.
 )5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ یب اؿفیبثی ثٓجٕػی ،ػٕاؿُ ربَجی ػٔاْب ٔ ػالیى ػٕػ يـیْی.
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اختالالت دّراى طفْليت
 .Iتاخزػملی(:)MR
تبعـػوهی يـیْی یب ييکم ؿٔاَی َینت .اگـ چّ يـیْی ؿٔاَی َینت ايب کنبَی کّ تبعـػوهی ػاؿَؼ
يًکٍ امت يَبة ثّ يـیْی ؿٔاَی ىَٕؼ .تبعـػوهی ّٔؼیتی امت کّ یک تبعیـ یب َبؿمبیی ػؿ تًبو
رُجّ ْبی ؿىؼی يخم ؿىؼ صـکی ،ىُبعتی ،ارتًبػی ٔ ػًهکـػْبی فثبَی ٔرٕػ ػاؿػ .ػوت يبَؼِ گی
ؽُْی یک ييکم يبػاو انؼًـ امت .ثـای ػؿک تبعـػوهی ثبیؼ ثؼاَیى ْٕه چینت؟ ْٕه ؿاْی ثـای
تيـیش تٕاَبیی ْبی ىغٌ ثـای كکـ کـػٌ ،یبػگـكتٍ ٔ صم ييکالت امت .ػؿ تبعـػوهی ْٕه كـػ
َنجت ثّ يیقاٌ أمٔ ْٕه ،پبییٍ تـ امت .آَٓبی کّ ایٍ صبنت ؿا ػاؿَؼ تب آعـ ػًـ ظـكیت ؽکبیی
پبیبَتـی عٕاُْؼ ػاىت .آفيٌٕ ْبی ْٕه ثـای تؼییٍ ػؿرۀ إَٓيبنی ْبی ؽکبیی یب ؽُْی امتلبػِ يی ىٕػ
کّ ایٍ آفيٌٕ ْب ،آفيٌٕ ْبی يؼیبؿی ؿٔاَيُبمی اَؼ کّ ثُبو تنت  IQیبػ يیيَٕؼ.
ثـ امبك  ،IQتبعـػوهی ثّ ػؿربت يغتهق ؽیم تونیى ثُؼی يیيٕػ:
ٓجوّ ثُؼی (کتگٕؿی)
ػؿرّ IQ
َٕؿيبل
85-100
َٕؿيبل ثؼٌٔ تبعـ
70-85
تبعـػوهی علیق
50-70
يتٕمٔ
35-50
ىؼیؼ
20-35
پیيـكتّ
فیـ 20
ػهت تبعـػوهی ًْیيّ ٔاّش َینت ايب ْـ يـیْی یب ٍؼيّ ثّ يـق ٓلم ػؿ ػٔؿاٌ صبيهگی ،ػؿ ٔهت
ٔالػت ٔ یب ثؼؼ اف ٔالػت يیتٕاَؼ ثبػج تبعـػوهی ىٕػ.
ثؼْی ػهم تبعـػوهی:
 اَتبَبت يـقی يخم يُُژیت
 تـّیِ هضلی (ّـثبت ػؿ مـ) ػؿ رـیبٌ ٔالػت ٔ یب ثؼؼ ْب
 إَيبنی ْبی کـٔيٕفٔيی
 ييکالت ػؿ تـؾی يخم کًجٕػ آیٕػیٍ
 إَيبنی ْبی رُتیک
 اعتالالت امتوالثی
 يٕاػ مًی
ييغَبت ػًؼِ تبعـػوهی ،تبعـ ػؿ ؿىؼ ثّ ىًٕل ؿىؼ ؽُْی یب ؽکبیی امت .ػؿ صبنیکّ ييغَّ اٍهی
يـیْی ْبی ؿٔاَی اعتالل ػؿ ػًهکـػْبی ؿٔاَی يبَُؼ تلکـ ،ػٕآق ٔ ؿكتبؿ امت .يـیْی ؿٔاَی ػؿ
ْـ مُی ؿط يیؼْؼ ػؿ صبنیکّ تبعـػوهی ػؿ ٓلٕنیت ثّ يیبٌ يیبیؼ.
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ٔیژگی ْبی ىبیغ تبعـػوهی:
 تبعیـ ػؿ ىبعَٓبی اَکيبكی يبَُؼَ :ينتٍ ،ؿاِ ؿكتٍ ٔ ٍضجت کـػٌ
 اػايّ ؿكتبؿ کٕػکبَّ
 تٕاَبیی اَؼک ػؿ یبػگیـی يخم ييکالت ػؿ يکتت ٔ ييکم ػؿ یبػ گـكتٍ چیقْبی َٕ
َ بؿمبیی ػؿ ؿمیؼٌ ثّ َيبَّ ْبی ؿىؼ ؽکبیی ثـ امبك مٍ
َ ؼاىتٍ کُزکبٔی
 ييکم ػؿ يٕاظجت اف عٕػ
 ييکالت ؿكتبؿی يخم ثؼعٕیی ،ثٓبَّ گیـی ،کٕثیؼٌ مـ ثّ آـاف ،تـ کـػٌ ثنتـ ٔؿیـِ
اف آَزبئیکّ اصتًبل مبنى يبَؼٌ ثؼْی هنًت ْبی ػيبؽ يٕرٕػ امت ،ػؿرـیبٌ ٓلٕنیت ایٍ َٕاصی ؿىؼ
يیکُُؼ ٔ ػؿ ثقؿگنبنی يیتٕاَؼ ثؼْی يٓبؿت ْب ؿا کّ يتؼهن ثّ َٕاصی مبنى يـق امتُؼ یبػ ثگیـػ يخم
ٍضجت کـػٌ ،يٓبؿت ْبی يـاهجت اف عٕػ ٔؿیـِ.
ػمت آٔؿػْبی اكـاػ کبْم َظـ ثّ ػؿربت تبعـػوهی:
ػؿرّ

يضؼٔػِIQ

علیق

50-70

يتٕمٔ

35-50

ىؼیؼ

20-35

پیيـكتّ

کًتـ اف 20

ػمتآٔؿػ














مٕاػ+
يـاهجت اف عٕػ++
ثّ ؿاصتی ٍضجت کـػٌ++
کبؿْبی کّ َیبف ثّ يٓبؿت کى ػاؿَؼ+
مٕاػ-/+
يٓبؿتٓبی يـاهجت اف عٕػ+
ٍضجت کـػٌ مبػِ+
کبؿْبی مبػِ ثب یب ثؼٌٔ َظبؿت ػیگـاٌ+
يـاهجت اف عٕػ ثب کًک ػیگـاٌ+
صؼاهم ٍضجت کـػٌ+
اَزبو ثؼْی کبؿْبی عبَّ ثب کًک ػیگـاٌ+
ٍضجت کـػٌ-/+
يـاهجت اف عٕػ-/+

ّ -/+ؼیق + ،هنًب" ++ ،يتٕمٔ
هیچ تداوی برای تاخرعقلی وجود ندارد .هدؾ اولیه از اقدامات مثل تربیت و آموزش های مخصوص را
انکشاؾ توانایی های شخصی تا حد اکثر آن تشکیل میدهد .آموزش مخصوص و تربیت باید هرچه زودتر
شروع شود .اینها شامل مهارت های اجتماعی و مراقبت از خود میباشند تا به شخص کمک شود حتی
االمکان به صورت نورمال عمل کند .اگر مشکالت دیگری مثل مرگی ،حرکات ؼیرطبیعی ،مشکالت
گفتاری وجود داشته باشند ،در اینصورت باید به داکتر راجع شود.
32

هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کاری کزدٍ هيتْاًذ؟
 )1اؿفیبثی:
 ييکالت أنیّ ٔ ييکالت كؼهی ؿا ثـؿمی کُؼ.
 ىؼت ييکالت ؿا ثـؿمی کُؼ.
تزتيت/آهْسع در طي
رػذ در طي لثل اس هکتة
دررَ
هکتة ()6-20
()0-5
تاخزػملی

 يیتٕاَؼ يٓبؿتٓبی اؿتجبٓی  يیتٕاَؼ يٓبؿتٓبی
تضَیهی ؿا تب ٍُق
ٔ ارتًبػی ؿا اَکيبف
ػْؼ.
ىيى تب أاعـ رٕاَی یبػ 
ثگیـػ.
 تبعـ علیق ػؿ ثغو ْبی
خفيف
صنی ،صـکی.
 تب مُیٍ ثبالتـ اؿهت هبثم
ىُبمبیی َینتُؼ.


 يیتٕاَُؼ تکهى کُُؼ/اؿتجبٓ  آيٕفه يٓبؿتٓبی
ارتًبػی ثـای ٔی يلیؼ
ثـهـاؿ کـػٌ ؿا ثیبيٕفَؼ.
ْنتُؼ.
 آگبْی ارتًبػی ّؼیلی
 ثبالتـ اف ٍُق ػٔو ػؿ
ػاؿػ.

يْبيیٍ ػؿمی ؿىؼ
هتْطظ  ؿىؼ صـکی يتٕمٔ
َغٕاُْؼ کـػ.
 اف آيٕفىٓبی يـاهجت اف
 يیتٕاَؼ یبػ ثگیـػ تب ثّ
عٕػ مٕػ يیجـػ.
ربْبی آىُب ملـ کُؼ.
 ثب َظبؿت يتٕمٔ هبثم
کُتـٔل امت.

 يیتٕاَؼ ٍضجت کُؼ یب
 ؿىؼ صـکی ّؼیق
یبػ ثگیـػ کّ اؿتجبٓ
 تکهى ػؿ صؼٔػ صؼاهم امت
ثـهـاؿ کُؼ
 اف آيٕفىٓبی يـاهجت اف
 ػبػات اثتؼایی ٍضی ؿا 
ػذیذ
عٕػ مٕػ ًَیجـػ.
يیتٕاَؼ یبػ ثگیـػ.
 يٓبؿت ْبی اؿتجبٓی
اَؼک/یبػؼو يٕرٕػیت ایٍ  آيٕفه ػبػات ثـای
ٔی يلیؼ عٕاْؼ ثٕػ.
يٓبؿتٓب

 ثؼْی يٓبؿت ْبی
 تبعـ ٔاّش ٔ كبصو
صـکی.

 ظـكیتٓب صؼاهم ػؿ ثغو
 يًکٍ امت ثّ آيٕفه
ْبی صنی ٔ صـکی.
پيؼزفتَ
مبػِ ػؿ يـاهجت اف عٕػ
 ثّ يـاهجت ْبی َـمُگ
ثّ ػؿرۀ پبئیٍ پبمظ

ّـٔؿت ػاؿػ.
ػْؼ.
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کفایت صزفْی/ارتواػی در
تشرگظالی ) ّ 21تيؼتز(
يیتٕاَؼ ثّ يٓبؿت ْبی
صـكٕی/ارتًبػی ػمت یبثؼ.
هبػؿ ثّ صؼ اهم يـاهجت اف
عٕػ ثٕػِٔ ،نی يًکٍ امت
ٔهتی کّ تضت امتـك
ؿیـيؼًٕل ارتًبػی ٔ
اهتَبػی هـاؿ يیگیـػ َیبف ثّ
ؿاًُْبیی ٔ کًک ػاىتّ ثبىؼ.
ػؿ ىـایٔ يُبمت کبؿْبی
مبػِ ؿا کّ َیبف ثّ يٓبؿتٓب
َؼاىتّ ثبىؼ ،يیتٕاَؼ اَزبو
ػْؼ.
ٔهتی کّ تضت امتـك اَؼک
هـاؿ ػاؿػ َیبف ثّ َظبؿت ٔ
ؿاًُْبیی ػاؿػ.

ثب َظبؿت کبيم يًکٍ امت
ػؿ َگٓؼاىت عٕػ صَّ
ثگیـػ.
ػؿ ىـایٔ کُتـٔل ىؼِ يیتٕاَؼ
يٓبؿت ْبی يضبكظت اف عٕػ
ؿا ثّ ػؿرۀ کى ايب يلیؼ اَزبو
ػْؼ.
ؿىؼ کاليی/صـکی اَؼک
يًکٍ امت ثّ يٓبؿتٓبی
يـاهجتی ثنیبؿ يضؼٔػ ػمت
یبثؼ
َیبف ثّ يـاهجت َـمُگ ػاؿػ.

 كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ؿا پیؼا کُؼ.
 ثـؿمی تبحیـ ّٔؼیت كؼهی ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ.
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 ييکالت ييبثّ ػؿ كبيیم
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل
 عطـ عٕػآفاؿی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 )2اؿربع ثّ ػاکتـ ٔهتی اَزبو يیيٕػ کّ:
 اػـاُ ىؼیؼ ْنتُؼ.
 عطـ عٕػکيی ٔیب تاله ثّ عٕػکيی ٔرٕػ ػاؿػ.
 يـیْی رنًی اصتًبنی يتـاكن ثب آٌ ٔرٕػ ػاؿػ.
 ييبٔؿِ أنیّ يٕحـ َجٕػِ امت.
 اػـاُ مبیکٕتیک ٔرٕػ ػاؿػ.
 )3آيٕفه ؿٔاَی ٔ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی :
 آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت اػـاُ ،يؼت آَٓب ٔ تـییـات ػؿ ٓی فيبٌ ،ػٕايم
عطـ اصتًبنی ،كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ،ػٕاهت ،تؼأی ،تؼویت تؼأی ،ػٕػ ٔ پیيگیـی اف آٌ يلیؼ
يیجبىؼ.
چُؼ تٍٕیّ يٓى:
 آيٕفه فٔػ ُْگبو يیتٕاَؼ ػؿ فيیُّ امتوالل ٔ يـاهجت اف عٕػ کًک کُؼ.
ْ یچ تؼأی ثـای تبعـػوهی ٔرٕػ َؼاؿػ.
 تبعـػوهی اىتجبِ ٓلم َینت.
 تبعـػوهی يزبفات ثّ عبٓـ گُبْبٌ َینت.
 ثؼْی اف آلبل يًکٍ امت كـٓ تضـکیت یب ؿكتبؿاعالل کُُؼِ ػاىتّ ثبىُؼ.
ٓ لم ػاؿای تبعـػوهی يیتٕاَؼ چیقْبی فیبػی ؿا یبػ ثگیـػ .ایٍ کبؿ تُٓب ٔهت ٔ تاله ثیيتـی َنجت
ثّ ػیگـ آلبل ّـٔؿت ػاؿػ.
 آيٕفه ثّ ایٍ آلبل ٍجـ ٔ تيٕین كـأاٌ ّـٔؿت ػاؿػ.
 اگـ ٓلم چیقی ؿا ثّ عٕثی اَزبو ػاػ تضنیٍ ٔ تًزیؼ کُیؼ ٔ اگـيـتکت اىتجبْی ىؼ تُجیّ َکُیؼ.
 ایٍ آلبل ػؿ ایزبػ ؿٔاثٔ ًٍیًبَّ ينتؼؼ اَؼ.
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 كبيیهٓب ثّ عبٓـ ثبؿ يـاهجت افیک ٓلم ثب تبعـػوهی يًکٍ امت اصنبك ىؼیؼ ؿى یب اف پبی ػؿ آيؼٌ
ػاىتّ ثبىُؼ.
 ثّ آَٓب (آلبل ٔ اكـاػ کبْم ثب تبعـػوهی) اربفِ ػْیؼ کّ ػؿ يکتت ،يضم کبؿ ٔ عبَّ ،تٕاَبیی عٕػ ؿا
ػؿ ثبالتـیٍ مطش َيبٌ ػُْؼ.
 ثّ ٔانؼیٍ يیتٕاَیؼ تٍٕیّ ْبی ػًهی ٔ صًبیت ْیزبَی ؿا كـاْى کُیؼ.
 )4تؼویت تؼأی:
ثـای ييبٔؿِ ثیيتـ یب اؿفیبثی ثٓجٕػ ّٔؼیت یب ػٕاؿُ ػٔاْب ،صًبیت كبيیهی ،تؼأی ػٔایی ٔييبٔؿِ
ثبْى.
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طْهصزف هْاد ًؼَ آّر ّ ّاتظتگی
مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ یک ٓـف امتلبػِ پـعطـ اف يٕاػ َيّ آٔؿ (ْـ َٕع کّ ثبىؼ) ثّ يُظٕؿ ثّ ػمت
آٔؿػٌ عٕىی کبؽة امت .امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یک ؿاِ ثـای يوبثهّ ثب اصنبمبت ْٔیزبَبت َبعٕامتّ
امتٔ .هتی ایُکبؿ يکـؿا" اتلبم ثیبكتؼ ٔاثنتگی ثٕرٕػ يیآیؼ .ىبیؼتـیٍ يٕاػ َيّ آٔؿ کّ ػؿ اكـبَنتبٌ
يٕؿػ مٕامتلبػِ هـاؿ يیگیـَؼ َبؿکٕتیک ْب يخم تـیبک ٔ ْیـٔییٍ ْنتُؼ .ػیگـ يٕاػ ىبیغ چـك یب
صيیو ٔ َیق ػٔاْبی عٕاة آٔؿ ٔ آؿايجغو امت.
وابستگی به مواد نشه آور یک مشکل پیچیده است که جنبه های بیولوژیکی ،روانی و اجتماعی دارد .تنها
یک عامل مشخص وجود ندارد که دلیل برای معتاد شدن یک شخص باشد.
 .1ػٕايم ثیٕنٕژیکی:
 ػٕايم رُتیک ثؼْی اف اكـاػ عبً ؿا ثّ اػتیبػ ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ آمیت پؾیـ يینبفػ.
 احـات يخجت يٕاػ َيّ آٔؿ ػؿ اثتؼا هٕیتـ اف احـات يُلی آٌ امت کّ ٔاثنتگی ؿا يینـ يینبفػ.
 يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ثبػج تـییـات ثؼْی يٕاػ کیًیبٔی عبً ػؿ يـق يیيٕػ.
 .2كبکتٕؿْبی ؿٔاَيُبعتی:
 اكنـػگی ٔ تُٓبئی
 ػاىتٍ تيٕیو ْب ٔ اّطـاة يکـؿ
 ػىٕاؿی ػؿ مبفگبؿی ثب امتـك ْب
 .3كبکتٕؿْبی ارتًبػی:
 ػؿ ػمتـك ثٕػٌ يٕاػ
 كيبؿ ًْنبالٌ
 كبکتٕؿْبی كبيیهی :مٕيَـف ػؿ كبيیم ،یب مٕيَـف ثّ ػؿمتی ػؿ كبيیم اٍالس ًَیيٕػ.
 كبکتٕؿْبی يضیطی يخم ييکالت يبنی ،يُبفػبت كبيیهی ،ثیکبؿی ٔؿیـِ
ٔاثنتگی ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ ييغَبت فیـ ؿا ػاؿػ:
 امتلبػِ يکـؿ یک يبػِ َيّ آٔؿ
 تًبیم هٕی ثـای يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ
 ييکم ػؿ کُتـٔل يوؼاؿ يٕاػ َيّ آٔؿ
 تزـثّ اػـاُ تـک ثؼؼ اف هطغ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ.
َ یبف ثّ يَـف ثیيتـ يٕاػ َيّ آٔؿ ثـای ؿمیؼٌ ثّ احـات ييبثّ (تضًم)
 کبْو ػالهّ ثّ ػیگـ كؼبنیتٓب
 اػايّ ػاػٌ ثّ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ثب ٔرٕػ احـات يْـ آٌ.
36

اف هـٌ ْب ثّ ایٍ ٓـف تـیبک یک تؼأی مُتی ىبیغ ؿا ثـای ػؿػ ٔ مـكّ ػؿ اكـبَنتبٌ تيکیم ػاػِ
امت ،چُیٍ چیقی یک ؿاِ مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ػؿ يُبٓن ػٔؿ ػمت کّ عؼيبت ٍضی يؼؿٌ ٔرٕػ
َؼاؿػ ،يیجبىؼ .امتلبػِ اف َبؿکٕتیک ْب ٔهتی مٕيَـف يضنٕة يیيٕػ کّ يـػو آٌ ؿا َّ ثـای تنکیٍ
ػؿػ ثهکّ ثـای صَٕل عٕىی امتؼًبل يیکُُؼ .ىبیؼتـیٍ َبؿکٕتیک کّ يٕؿػ مٕامتلبػِ هـاؿ يیگیـػ
ْـٔییٍ امتَ .بؿکٕتیک ْبی ػیگـ ػجبؿتُؼ اف يٕؿكیٍ ،کٕػئیٍ ٔؿیـِ .تـیبک عٕؿػِ يیيٕػ یب ػٔػ
يیيٕػ ػؿ صبنیکّ ْـٔییٍ ٔ چـك ػٔػ يیيَٕؼْ .ـٔییٍ ثّ ىکم فؿهی ْى يَـف يیيٕػ .ثؼْی اكـاػ
ثیو اف یک يبػِ َيّ آٔؿيَـف يیکُُؼ .اف مٕی ػیگـ ثؼْی اكـاػ يًکٍ امت ًْـاِ ثب مٕيَـف
يٕاػ َيّ آٔؿ ،يـیْی ؿٔاَی ػاىتّ ثبىُؼ کّ ػؿ رـیبٌ تؼأی ٔاثنتگی ّـٔؿت ثّ اؿفیبثی ػاؿػ.
اػـاُ ٔػالیى مٕيَـف َبؿکٕتیک ْب:
 ػؼو اصنبك ػؿػ
 آؿايجغيی
 مـعٕىی
 اَضطبٓ تُلل (تُلل مطضی)
 يـػيک ْبی کٕچک :چيى ْبی مـط
 ػنجؼی ٔ امتلـاؽ
 عبؿه رهؼ ،مـعی رهؼ
 هجْیت
 تکهى ػؿْى ٔ ثـْى
 گیزی ،هْبٔت ّؼیق
َ يبَّ ْبی امتلبػِ اف مٕفٌ ؿٔی پٕمت ػؿ ٍٕؿت امتلبػِ فؿهی يٕاػ
ىغَی کّ ْـٔییٍ امتلبػِ يیکُؼ ثؼْی اف اػـاُ فیـ ؿا تزـثّ يیکُؼ:
 اَتبَبت ٔ فعى ْبی رهؼی ،اگـ ثّ ٍٕؿت فؿهی يَـف کُؼ.
 ييکالت تُلنی ،يخم امتًب یب اَتبَبت ؿیّ
 اصنبك ػؿيبَؼگی ٔ ػؼو کُتـٔل
 اصنبك گُبِ ػؿيٕؿػ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ
 اصنبك ؿى ٔ اكنـػگی
 تًبیم هٕی ثـای يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ
 اكکبؿ يؼأو ػؿ يٕؿػ يَـف ثؼؼی يٕاػ َيّ آٔؿ
 اكکبؿ عٕػکيی
 ييکالت عٕاة
 عيى ٔ پـعبىگـی
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 ػفػیؼٌ پٕل ثـای عـیؼٌ يٕاػ َيّ آٔؿ ،ييکالت ثب پٕنیل
 کبْو ػًهکـػ تضَیهی ٔ ىـهی
 ػؿ ٍٕؿت َّ گـكتٍ يٕاػ َيّ آٔؿ ،ػکل انؼًم ْبی تـک اف هجیم امتلـاؽ ،اّطـاة ،نـفِ،
امٓبل ،ػؿػ ْبی ثطُی ،تؼـم
اػـاُ تـک  48-24مبػت ثؼؼ اف هطغ يٕاػ َيّ آٔؿ یب کبْو يوؼاؿ يَـف ىـٔع يیيٕػ .ػؿ ٓی
ػٔؿِ تـک ،اكـاػ اػـاُ َبؿاصت کُُؼِ ٔ ؿیـهبثم تضًم ؿا تزـثّ يیکُُؼ کّ ثّ ًْیٍ ػنیم يَـف يٕاػ
َيّ آٔؿ ؿا اػايّ يیؼُْؼ.
اػـاُ ىبیغ تـک تـیبک ٔ ْـٔییٍ ػؿ فیـ ؽکـ ىؼِ اَؼ:
 كبژِ کيیؼٌ ٔ ػطنّ کـػٌ
 ربَؼؿػی
 تغـىیت
 ثیوـاؿی
َ جِ مـیغ
 ييکالت عٕاة
 تُلل مـیغ
 ػؿػْبی ثطُی
 ؿٔاٌ ىؼٌ آة ػْبٌ
 امٓبل
 ثُؼه ثیُی
 نـفه ػْالت ٔ کيو ػْالتی
 امتلـاؽ
 اّطـاة
 تًبیم هٕی ثـای يَـف ػٔثبؿِ
 يـػيک ْبی ثقؿگ
 تؼـم
 نـفِ
 گیزی
 اف ػمت ػاػٌ اىتٓب
 اكنـػگی
مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ يیتٕاَؼ ثبػج ثٕرٕػ آيؼٌ اعتالٓبت فیبػی ىٕػ کّ ىبیؼتـیٍ آَٓب اَتبَبت
يغتهق امت .تبحیـات يَـف ػؿافيؼت َبؿکٕتیک ْب ػجبؿتُؼ اف کبْو يیم رُنی ٔ َبتٕاَی رُنی ػؿ
يـػاٌ .تقؿین ْـٔییٍ يیتٕاَؼ ثبػج ایزبػ اَتبَبت عٌٕ ىٕػ .ػؿ کنبَیکّ ْـٔییٍ ؿا فؿم يیکُُؼ
 HIV/AIDSثّ مـػت گنتـه يی یبثؼ .اَتبَبت رهؼ ٔ الیّ ْبی ػًیوتـ ػؿ ثیٍ يؼتبػاٌ ْـٔییٍ ثنیبؿ
ىبیغ امت.
 آثنّ رهؼ ٔ ػیگـ اؿگآَٓب يخم ؿیّ ْب
 میُّ ثـم (پُٕيَٕی)
 تزًغ يبیغ ػؿ ؿیّ ْب
َ بؿمبیی رگـ
 کُؼی ػؿ ٔظبیق يؼبئی
 اعتالربت
 هطغ ػبػت يبْبَّ
 آلبل ثب ٔفٌ کى ٔ ؿىؼ آْنتّ
 اػـاُ تـک ػؿ َٕفاػ ،اگـ يبػؿ يؼتبػ ثبىؼ.
 اعتالل ؿٔاَی يخم اكنـػگی
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تؼأی مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ ٔاثنتگی ػىٕاؿ امت ٔ ثّ اهؼايبت عبٍی ّـٔؿت ػاؿػٔ .هتی
يؼتبػاٌ تضت كيبؿ عبَٕاػِ هـاؿ گیـَؼ ثنیبؿی اف آَٓب يیگٕیُؼ کّ ثّ تُٓبیی يٕاػ ؿا تـک يیتٕاَُؼ ٔنی
اکخـ آَٓب يٕكن ًَیيَٕؼ.
تؼأی ٔاثنتگی ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ ػاؿای مّ يـصهّ امت ،ثـای تؼأی يٕكوبَّ تًبو ایٍ مّ يـصهّ ثبیؼ
تکًیم ىٕػ:
 )aثبال ثـػٌ اَگیقه کّ ػؿ آٌ اف ؿٔىٓبی ؿٔاَی ارتًبػی امتلبػِ يیيٕػ تب يـیِ ثـای مى فػایی ٔ
کبْو يوؼاؿ يٕاػ َيّ آٔؿ تب ثّ ظٕٓؿ اػـاُ تـک ،آيبػِ گـػػ.
 )bمى فػایی کّ ٓی آٌ يـیِ يٕاػ ؿا کبيالً هطغ يیکُؼ ٔ ثـای کُتـٔل اػـاُ تـک ،ػٔاْبی تزٕیق
ىؼِ ؿا يَـف يیکُؼ .ؿٔىٓبی يغتهلی ثـای مى فػایی تـیبک ٔ ْـٔییٍ ٔرٕػ ػاؿػ.
 )cثبفتٕاَی ٔ يـاهجتٓبی ثؼؼی .ػؿ ایٍ يـصهّ يـیِ تٕاَبیی ْبی عٕػ ؿا ثبفیبثی يیکُؼ ٔ ػٔثبؿِ ثّ
ربيؼّ ثبفيیگـػػ .ػؿ ىو يبِ أل پل اف مى فػایی ثیيتـیٍ عطـ ثـای يَـف ػٔثبؿِ يٕاػ َيّ
آٔؿ ٔرٕػ ػاؿػ .ثـای پیيگیـی اف ػٕػ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ يـاهجت ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ٔ صًبیت
كبيیهی ثنیبؿ يٓى امت .گـِٔ ْبی صًبیتی ،يغٍَٕب ً ىـکت ػؿ گـِٔ ْبی عٕػیبؿ ثـای کنبَیکّ
اعیـاً اف اػتیبػ ؿْبیی پیؼا کـػِ اَؼ ثنیبؿ يٕحـ امت.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کاری کزدٍ هيتْاًذ؟
 )1اؿفیبثی:
 رنتزٕی اػـاّی کّ ػؿ ٔهت يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ثٕرٕػ يیآیُؼ.
 ثـؿمی اػـاُ تـک
 ثـؿمی ىؼت اػـاُ
 ؿٔه ٔ تکـؿ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ
 ػؿیبكت كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی
 تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ ػؿ كبيیم
 يـیْی ْبی رنًی ػؿ يـیِ
 امتلبػِ اف ػیگـيٕاػ َيّ آٔؿ یب ػٔاْب
 ييکالت يبنی ٔ ارتًبػی
 ىغَیت كـػ هجم اف ٔاثنتگی
 تـییـات ػؿ فَؼگی ىغٌ هجم اف ٔاثنتگی
 عطـ عٕػکيی ٔ یب تاله ثـای عٕػکيی
 اعتالل ؿٔاَی يتـاكن
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 )2اؿربع ثّ يـکق تؼأی يٕاػ َيّ آٔؿ ٔهتی اَزبو يیيٕػ کّ:
 اػـاُ تـک ىؼیؼ ثبىؼ.
 عطـ عٕػکيی یب تاله ثـای عٕػکيی ٔرٕػ ػاؿػ.
 اگـ يـیْی رنًی يتـاكن ثب ٔاثنتگی ٔرٕػ ػاؿػ.
 ييبٔؿِ أنیّ يٕحـ َجبىؼ.
 يـیْی ؿٔاَی يٕرٕػ ثبىؼ.
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی.
 )3آيٕفه ؿٔاَی:
 آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت اػـاُ ،يؼت آَٓب ٔ تـییـات ػؿ ٓی فيبٌ ،ػٕايم
عطـ اصتًبنی ،امتـمٕؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ،ػٕاهت ،تؼأی ،تؼویت تؼأی ،ػٕػ ٔ پیيگیـی اف آٌ.
چُؼ تٍٕیّ يٓى:
 يـیِ َجبیؼ ثّ عبٓـ مٕيَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ ييکالت يـتجٔ ثب آٌ مـفَو ىٕػ.
 کُتـٔل ٔ هطغ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ اؿهت َیبف ثّ تاله ْبی يتؼؼػ ػاؿػ.
 هطغ یب کبْو يٕاػ َيّ آٔؿ كٕایؼ رنًی ٔ ؿٔاَی فیبػی ػاؿػ.
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ ػؿ ٓی صبيهگی ثّ َٕفاػ ٍؼيّ عٕاْؼ فػ.
 ثب يَـف فؿهی يٕاػ َيّ آٔؿ عطـ اَتوبل يـیْی ایؼفْ ،پبتیت یب ػیگـ اَتبَبت ٔرٕػ ػاؿػ.
 ػٕػ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ ػؿ ىو يبِ أل ثؼؼ اف تـک ثنیبؿ ىبیغ امت.
ًْ ـاِ ثب يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ يًکٍ امت يـیْی ؿٔاَی َیق ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ.
 )4ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
اگـ اػتیبػ اف ثبػج صبالت ػىٕاؿ فَؼگی ثٕرٕػ آيؼِ ٔ یب اػتیبػ یکی اف ػٕاهت یک صبػحّ تـٔيبتیک
ثبىؼ ،ػؿ إََٓؿت ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی الفو ثٕػِ ٔ عٍَٕب ً" ػؿ يـاهجت ْبی ثؼؼ اف تـک ثنیبؿ
يٓى ٔ کًک کُُؼِ امت .اف مٕی ػیگـ ييبٔؿِ ثـای کبْو آمیت ( )harm reductionیک صًبیت ػًؼِ
يضنٕة يیيٕػ.
 )5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ ثیيتـ یب اؿفیبثی ثٓجٕػی یب پیيـكتَ ،ظبؿت ػٕػ ،ػٕاؿُ ػٔاْب ،صًبیت كبيیهی،
مبفگبؿی ثب امتـمٓب ٔ پیيگیـی اف ػٕػ.
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دیگز هؼکالت
 .Iخْدآساری ّ خْدکؼی:
عٕػآفاؿی ُْگبيی ؿط يیؼْؼ کّ ىغٌ هَؼا" ثّ عٕػ آمیت يیـمبَؼ .کنی کّ ثّ عٕػ آمیت يیـمبَؼ
يؼًٕال" ایٍ کبؿ ؿا ػؿ یک ّٔؼیت ىؼیؼ ْیزبَی یب َبؿاصتی ٔ یب تؼبؿّبت ػؿَٔی ؿیـهبثم تضًم يخال"
ثؼؼ اف یک ييبرـِ رؼی ثب كبيیم اَزبو يیؼْؼ .عٕػآفاؿی ؿاْی ثـای َيبٌ ػاػٌ َبؿاصتی ْبی ثنیبؿ
ػًین امت .عٕة امت ثّ عبٓـ ػاىتّ ثبىیى کّ ثنیبؿی اف يـػو ػؿ ثؼْی أهبت ثّ عٕػآفاؿی ػؿ
صبنیکّ ًَیؼاَُؼ ػمت يیقَُؼ .ػؿ اكـبَنتبٌ ػؿ مبنٓبی اعیـ يٕاؿػ فیبػی اف عٕػآفاؿی ػؿ ثیٍ فَبٌ
گقاؿه ػاػِ ىؼِ امت.
اىغبً ؿٔىٓبی يتلبٔتی ؿا ثـای عٕػآفاؿی امتلبػِ يیکُُؼ.
ثؼْی اف ؿٔىٓبی ىبیغ ػؿ اكـبَنتبٌ ػجبؿتُؼ اف:
 مٕفاَؼٌ عٕػ ثب تیم
 ؿـؿـِ کـػٌ
 ؿـم ًَٕػٌ
 عٕؿػٌ يٕاػ مًی
 ثـیؼٌ گهٕ یب پٕمت
 يزـٔس کـػٌ ثؼٌ
 عٕؿػٌ ػٔاْب (يَـف ثیو اف صؼ ػٔاْب)
 اَؼاعتٍ اف اؿتلبػبت
ثؼْی اف اىغبً یک یب ػٔ ثبؿ ػمت ثّ عٕػآفاؿی يیقَُؼ ٔنی ثؼْی ػیگـ ایٍ کبؿ ؿا اؿهت اَزبو
يیؼُْؼ .ثؼْی اف يـػو يًکٍ امت ثّ ٍٕؿت پُٓبَی ٔنی ثنیبؿ رؼی ثّ عٕػ آمیت ثقَُؼ .يًکٍ امت
ٕٓؿی ؿكتبؿ کُُؼ کّ َيبٌ يیؼْؼ ثّ فَؼِ يبَؼٌ یب يـػٌ اًْیتی ًَیؼُْؼ .يًکٍ امت يٕاػ ؿا ثیو اف صؼ
يَـف کُُؼ ،ػؿ ؿاَُؼگی ثی اصتیبٓی کُُؼ ٔ ثیو اف صؼ انکٕٓل يَـف کُُؼ.
چُؼ صویوت ػؿ يٕؿػ عٕػآفاؿی:
 ثیيتـ رٕاَبٌ ػمت ثّ عٕػآفاؿی يیقَُؼ ٔنی ایُکبؿ يًکٍ امت ػؿ ْـ مُی اَزبو ىٕػ.
 عٕػآفاؿی ػؿ فَبٌ رٕاٌ ثیيتـ اف يـػاٌ اتلبم يی اكتؼ.
 گبْی اگـ کنی ػمت ثّ عٕػآفاؿی ثقَؼ چبَل اَزبو آٌ ػؿ ػیگـ اكـاػ كبيیم ثیيتـ يیيٕػ.
 اىغبٍی کّ ػمت ثّ عٕػآفاؿی يیقَُؼ اصتًبالً ػؿ گؾىتّ يٕؿػ مٕامتلبػِ كقیکیْ ،یزبَی یب رُنی
هـاؿ گـكتّ اَؼ.
 اگـ ييکالت اؿتجبٓی ػؿ فٔد ْب ،ػٔمتبٌ ٔ كبيیم ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ اىغبً يًکٍ امت ػمت ثّ
عٕػآفاؿی ثقَُؼ.
 اىغبٍی کّ اصنبك اكنـػگی ٔ ػؿيبَؼگی يیکُُؼ يًکٍ امت ػمت ثّ عٕػآفاؿی ثقَُؼ.
 کنی کّ ييکالت ؿٔاَی ػاؿػ اصتًبل ثیيتـی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ػمت ثّ عٕػآفاؿی ثقَؼ.
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اگرچه بین خود آزاری و خودکشی رابطه وجود دارد ولی مردم بیشتر دست به خودآزاری میزنند تا
اینکه بخواهند خود را بکشند .خودکشی در اسالم یک گناه کبیره است اما برای کسی که دست به
خودکشی میزند مجازات قانونی وجود ندارد.
ثؼْی اكـاػ ثیيتـ اصتًبل ػاؿػ کّ ثّ عٕػ ثّ ٕٓؿ رؼی ٍؼيّ ثقَُؼ یب يؼًٕالً عٕػآفاؿی کُُؼ .يًکٍ
امت اف َظـ ارتًبػی يُقٔی ىَٕؼ یب ييکم ؿٔاَی ػاىتّ ثبىُؼ .ایُٓب ثبیؼ تٕمٔ کنی کّ ػؿ يٕؿػ
عٕػآفاؿی ٔييکالت ٍضت ؿٔاَی تزـثّ ػاؿػ اؿفیبثی ىَٕؼ .ػؿ چُیٍ يٕاؿػی ػؿ اتبم ػبرم/ىلبعبَّ
تُٓب کًک کّ ٍٕؿت يیگیـػ َزبت ػاػٌ ٔی امت ،يخالً تؼأی مٕعتگی ْب یب ىنتيٕی يؼؼِ ٔ تغیهّ
مًٕو عٕؿػِ ىؼِ .ثؼؼ اف ایُکّ يـیِ ثٓجٕػ یبكت اف ىلبعبَّ عبؿد يیيٕػ ايب ْیچ تالىی ثـای ػؿ یبكت
ييکالت ؿٔاَی کّ ػؿ پل يُظـ ٔرٕػ ػاؿػ ٍٕؿت ًَیگیـػ .ػمتیبثی ثّ يـاهجت ْبی ؿٔاَی ارتًبػی
ػؿیچۀ رؼیؼی ؿا ثـای اكـاػی کّ ثّ عٕػ ٍؼيّ فػِ اَؼ یب ثّ عٕػ ٍؼيّ عٕاُْؼ فػ ثبف يیکُؼ.
ؿٔىٓبی ثـای يوبثهّ ثب اكکبؿ عٕػآفاؿی ٔ عٕػکيی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ثّ اكـاػ کًک يیکُؼ تب آؿاو ىَٕؼ ٔ
ثـای ييکم عٕػ ؿاِ صهی پیؼا کُُؼ.
ثؼْی اف آَٓب ػجبؿتُؼ اف:
ٍ ضجت کـػٌ ثب یک ػٔمت یب یک ػْٕ كبيیم
 يُضـف کـػٌ اكکبؿ ثب اَزبو ػاػٌ كؼبنیت ْبی ػیگـ يخم ػیؼٌ ثنتگبًٌَ ،بف عٕاَؼٌ ،کًک کـػٌ ثّ
ػیگـاٌ يخال" ًْنبیّ ْب
 آؿايو گـكتٍ ٔ تًـکق ثـ یک چیق عٕىبیُؼ.
 پیؼا کـػٌ ؿاِ ْبی ػیگـ ثـای ثیبٌ کـػٌ اصنبمبت
 تًـکق کـػٌ ثـ ؿٔی چیقْبی يخجت
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کاری کزدٍ هيتْاًذ؟
 )1اؿفیبثی:
 اػـاُ يـیْی ْبی ؿٔاَی ؿا رنتزٕ کُؼ.
 ىؼت اػـاُ ؿا ثـؿمی کُؼ.
 كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ؿا پیؼا کُؼ.
 تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 ىـایٔ کّ عٕػآفاؿی ػؿ آٌ اتلبم اكتبػِ امت.
 عٕػآفاؿی یب عٕػکيی ،اكنـػگی یب ػیگـ يـیْی ؿٔاَی ػؿ كبيیم
 تاله ْبی هجهی ٔ ػٕاهت آَٓب
 يـیْی ْبی رنًی كؼهی
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امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل
ىغَیت كـػ هجم اف ييکم كؼهی
تـییـات ػؿ فَؼگی ىغٌ هجم اف عٕػآفاؿی
ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی كؼهی
َگـه اػْبی كبيیم

 )2اؿربع ثّ ػاکتـ ٔهتی اَزبو يیيٕػ کّ:
 تاله ثـای عٕػکيی یب عطـ ثهُؼ عٕػکيی ٔرٕػ ػاؿػ.
 اعتالل ؿٔاَی ٔرٕػ ػاؿػ.
 يـیْی رنًی اصتًبنی يتـاكن ثب آٌ ٔرٕػ ػاؿػ.
 ييبٔؿِ أنیّ يٕحـ َجٕػِ امت.
 )3آيٕفه ؿٔاَی:
 آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت عٕػآفاؿی ٔ عٕػکيی ،ػٕايم عطـ ،امتـمٕؿْبی
ؿٔاَی ارتًبػی،ػٕاهتَ ،وو اػْبی كبيیم ػؿ پیيگیـی ،تؼویت تؼأی.
چُؼ تٍٕیّ يٓى:
 عٕػآفاؿی َجبیؼ آمبٌ گـكتّ ىٕػ.
 ىغٌ ثّ عبٓـ عٕػآفاؿی َجبیؼ مـفَو ىٕػ.
 ثؼؼ اف أنیٍ تاله ،عطـ عٕػآفاؿی ػٔثبؿِ ،ثیيتـ عٕاْؼ ثٕػ.
 پـمبٌ کـػٌ ػؿ يٕؿػ اكکبؿ عٕػکيی ثبػج ایزبػ اكکبؿ عٕػکيی ػؿ ىغٌ ًَیيٕػ.
 ػٔمتبٌ ٔ اػْبی كبيیم يیتٕاَُؼ ػؿ کبْو عطـ عٕػآفاؿی کًک کُُؼِ ثبىُؼ.
 عٕػآفاؿی يًکٍ امت ػؿ پبمظ ثّ صٕاػث امتـك فا ثٕرٕػ آیؼ.
 عٕػآفاؿی اؿهت ثٕمیهّ تـییـ َبگٓبَی ٔ ؿیـيُتظـِ ػؿ فَؼگی ييتؼم يیيٕػ.
 اكکبؿ عٕػکيی يًکٍ امت ثغيی اف یک يـیْی رؼی ثبىؼ.
 )4ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
هؼو ْبی ييبٔؿِ ؿا ًْبَگَّٕ کّ ػؿ يؼاعالت ٔ يٓبؿت ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ ثغو عٕػکيی گلتّ ىؼِ
امت تؼویت کُیؼ.
 )5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ یب اؿفیبثی ثٓجٕػ ػؿ اكکبؿ عٕػکيی ،اىتـاک ػاػٌ كبيیم ٔ تـییـ ػؿ ىیِٕ مبفه ثب
كيبؿْب.
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 .IIصزع یا هزگی:
ٍـع یک يـیْی يـق امت کّ ػهم يغتهق ػاؿػ ،ثّ آٌ يـگی ْى يیگٕیُؼ .ػؿ يـیْبٌ يـگی ثؼْی
صزـِ ْبی يـقی مجت ىـٔع رـیبٌ ثـهی ؿیـَٕؿيبل ىؼِ کّ ثبػج ثـٔف صًهّ يـگی يیيٕػ .تکـؿ
صًالت ػؿ اىغبً يغتهق تلبٔت ػاؿػ ٔ كٕاٍم ثیٍ صًالت ؿیـيُظى امت .صًالت ػؿ كٕاٍم ؿیـيُظى
ثـٔف يیکُُؼ ٔنی ػؿ اؿهت يٕاؿػ صًالت ىجیّ ْى ْنتُؼ .یک ىغٌ يَبة ثّ يـگی ػؿ كبٍهّ ثیٍ ػٔ
صًهّ ْیچ تلبٔتی ثب اكـاػ ػیگـ َؼاؿػ .یک صًهّ ٔاصؼ ًَیتٕاَؼ يـگی ثبىؼ .يـگی یک يـیْی ؿٔاَی
َینت ٔ ػاليۀ ؽکبٔت کى ْى َینتًْ .چُیٍ يـگی مبؿی َینت.
يـگی ػؿ آلبل ىبیغ امت ٔنی ػؿ ْـ مُی يًکٍ امت اتلبم ثیبكتؼ .ايـاُ اَتبَی ػٔؿاٌ ٓلٕنیت ٔ
تـّیْبت مـ ػٕايم عطـ ثـای يـگی ْنتُؼ .ػهم فیبػی ثـای يـگی ٔرٕػ ػاؿػ .گبْی أهبت پیؼا
کـػٌ ػهت آٌ ػىٕاؿ امت.
ثؼْی ػٕايم ىبیغ آٌ ػجبؿتُؼ اف:
ٍ ؼيبت يـقی
 اَتبَبت يـقی
 ؿىؼ ؿیـَٕؿيبل يـقی
 تٕيٕؿ يـقی
 مکتّ يـقی ٔ ػیگـ يـیْی ْبی ٔػبئی (ؿگ ْب)
 اَتبَبت ػٔؿاٌ ٓلٕنیت
اػـاُ يـگی َظـ ثّ إَاع اعتالد یب صًهّ كـم يیکُؼ.
ػٔ َٕع يـگی ٔرٕػ ػاؿػ :ػًٕيی ٔ هنًی:
 )aػؿ ػکل ػوْهی هزگی يـیِ اعتالربت ،صـکبت ؿیـهبثم کُتـٔل ٔ ثیٕٓىی ػاؿػ کّ يًکٍ امت
ثـای چُؼ ػهیوّ ٕٓل ثکيؼ .اكـاػ يَبة ثّ يـگی ػٔؿِ ْبی يکـؿصًالت ػاؿَؼٓ .ی یک صًهّ
ىغٌ يًکٍ امت ثّ فيیٍ ثیبكتؼ ،نـفِ ٔ ىغی ػْالت ػاىتّ ثبىؼ ،اف ػْبَو کق ثیبیؼ ٔ ثی
اعتیبؿی اػؿاؿ یب يٕاػ ؿبیطّ ػاىتّ ثبىؼ .يًکٍ امت ثبػج گیزی يٕهتی ،ثی ْٕىی ،عیـِ ىؼٌ ػیؼ یب
صـکبت اعتالری ؿیـهبثم کُتـٔل ػمت ْب ٔ پبْب ىٕػ .پل اف عتى صًهّ ،ىغٌ اصنبك عٕاة
آنٕػگی يیکُؼ ٔ اف رـیبٌ صًهّ ْیچ چیقی ؿا ثّ عبٓـ َؼاؿػ .هجم اف ىـٔع صًهّ ثؼْی اكـاػ
اػـاّی ػاؿَؼ کّ ثّ آَٓب ْيؼاؿ يیؼْؼ کّ صًهّ ػؿ صبل ىـٔع ىؼٌ امت .ثّ ایٍ اػـاُ أؿا (پیو
عجـ) گلتّ يیيٕػ کّ ػؿ يـگی ػًٕيی ىبیغ امت .أؿاْبی ىبیغ ػجبؿتُؼ افَ :بؿاصتی ْبی ثطُی،
اصنبك َبؿاصتی ،تـییـات يقاد ٔ اصنبك تـییـ ػؿ يضیٔ ،ثْٕبی ؿیـيؼًٕل ٔؿیـِ.
اػـاُ ىبیغ صًالت ػًٕيی ػجبؿتُؼ اف:
 موٕٓ َبگٓبَی
 ثیٕٓىی
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تکبَٓب ٔ صـکبت ؿیـَٕؿيبل
کجٕػ ىؼٌ
رٕیؼٌ فثبٌ ٔ آيؼٌ کق اف ػْبٌ
رـٔصبت ػؿ ػمت ٔ پبٍٕ ،ؿت ٔ مـ
ثی اعتیبؿی اػؿاؿ
چـعیؼٌ چيًبٌ ثّ مًت ثبال

 )bػؿ ىکم هنًی يـگی ىغٌ يًکٍ امت كؤ ثّ یک َوطّ عیـِ ىٕػ یب صـکبت توهَی ػؿ ػْٕی اف
ثؼٌ ثؼٌٔ ثیٕٓىی ػاىتّ ثبىؼ .صًهّ کٕتبِ امت ٔ يًکٍ امت ثبؿْب ػؿ یک ؿٔف اتلبم ثیبكتؼ .ػؿ ػیگـ
يٕاؿػ صًهّ كؤ ثبػج گُگنیت ،عیـِ ىؼٌ یب امپبمى ْبی ػْهی يیيَٕؼ کّ ثـای چُؼ حبَیّ یب یک
ػهیوّ ٕٓل يیکيؼ.
در اکخز هْارد ،ىغٌ يَبة ثّ يـگی ْـ ثبؿ صًالت ييبثّ ثّ ْى ػاؿػ ،پل اػـاُ اف یک ْزًّ تب
ْزًّ ػیگـ ييبثّ امت .ثؼؼ اف صًهّ ىغٌ عٕاة آنٕػ امت ،ربَؼؿػی ػاؿػ ٔ يًکٍ امت ثـای يؼتی ثّ
عٕاة ثـٔػ .ايب پل اف ثیؼاؿ ىؼٌ رـیبٌ صًهّ ؿا ثّ عبٓـ ًَیآٔؿػ .ػؿ ٓی صًهّ ثنیبؿی اف يـػو اىیبی
مغت ؿا ػؿ ػْبٌ ىغٌ هـاؿ يیؼُْؼ کّ عطـَبک امت ٔ يًکٍ امت ثبػج رـاصت ػْبٌ یب ىکنتٍ
ػَؼاٌ ىٕػ .ثؼْی اف يـػو اىیبی مغت ؿا ثیٍ اَگيتبٌ ىغٌ كيبؿ يیؼُْؼ کّ اٍالً يلیؼ َینت .ثّ ًْیٍ
تـتیت ثٕ کـػٌ چیقْبی يبَُؼ کلو ثّ ىغٌ يَبة ثّ يـگی کًکی ًَیکُؼ ٔ ثبیؼ اف آٌ پـْیق ىٕػ.
ثؼْی ْب مؼی يیکُُؼ تب ثب گـكتٍ ػمت ٔ پبی ىغٌ ،صـکبت ٔی ؿا يٓبؿ کُُؼ کّ يیتٕاَؼ ثبػج رـاصت
ثیيتـ ػؿ يـیِ ىٕػ.
تٍٕیّ ْبی ثـای کًک ثّ ىغٌ ػؿ رـیبٌ صًهّ:
 مؼی َکُیؼ ىغٌ ؿا َگّ ػاؿیؼ یب رهٕ صـکبت ٔ نـفیؼٌ ٔی ؿا ثگیـیؼ.
 مؼی َکُیؼ ىغٌ ؿا ثب كـیبػ ٔ یب تکبٌ ػاػٌ ثیؼاؿ کُیؼ.
 چیقْبی ؿا کّ يًکٍ امت اف اكتبػٌ ثبالی آٌ ٔ یب ّـثّ فػٌ ثّ آٌ ،ثّ ىغٌ ٍؼيّ ثـمؼ اف
آـاف أ ػٔؿ کُیؼ.
 ىغٌ ؿا ثّ يکبٌ ػیگـ اَتوبل َؼْیؼ.
 ثّ آْنتگی ىغٌ ؿا ثّ یک ٓـف ثچـعبَیؼ تب اكـافات ػْبٌ ثّ ؿاصتی ثیـٌٔ ثیآیُؼ.
ْ ـگق مؼی َکیُؼ چیقی ؿا ػؿ ػْبٌ ٔی هـاؿ ػْیؼ یب ػْبٌ ٔی ؿا ثّ فٔؿ ثبف کُیؼ.
 یک چیق َـو يبَُؼ یک ثبنو ؿا فیـ مـ ٔی هـاؿ ػْیؼ.
 ثنیبؿی اف صًالت تٓؼیؼ کُُؼِ فَؼگی َینتُؼ.
 پل اف عتى صًهّ ،اػـاُ گُگنیت ؿا ػؿ يـیِ رنتزٕ کُیؼ.
 ثّ يـیِ اربفِ ػْیؼ کّ امتـاصت کُؼ یب اگـ يیغٕاْؼ ثغٕاثؼ.
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تيغیٌ ػؿ ثنیبؿی اف يٕاؿػ ثب یک تبؿیغچّ يُبمت ػىٕاؿ َینت .يـگی ثبیؼ اف اعتالل تجؼل یب کبَٕؿژٌ
تلـین ىٕػ .ثـای تيغیٌ تلـیوی رؼٔل ثغو اعتالل تجؼل ؿا ييبْؼِ کُیؼٔ .هتی کّ تيغیٌ يـگی
گؾاىتّ ىؼ يٓى امت تؼأی ثّ فٔػی ىـٔع ىٕػ .اگـيـگی تؼأی َيٕػ يیتٕاَؼ فَؼگی ىغٌ ؿا يضؼٔػ
ثنبفػ ٔ ىغٌ ثب امتیگًبی ارتًبػی ؿٔثـٔ ىٕػ .تب  80كیَؼ صًالت ثب ػٔاْبی ّؼ يـگی هبثم کُتـٔل
امت.
تًبو ػٔاْبی کّ ثـای تؼأی يـگی امتلبػِ يیيٕػ ػٕاؿُ ربَجی ػاؿَؼ کّ ىبيم عنتگی علیق،
مـچـعی ٔ فیبػ ىؼٌ ٔفٌ يیجبىؼ .يـگی َیبف ثّ تؼأی ػؿافيؼت ػاؿػ کّ ثبیؼ تضت َظـ ػاکتـ اػايّ پیؼا
کُؼ .ثنیبؿی اف يـیْبٌ ٔ اػْبی كبيیم آَٓب َیبف ثّ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی ػاؿَؼ.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کاری کزدٍ هيتْاًذ؟
 )1اؿفیبثی:
 ثـؿمی اػـاُ هجم ،صیٍ ٔ ثؼؼ اف صًهّ يـگی
 ثـؿمی ىؼت اػـاُ
 ثـؿمی تکـؿ ٔ يؼت صًهّ
 پیؼا کـػٌ كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی
 تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 اكنـػگی ٔ يـگی ػؿ كبيیم
 يـیْی ْبی رنًی
 امتلبػِ اف ػٔا
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ انکٕٓل
 تـییـ ػؿ ىغَیت ثؼؼ اف يـیْی
 عطـ عٕػکيی یب تاله ثـای عٕػکيی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 )2ثّ ػاکتـاؿربع کُیؼ اگـ:
 صًالت تکـاؿ ىَٕؼ.
 عطـ عٕػکيی يٕرٕػ ثبىؼ.
 يـیْی رنًی اصتًبنی يتـاكن ثب آٌ يٕرٕػ ثبىؼ.
 ػٔاْب يٕحـ َجبىُؼ.
 يـیْی ؿٔاَی يٕرٕػ ثبىؼ.
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 )3آيٕفه ؿٔاَی ٔ ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
 آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت اػـاُ ،يؼت ٔ تکـؿ صًالت ،تـییـات ػؿ ٓی فيبٌ،
ػٕايم اصتًبنی عطـ ثـای صًالت ،كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ،ػٕاهت ،ينبیم تؼأی ،تؼویت تؼأی ٔ
پیيگیـی اف صًالت رؼیؼّ ،ـٔؿی امت.
تٍٕیّ ْبی يٓى ػجبؿتُؼ اف:
 يـگی یک يـیْی ؿٔاَی َینت.
 يـیِ يـگی يًکٍ امت يَبة ثّ يـیْی ؿٔاَی ىٕػ.
 ثنیبؿی اف يٕاؿػ ػؿ ٓلٕنیت ىـٔع يیيَٕؼ.
 ػٔاْب صًالت ؿا کُتـٔل يیکُُؼ.
 مبفگبؿی ثب امتـك تؼؼاػ صًالت ؿا کبْو يیؼْؼ.
 ييبٔؿِ ؿٔاَی اّطـاة ٔ اكنـػگی ؿا کبْو يیؼْؼ ٔ اف صًالت رهٕگیـی يیکُؼ.
 صًالت ػؿ ْـ فيبَی اتلبم يی اكتُؼ صتی ػؿ فيبٌ عٕاة.
 امتیگًب ٔ تجؼیِ ثّ ػؿرۀ ثبال ٔرٕػ ػاؿػ.
 يؼت تؼأی صؼٔػ مّ مبل امت.
 )4تؼویت تؼأی
 ثـای ييبٔؿِ یب اؿفیبثی ثٓجٕػی ،ػٕاؿُ ػٔاْب ،تؼأی ػٔایی ٔ ييبٔؿِ ثبْى.
 .IIIػکایات هثِن رظوی (:)USC
ىکبیبت يجٓى رنًی يًکٍ امت یک ؿٔه مًجٕنیک ثـای ثیبٌ کـػٌ ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی یب
ىغَی ثبىؼ .ایٍ صبنت ًَبیبَگـ َبآگبِ ثٕػٌ كـػ امتًْ ،چُیٍ ایٍ يّٕٕع ػؿيبَؼگی كـػ ؿا ػؿ ثیبٌ
يّٕٕػبت ػىٕاؿ یب ٍضجت کـػٌ ػؿ يٕؿػ ينبیم تبثٕ َيبٌ يیؼْؼ.
ىغَی کّ ىکبیبت رنًی يجٓى ػاؿػ اعتالل ييغٌ رنًی َؼاؿػ .اگـ ييکالت رنًی ىغٌ یک
تبؿیغچّ ٕٓالَی ػاؿػ يًکٍ امت تجؼیم ثّ یک صبنت يقيٍ ىٕػ .ایٍ اكـاػ يؼًٕالً َنجت ثّ تـییـات ػؿ
ػًهکـػ ثؼَيبٌ ،صنبك تـ اف ػیگـاٌ ْنتُؼ .ایٍ یک ييکم ىبیغ امت ٔنی کبؿکُبٌ ٍضی ُْٕف ثّ
ٕٓؿ کبيم َتٕاَنتّ اَؼ آٌ ؿا ػؿک کُُؼ .ایٍ يـیْبٌ ثـای ػاکتـاٌ چبنو کهیُیکی ْنتُؼ ٔ ثبػج ثٕرٕػ
آيؼٌ مٕاالت امبمی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت اػـاُ ٔ ؿاثطّ ثیٍ رنى ٔ ؿٔاٌ يیيَٕؼ .ایٍ ييکم ثیيتـ ػؿ
ثیٍ فَبٌ ػیؼِ يیيٕػ .اػْبی كبيیم يًکٍ امت مـيين ٔ ًََّٕ ثـای ثـٔف اػـاُ ثبىُؼ .ثنیبؿی اف
يـیْبَی کّ اعتالل اكنـػگی ٔ اّطـاة ػاؿَؼ ایٍ اعتالالت ؿا تٕمٔ ىکبیبت رنًی اؿایّ يیکُُؼ.
ييکالت كقیکی يجٓى ؽیال" ػیؼِ يیيَٕؼ:
 مـػؿػی
 کًـ ػؿػ
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ػؿػ ػمتٓب ،پبْب ٔ يلبٍم
ػنجؼی ٔ امتلـاؽ
ربَؼؿػی ٔ َبآؿايی ػؿ ػْالت
ييکم ػؿ ثهغ
ػؿػ میُّ
اػؿاؿ کـػٌ يکـؿ
ػؿػ ثطُی
مـچـعی
صًالت ّؼق
پـه ههت
ػبػت يبْبَّ ػؿػَبک
عَٕـیقی فیبػ ُْگبو ػبػت يبْبَّ
ػبػت يبْبَّ ؿیـيُظى

َقػ يـیْبٌ ثب  USCييکالت عٕاة ،اّطـاة ،اكنـػگی ٔؿیـِ ٔرٕػ ػاؿػ .اىغبٍی کّ USC
ػاؿَؼ يؼًٕال" ػاؿای تبؿیغچّ ٓجی يـهن ٔ ٕٓالَیَ ،بؿاصتی ْبی ؿٔاَيُبعتی ٔ ييکالت ثیٍ كـػی
يیجبىُؼ.
تبؿیغچّ ٓجی اؿهجب" هیبمی ،يجٓى ،يتُبهٌ ٔ َبيُظى امت .آَٓب ثّ ػاکتـاٌ يتؼؼػی يـارؼّ کـػِ اَؼ،
يؼبیُبت الثـاتٕاؿی يغتهلی اَزبو ػاػِ اَؼ ،تيغیٌ ْبی يغتهلی ػاؿَؼ ،ػٔاْبی فیبػی گـكتّ اَؼ ٔنی
ْـگق ثٓجٕػی َیبكتّ اَؼ .ثب ٔرٕػ ایُکّ ْیچگَّٕ ىٕاْؼ ٓجی يجُی ثـ ػاىتٍ يـیْی رؼی ٔرٕػ َؼاؿػ
ٔنی يکـؿا" پیو ػاکتـ يیـَٔؼ.
ثنیبؿ يٓى امت ثؼاَیى کّ اػـاُ كقیکی ٔ USCاهؼی ْنتُؼ ٔ ثّ ٕٓؿ اؿاػی ثـٔف ًَیکُؼ .ػنیم USC
ييغٌ َینت ٔنی اػـاُ ثب امتـك ىـٔع يیيَٕؼ یب ثؼتـيیگـػَؼ.
ػؿ ٓی يـیْی یک میکم يؼیٕة يًکٍ امت ثٕرٕػ آیؼ.
 امتـك ْیزبَی يیتٕاَؼ اػـاُ رنًی ؿا ایزبػ کُؼ یب آَٓب ؿا ثؼتـ کُؼ.
 اػـاُ رنًی يًکٍ امت يُزـ ثّ امتـك ثیيتـی ىَٕؼ.
 امتـك ػبٓلی يًکٍ امت ثبػج ىَٕؼ کّ اػـاُ رنًی ثؼتـ ىَٕؼ.
 اػـاُ يًکٍ امت َظـ ثّ كـُْگ ْبی يغتهق کبيال" يتلبٔت ثبىُؼ.
 ىکبیبت يًکٍ امت اَلـاػی ٔ یب يتؼؼػ ثبىُؼ ٔ يًکٍ امت ثب گؾىت فيبٌ تـییـ کُُؼ.
اىغبً ثب َ USCیبف ثّ ْـ ػَٕٔع ،تؼأی ٓجی ٔ ؿٔاَی ػاؿَؼْ .ؼف تؼأی ثٓجٕػ يٓبؿتٓبی مبفگبؿی ٔ
ثٓجٕػ ػًهکـػ امت َّ اف ثیٍ ثـػٌ کبيم اػـاُ .ارقای يٓى تؼأی ػًٕيی ىبيم آًیُبٌ ػْی يٕحـ ثّ
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يـیِ ،اؿایّ تّٕیضبت يخجت ٔ تٍٕیّ ْبی ػًهی يیجبىُؼ .گبْی ػٔاْبی يبَُؼ ّؼ اكنـػگی يًکٍ امت
ثّ يـیِ کًک کُُؼ تب اف اػـاُ اكنـػگی ٔ اّطـاة ؿْبیی یبثؼ .ثؼْی يـیْبٌ يًکٍ امت ػؿ
اثتؼا َگـاٌ ؿْبیی یبكتٍ اف اػـاُ رنًی ثبىُؼ .ػیگـاٌ يًکٍ امت ػؿ يٕؿػ ػاىتٍ یک يـیْی
رنًی ييٕه ثبىُؼ ٔ ثبٔؿ َکُُؼ کّ ْیچ ييکم رنًی ٔرٕػ َؼاؿػ.
هؼاّر رّاًی ارتواػی چَ کاری کزدٍ هيتْاًذ؟
 )1اؿفیبثی:
 ثـؿمی اػـاُ ىکبیت يجٓى رنًی
 ثـؿمی ىؼت اػـاُ
 پیؼا کـػٌ كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی
 تبحیـ اػـاُ ثـ فَؼگی ؿٔفيـِ يـیِ
 يـٔؿ تبؿیغچّ اػـاُ ٔظیلٕی
يًٓتـیٍ آالػبت ػؿ يٕؿػ:
 ىکبیت يجٓى رنًی ػؿ كبيیم
َ گـاَی ْب ٔ ػوبیؼ يـیِ ؿا ييغٌ کُیؼ.
 اكکبؿ ٔ تاله ثـای عٕػکيی
 امتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ یب انکٕٓل یب ينکٍ ْبی َبؿکٕتیک
 تـییـ ػؿ ىغَیت كـػ ثؼؼ اف يـیْی
 تـییـات فَؼگی ىغٌ هجم اف يـیْی كؼهی
 ييکالت ؿٔاَی ارتًبػی كؼهی ٔ ىیِٕ مبفه ثب آٌ
َ گـه اػْبی كبيیم ػؿ يٕؿػ ىکبیت يجٓى رنًی
 امتلبػِ اف تؼأی ْبی مُتی
 ػؿ يٕؿػ ػکل انؼًم ْب ٔ مبفگبؿی يـیِ ثب اػـاُ پـمبٌ کُیؼ.
 يَبصجّ ثب اهبؿة ؿا يؼ َظـ ػاىتّ ثبىیؼ.
 )2اؿربع ثّ ػاکتـ:
ٔ هتی تيغیٌ  USCگؾاىتّ ىؼ اف ؿارغ کـػٌ يـیِ ثّ يتغََبٌ عٕػػاؿی کُیؼ .ایٍ يـیْبٌ
ػؿ کهیُیک ْبی يـاهجت ْبی أنیّ ثٓتـ تؼأی يیيَٕؼ .ثّ عبٓـ ػاىتّ ثبىیؼ ایٍ يـیْبٌ ثب اؿربع
کـػٌ ثّ یک ؿٔاَپقىک ٔ رنتزٕ ثـای ييبٔؿِ ٓجی ػؿ ربی ػیگـ ،فیبػتـ اؽیت يیيَٕؼ.
 )3آيٕفه ؿٔاَی:
 آيٕفه يـیِ ٔ كبيیم ٔی ػؿ يٕؿػ ٓجیؼت اػـاُ ،ػٕايم عطـ ،كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی،
ػٕاهتَ ،وو اػْبی كبيیم ػؿ پیيگیـی ،تؼویت تؼأی ٔ اؿتجبٓ ثیٍ رنى ٔ ؿٔاٌ.
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چُؼ تٍٕیّ يٓى ػجبؿتُؼ اف:
 ثّ ربی تؼأی کـػٌ اف  USCيٕاظجت کُیؼ.
 مؼی َکُیؼ اػـاُ ؿا ثّ ٕٓؿ کبيم اف ثیٍ ثجـیؼ ،فیـا ًَیتٕاَیؼ.
 ثـ کُتـٔل اػـاُ تًـکق کُیؼ َّ ثـ یبكتٍ ػهم آَٓب.
 USC يقيٍ عطـَبک َینت صتی اگـ َبؿاصتی ىؼیؼی ؿا ثٕرٕػ آٔؿَؼ.
 اػـاُ ٔاهؼی ْنتُؼ ٔ ييکالت ٔاهؼی ؿا ػؿ فَؼگی ثٕرٕػ يیآٔؿَؼ.
ٔ هتی ایٍ اىغبً ثـای ػؿػْبی ْیزبَی عٕػ کًک ػؿیبكت کُُؼ ،اػـاُ ثٓجٕػ يیبثُؼ.
 تًـکق ثـ مبفگبؿی ٔ ػًهکـػ.
 اعتالل اكنـػگی ٔ اّطـاة اػـاُ رنًی ييبثٓی ػاؿَؼ.
 ػٔاْبی َبؿکٕتیک ييکم ؿا تؼأی ًَیکُُؼ ٔ يُزـثّ مٕيَـف يیيَٕؼ.
 آًیُبٌ ػاػٌ ثّ ىیِٕ يُبمت يخال" :ػؿػْبی ثطُی َيبٌ ػُْؼِ مـٓبٌ َینتُؼ.
ٔ ؿفه يُظى ثبػج يیيٕػ کّ ىغٌ اصنبك عیهی ثٓتـی ػاىتّ ثبىؼ.
 )4ييبٔؿِ ؿٔاَی ارتًبػی:
 اؿتجبٓ اٍهی اػـاُ ٔ كيبؿْبی ؿٔاَی ارتًبػی ؿا ثب ػهت يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ ػْیؼ .ػًهکـػ
اػـاُ ؿا ثـای يـیِ يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ ػْیؼ .هؼو ْبی ييبٔؿِ ؿا آَطٕؿ کّ ػؿ ثغو يـثّٕٓ
آيؼِ امت ،تؼویت کُیؼ.
 )5تؼویت تؼأی:
 ثـای ييبٔؿِ یب اؿفیبثی ثٓجٕػی ،اؿفیبثی اكکبؿ عٕػکيی ،ىبيم ىؼٌ كبيیم ػؿ تؼأی ٔ تـییـ ػؿ
مبفگبؿی ثب كيبؿْب.
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داًغ همذهاتی در هْرد رّاًؼٌاطی

ؿیبمت ٍضت ؿٔاَی ٔفاؿت ٍضت ػبيّ اكـبَنتبٌ
گـِٔ کبثم 2008 -
ينٕٔل ایٍ يزًٕػّ :ایُگّ يینًٓبل ،ييبٔؿتغُیکی کًینیٌٕ اؿٔپب ثـای ػیپبؿتًُت ٍضت ؿٔاَی
ٔفاؿت ٍضت ػبيّ

همذهَ
چبنيی کّ ثب آٌ يوبثم ثٕػیى تؼییٍ ػاَيی ثٕػ کّ ّـٔؿی ٔ يلیؼ ثبىؼ ٔ ػؿ ػیٍ صبل کًک کُؼ تب ػؿک
ينتویى اف يـارؼّ کُُؼِ ٔ صبنت ٔی ػاىتّ ثبىیى .مپل تٓیّ ٔيؼؿى ًَٕػٌ ایٍ ػاَو ؿا کّ ثّ ييبٔؿ کًک
يیکُؼ تب ىبعٌ ْبی الفو ؿا ثـای اهؼايبت ػؿمت تؼییٍ کُؼّ ،ـٔؿت ػاىتیى.
ثب ػؿَظـػاىت ّٔؼیت كؼهی اكـبَنتبٌ کّ مُت ْب ثب اكکبؿ عـاكی ٔ ػوبیؼ مُتی يـتجٔ امت ،ثّ َظـ
يیـمؼ اَتغبة ثؼْی اف يلبْیى أنیّ ػؿ يٕؿػ عٕػآگبِ ٔ َبعٕػآگبِ اف ػًن ؿٔاَيُبمی يُبمت ٔ يٓى
ثبىؼ ٔ حبثت ىؼِ امت کّ ایٍ يلبْیى ثّ ييبٔؿاٌ اكـبٌ کًک عٕاْؼ کـػ تب ػؿک ثٓتـی اف يـارؼّ
کُُؼگبٌ ًْٔچُیٍ اف عٕػ ػاىتّ ثبىُؼ .ایٍ يلبْیى کًک يیکُؼ تب پؼیؼِ ْبی يبَُؼ ثـَٔلگُی ،تـییـات يقاد
ثّ ػُٕاٌ ٔاکُو ػوؼِ ْب ،ييکالتی ػؿ ػقت َلل ؿا اف ٓـین يلٕٓو "پـمَٕب"،ػؿک کُیى .
ػاَنتٍ ٔ ػؿک ایٍ يّٕٕع کّ ػؿ رنى ٔ ؿٔاٌ چّ يیگؾؿػ ًْٔچُبٌ پیبيؼ کٕتبِ ٔ ػؿاف يؼت رنًی ٔ
ؿٔاَی آٌ ثـای اىغبٍی کّ صٕاػث تـٔيبتیک ؿا تزـثّ کـػِ اَؼ ،ثـای کبؿکُبٌ ٍضی ػؿ کيٕؿی کّ
ػؿ ٓی  30مبل ثب رُگ ٔ تزبٔف ٔ َبايُی ؿٔثـٔ ثٕػِ الفو ٔ ّـٔؿی امت.
ؿٔاَيُبمی اَکيبكی ثّ ػؿک ؿىؼ َٕؿيبل ٔ ؿیـَٕؿيبل یک ٓلم کًک يیکُؼ ٔ َیبفْبی ّـٔؿی ٔی
ؿا تيـیش يیکُؼ.
ثقؿگتـیٍ ٔ ىبیؼتـیٍ ػٕايم امتـك فای ؿٔاَی ارتًبػی ؿیيّ ػؿ يُبفػبت كبيیهی ػاؿَؼ .آىُبیی ثب
ٓجیؼت ٔ رـیبَبت يُبفػبت كبيیهی ييبٔؿاٌ ؿا اف هْبٔت هجم اف ٔهت ثبفػاىتّ ثّ آَٓب کًک يیکُؼ تب
پیچیؼگی چُیٍ صبالت ؿا پیو عٕػ تيـیش کُُؼ.
عٕاَُؼِ تًـیٍ ْبی ؿا ػؿ چٕکبت ؿَگ فؿػ ييبْؼِ يیًُبیؼ .ایٍ تًـیُٓب عٕاَُؼِ ؿا تيٕین يیکُؼ تب ػاَو
ثؼمت آٔؿػِ ؿا ػؿ فَؼگی ىغَی تطجین کُؼ .تُٓب ػؿ ٍٕؿت ػؿک ایُکّ ایٍ يلبْیى ػؿ فَؼگی ٔاهؼی
چّ يؼُبیی ػاؿَؼ ،ایٍ ػاَو عیهی اؿفىًُؼ عٕاْؼ ثٕػ .ثـای ييبٔؿ ؿٔاَی ارتًبػی ػاَنتٍ ایُکّ ایٍ
يلبْیى چگَّٕ ثب تزـثیبت فَؼگی ىغَی أ اؿتجبٓ يیگیـَؼ كٕم انؼبػِ يٓى امت ٔ تُٓب ػؿ ایٍ ٍٕؿت
امت کّ أ يیتٕاَیؼ اف ایٍ ػاَو ػؿ رـیبٌ ييبٔؿِ امتلبػِ کُؼ.
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خْدآگاٍ ّ ًاخْدآگاٍ
 .1ؿٔاٌ عٕػآگبِ:
روان خودآگاه بخشی از روان ما بوده که ما از آن آگاهی داریم .میتوانیم از اعمال ،افکار ،احساسات،
مقاصد ،از محیط خود و در مورد مردم دیگر و احساسات و مزاج آنها آگاه باشیم .آگاه بودن یعنی با خبر
بودن در مورد دنیای اطراؾ ما و در مورد خود ما .در مرکز روان خود آگاه ما من یا ایگو قرار دارد.
ایگْ (:)EGO
 ؽؿیؼّ يٍ یب ایگٕ يب آگبِ يیيٕیى کّ يب کی امتیى ،ػؿ آـاف يب چی يیگؾؿػ ٔ ػؿ ایٍ ػَیبی کّ يب
ػؿک يیکُیى ػؿ آٌ کؼاو ينیـ ؿا اعتیبؿ کُیى .ایگٕ يـتجٔ امت ثّ چیقی کّ اصنبك يیکُیى ،كکـ
يیکُیى ،يیؼاَیى ٔ تزـثّ يیکُیى ٔ ثّ عٕػ َنجت يیؼْیى .ایٍ يؼهٕيبت ؿا اف مّ ٓـین يغتهق ثؼمت
يیآٔؿیى.
 اف ٓـین رظن عٕػ؛ اصنبمبتی ؿا تزـثّ يیکُیى کّ يیتٕاَُؼ ػؿػَبک ثبىُؼ (تـك) یب نؾت ثغو
ثبىُؼ (آؿايو) .يخال" يًکٍ امت اف تـك يُزًؼ ىٕیى ٔ َتٕاَیى صـکت کُیى یب ایُکّ ؿاصت
ثبىیى ،نجغُؼ ثقَیى ٔ ایُطٕؿ اصنبك کُیى کّ ػؿ آـاف يب ًّْ ًٍیًی ْنتُؼ(.ينـت)
 اف ٓـین اصظاطات ّ داًظتي ،عٕػيبٌ ؿا ثّ ٓـم يغتهق تزـثّ يیکُیى (تغیمَ ،ظـیبت،
آؿفْٔب ،تَبٔیـ ػؿَٔی ،صوبین).
 تٕمٔ صٕاك ٔ ػاَو عٕػ ػَیبی ثیـٌٔ ؿا ػؿک يیکُیى .اف ٓـف ػیگـ ثؼْی يؼهٕيبت ؿا اف
ٓـین ييبْؼۀ ػیگـاٌ ثؼمت يیآٔؿیى ٔ یب ػؿ يٕؿػ عٕػ كیؼثک ثؼمت يیآٔؿیى ٔ اف ٓـف ػیگـ
يیتٕاَیى ثـ يضیٔ آـاف عٕػ اف ٓـین ػًهکـػ عٕػ تبحیـ ثگؾاؿیى.
 ًّْ ایٍ ؿا اصنبك يیکُیى کّ ایگٕی يب حبثت َینت .ایُکّ يب ػؿ يٕؿػ عٕػ چی اصنبك ػاؿیى َظـ ثّ
ىـایٔ ثیـَٔی مـیؼب" تـییـ يیکُؼ.
تمرین :در طی روزهای گذشته حالتی را که در آن احساسات شما ناگهان تؽییر کرده است ،بررسی کنید
و آنرا بنویسید.
بررسی کنید که چرا چنین اتفاقی افتاد؟
در محیط شما چه اتفاقی افتاد؟
چه چیزی خود به خود به ذهن شما آمد و انتظار آن را نداشتید؟
لطفا ً چیزهای را که پیدا کردید در یک گروپ کوچک با هم شریک سازید.
همانگونه که دیدیم احساساتی که تجربه میکنیم بستگی به محرکات درونی و بیرونی دارد .آنها ثابت
نیستند .میتوان گفت که ما حاالت مختلؾ ایگو را تجربه میکنیم.
صاالت ایگْ (هي):
 ایگٕی يب َظـ ثّ صبالت يضیٔ ،اػؿاکبت ػؿَٔی ،اصنبمبت ٔ تلکـات يب يیتٕاَؼ صبنت ْبی يغتهلی
ػاىتّ ثبىؼ.
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 ثٕػٌ ثّ ًْـاِ كبيیم ػؿ عبَّ يیتٕاَؼ َٕع عبٍی اف اصنبمبت ؿا ػؿ يب ایزبػ کُؼ ٔ يٍ یب ایگٕ
عٕػ ؿا ثب ایٍ صبنت ْٕیت يیؼْیى.
 ثٕػٌ ػؿ يضم کبؿ يًکٍ امت یک اصنبك کبيال" يتلبٔت ػؿ يب ایزبػ کُؼ .يب َظـیبت ،تَبٔیـ ٔ
َیبفْبی يتلبٔتی عٕاْیى ػاىت کّ صبنت ػیگـی اف ایگٕی يب ؿا يُؼکل يینبفػ.
یک فٌ رٕاٌ ينٕٔنیت ْبی فیبػی ػؿثـاثـ عٕاْـ کٕچکتـ ٔ يبػؿ ٔ پؼؿ پیـه ػاؿػ ،ثُبثـایٍ
ثّ ىکم ىبینتّ ٔ الین ؿكتبؿ يیکُؼ ٔ ثّ ْیچ ػُٕاٌ اصنبك ًَیکُؼ کّ ٔظبیلو ثیو اف صؼ امت ٔ
عٕػ ؿا تٕاَب ٔ ينتؼؼ اصنبك يیکُؼ .ػؿ ایٍ هْیّ صبنت عبٍی اف ایگٕ عبَى رٕاٌ ؿا کًک يیکُؼ
تب ثب ىـایٔ ثّ ٓـین يُبمت آٌ يوبثهّ کُؼٔ .نی فيبَی کّ ثب كبيیم عنـاَو يیجبىؼ اصنبمبت ٔ
َیبفْبی کبيال" يتلبٔتی ایزبػ يیيٕػ ػكؼتب" اصنبك ّؼق يیکُؼ ٔ ّـٔؿت ایُـا اصنبك يیکُؼ
کّ ثبیؼ اف أ يـاهجت ىٕػ ،ػؿ ایٍ ٔهت صبنت ػیگـی اف ایگٕ يٕرٕػ امت.
ْٕیت ایگٕ تٕمٔ صبكظّ أتٕثیٕگـاكیک ىکم گـكتّ امت ٔ ثب رنى ػؿ تًبك امت.
تمرین :حد اقل در مورد سه حالت ایگو در خودتان فکر کنید و آنرا با حاالت زنده گی تان ارتباط دهید.
آیا میتوانید به حالت های ایگوی خاصی در یکی از اعضای فامیل خود که در ارتباط با موقعیت خاصی
از ز ندگی میباشد اشاره کنید؟ سپس آن حالت ایگو را که به ایگوی خود نسبت میدهید ،تشریح کنید .سعی
کنید احساسات خود را تشریح کنید و جای آن را نیز در جسم خود مشخص کنید.
 ایده داشتن حالتهای مختلؾ ایگو برای مشاوره روانی اجتماعی بسیار مفید است .زیرا این ایده این
امکان را مساعد میسازد تا بخش های مختلؾ شخص را شناسائی کنیم ،این بخش ها میتواند سالم باشد
و یا بخشی باشد که مشکل دارد ،به جای اینکه این بخش ها را جزی از تمام شخص حساب کنیم.
 هر شخص یک بخش (نقش) خود را بسیار دوست دارد .یا آن قسمت که میداند چه چیزی برای وی
بهتر است ،شناخت این قسمت ها در مشوره دهی بسیار مفید واقع میشود به خاطراینکه میتوانیم روی
این بخش ها تمرکز کنیم ،به این ترتیب اعتماد به نفس شخص حفظ خواهد شد.
 یک روش موثر دیگر میتواند این باشد که از مریض بخواهیم تا یک مکالمه درونی را بین حالت
های مختلؾ ایگوی خود آؼاز کند مثال"یک مکالمه داخلی بین قسمت سالم و قسمت آسیب دیده .یا بین
کودک صدمه دیده و آسیب پذیر درون و شخص بزرگسال امروز.
ًماب (:)persona
 ػؿ اٍم کهًّ  personaثّ يؼُبی َوبة امت کّ ثبفیگـاٌ تیبتـ يیپٕىیؼَؼ تب َويی ؿا کّ ثبفی
يیکـػَؼ ًَبیبٌ کُؼ .ثب ػؿَظـ ػاىت ایٍ يّٕٕع پـمَٕب يُؼکل کُُؼِ یک ْٕیت ارتًبػی اف یک
مٕ ٔ اف مٕی ػیگـ َيبٌ ػُْؼِ یک تَٕیـ ایؼِ آل اف ْـ ىغٌ يیجبىؼ .پـمَٕب اؿهت ثب يٕهؼیت یب
ّٔؼیتی کّ ىغٌ ػؿ ربيؼّ ػاؿػ ييغٌ يیيٕػ.
 يـػو يؼًٕال" آٌ رُجّ ْبی ؿا کّ ثیبَگـ يب ثـای ػَیبی ثیـَٔی يیجبىؼ ایؼِ آل يینبفَؼ ،ػؿ یک
ربيؼّ يـػو ثب ایٍ يبمک یب پـمَٕب ثب ْى ثـعٕؿػ يیکُُؼ.
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 پـمَٕب چیقی امت کّ يـػو يیغٕاُْؼ ػؿ ىـایٔ عبً اف عٕػ ثّ ػیگـاٌ َيبٌ ػُْؼ ٔ یب ؿٔىی
امت کّ ثب ػیگـاٌ ثّ امبك ایٍ َظـیّ ؿكتبؿ يیکُُؼ .تُٓب ؿكتبؿ َيبَؼُْؼِ پـمَٕب َینت ثهکّ ظبْـ يب
(نجبك ،يؼل يٕ ،آؿایو کـػٌ يب) َیق ًَبیُؼِ پـمَٕبی يب امت.
ثـای يخبل :ػؿ اكـبَنتبٌ ثیيتـ يـػو يیغٕاُْؼ هٕی ٔ ىزبع ثّ َظـ آیُؼ .ثـای ؿمیؼٌ ثّ ایٍ ْؼف
آَٓب ػؿ هـیّ ْب ُْگبو هؼو فػٌ مـ عٕػ ؿا ثبال َگّ يیؼاؿَؼ ،نجبك ْبی عبً يیپٕىُؼ ٔ امهضّ صًم
يیکُُؼ .ػؿ ىٓـْب يـػاٌ رٕاٌ يؼل يٕی ٔ ٓـف نجبك پٕىیؼٌ ثبفیگـاٌ یب ٔؿفىکبؿاٌ يؼـٔف
ؿا کبپی يیکُُؼ .ثّ ًْیٍ تـتیت فَبٌ يیغٕاُْؼ کّ ثنیبؿ ثبٔهبؿ ثّ َظـ ثـمُؼ تب اف اػتجبؿ ارتًبػی
ثـعٕؿػاؿ ىَٕؼ .آَٓب ثـامبك هٕاَیٍ ٔ كـُْگ اماليی نجبك يیپٕىُؼ ،مـ عٕػ ؿا يیپٕىبَُؼ ٔ ثب
ٍؼای آْنتّ گپ يیقَُؼ.
ػؿ ربيؼّ اكـبَی ،اكـبٌ عٕة ثبیؼ ثی تـك ،ىزبع ،عٕه اعالم ،ثبصیب ،عُؼاٌ ٔ ػیُی ثبىؼ.
 پرسونا باید به عنوان بخشی از هویت ما محسوب شود که سعی دارد توازن بین دنیای درون و
بیرون ما را برقرار کند.
 پرسونا شخص را قادر میسازد تا یک تعامل خالق با دیگران و عملکرد در جامعه داشته باشد.
 بسیار مهم است که به این ماسک ها و عملکرد آنها در شخص توجه کنیم زیرا پرسونا نه تنها بخش
های ناپسند ایگو را میپوشاند بلکه به عنوان یک پوشش حمایتی نیز عمل میکند.
تمرین:
سعی کنید تا پرسونای اشخاصی ر اکه میشناسید ،تشریح کنید.
سعی کنید که جنبه های مختلؾ پرسونای خود را نیز تشریح کنید.
پرسونای که هیچگونه انعطاؾ پذیری ندارد چه مشکالتی را ممکن است بوجود آورد؟ آیا میتوانید مثال
های را از افرادی که میشناسید بدهید.
 .2ؿٔاٌ َبعٕػآگبِ:
ًْبَگَّٕ کّ ًّْ يب يیؼاَیى ،ثؼْی أهبت چیقْبی ؿا يیگٕییى ٔ یب اَزبو يیؼْیى کّ ثؼؼا" اف ایٍ اػًبل
عٕػ يتؼزت يیيٕیى ٔنی ػؿ يٕؿػ اَگیقِ ایٍ اػًبل آگبِ َینتیى .اؿهجب" ایٍ ٔهتی اتلبم يیبكتؼ کّ يب
ثـاَگیغتّ يیيٕیى ،پل يب تضت تبحیـ یک ػبٓلّ ثؼٌٔ ػؿَظـػاىت ػٕاهت يًکُّ ؿكتبؿ عٕػ ،ػًم
يیکُیى.
تمرین :لطفا ً حالت را شرح دهید که چنین اتفاق در این اواخر برای شما پیش شده باشد.
ػؿ کم ػؿ يٕؿػ آٌ يضتٕیبت ؿٔاٌ عٕػ کّ ثب ایگٕ اؿتجبٓ ػاؿػ آگبِ ْنتیى .ايب یک ثغو ٔمیؼی اف ؿٔاٌ
يب ْنت کّ ػؿ يٕؿػ آٌ َبآگبِ امتیى.
اصتًبال" ػؿ ىت فيبَی کّ عٕاة يیجیُیى (ؿٔیب) ٔ یب ػؿ ؿٔف ثب تَٕؿات ٔ عیبل پـػافی ثّ یک ثغو اف
ایٍ يضتٕیبت ؿٔاٌ عٕػ ػمتـمی پیؼا يیکُیى.
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ػؿ تیٕؿی ْبی ؿٔاَيُبمی ثیٍ َبعٕػآگبِ ىغَی ٔ ارتًبػی (ًْگبَی) كـم هبیم يیيَٕؼ:
َ .1بعٕػآگبِ ىغَی:
 کّ ىبيم اتلبهبت كـايٕه ىؼِ ،مـکٕة ىؼِ ٔ ٔاپل فػِ فَؼگی يب يیيٕػ .ایٍ يًکٍ امت ػوبیؼ،
اصنبمبت یب اتلبهبتی ثبىؼ کّ ثـای عبَٕاػِ ٔ ربيؼّ هبثم پؾیـه َینت .ایُٓب يًکٍ امت تزـثیبت
ىـو آٔؿی ثبىؼ کّ اصنبمبت گُبِ ؿا َیق ىبيم يیيَٕؼ .ایٍ ثؼیٍ يؼُی امت کّ َبعٕػآگبِ ىغَی
يب تضت تبحیـ كـُْگ ،ربيؼّ ،يضیٔ كـػی ،اؿفه ْب ٔ َگـىٓبی يب هـاؿ ػاؿػ.
َ .2بعٕػآگبِ ارتًبػی (ًْگبَی):
 يضتٕای َبعٕػآگبِ ًْگبَی عٍَٕیبت ٔ ايکبَبت ؿكتبؿْب ٔ ػکل انؼًم ْبی ؿـیقی ثيـ
يیجبىُؼ .ایُٓب مبعتبؿْبی ؿٔاَی امتُؼ کّ تًبو اَنبَٓب اف آٌ ثـعٕؿػاؿ اَؼ .ثـای يخبل تًبو اَنبَٓب
ػؿ ثـاثـ یک ٓلم عٕؿػ یب یک ٓلم ػؿيبَؼِ اصنبك يضجت ػاىتّ ٔ ّـٔؿت ایُـا کّ ثبیؼ أ ؿا
صلبظت کُُؼ اصنبك يیکُُؼ.
 .3يضتٕیبت َبعٕػآگبِ ىغَی (مبیّ):
روشنی نشان دهنده خودآگاه و تاریکی نشان دهنده ناخودآگاه بوده و به یکدیگر تعلق دارند.
 يلٕٓو ؿٔاَيُبعتی مبیّ ػؿ يٕؿػ آٌ رُجّ ْبی اف ىغَیت ٍضجت يیکُُؼ کّ َجبیؼ تٕمٔ ػیگـاٌ ػیؼِ
ىَٕؼ ٔ ایُٓب ػؿ هنًت تبؿیک هـاؿ ػاؿَؼ .ایٍ ثغو ْب پؾیـكتّ ىؼِ َینتُؼ ٔ اگـ تٕمٔ يب پؾیـكتّ
ىَٕؼ ٔ یب ػیگـاٌ ػؿ يٕؿػ آٌ آگبْی صبٍم کُُؼ ثبػج ثـٔف تـك ٔ ىـو يیيَٕؼ.
 ایٍ ثغو ْبی اف ؿٔاٌ ْنتُؼ کّ ػؿ نضظّ کَُٕی تضت تنهٔ عٕػآگبِ يب هـاؿ َؼاؿَؼ.
 ثغو مبیّ یک اَنبٌ ًْقيبٌ ثب مبیـ ثغو ْبی ىغَیت ٔی يبَُؼ ایگٕ ٔ پـمَٕبی ػنغٕاِ ،اَکيبف
يیکُؼ .يیتٕاَیى ثگٕییى تًبو َگـه ْب ٔ ػوبیؼ ٔ ؿكتبؿْبی ؿیـهبثم پؾیـه ػؿ ثغو مبیّ ربی
يیگیـَؼ.
 ایٍ رُجّ ْبی ؿیـهبثم هجٕل ٔ َبعٕه آیُؼ ٔ مـکٕة ىؼِ ىغٌ ،ػؿ َبعٕػآگبِ كـػی أ تیهّ ىؼِ
ٔ َگٓؼاؿی يیيَٕؼ ٔ اف ًْبَزب احـات اؿهت تغـیجی عٕػ ؿا ىـٔع يیکُُؼ.
 مردم از این جنبه های سایه خود احساس شرم دارند زیرا این بخش را در تضاد با تصویر دلخواه
خود میبینند و از سبب عزت نفس پائین این جنبه ها را متعلق به خود نمیبینند .چیزی که اتفاق میافتد
این است که بعضی از این جنبه های رد شده باالی دیگران فرافگنی میشوند.
 میتوانیم بگوییم رفتار ناپسندیده که در دیگران شناسایی میشود ممکن است بخش پذیرفته نشده فرد
نظارت کننده باشد.
 مبیّ ىغَی ًْچُیٍ رُجّ ْبی يخجتی َیق ػاؿػ کّ تٕمٔ عٕػ كـػ ػیؼِ َيؼِ امت ٔ يیتٕاَؼ اَکيبف
کُؼ .ایٍ يیتٕاَؼ یک يُجغ کيق َيؼِ ثبىؼ.
 گبْی أهبت رُجّ ْبی يخجت كـػ كـاكگُی يیيٕػ .ایٍ ثیيتـ ٔهتی اتلبم يیبكتؼ کّ ػقت َلل ىغٌ
َنجتب" پبییٍ امت.
ىبگـػی کّ ًَُْلی عٕػ ؿا ثّ عبٓـ ػاَو ٔ ْٕه أ تضنیٍ يیکُؼ اصتًبال" اف ايکبَبتی کّ ػؿ
ٔرٕػ عٕػ ػاؿػ ،ثی عجـ امت.
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 یکی اف چبَل ْبی کّ ثـای اَکيبف كـػی ػاؿیى ایٍ امت کّ َنجت ثّ اصنبمبت ،تـك ْب ،آؿفْٔب ٔ
َظـات عٕػيبٌ آگبِ تـ ثبىیى .ایٍ ثّ يب کًک يیکُؼ تب ثپؾیـیى کّ ایٍ ثغو ْب َیق رق اف يب امتُؼ .ثب
ٔرٕػ ایُکّ آَٓب ؿا ػٔمت َؼاؿیى یب آَٓب ييبثّ تَٕیـ ػنغٕاِ کّ اف عٕػ ػاؿیى َینتُؼ .پل ثٓتـ عٕاْؼ
ثٕػ کّ ينٕٔنیت ؿكتبؿ ٔ َگـه ْب ٔ ٔمٕمّ ْبی عٕػ ؿا ثّ ػٓؼِ ثگیـیى.
تمرین :لطفا نگاه ایده آل خود را نسبت به خود بنویسید.
بحث کنید که چگونه این نظر دلخواه شما با ارزشهای جمعی مرتبط است .بخش سایه (عکس) این
ارزش های جمعی را پیدا کنید.
 ػؿ كـُْگ اكـبَی مبیّ يؼُبی فیـ ؿا َیق ػاؿا يیجبىؼ.
 مبیّ ثبالی يـػو ٔ اؿٔاس كـاكگُی يیيٕػ .اصتًبال" ىجبْت آٌ ػؿ ایٍ امت کّ مبیّ ػؿ تبؿیکی
ٔاهغ ىؼِ امت ٔ اف مجت ؿیـهبثم ػیؼ ثٕػٌ عطـَبک امت .تُٓب تبحیـات مبیّ هبثم ييبْؼِ
يیجبىؼ(.ایٍ ثغو ؿا ثب ػوبیؼ مُتی اكـبَی يوبینّ کُیؼ)
 .4كـاكگُی:
كـاكگُی یک كـآیُؼ ؿٔاَيُبعتی امت کّ ثّ ٕٓؿ عٕػ ثّ عٕػ اتلبم يیبكتؼ .ػؿ ایٍ كـآیُؼ آٌ رُجّ ْبی
ؿٔاَی ىغٌ کّ ثّ ٕٓؿ يؼًٕل ػؿ آگبْی هـاؿ َؼاؿَؼ ثّ اىغبً ،گـْٔٓب ،يٕهؼیت ْب ٔ ،اىیب كـاكگُی
يیيَٕؼ .ثّ ػُٕاٌ کیلیت اىغبً یب اىیب ػؿ ثیـٌٔ ظبْـ يیيَٕؼ ٔ ثؼیٍ گَّٕ ایٍ رُجّ ْب تٕمٔ ىغٌ
کّ َبعٕػآگبِ كـاكگُی يیکُؼ ،ثضیج ثغو اف ػیگـاٌ ػیؼِ يیيٕػ.
كـاكگُی معموالً یک عمل ناخودآگاه است .اؼلب رفتارها و یا نگرش های ؼیرقابل پذیرش شخصی یا
جمعی به بیرون فرافگنی میشوند.
فزافگٌی در راهؼَ افغاًی:
ًْبَطٕؿ کّ يیؼاَیى ػؿ ربيؼّ اكـبَی تـك ٔ ىـو فیبػی ٔرٕػ ػاؿػ .يـػو اؿهت رـات ایٍ ؿا َؼاؿَؼ تب
ػوبیؼ ٔ َظـات عٕػ ؿا ينتویًب" اثـاف کُُؼ .یکی اف ٓـیوّ ْبی اظٓبؿ ایٍ آؿفْٔب ٔ عٕامتٓب ،كـاكگُی
آَٓب ثبالی ػیگـاٌ يیجبىؼ.
ػعتـ رٕاَی يیغٕاْؼ افػٔاد کُؼ تب عبَّ عٕػه ؿا ػاىتّ ٔ یک فَؼگی رؼیؼ ؿا آؿبف کُؼ .ثیبٌ ایٍ
عٕامتّ ثّ ٕٓؿ ينتویى ايکبٌ پؾیـ َینت .أ ایٍ يّٕٕع ؿا ثّ ؿٔىٓبی ػیگـ ثیبٌ يیکُؼ ثـای يخبل:
"ٔانؼیٍ ػقیقو ،ثـاػؿو صبال يـػی رٕاٌ ىؼِ امت ٔ ثبیؼ افػٔاد کُؼ ثیبییؼ ػؿيٕؿػ آیُؼِ أ كکـ کُیى
ٔ ثـای أ یک ػعتـ عٕة پیؼا کُیى کّ ثتٕاَؼ ثّ ىًب ْى ػؿ اَزبو کبؿْبی عبَّ کًک کُؼ".
 أ ایٍ آؿفٔی عٕػ ؿا ثـ ؿٔی ثـاػؿه كـاكگُی يیکُؼ ػؿصبنیکّ عٕػه ػؿ ههت يیغٕاْؼ افػٔاد
کُؼ ٔنی ًَیتٕاَؼ ایٍ عٕامتّ ؿا ثیبٌ کُؼ .ثّ ػُٕاٌ ييبٔؿ ثبیؼ ایٍ اصتًبالت ؿا يؼ َظـ ػاىتّ
ثبىیى .ایٍ اف يٓبؿت ييبٔؿ امت کّ يـارؼّ کُُؼۀ عٕػ ؿا کًک کُؼ تب هبػؿ ثبىؼ ایُگَّٕ رُجّ
ْبی ىغَی ؿا کيق کُؼ ٔ ثتٕاَؼ آؿٔفْب ؿا ثّ ٍٕؿت ثبف ثیبٌ کُؼ ٔ ثب ييبٔؿ ػؿيیبٌ ثگؾاؿػ.
 ؽیال" يخبل ػیگـ اف كـاكگُی تبثْٕب ٔ یب آؿٔفْب ثبالی رٍ ْب یب يغهٕهبت عطـَبک ؽکـ يیيٕػ.
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فَی ػبػت ػاىت کّ ثگٕیؼ کّ ثب رٍ ْب ٍضجت يیکُؼ ٔ رٍ ْب ػؿ يٕؿػ أ يیگٕیُؼ کّ أ فٌ عٕة
ٔ ثب صیب امت.
 ػؿ ٔاهغ أ عبَى ثؼ َینت ايب اف تًٓت ْبی کّ ػیگـاٌ ثّ أيیجُؼَؼ ٔ أ ؿا فٌ ثؼکبؿِ عطبة
يیکُُؼ ؿَذ يیجـػ ٔ ػٔمت َؼاؿػ کّ ثّ صیج عبَى ثؼکبؿِ ػیؼِ ىٕػ .ثُبثـایٍ اف ٓـین كـاكگُی
ػَیبی ػیگـی مبعتّ امت کّ ػؿ آٌ ًّْ أ ؿا افرٓبت يخجت يجیُُؼ.
 ایٍ ًْچُیٍ يیتٕاَؼ يُجؼی يضنٕة ىٕػ کّ کًک يیکُؼ تب تَٕیـ يخجت عٕػ ؿا صلع کُؼ.
 كـاكگُی یک فعالیت نورمال روان است که ما را از دیدن بخش های منفی و ؼیرقابل قبول خودمان
و یا از دیدن منابع و استعدادهای مان وامیدارد .كـاكگُی همچنین راهی برای بیان کردن تابوها و
توضیح دادن اتفاقات ؼیرقابل بیان ،توسط ایجاد یک علت میباشد .كـاكگُی جنبه خطرناک نیز دارد و
آن زمانی اتفاق می افتد که شخص خواسته ها و آروزهای خود را باالی دیگران كـاكگُی میکند و به
همین علت ممکن است به دیگران آسیب برساند زیرا میخواهد با آن خواسته های كـاكگُی شده
بجنگد.
 سقط جنین گاهی توسط نسبت دادن آن به سایه منفی یک جن ،توضیح داده میشود.
 یک مثال دیگر :مردانی که به همسران خود شک دارند.
تمرین :لطفا ً مثال های از كـاكگُی را بر اساس تجربیات شخصی خودتان بیان کنید .در مورد نگرش
قضاوتمندانه خود که در این اواخر نسبت به کسی داشتید فکر کنید؛ آیا میتوانید بخش های از این ویژگی
ها را در خود پیدا کنید.
 .5ػوؼِ:
ػوؼِ ْب يضتٕیبت ؿٔاٌ ْنتُؼ کّ يیتٕاَُؼ عٕػآگبِ یب َبعٕػآگبِ ثبىُؼ .آَٓب ىبيم يضتٕیبت ىؼیؼا" چبؿد
ىؼِ ْیزبَی اَؼ کّ ثـ آـاف یک تزـثّ يٓى ْیزبَی هـاؿ ػاؿَؼ.
 ػوؼِ اف تزـثۀ ثٕرٕػ يیآیؼ کّ ػؿ آَقيبٌ ثـای ؿٔاٌ مبفگبؿی ثب آٌ ػىٕاؿ امت .ایٍ ْى ايکبٌ ػاؿػ
کّ تزـثیبت آفاؿ ػُْؼِ کٕچک ٔ يؼأو ثبػج ثٕرٕػ آيؼٌ یک ػوؼِ ىَٕؼ.
 ػوؼِ ْب مبعتبؿْبی ؿٔاَی ْنتُؼ کّ ثـ چگَٕگی ٔاکُو يب ػؿ يوبثم ػیگـاٌ ٔ ػؿک يب اف ػَیبی
آـاف ،تبحیـگؾاؿ يیجبىُؼ.
 ػوؼِ هؼؿت:
يـػی کّ ػوؼِ هؼؿت ػاؿػ ثّ َظـ يیـمؼ کّ هبػؿ َینت تب ثب ثبال ػمتبٌ (آيـیٍ) ثّ ىیِٕ عٕة
ثـعٕؿػ کُؼ .ىبیؼ ًْیيّ كـيبَجـػاؿ ٔ يطیغ ثٕػِ امتًَ ،یتٕاَؼ ثّ ؿاصتی َظـات ٔ عٕامتٓبی
عٕػ ؿا ثّ ؿئیل عٕػ ثگٕیؼ ثُبثـایٍ پيت مـ اف أ ىکبیت يیکُؼ ٔ اصنبك يیکُؼ کّ تٕمٔ ؿئیل
عٕػ هـثبَی ىؼِ امت ٔ پيت مـ أ پـعبىگـاَّ ػًم يیکُؼ.
ػؿ ایٍ صبنت ػوؼِ هؼؿت ػؿ صبل ىکم گیـی امت.
چـا أ هبػؿ َینت کّ ثب يُجغ هؼؿت کُبؿ ثیبیؼ؟ ىبیؼ ثتٕاَیى ػهت ؿا ػؿ فَؼگی گؾىتّ ٔی ثیبثیى:
ىبیؼ پؼؿه عیهی مغتگیـ ثٕػِ ٔ ًْیيّ نت ٔ کٕة يیکـػِ امت .ػؿ ٓلٕنیت َتٕاَنتّ امت ثب ایٍ
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ّٔؼیت عٕػ ؿا مبفگبؿ کُؼ ،اصنبك آفؿػگی ،هـثبَی ىؼٌ ٔ تـك ثـایو پیؼا ىؼِ ٔنی ثـای ػكبع
اف عٕػ ػؿ ایٍ ّٔؼیت ثنیبؿ عٕؿػ ٔ َبتٕاٌ ثٕػِ امتٓ .لم هبػؿ َجٕػِ کّ ثّ ایٍ يٕهؼیت ثّ یک
ؿٔه يُبمت پبمظ ثؼْؼٓ .لم ثّ پؼؿ ٔاثنتّ امت ٔ يیغٕاْؼ کّ افمٕی أ پؾیـكتّ ىٕػ ٔ يضجت
ثجیُؼ ٔ ًْچُیٍ يیغٕاْؼ پؼؿه ؿا ػٔمت ػاىتّ ثبىؼ .ػؿَتیزّ ٓلم تًبو ایٍ ْیزبَبت ٔ اصنبمبت
تـك آٔؿ ٔ َبعٕىبیُؼ ؿا مـکٕة يیکُؼ ٔ آَٓب ؿا اف عٕػ رؼا مبعتّ ٔإًَػ يیکُؼ کّ ًّْ چیق
عٕة امت.
 ىـٔع ایٍ ػوؼِ يًکٍ امت تزـثّ ًّْ ربَجّ يُلی كٕم انؾکـ ثب پؼؿ ثبىؼ .تًبو تزـثیبت ثؼؼی ایٍ
ىغٌ کّ ػؿ آَٓب ثّ ػیٍ ٓـین اصنبك ػؿيبَؼگی يیکُؼ ثّ تزـثّ أنیّ کّ ثب پؼؿ مغتگیـه
ػاىتّ اّبكّ ىؼِ ٔ ْنتّ ْیزبَی چبؿد ىؼِ ػوؼِ ؿا تيکیم يیؼُْؼ .ایٍ اکخـا" أهبتی اتلبم يیبكتؼ
کّ ایٍ يـػ ثب یک يُجغ هؼؿت يٕارّ يیيٕػ.
ٔ هتی کّ يـػ ثب ؿئیل عٕػ کّ یک هؼؿت ثـای أ يضنٕة ىؼِ ٔ ثّ ٓـیوی ثّ أ ٔاثنتّ امت
(فیـا ثّ پؾیـكتّ ىؼٌ اف ٓـف ؿئیل ٔ مغبٔتًُؼی أ اصتیبد ػاؿػ) ثـعٕؿػ کُؼ ایٍ ػوؼِ عٕػ ؿا
َيبٌ يیؼْؼ ٔ ثّ ٕٓؿ عٕػ يغتبؿ ٔاکُو َيبٌ يیؼْؼ .يـػ ػٔثبؿِ اصنبك هـثبَی ىؼٌ يیکُؼ،
اَتظبؿ عٕاْؼ ػاىت کّ ثب أ ؿكتبؿ َبػبػالَّ ٍٕؿت يیگیـػ ،اصنبك عٕاْؼ کـػ کّ ًَیتٕاَؼ ثب
ایٍ ّٔؼیت يوبثهّ کُؼ .ثّ ٍٕؿت َبعٕػآگبِ اف ْیزبَبتی کّ ثب ػوؼِ هؼؿت يـتجٔ يیجبىُؼ ػکل
انؼًم َيبٌ يیؼْؼ.
 عٕػآگبْبَّ عٕػ ؿا هـثبَی اصنبك يیکُؼ.
ٔ هتی ػؿ يٕهلی هـاؿ يیگیـػ کّ يیتٕاَؼ هؼؿت عٕػ ؿا ثبالی ػیگـاٌ تضًیم کُؼ یب ایُکّ عٕػه
یک پؼؿ يیيٕػ ،يًکٍ امت َبآگبْبَّ يبَُؼ پؼؿ عٕػ ؿكتبؿکُؼ ٔ ثّ ػیگـاٌ ٔ آلبل عٕػ ٍؼيّ
ثـمبَؼ.
 ػوؼِ ْب تزـثیبت ْیزبَی رًغ ىؼِ َبىی اف ؿٔاثٔ ثب يـػو يیجبىُؼ کّ ثب ْى ػیگـ اف ٓـین تيبثّ
آالػبت ٔ ْیزبَبت ػؿگیـ يـتجٔ امتُؼ .ىغٌ يؼًٕالً ثّ ٕٓؿ َبعٕػآگبِ عٕػ ؿا ثب ثغيی اف ػوؼِ
کّ ثب تزـثیبت ػٔؿاٌ ٓلٕنیت یب تزـثیبتی کّ ثیيتـیٍ تبحیـات ؿا ؿٔی أ ػاىتّ اَؼ ْٕیت يیؼْؼ .ایٍ
ثؼیٍ يؼُی امت کّ اصنبمبت ٔ انگْٕبی اؿتجبٓی کّ ػؿ فيبٌ ٔهٕع آٌ تزـثیبت ػعیم ثٕػِ اَؼ صبال
ثّ يٕهؼیت رؼیؼ اَتوبل ػاػِ يیيَٕؼ:
یک عقده می تواند قدرت هیجانی خود را با آمدن به سطح خودآگاه از دست بدهد .مثال :مردی که عقده قدرت
دارد امروز دیگر یک طفل درمانده در پیش پدر نیست .او یک مرد بالػ شده که دانش و مهارت های زیادی
دارد .دانستن اینکه چرا وقتی وارد دفتر رئیس خود میشود اینگونه احساس میکند به وی کمک میکند تا به
طور متفاوتی عکس العمل نشان دهد و با بخش توانمند و بالػ خود ارتباط برقرار کند.
تمرین :لطفا ً آرام و راحت بنشینید ،چشمان خود را ببندید و روی تنفس خود تمرکز کنید:
سعی کنید آخرین باری را که عکس العمل شدیدی از خود نشان داده اید به خاطر بیاورید .سعی کنید مانند
یک نظاره گر بیرونی به این موقعیت نگاه کنید .سعی کنید به خاطر بیاورید که چه احساسی داشتید و چه
چیزی باعث این احساسات شده بود .مقاصد و خواسته های شما چه بودند و در نهایت چه کردید .در یک
گروه کوچک در مورد این عکس العمل ها بحث کنید و سعی کنید بفهمید که چرا شما این چنین عکس العمل
نشان دادید .آیا حالت های دیگری مشابه آن را از خود سراغ دارید .شاید بتوانید هیجاناتی را که پشت این
حرکت شما بوده است بیابید.
7

 .6هطجیت ؿٔاٌ:
موضوع قطبیت از اتحاد ذاتی برمیخیزد
یکی بدون دیگر وجود نخواهد داشت .قانون متضادها همه چیز را در حالت توازن نگه میدارد.







ثّ ػجبؿت ػیگـ :تبؿیکی ػنیم ثـ ؿٔىُبیی ٔ ؿٔىُبیی ػال ثـ تبؿیکی امت ٍ ،ؼا ٔ مکٕت ،فَؼگی
ٔ يـگ ،كؼبل ٔ ؿیـكؼبل ٔ ثهی ٔ عیـ
 رلت ْبی ػیگـ يتْبػ ػجبؿتُؼ اف ػين ٔ َلـت ،پـعبىگـی ٔ هـثبَی ،يـػ ٔ فٌ ،ؿامت ٔ
چپ ،ثبال ٔ پبییٍ.
ػؿ ؿٔاَيُبمی هبٌَٕ يتْبػْب ثّ يب کًک يیکُؼ تب ػؿک کُیى يـػو چگَّٕ آالػبت ؿا پـػافه
يیکُُؼ ٔ ػؿ ػَیبی ثیـَٔی ػًم يیکُُؼ.
گٕمتبٔ یَٕگ يـػو ؿا ثّ ػٔ گـِٔ ػؿَٔگـاْب ٔ ثـَٔگـاْب تونیى يیکُؼ.
 ایُٓب ػٔ َگـه يتْبػ اف ػَیبی ثیـٌٔ اىیب ٔ ػَیبی ػؿٌٔ ىغٌ يیجبىُؼ .ایٍ تلبٔتٓب ػًهکـػ ٔ
اؿتجبٓ ثب ػَیبی ثیـٌٔ ؿا ييغٌ يینبفػ.
 ىغٌ ثـَٔگـا ثیيتـ ثّ ينبیم ػَیبی ثیـٌٔ تًبیم ػاىتّ تٕمٔ ػَیبی ثیـَٔی تضـیک ٔ يتًبیم
ثّ ثیـٌٔ ٔ ثب ػَیبی ثیـٌٔ يتوبثال" احـگؾاؿ يیجبىؼ.
 ىغٌ ػؿَٔگـا ثیيتـ ثّ ػَیبی ػؿٌٔ تًبیم ػاؿػ ٔ ثیيتـ عزبنتی ٔ ػؿ عٕػ كـٔ ؿكتّ امت.
ػؿ ؿٔاٌ يب هطجیت ًْیيّ ٔرٕػ ػاؿػ.
 يؼًٕالً یک ٓـف عٕػآگبِ ْنت ٔ ٓـف ػیگـ َبعٕػآگبِ.

 یکی از مزایای مشاوره این است که مراجعه کننده بیشتر در مورد این قطبیت در روان خود ،باخبر
میشود و میتواند بین آنها تفاوت قایل شود که کدام نوع رفتار و احساس در حال اتفاق افتادن است.
هخالٕٓ :ؿی کّ ػیؼیى ىغَی کّ اف ػوؼِ هؼؿت ؿَذ يیجـػ ٕٓؿ عٕػآگبِ ثّ آمبَی اصنبك هـثبَی
ثٕػٌ يیکُؼ .ايب اؿهت ایُطٕؿ ثّ َظـ يیـمؼ کّ يـػو ىکبیت ػاؿَؼ کّ ایٍ ىغٌ کبيال" پـعبىگـ
امت .ایٍ ىغٌ اف ؿكتبؿ پـعبىگـاَّ عٕػ آگبِ َینت .يیتٕاَیى ایٍ يّٕٕع ؿا ثب مبعتبؿ هطجی
ؿٔاٌ تّٕیش ػْیى.
 پـعبىگـی ٔ هـثبَی ثٕػٌ ػٔ ؿٔی یک مکّ ْنتُؼ .ربَت يوبثم پـعبىگـی ،هـثبَی ثٕػٌ امت.
ٔهتی کّ صبنت هـثبَی ثٕػٌ ػؿ عٕػآگبِ امت ٓـف پـعبىگـی يًکٍ امت ػؿ ثغو َبعٕػآگبِ
هـاؿ ػاىتّ ثبىؼ ٔ اف آَزب ػًم يیکُؼ.
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هؼٌْیت ّ صضت رّاًی
معنویت و تجربیات دینی یک بخش بنیادی طبیعت انسان هستند .بدون چنین تجربیات مردم احساس
میکنند که زندگی آنها بی معنی است و ممکن است به سمت مشکالت و مریضی های روانی کشیده
شوند.
 ؿٔیکـػ ربيغ ثـای ػؿک اكـاػ ،ىبيم ىُبمبیی يؼُٕیت ثّ ػُٕاٌ یکی اف اثؼبػ ىُبعتی ،ػبٓلی،
ؿكتبؿی ؿٔاَيُبعتی ٔ ثیٍ كـػی امت کّ یک اَنبٌ ؿا ىکم يیؼْؼ .گلتّ يیيٕػ کّ يؼُٕیت اَنبٌ ؿا
هبػؿ يینبفػ تب تًبو تٕاَبیی ْب ،ثّ ىًٕل تٕاَبیی ْبی يبػی عٕػ ؿا ثيُبمؼ.
 يؼُٕیت یؼُی چیقْبی يتلبٔت ثـای اىغبً يتلبٔت ٔ ْـ ىغٌ يؼُٕیت عٕػ ؿا اف ٓـم يغتهق
ثیبٌ يیکُؼ .يًکٍ امت آٌ ؿا ثّ ػُٕاٌ ػیٍ یب يؾْت ،یک اصنبك پیَٕؼ ػاىتٍ ٔ ػویؼِ ػاىتٍ ثّ
عؼأَؼ(د) ثّ ػُٕاٌ یک يٕرٕػ ثـتـ یب هؼؿت ثبالتـ اف ْـ کل ػیگـ ،تلنیـ کُُؼ .يلٕٓو يؼُٕیت
ثنیبؿ ٔمیغ امت ٔ ًّْ ؿا تضت تبحیـ هـاؿ يیؼْؼ.
 معنویت میتواند نقش عمده ای را برای حفظ صحت روانی و زندگی کردن با صحت روانی خوب ،یا
بهبودی از یک مشکل روانی بازی کند.
 معنویت میتواند به مردم در سازگاری با فشارهای روزمره کمک کند و آنها را آرام و مطمین
نگه دارد.
 میتواند احساس پیوند با یک قدرت برتر از خودشان را به آنها بدهد و راهی را برای مقابله در
برابر مشکالت برعالوه تکیه بر مقاومت فردی در دسترس قرار دهد.
 میتواند به اشخاص کمک کند تا بتوانند مفهوم چیزی را که تجربه میکنند درک کنند.
 یک اٍم ػؿ ؿٔیکـػ يؼُٕی ػؿ يـاهجت ٍضی ٔ ثّ عًَٕ ػؿ ٍضت ؿٔاَی ایٍ امت کّ
ػؿصبنیکّ يب ًّْ ػؿ فَؼگی ثب ييکالت ٔ ثؼثغتی ْب ؿٔثـٔ ْنتیى ايکبٌ ؿهجّ ثـ آَٓب ٔرٕػ ػاؿػ .ػؿ
َتیزّ يـػو اؿهت ٔهتی ثب ييکالت ٔ يٕاَغ ؿٔثـٔ يیيَٕؼ هٕیتـ ،يوبٔيتـ ٔ پغتّ تـيیيَٕؼ .ػالِٔ ثـ
ایٍ يؼُٕیت يیتٕاَؼ اَنبٌ ؿا هبػؿ ثنبفػ كـاتـ اف يضؼٔػیت ْبی اَنبَی ثـٔػ ،ثّ ًْیٍ عبٓـ اَنبٌ
يیتٕاَؼ صتی ػؿ مغتتـیٍ ىـایٔ َگـه يخجتی ػاىتّ ثبىؼ.
 ىٕاْؼ ػؿيٕؿػ اؿتجبٓبت يخجت ثیٍ يؼُٕیت ٔ ٍضت ؿٔاَی ،ػؿ فيیُّ ثؼْی اف ييکالت ؿٔاَی
يبَُؼ اكنـػگی ،اّطـاة ٔ  PTSDيٕرٕػ امت.
 كؼبنیتٓبی ػیُی ًْچُیٍ اػتوبػ ثّ ٔرٕػ یک هؼؿت ثـتـ ثب کبْو اػـاُ اكنـػگی ،اّطـاة ٔ
امتـك يتـاكن يیجبىؼ.
 تضویوبت َيبٌ يیؼْؼ کّ یٕگب ٔ تًـیُٓبی آؿاو مبفی ثب ثٓجٕػی يـیْی ؿٔاَی ٔ کبْو اّطـاة
ًْـاِ يیجبىُؼ.
 تضویوبت ػؿ يٕؿػ اؿتجبٓ ثیٍ ػیٍ ،يؼُٕیت ٔ ييکالت ؿٔاَی َبىی اف تـٔيبْب ،مّ یبكتّ يٓى
ػاىتّ امت:
 أل ایُکّ ػیٍ ٔ يؼُٕیت يؼًٕالً ثـای يـػيی کّ ثب ػٕاهت ثؼؼی تـٔيب ؿٔثـٔ اَؼ يلیؼ ْنتُؼ.
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 ػٔو :تزـثیبت تـٔيبتیک يیتٕاَؼ يُزـ ثّ ػًیوتـ ىؼٌ ينبیم ػیُی ٔ يؼُٕی ػؿ ىغٌ ىٕػ.
 مٕو:مبفگبؿی يخجت ػیُی ،ثبف ثٕػٌ ،آيبػِ ثٕػٌ ثـای ؿٔثـٔ ىؼٌ ثب مٕاالت يٕرٕػِ ،ػْٕیت
ػؿ گـِٔ ْبی ػیُی ٔ ػیٍ گـایی ؽاتی يؼًٕالً ثب ثٓجٕػی پل اف ٍؼيبت ؿٔاَی ًْـاِ يیجبىُؼ.
 ثب ػؿَظـ ػاىت ؿاثطّ ثیٍ يؼُٕیت ٔ ٍضت ؿٔاَی ،يٓى امت ػؿک کُیى کّ چّ يُبكغ ثبنوِٕ ای
يیتٕاَیى اف ایٍ ؿاثطّ ثجـیى .تضویوبت ػؿيٕؿػ يیکبَیقو ْبی يخم ؿٔىٓبی مبفه ،يـکق کُتـٔل،
صًبیت ارتًبػی ٔ ىجکّ ْبی ارتًبػی ٔ يیکبَیقو ْبی كیقیٕنٕژیک اَزبو ىؼِ امت ،ثـعی اف یبكتّ
ْبی ایٍ تضویوبت ػجبؿتُؼ اف:
 ػوبیؼ ػیُی يًکٍ امت ثبػج ىٕػ کّ كـػ تزـثیبت ٔ صٕاػحی ؿا کّ ؿیـهبثم تضًم ٔ ؿیـهبثم
کُتـٔل ثٕػِ اَؼٕٓ ،ؿی ثبفمبفی ٔ ػٔثبؿِ تلنیـ کُؼ کّ آٌ تزـثیبت کًتـ امتـك فا ٔ ثیيتـ
يؼُی ػاؿ ثبىُؼ.
 صًبیت يؼُٕی ٔ ػیُی ًْبَُؼ ػیگـ اىکبل صًبیت ارتًبػی يیتٕاَؼ يُجغ اؿفىًُؼ ػقت َلل،
يؼهٕيبتًْ ،ـاْی ٔ کًک ػًهی ثبىؼ کّ اىغبً ؿا هبػؿ يینبفػ تب اف ػٓؼِ امتـك ٔ صٕاػث
يُلی فَؼگی ثؼؿ آیُؼ.
 ثنیبؿی اف مٍُ يؼُٕی ثیبٌ ْیزبَبتی يخم ايیؼ ،هُبػت ،ػين ،ػلٕ ٔ ثغيو ؿا تيٕین يیکُُؼ کّ
َتیزّ آٌ يیتٕاَؼ احـات يخجتی ؿٔی كیقیٕنٕژی يـثٕٓ ثّ ٍضت ؿٔاَی ػاىتّ ثبىؼ (اؿتجبٓ ثیٍ
ْٕؿيَٕٓب اَؼٔکـیٍ ٔ مینتى يؼبكیتی).
 يُبكغ ثبنوِٕ ثیبٌ ٔ كؼبنیت ْبی ػیُی ٔ يؼُٕی ٔ تبحیـ آٌ ثـای ٍضت ؿٔاٌ َجبیؼ تٕمٔ کنبَیکّ
عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ؿا اؿایّ يیؼُْؼ يٕؿػ چيى پٕىی هـاؿگیـػ .ثبیؼ اف رُجّ ْبی تؼأی كؼبنیت
ْبی يغتهق ػیُی ٔ يؼُٕی امتلبػِ کُُؼ ٔ ثّ کنبَیکّ ثّ ػَجبل یبؿی ٔ ؿاًُْبیی يیگـػَؼ کًک کُُؼ تب
ایٍ رُجّ ْب ؿا ػؿ فَؼگی عٕػ ثیبثُؼ فیـا ایٍ رُجّ ْب ثّ فَؼگی آَٓب يؼُب ،ايیؼ ،اؿفه ٔ ْؼف يیؼْؼ.
کبؿکُبٌ عؼيبت ٍضت ؿٔاَی ثبیؼ اف ؿػ کـػٌ ٔ چيى پٕىی تزـثیبت يؼُٕی ٔ ػیُی ثپـْیقَؼ .ثّ
ایٍ تـتیت يؼُٕیت ٔ ػیٍ یک يُجغ ثقؿگ يیجبىؼ.
 .1اًْیت يؼُٕیت ػؿ ربيؼّ اكـبَی:
فعالیت های دینی و معنوی یک منبع مهم برای افؽانها محسوب میشود که میتواند افکار ناخواسته،
احساس گناه یا استرس شدید را در آنها کاهش دهد .مسلمانان از روشهای مختلفی (طریقت) برای رسیدن
به خدا و طلب آمرزش از وی استفاده میکنند .بسیاری از مردمی که دین و معنویت در زندگی آنها نقش
مهمی دارد به نظر میرسد که قادر هستند با مشکالت زندگی سازگاری پیدا کنند و این برای روان و
سالمتی آنها منافع زیادی داشته است.
 ػؿ ػجبػت عؼأَؼ(د) ينهًبَبٌ چّ يـػ ٔ چّ فٌ اف عؼأَؼ ٓهت ثغيو ،کًک ٔ آؿايو يیکُُؼ.
ًَ بف یکی افپُذ ثُب امالو امت ٔ پُذ ثبؿ ػؿ ؿٔف اػا يیيٕػ کّ ػؿ ؿٔف رًؼًَّ ،بف رًؼّ َیق ثّ آٌ
اّبكّ يیيٕػ.
 ػالِٔ ثـ ایٍ يـامى ػیُی عبً يخم مًبع ،ؿیبّت ،ػػب ،ػـك ،يـامى ىت رًؼّ ٔؿیـِ اف ػیگـ
ؿٔىٓبی ينهًبَبٌ (يـػ ٔ فٌ) ثـای کًک عٕامتٍ اف عؼأَؼ ٔ ٓهت ؿصًت ٔ يـلـت اف ٔی امت.
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 ػیُی ثٕػٌ ٔ يؼُٕیبت اؿهت ثب يٕاؿػ فیـ يـتجٔ ْنتُؼ:
 ثٓجٕػ ٍضت
 کبْو كـٓ كيبؿ عٌٕ
 اصنبمبت يخجت
 کبْو ػؿ اصنبمبت اكنـػگی
 ماليت ثیيتـ ؿٔاَی
 تٕاَبیی كٕم انؼبػِ ثـای کُتـٔل امتـك
 ارتًبػب ت ػیُی فیبػی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ينهًبَبٌ يیتٕاَُؼ ثّ ْى ػیگـ کًک کُُؼ ٔ اف ًْؼیگـ صًبیت
کُُؼ.
 هخال :یک فؼاليت هْحز هؼٌْی تزای کاُغ اطتزص
ًَ بف عٕاَؼٌ ٔ يُبربت
ٓ هت يـلـت ػؿ ٔهت ًَبف عٕاَؼٌ یب ػؿ يکبَٓب ی يوؼك
 تٕکم ثّ عؼا
 ؿْبیی یبكتٍ اف َبؿاصتی ْبی ػؿَٔی اف ٓـین ًَبف
 كؼبنیت ْبی عیـعٕاْبَّ :فکبت ،كطـ ٔؿیـِ
 ايیؼ ثّ آیُؼِ اف ٓـین ایًبٌ ثّ عؼا
 امتلبػِ اف مٕؿِ ْبی َٕىتّ ىؼِ هـاٌ يخم تؼٕیؾ ٔؿیـِ

درخْاطت اس دیگز هظلواًاى تزای صوایت
گٕىّ گیـی اف ارتًبع ثـای َقػیکتـ ىؼٌ ثّ عؼا (ؿیبّت)
 يـاهجّ یب آؿاينبفی
 ارتًبػبت مًبع
 ػؿ يؼاعالت ؿٔاَی ارتًبػی ثنیبؿ يٓى امت تب ػوبیؼ ػیُی ٔ يؼُٕی يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ؿا صًبیت
کُیؼ.
 ينهًبَبٌ اػتوبػ ػاؿَؼ کّ فَؼگی ،يـگ ٔ عٕىی ًّْ ٔ ًّْ اف ٓـف عؼأَؼ امت ٔ أ تُٓب يٕرٕػی
امت کّ يیتٕاَؼ ثّ آَٓب کًک کُؼ تب اف ؿَزٓب ؿْبیی یبثُؼ .ثُبثـایٍ گـیّ يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ثبیؼ تيٕین
ىٕػ تب مٕگ ٔ ؿى عٕػ ؿا ػؿ يٕؿػ يـگ ػقیقاٌ ثیبٌ کُُؼ.
 ثؼْی اف اؿفىٓبی کّ ػؿ يؼُٕیت اماليی يٕؿػ تبکیؼ هـاؿ ػاؿػ ػجبؿتُؼ اف:
صًبیت اف اكـاػ كویـ
ثّ ػَجبل ٍهش ثٕػٌ
آؿايو ههجی
هؼؿت ىلبثغو هـآٌ
ٔیژِ گی ْبی هبثم پبػاه ٔ ارـ
رهٕگیـی اف گُبِ
اؿتوبی تٕاًَُؼی کًک کـػٌ
پبک کـػٌ ثبٍٓ اَنبٌ اف گُبْبٌ
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اطاطات رّاًؼٌاطی رػذ یک طفل
يـاصم ؿىؼ ػٔؿاٌ ٓلٕنیت:
کهًّ ؿىؼ ػؿ ؿٔاَيُبمی ػؿ يؼُبی کهی آٌ ثّ تؼییـات عبٍی کّ ػؿ اَنبٌ اتلبم يیبكتؼ گلتّ يیيٕػ ٔ ثٓتـ
امت آَـا ثّ رُجّ ْبی يغتهق تونیى کُیى :كیقیٕنٕژیک ،كـػی ،ىُبعتی ٔ ؿىؼ ارتًبػی.
رشد را نمیتوان به صورت یک فرآیندی که برای تمام اطفال یکسان است دید زیرا فرهنگ هر طفل رشد
را با مشخص کردن روش زندگی وی شکل میدهد .هر چه طفل خوردتر باشد مؽز وی تؽییر پذیرتر
است و به آسانی میتواند با صدمات تطابق کند.
 .1ػٔؿاٌ ىیـعٕاؿگی ( 2-1مبنگی)
رػذ فشیکی:
 يبِ أل پل اف تٕنؼ ثـای ٓلم یک فيبٌ ينبػؼ ثّ عطـ امت فیـا مینتى ْبی ثیٕنٕژیکی يبَُؼ تُلل
ٔ تـؾیّ ثبیؼ ثّ ٕٓؿ ينتوم ػًم کُُؼ.
َٕ فاػاٌ ثّ ػَیبی آـاف عٕػ تٕرّ يیکُُؼ ٔ تٕرّ ىبٌ ثّ ٍؼاْب ٔ يُظـِ ْبی کّ ػؿ آـاكيبٌ
ایزبػ يیيٕػ رهت يیگـػػ.
 آَٓب ثّ ٕٓؿ كؼبالَّ اف ٓـین اػْبی صٕامی ىـٔع ثّ رنتزٕ يیکُُؼ ٔ اىیب ؿا ثـای تًـکق ثبالی
آٌ اَتغبة يیکُُؼ.
رػذ ػٌاختی:
 ػؿ ایٍ يـصهّ صبكظّ ثیيتـ ىُبعتی يیيٕػٓ .لم ىـٔع يیکُؼ ثّ کُتـٔل چیقْبی کّ ثّ آَٓب َگبِ
يیکُؼ ،گٕه يیؼْؼ ٔ یب ثّ آَٓب تٕرّ يیکُؼ.
 ىیـعٕاؿاٌ مؼی يیکُُؼ تب اىیب ٔ تزـثیبت رؼیؼ ؿا ػؿ ٓـس ْبی كـػی عٕػ ىجیّ مبفی کُُؼ.
 آَٓب اف ثبفی کـػٌ ٔ ٔإًَػ کـػٌ نؾت يیجـَؼ.
 ػؿ ایٍ يـصهّ أنیٍ کهًبت ؿا ٍضجت يیکُُؼ.
رػذ فزدی ّ ارتواػی:
 ىیـعٕاؿاٌ مؼی يیکُُؼ ثب اىغبٍی کّ ػؿ آـاكيبٌ ْنتُؼ ثّ ٔمیهّ اكبػات ٔرٓی ٔ ژمت ْبی
ثؼَی اؿتجبٓ ثـهـاؿ کُُؼ.
ٔ هتی يبػؿاٌ صـکبت آلبل ؿا تؼجیـ ًَٕػِ ػکل انؼًم َيبٌ يیؼُْؼٓ ،لم اؿتجبٓ ثـهـاؿکـػٌ ؿا
یبػ يیگیـػ.
 ؿؾا ػاػٌٍ ،ضجت کـػٌ ٔ ثبفی کـػٌ كـٍت ْبی ثـای یبػ ػاػٌ يوـؿات ثّ آلبل ٔ تخجیت
ٔاثنتگی ْیزبَی ْنتُؼ.
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ىیـعٕاؿاٌ ػؿ تؼبيالت عٕػ ثب ثقؿگنبالٌ ىـٔع ثّ یبػ گـكتٍ إٍل كـُْگی يیکُُؼ ٔ یبػ يیگیـَؼ
کّ چی ٔهت ٔ کزب ثبیؼ ْیزبَبت عٕػ ؿا َيبٌ ػُْؼ.
 يخال" ىیـعٕاؿاٌ اف اظٓبؿ ْیزبَبت اىغبً ػیگـ ،ثـای ؿاًُْبیی ؿكتبؿ عٕػ امتلبػِ يیکُُؼ.
ىـٔع اؿتجبٓبت ارتًبػی ثـای يبػؿاٌ ٔ ىیـعٕاؿاٌ آمبٌ َینت .فیـا ثؼْی اف يبػؿاٌ يًکٍ امت
ثیو اف صؼ تضـیک کُُؼِ ،يْطـة ،يتقنقل ٔ اكنـػِ ثبىُؼ ٔ ثؼْی اف ىیـعٕاؿاٌ َیق ػؿ
ُْگبيیکّ يبػؿ يیغٕاْؼ ثب ایيبٌ اؿتجبٓ ارتًبػی ثـهـاؿ کُؼ ػاؿای عٕ ٔ يقاد ػىٕاؿ ،يغـه ٔ ؿػ
کُُؼِ يیجبىُؼ.
 ػٔؿِ ؿىؼ ْـ ىیـعٕاؿ (يخالً اف نضبظ يقاد) تب صؼٔػی ثنتگی ثّ ؿكتبؿ ٔ اَتظبؿات ٔانؼیٍ ػاؿػ.
يًٓتـیٍ ؿىؼ ارتًبػی ٔ كـػی ،ىکم گیـی پیَٕؼ ػبٓلی ٔ ًْیيگی ثب ىغَی امت کّ ثیيتـ ثب أ
مـ ٔ کبؿ ػاؿػ.
 يبػؿاَی کّ َنجت ثّ ىیـعٕاؿ عٕػ يٓـثبٌ ،پبمغگٕ ٔ صنبك ْنتُؼ ثّ ٓلم عٕػ ػؿربت يُبمجی
اف تضـیکبت ؿا اؿایّ يیؼاؿَؼ ٔ یک ٔاثنتگی يَئٌٕ ػؿ ٓلم ىکم يیگیـػ ٔ ثّ ایٍ تـتیت ٓلم
هبػؿ ثّ ایزبػ اؿتجبٓبت ٔ پیَٕؼْب يیيٕػ.
 ىیـعٕاؿاَی کّ اصنبك َبايُی يیکُُؼ اف تًبك ثب يبػؿاٌ عٕػ ارتُبة يیکُُؼ یب ثّ یک ٓـین
يتـػػ ثب آَٓب ثـعٕؿػ يیکُُؼ.
 يبػؿاَی کّ ػَجبَی ٔ تُؼعٕ ْنتُؼ ارتُبة ٔ ػٔؿی کـػٌ ػؿ ىیـعٕاؿ ؿا ایزبػ يیکُُؼ.
ىیـعٕاؿاَیکّ ثّ ٕٓؿ يَئٌٕ اصنبك ٔاثنتگی ػؿ آَٓب ىکم گـكتّ امت تجؼیم ثّ آلبنی يیيَٕؼ کّ
اف نضبظ ارتًبػی ٔ ْیزبَی ىبینتّ ْنتُؼ.

 در این مرحله اعتماد کردن در شیرخوار شکل میگیرد .اگر اعتماد سازی در طفل به طور موفقانه
انجام شود شیرخوار اعتماد به دیگران را یاد خواهد گرفت که در آینده کمک میکند تا به راحتی با
دیگران ارتباط برقرار کند.
 اما یک استرس محیطی مزمن یا حتی یک ترومای واحد میتواند عدم اعتماد را در شیرخوار بوجود
آورد.
 برای مثال والدینی که به خاطر مشکالت خودشان از لحاظ عاطفی در دسترس شیرخوار نیستند
و یا به طور مداوم منفی و دشنام دهنده هستند.
 .2ػٔؿاٌ أنیّ کٕػکی ( 6-3مبنگی):
رػذ فشیکی:
 ػؿ ٓی ػٔؿاٌ أنیّ کٕػکی ،آلبل ػؿ ٓیق ٔمیؼی اف يٓبؿتٓبی كقیکی ىبینتگی ثیيتـی پیؼا
يیکُُؼ ٔ صنبمیت ْب ٔ آمیت پؾیـی كقیکی أنیّ آَٓب کًتـ يیيٕػ.
رػذ ػٌاختی:
 کٕػک ىـٔع ثّ اَزبو ثبفی ْبی يیکُؼ کّ ػؿ آَٓب َوو ْبی ثبؿف ؿا ػاؿا يیجبىؼ.
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رػذ فزدی ّ ارتواػی:
ْ ـ چّ ٓلم ثقؿگتـ ىٕػ ،ثیيتـ عٕػ يغتبؿ يیيٕػ ٔ اف رؼایی ْبی کٕتبِ يؼت اف ٔانؼیٍ کًتـ
َبؿاصت يیيٕػ ٔ َیبف ثـای ثـهـاؿی تًبك كقیکی ثب آَٓب کًتـ يیيٕػ.
ُْٕ فْى آلبل ثّ ىؼت اف نضبظ ػبٓلی ٔ ْیزبَی ثّ ٔانؼیٍ عٕػ ٔاثنتّ ثبهی يیًبَُؼ.
ٔ انؼیُی کّ مغتگیـ اَؼٓ ،لم ؿا تُجیّ يیکُُؼ ٔ ثّ امتوالل آلبل اؿفه ًَیؼُْؼ ثبػج يیيَٕؼ تب
ؿكتبؿ ييکٕک ،گٕىّ گیـی ،ؿكتبؿ ؿیـػٔمتبَّ ٔ ؿًگیُبَّ ػؿ ٓلم ىکم گیـػ.
ٔ انؼیُی کّ ثنیبؿ آمبَگیـ ْنتُؼ ،هٕاَیٍ ثب يؼُی ثـای ٓلم ّٔغ ًَیکُُؼ یب ػننٕفی فیبػ اف عٕػ
َيبٌ يیؼُْؼ ثبػج يیيَٕؼ تب ؿكتبؿ َبپغتّٔ ،اثنتّ ٔ َبعٕه ػؿ ٓلم ىکم گیـػ.
ٔ انؼیٍ ثب اهتؼاؿ يتٕمٔ کّ ػؿ ػیٍ فيبٌ يضجت عٕػ ؿا ثّ کٕػکبٌ َیق َيبٌ يیؼُْؼ یک ؿاِ عٕة
ثـای ایزبػ ؿكتبؿ ىبػ ٔ ىبینتّ ،ػٔمتبَّ ٔ ينٕٔنیت پؾیـی ارتًبػی ػؿ کٕػک ایزبػ يیکُُؼ .ثب
کٕػکبَ يبٌ گلتگٕ يیکُُؼ ،يضؼٔػیت ْبی اَؼک ٔنی يضکى ّٔغ يیکُُؼ ٔ تْبػ ثب آلبل عٕػ ؿا
ػؿ کًتـیٍ صؼ آٌ َگّ يیؼاؿَؼ.
 تؼجیـ ٔانؼیٍ اف ؿكتبؿ آلبنيبٌ ٔ ؿٔه ػؿک آلبل اف اَْجبٓ ٔانؼیٍ ،تبحیـ يتوبثم رؼی ثیٍ ْى
ػاؿَؼ.
 يبػؿاٌ آلبل نزٕد ثیيتـ اف ػیگـ يبػؿاٌ ،آلبل عٕػ ؿا کُتـٔل يیکُُؼْ ،يؼاؿ يیؼُْؼ ٔ
يًُٕػیت ّٔغ يیکُُؼ.
 آلبل "نزٕد" ثیيتـ اف ػیگـ آلبل ثّ يبػؿاَيبٌ اػتـاُ يیکُُؼّ ،ؼ يیکُُؼ ٔ َبكـيبَی
يیکُُؼ.
 فيبَیکّ ػؿک ارتًبػی آلبل ؿىؼ يیکُؼ آَٓب اصنبمبت ػیگـاٌ ؿا ثٓتـ ػؿک يیکُُؼ ،اثـاف
اصنبمبت عٕػ ؿا تؼؼیم يیکُُؼ ٔ ثّ ٕٓؿ يٕحـتـی اؿتجبٓ ثـهـاؿ يیکُُؼ.
 ػؿ ایٍ يـصهّ ػعتـاٌ ٔ پنـاٌ يتلبٔت اف یکؼیگـ ػًم يیکُُؼ.
 ػؿ ایٍ يـصهّ ػعتـاٌ ٔ پنـاٌ ػؿ يٕؿػ رُنیت ٔ َوو ْبی رُنیتی يؼهٕيبت کنت يیکُُؼ ٔ ثّ
ًْیٍ يُٕال ْٕیت رُنیتی ؿا اَکيبف يیؼُْؼ.
 تهٕیقیٌٕ یکی اف ؿاِ ْبی امت کّ آلبل اف ٓـین آٌ ػؿ يٕؿػ َوو ْبی رُنیتی يؼهٕيبت کنت
يیکُُؼًْ .چُیٍ ثب تًبىبی تهٕیقیٌٕ یبػ يیگیـَؼ کّ چّ َٕع ؿكتبؿی هبثم پؾیـه امت .اگـ ثـَبيّ
ْبی عيَٕت آيیقؿا تًبىب کُُؼ اصتًبالً پـعبىگـی ثیيتـ َيبٌ يیؼُْؼ.
 رفتار خشونت آمیز اؼلب به خاطر یادگرفتن و تقلید چیزهای است که اطفال میبینند و تجربه میکنند.
 نزد اطفالی که همراه با خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی زندگی میکنند خطر اینکه تبدیل
به عامل خشونت شوند باالاست.
 رشد یافتن در محیط خشونت آمیز باعث اختالل هیجانات ،رفتار ناپخته ،شکایات جسمی و عقبگرایی
در رفتار و تکلم میشود.
 از آنجایی که اطفال علت خشونت را درک نمیتوانند تروما رخ میدهد و عالیمی از جمله بیخوابی و
رفتار به هم ریخته از خود نشان میدهند.
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.3ػٔؿاٌ مبنٓبی يیبَّ کٕػکی (مبنٓبی :)10-7
رػذ فشیکی:
 ایٍ مبنٓب ؽؿیؼّ ىیِٕ ْبی ؿىؼی يتلبٔت ييغٌ يیيَٕؼ کّ ثنتگی ثّ تـؾیّ ،يضیٔ ،،ػٕايم رُتیک
ٔ ْٕؿيَٕٓب ػاؿػ.
 آلبل ػَؼآَبی ىیـی عٕػ ؿا اف ػمت يیؼُْؼ.
 ػؿ ثؼْی اف آَٓب أنیٍ ػالیى ثهٕؽ ًَبیبٌ يیيٕػ.
 اعتالالت عٕاة (ؿاِ ؿكتٍ ػؿ عٕاة ،کبثٕك ىجبَّ ،ػَؼاٌ مبئیؼٌ ،اػؿاؿ ىجبَّ) ػؿ ایٍ آلبل ىبیغ
امت.
رػذ ػٌاختی:
 آلبل ىـٔع ثّ ػؿک يّٕٕع يجبصخّ يیکُُؼ.
 آلبل ػؿ ایٍ مٍ يوـؿات ؿا ثّ صیج ػمتٕؿات ٔارت انـػبیّ اف مٕی آيـیٍ يیجیُُؼ.
 آلبل ػؿک يیکُُؼ کّ ؿكتبؿ ػؿمت ٔ پنُؼیؼِ ثّ يؼُی پیـٔی اف يوـؿات ٔ ػمبتیـ ارتًبػی امت.
 آلبل ػؿ ؿٔىٓبی ىُبعتی ثـای اػؿاک ٔ پبمغگٕیی ثّ يضیٔ تلبٔت هبیم يیيَٕؼ.
 ثؼْی افآَٓب ثیيتـ اَؼکبمی (ْ )reflectiveنتُؼ ٔ ثؼْی ػیگـ ثیيتـ اَگیقِ ٔی
)(impulsive
رػذ فزدی ّ ارتواػی:
 آلبل مٍ يکتت اصنبك ػًیوی ػؿ يٕؿػ عبَٕاػِ ػاؿَؼ ٔ َیبف ثّ يوـؿات ٔ يضؼٔػیت ْب ػاؿَؼٔ ،نی
ایٍ يوـؿات َجبیؼ ثنیبؿ کُتـٔل کُُؼِ ثبىُؼ.
 آلبل مٍ يکتت گـِٔ ْبی ػٔمتبَّ ؿا کّ ىبيم ؿْجـاٌ ٔ پیـٔاٌ ْنتُؼ ىکم يیؼُْؼ.
 ػعتـاٌ یک ؿٔه ييتبهبَّ ثـای تؼبيم ثب یکؼیگـ ػاؿَؼ .ثب ػعتـاٌ ػیگـ ثبفی يیکُُؼ ،اصنبمبت
ىؼیؼی ػؿ يٕؿػ آَٓب َيبٌ يیؼُْؼ ٔ تزـثیبت عٕػ ؿا ىـیک يینبفَؼ ٔ ثب آَٓب عیبنپـػافی يیکُُؼ.
 پنـْب ؿٔه گنتـػِ ثـای تؼبيم ثب یکؼیگـ ػاؿَؼ .ثب مـ ٔ ٍؼا ػؿ یک گـِٔ ثبفی يیکُُؼ ٔ ثـ
ؿٔی یک ثبفی ػؿ ثیـٌٔ تًـکق يیکُُؼ.
 ػؿ ایٍ يـصهّ ػعتـْب ٔ پنـْب ثّ َؼؿت يغتهٔ يیيَٕؼ.
ًْ کبؿی کـػٌ ،کًک کـػٌ ٔ َگـاٌ ىؼٌ ثـای ػیگـاٌ ػؿ ٓی ػٔؿاٌ أنیّ کٕػکی اكقایو يییبثؼ
ٔنی ػؿ أاعـ ػٔؿاٌ يیبَّ کٕػکی کبْو يیبثؼ.
 ؿهبثت ،كـػگـایی ٔ مغبٔتًُؼی اكقایو يی یبثؼ.
 آلبل پـعبىگـی ؿا اف ٔانؼیُی يی آيٕفَؼ کّ عيٍٓ ،ـػ کُُؼِ ٔ ؿیـػٔمت ػاىتُی ْنتُؼ ٔ آلبل
ؿا ثّ عبٓـ پـعبىگـی ىبٌ تُجیّ يیکُُؼ ٔنی ثّ عبٓـ ًْکبؿی کـػٌ ٔ ىـیک ىؼٌ ایيبٌ ؿا
تيٕین ًَیکُُؼ .گـِٔ ْبی ًْنبالٌ عيَٕت ؿا توهیؼ ،توٕیت ٔ رؾة يیکُُؼ.
ٔ هتی آلبل ثـَبيّ ْبی تهٕیقیَٕی عيَٕت آيیق فیبػی يیجیُُؼ كکـيیکُُؼ ٍضُّ ْب ٔاهؼی اَؼ،
ىغَیت ْبی تهٕیقیَٕی ؿا ػؿ عٕػ ًْبَُؼ مبفی يیکُُؼ ٔ یب ؿكتبؿ عيَٕت آيیق عٕػىبٌ توٕیت
يیيٕػ ٔ ْؼف پـعبىگـی يیيَٕؼ.
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 فيبَیکّ ثقؿگتـ يیيَٕؼ آلبل ػؿک ثٓتـی افاصنبمبت ،عهن ٔ عٕ ،يوبٍؼ ٔ اَگیقِ ْبی ػیگـاٌ
پیؼا يیکُُؼ.
 ػؿک ٔ ىبینتگی ارتًبػی آَٓب اكقایو يییبثؼ.
 اطفال سن مکتب که شاهد خشونت هستند اؼلب رفتار پرخاشگرانه و اضطراب و تخلؾ از مقررات
را نشان میدهند.
 عملکرد کلی ،نگرش ها ،شایستگی اجتماعی و عملکرد مکتب این اطفال اؼلب تحت تاثیر منفی قرار
میگیرد.
َٕ.4رٕاَی ( 19-11مبنگی):
رػذ فشیکی:
 ثهٕؽ يزًٕػّ ای اف تـییـات ثیٕنٕژیکی امت ٔ آلبل اف نضبظ رُنی رٕاَبٌ پغتّ ٔ ثبنؾ يیيَٕؼ.
 ایٍ يـصهّ َيبٌ ػُْؼِ ىـٔع َٕرٕاَی امت ٔ ثب تـییـات ارتًبػیْ ،یزبَی ٔ ىُبعتی ييغٌ
يیيٕػ.
 تـییـات ثیٕنٕژیکی ثبػج يیيٕػ کّ يـػاٌ هٕیتـ اف فَبٌ ىَٕؼ ٔ َگـه ْبی كـُْگی ایٍ تلبٔت
ْبی ثیٕنٕژیک ؿا تيؼیؼ يیکُُؼ.
 ایٍ تـییـات ثـ ؿكتبؿ ٔ عٕػ پُؼاؿی َٕرٕاَبٌ تبحیـ يیگؾاؿػ
 کنبَیکّ فٔػتـ ثبنؾ يیيَٕؼ يًکٍ امت اف کنبَیکّ ػیـتـ ثبنؾ يیيَٕؼ يتلبٔت ثبىُؼ .ایٍ تلبٔت َّ
تُٓب اف نضبظ كقیکی ثهکّ اف نغبظ ارتًبػیْ ،یزبَی ٔ ؿكتبؿی َیق يیجبىؼ.
رػذ ػٌاختی:
ٔ هتی َٕرٕاَبٌ يیتٕاَُؼ ثّ ٍٕؿت اَتقاػی امتؼالل کُُؼ ،آَٓب يیتٕاَُؼ ػؿ يٕؿػ ينبیم ارتًبػی،
میبمی ٔ اعالهی ػؿک ٔ ثضج ػاىتّ ثبىُؼ.
 ػمتآٔؿػْبی عٕة ػؿ يکتت تٕمٔ ثؼْی ػٕايم ػؿ يؼؿمّ ،عبَٕاػِ ٔ عٕػ ىغٌ هبثم پیو ثیُی
امت.
 اکٌُٕ آَٓب صل پیيـكتّ تـ ػؿ يٕؿػ اصنبك گُبِ ٔ ػؼانت ارتًبػی ػاؿَؼ.
 هْبٔت ْبی اعالهی ؿا ثـ امبك اؿفىٓبی ىغَی پبیّ گؾاؿی يیکُُؼ.
رػذ فزدی ّ ارتواػی:
 ػؿایٍ يـصهّ َٕرٕاَبٌ پنتی ٔ ثهُؼی ْبی مُگیُی ؿا ػؿ يقاد ٔ اصنبمبت عٕػ تزـثّ يیکُُؼ.
 ػؿ مُیٍ  16-11مبنگی كيبؿْبی كقیکی ٔ ؿٔاَيُبعتی ىؼیؼتـ يیيٕػ .ييبرـات كبيیهی ػاؿتـ
يیيَٕؼ ٔ اصنبك تـػیؼ ػؿ يٕؿػ عٕػ ٔ ؿًگیُی صبػ يیيٕػ.
 ثؼؼ اف آٌ اصنبمبتی ثٕػٌ ،تضـیک پؾیـی ٔ عٕػآگبْی َٕرٕاَبٌ ثب حجبت تـ ٔ ػٔايؼاؿتـ يیيَٕؼ
ٔ ثّ ىؼت ثّ ػَجبل ْٕیت كـػی عٕػ يیگـػَؼ.
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َٕ رٕاَبٌ ثّ ٔهت َیبف ػاؿَؼ تب ثضـاٌ ْٕیت ىبَـا صم کُُؼ ٔ َوو ْبی ّـٔؿی ٔ ىـمَ ،گـه
ْب ٔ اؿتجبٓبت ارتًبػی ؿا ػؿ یبثُؼ.
 ػؿ ثقؿگنبنی آَٓب ثب ينئهّ ػمتیبثی امتوالل اف عبَٕاػِ ؿٔثـٔ يیيَٕؼ ثؼٌٔ ایُکّ اف آَٓب ػٔؿ ىٕػ.
ایٍ ينئهّ يًکٍ امت ثبػج اصنبك گٕىّ گیـی ،اكنـػگی یب گُبِ ىٕػ.
 ثُبثـایٍ صؼٔػ ٔانؼیٍ عٕػ ؿا يٕؿػ آفيبیو هـاؿيیؼُْؼ ٔ ثب تالىٓبی ٔانؼیٍ ثـای کُتـٔل
ؿكتبؿىبٌ يغبنلت يیکُُؼ.
 ػؿ ػٔؿاٌ َٕرٕاَی ٔانؼیٍ ُْٕف ثـ كـفَؼاٌ عٕػ تبحیـ گؾاؿ ْنتُؼ ٔ يیقاٌ صًبیت ْیزبَی کّ آَٓب ثّ
كـفَؼاٌ عٕػ يیؼُْؼ ثّ ًْبٌ اَؼافِ ثبالی يٕكویت آَٓب ػؿ صم ثضـاٌ ْٕیت ىبٌ يٕحـ امت.
 نزد نوجوانانی که خشونت آشکار را تجربه کرده اند درجات بلند پرخاشگری و اعمال خشونت آمیز
شایع است .این رفتار با اضطراب ،مشکالت رفتاری ،مشکالت مدرسه و انتقام جویی همراه است.
 وقتی که نوجوانان امید خود را از دست میدهند آنها در برابر احساسات و درد کرخت (بی حس)
میشوند که نتیجه آن محدودیت در رشد هیجانی است ،یا احتماال" به گروه های هم ساالن خود به
عنوان جایگزین فامیل وابسته میشوند و از خشونت به عنوان روشی برای مقابله با درماندگی و عدم
صالحیت استفاده میکنند.
تمرین :لطفا ً سعی کنید تا اطفال خانواده خود را و یا اطفال دوستانتان را مد نظر بگیرید .خصوصیاتی را
که در باال به آنها اشاره شد در آنها جستجو و مشخص کنید ،سپس مشاهدات و افکار مرتبط با آنها را در
یک گروه به بحث بگذارید.
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صافظَ ،یادگيزی ّ ػادات
.1صبكظّ:
تؼـیق:
 توانایی در اندوختن ،نگهداشتن (به خاطر داشتن) ،بازیافتن (به خاطر آوردن) حوادث گذشته یا
اطالعات را حافظه میگویند.
پـٔمل (ٓی يـاصم) آالػبت :مّ َٕع صبكظّ ٔرٕػ ػاؿػ.
 ؿٔاٌ اَنبٌ يبَُؼ کبيپیٕتـ ،آالػبت ؿا ػؿیبكت ًَٕػِ ؿٔی آَٓب کبؿ يیکُؼ تب ىکم ٔ يضتٕیبت آَٓب ؿا
تـییـ ػْؼ ،آالػبت ؿا ؽعیـِ يیکُؼ ٔ ػؿ ٍٕؿت َیبف آَٓب ؿا ثبفیبكت ًَٕػِ ٔ ثّ آَٓب پبمظ اؿایّ
يیکُؼ.
 )1رًغ آٔؿی ٔ اؿایّ کـػٌ آالػبت (ؿيق گؾاؿی)
 پـٔمل ىبيم:
َ )2گٓؼاؿی آالػبت (ؽعیـِ)
 )3ػمتیبثی ثّ آالػبت (ثبفیبكت)
 تًبو مینتى تٕمٔ كـآیُؼْبی کُتـٔل يیيٕػ کّ تؼییٍ يیکُُؼ تب آالػبت چگَّٕ ٔ چّ ٔهت ػؿ تًبو
مینتى رـیبٌ پیؼا کُؼ.
طيظتن پزّطض اطالػات:
 مّ يـصهّ مینتى پـٔمل آالػبت ػجبؿتُؼ اف :حجت صٕامی ،صبكظّ کٕتبِ يؼت ٔ صبكظّ ػؿافيؼت.
 آالػبت ػؿ حجت صٕامی يب ؿيق گؾاؿی يیيَٕؼ یؼُی ربییکّ اػؿاک يب تؼییٍ يیکُؼ کّ کؼاو
آالػبت ػؿ صبكظّ کٕتبِ يؼت ثـای امتلبػِ ثؼؼی َگٓؼاؿی ىَٕؼ.
 آالػبتی کبيال" پـٔمل ىؼِ ثغيی اف صبكظّ ػؿافيؼت يیيَٕؼ ٔ يیتٕاَُؼ ْـ فيبٌ كؼبل ىَٕؼ
ٔ ثّ صبكظّ کبؿی ثبفگـػَؼ.
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صافظَ صْاطی:
 يضـکبت يضیطی (يُبظـٍ ،ؼاْب ،ثْٕب) ثّ ٕٓؿ يؼأو آعؾِ ْبی صٕامی يب ؿا ثًجبؿاٌ يیکُُؼ.
 آعؾِ ْب ٔمبیم ثؼٌ ثـای ػیؼٌ ،ىُیؼٌ ،چيیؼٌ ،ثٕ کـػٌ ٔ نًل کـػٌ ْنتُؼ.
 صبكظّ صٕامی يضـکبت صٕامی ؿا ثـای يؼت کٕتبِ َگّ ػاؿی يیکُؼ.
 ظـكیت صبكظّ صٕامی ثنیبؿ ثقؿگ امت ايب آالػبت صٕامی تُٓب ثیٍ یک تب مّ حبَیّ َگٓؼاؿی
يیيَٕؼ.
 يؼُبی کّ ثّ ایٍ آالػبت عبو تٕمٔ صٕاك پُذ گبَّ كـاْى يیيٕػ ،اػؿاک گلتّ يیيٕػ.
 ایٍ يؼُب ثـ امبك ٔاهؼیت ػیُی ٔ ػاَو يٕرٕػِ ،ىکم يیگیـػ.
 يیکبَیقو ػهت یب تٕرّ کـػٌ ٔرٕػ ػاؿػ فیـا تًبو آالػبت ؿا ًَیتٕاٌ ػؿک کـػ.
 ثب تٕرّ ثّ یک يضـک عبً ٔ چيى پٕىی اف مبیـ يضـکبت ،يب آٌ چیقی ؿا کّ پـٔمل عٕاْیى
کـػ اَتغبة يیکُیى.
صافظَ کْتاٍ هذت:
ُْ گبيی کّ آالػبت ثّ انگْٕبی تَٕیـی ٔ یب ٍؼایی تجؼیم ىؼَؼ يیتٕاَُؼ اف صبكظّ صٕامی ثّ
صبكظّ کٕتبِ يؼت يُتوم ىَٕؼ.
 ظـكیت صبكظّ کٕتبِ يؼت کى امت ٔ كؤ پُذ تب َّ ههى ؿا ػؿ یک فيبٌ يیتٕاَؼ َگٓؼاؿی کُؼ.
 يؼت فيبَی کّ آالػبت ػؿ صبكظّ کٕتبِ يؼت َگّ ػاؿی يیيَٕؼ کٕتبِ ٔ صؼاکخـ  20تب  30حبَیّ امت.
 صبكظّ کاری ػؿ اؿتجبٓ ثب صبكظّ کٕتبِ يؼت امت ٔ يضتٕیبت آٌ آالػبت كؼبل ىؼِ ْنتُؼ (چیقی ؿا
کّ ًْیٍ صبال ػؿ صبل كکـ کـػٌ امتیؼ).
 ایٍ آالػبت كؼبل ىؼِ يًکٍ امت ػاَو ؽعیـِ ىؼِ ػؿ صبكظّ ػؿافيؼت ثبىؼ کّ ْى اکٌُٕ ػؿ
يٕؿػ آٌ كکـ يیکُیؼ یب چیق رؼیؼی امت کّ ًْیٍ صبال ثب آٌ ؿٔثـٔ ىؼِ ایؼ.
 چٌٕ آالػبت ػؿ صبكظّ کٕتبِ يؼت ىکُُؼِ ْنتُؼ ٔ ثّ ؿاصتی َبپؼیؼ يیيَٕؼ ثـای صلع ٔ َگٓؼاؿی
آَٓب ثبیؼ كؼبل َگّ ػاىتّ ىَٕؼ.
 كؼبل مبفی تب ٔهتی کّ ثـ آالػبت تًـکق ػاؿیؼ ٕٓل يیکيؼ ٔ ٔهتیکّ تٕرّ اف آٌ ػٔؿ ىٕػ،
كؼبل مبفی يتٕهق يیيٕػ.
 اف ًْیٍ مجت ثنیبؿی اف يـػو آالػبت ؿا ثّ ٕٓؿ ؽُْی يـٔؿ (تًـیٍ) يیکُُؼ.
 ػٔ َٕع يـٔؿ ؽُْی ٔرٕػ ػاؿػ
 )1يـٔؿ ؽُْی َگٓؼاؿَؼِ
 آالػبت ؿا ػؿ ؽٍْ عٕػ تکـاؿ ًَٕػٌ.
 )2يـٔؿ ؽُْی ييـٔس
 ثـهـاؿی اؿتجبٓ ثیٍ آالػبتی کّ ىًب مؼی ػاؿیؼ ثّ عبٓـثنپبؿیؼ ثب چیقی کّ ىًب هجال" يیؼاَیؼ
(اف صبكظّ ػؿافيؼت).
 ایٍ َٕع يـٔؿ ؽُْی َّ تُٓب آالػبت ؿا ػؿ صبكظّ کبؿی َگّ يیؼاؿػ ثهکّ کًک يیکُؼ تب
آالػبت اف صبكظّ کٕتبِ يؼت ثّ صبكظّ ػؿاف يؼت اَتوبل یبثؼ.
 تؼاعم يیتٕاَؼ ثبػج ىٕػ کّ صبكظّ کٕتبِ يؼت كـايٕه ىٕػ.
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 تؼاعم یؼُی ثّ عبٓـ مپـػٌ آالػبت رؼیؼ ثبػج ػعبنت ػؿ ؿاِ ثّ عبٓـ مپـػٌ آالػبت هؼیًی
ىؼِ ٔ كکـ رؼیؼ ،ربیگقیٍ كکـ هؼیًی يیيٕػ.
 آالػبت ًْچُیٍ اف صبكظّ کٕتبِ يؼت ثب گؾىت فيبٌ اف ثیٍ يیـٔػ .اگـ تٕرّ کـػٌ ثّ آالػبت
اػايّ َیبثؼ ،ػؿرۀ كؼبل مبفی آَٓب کًتـ يیيٕػ.
 كـايٕىی ثنیبؿ يلیؼ امت .ثؼٌٔ كـايٕىی يـػو صبكظّ کٕتبِ يؼت عٕػ ؿا ثّ فٔػی پـ يیًُٕػَؼ ٔ
یبػگیـی يتٕهق يیيؼ.
صافظَ دراسهذت:
 صبكظّ ػؿافيؼت آالػبتی ؿا َگٓؼاؿی يیکُؼ کّ ثّ عٕثی یبػ گـكتّ ىؼِ اَؼ
 آالػبت کّ عٕة یبػ گـكتّ ىؼِ اَؼ اف نضبظ ثوب ػؿ مطش ثبال هـاؿ ػاؿَؼ.
 صبكظّ ػؿافيؼت آالػبت َبيضؼٔػ ؿا َگٓؼاؿی يیکُؼ.
 آالػبت يًکٍ امت ثّ ٍٕؿت کاليی ٔ ػیؼاؿی ثّ ػُٕاٌ ثغيی اف صبكظّ آىکبؿ یب صبكظّ ًُّی
ؿيقگؾاؿی ىَٕؼ.
 ػؿ صبكظّ ػؿافيؼت يب يیتٕاَیى ثیٍ َکبت ؽیم تلبٔت هبیم ىٕیى:
 )1صبكظّ آىکبؿ (ثیبَی) یبػآٔؿی آگبْبَّ ٔ ْؼكًُؼ تزـثیبت ٔ آالػبت هجهی يیجبىؼ.
 ثّ یبػآٔؿی یک ػؿك عبً ػؿ يکتت یب ػؿ عبَّ ثب پؼؿ یب يبػؿ
 )aاعجبؿ اتلبهی:
 ثّ عبٓـات أتٕثیٕگـاكیک کّ ىبيم یبػآٔؿی صٕاػث يُلـػ ػؿ فَؼگی ىغٌ امت گلتّ يیيٕػ.
 ایٍ صبكظّ تزـثیبت فَؼگی امت کّ يـکقیت آٌ عٕػ ىًب ْنتیؼ.
 صبكظّ اتلبهی ىًب ؿا هبػؿ يینبفػ تب گؾىتّ ؿا ثّ عبٓـ ثیبٔؿیؼ ٔ آیُؼِ ؿا تَٕؿ کُیؼ.
 )bاعجبؿ يؼُبیی
 ىبيم تًبو عبٓـات آىکبؿ ؿیـأتٕثیٕگـاكیک يیيٕػ.
 ػاَو صٕاػث تبؿیغی ٔ آيبؿ ،ػاَو ػؿ يٕؿػ رٓبٌ
 )2صبكظّ ًُّی (ؿٔیّ ای) یک ىکم َبعٕػآگبِ ٔ ؿیـاؿاػی صبكظّ امت.
 ثٓجٕػ يٓبؿتٓبی عبً ػؿ رـیبٌ ػؿك ثب تکـاؿ ػیٍ ػًم
 )aیبػگیـی يٓبؿت
 ػاىتٍ تزـثیبت گؾىتّ ػؿ ارـای اػًبل کًک يیکُُؼ( .ؿاَؼٌ ثبینکمَٕ ،ىتٍ)
( Priming )bيزٓق ثٕػٌ)
 كـآیُؼی کّ ػؿ آٌ ىغٌ یک ػًهکـػ ثٓجٕػ یبكتّ ؿا ػؿ کبؿی کّ هجال" ثّ ٍٕؿت َیًّ آگبْبَّ
ثـای آٌ آيبػِ ىؼِ ثٕػ تجبؿف يیؼْؼ.
 ػؿ صبكظّ ثهُؼ يؼت ثغو ْبی (پبؿچّ) اف آالػبت َگٓؼاؿی يیيٕػ ٔ ثب ىجکّ ْبی اؿتجبٓی ٔ
يؼنٓبی يغتهق يـتجٔ يیجبىؼ.
 ثـای تّٕیش ایٍ صویوت کّ ثیيتـ ػاَو يب یکپبؿچّ (کبيم) ثّ َظـ يیـمؼ َظـیّ ىجکّ
اؿتجبٓیٓ/ـس ثٕرٕػ آيؼِ امت.
 ىجکّ ْبی اؿتجبٓیٓ/ـصی مبعتبؿْبی امبمی ْنتُؼ کّ ثّ ػؿک ،مبفيبَؼْی ،پـػاف ٔ امتلبػِ
آالػبت کًک يیکُُؼ.
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 ػثکَ ارتثاطی:

 ؽعیـِ آالػبت ػؿ صبكظّ ػؿافيؼت َیبفيُؼ آٌ امت تب يٕاػ رؼیؼ ؿا ثب آالػبتی کّ ػؿ صبكظّ ػؿاف
يؼت هجال" ٔرٕػ ػاىتّ اػؿبو کُیؼ.
 تکًیم کـػٌ کًک يیکُؼ تب ثّ آالػبت رؼیؼ ثٕمیهّ اؿتجبٓ ػاػٌ آَٓب ثب آالػبت هجهی يؼُب ػْیى
(امتلبػِ اف آالػبت هؼیًی ثـای ػؿک آالػبت رؼیؼ).
 مبفيبَؼْی ًْچُیٍ ثّ ثٓجٕػ یبػگیـی کًک يیکُؼ فیـا آالػبتی کّ ثّ عٕثی مبفيبَؼْی ىؼِ
امت ثـای یبػگیـی ٔ ثّ عبٓـ مپـػٌ آمبٌ تـ ْنتُؼ.
 فيیُّ يطهت َیق ثـ یبػگیـی تبحیـ يیگؾاؿػ فیـا رُجّ ْبی فيیُّ ْبی كقیکی ٔ ْیزبَی (يکبَٓب،
چگَٕگی اصنبمبت) ًْـاِ ثب آالػبت ثّ عبٓـ مپـػِ يیيَٕؼ .ثؼؼْب اگـ مؼی کُیؼ آالػبت ؿا
ثّ عبٓـثیبٔؿیؼ اگـ پل فيیُّ كؼهی ييبثّ ثّ پل فيیُّ اٍهی ثبىؼ یبػ آٔؿی آمبَتـ عٕاْؼ ثٕػ.
 .2یبػگیـی:
 یادگیری وقتی اتفاق میافتد که یک تجربه ،تؽییر نسبتا ً دایمی را در دانش یا رفتار شخص بوجود
آورد.
 تؽییر ممکن است هدفمند یا ؼیرارادی بوده و یا خوب یا خراب باشد.
 یادگیری یعنی تؽییر دایمی از طریق تجربه بوسیله تعامل یک شخص با محیط.
 تؽییرات از سبب مریضی یا گرسنگی از تعریؾ یادگیری خارج است زیرا اگر طفلی مدت دو
روز را بدون ؼذا سپری کند گرسنه بودن را یاد نمیگیرد .ولی مطمئنا ً یادگیری در روشی که ما
با مریضی و گرسنگی برخورد میکنیم نقش دارد.
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تيْری ُای رفتاری یادگيزی:
ػهًبی ؿكتبؿی ثـ َوو يضـ کبت يضیطی ػؿ یبػگیـی تبکیؼ ػاؿَؼ ٔ ثـ ؿكتبؿ تًـکق يیکُُؼ .ایٍ كـآیُؼْبی
یبػگیـی ؿكتبؿی ىبيم یبػگیـی يزبٔؿتی ،ىـٓی مبفی کالمیک ،ىـٓی مبفی ػبيم ٔ یبػگیـی
ييبْؼِ ای يیجبىُؼ.
هزاّرت ّ ػزطی طاسی کالطيک:
 ػؿ یبػگیـی يزبٔؿتی ػٔ صبػحّ کّ يکـؿا" ثبْى اتلبم يیبكتُؼ ػؿ ؽٍْ یبػگیـَؼِ ثّ ْى يـتجٔ يیيَٕؼ.
 ثؼؼْب صْٕؿ یکی اف صٕاػث ثبػج يیيٕػ کّ یبػگیـَؼِ ػیگـی ؿا ثّ عبٓـ ثیبٔؿػ.
 ػؿ ىـٓی مبفی کالمیک (تٕمٔ پبٔنٕف*) یک يضـک عُخی يکـؿا" ثب يضـکی کّ ثبػج
ثـاَگیغتٍ پبمظ ْیزبَی یب كقیٕنٕژیک يیگـػػ یکزب يیيٕػ.
ٓ لهی کّ ػؿ ؿیبّیبت ييکم ػاؿػ ًْیيّ تٕمٔ پؼؿ مـفَو ٔ نت ٔ کٕة يیيٕػ (يضـک
عُخی=يطبنؼّ کـػٌ ؿیبّیبت)
 ثؼؼ ْب يضـک عُخی هجهی ثّ تُٓبیی پبمظ ىـٓی ؿا ثـ يی اَگیقاَؼ.
ْ ـٔهت کّ ٓلم مؼی يیکُؼ ؿیبّیبت ثغٕاَؼ ،أ ىـٔع ثّ نـفیؼٌ ٔ تـمیؼٌ يیکُؼ.
 ؿكتبؿ یبػ گـكتّ ىؼِ يیتٕاَؼ ثّ تؼؿیذ ػٔثبؿِ ٔهتی کّ پیٕمتّ گی آيٕعتّ ىؼِ ثیٍ يضـک ىـٓی
(مـفَو ىؼٌ تٕمٔ پؼؿ) ٔ يضـک ؿیـىـٓی (یبػگیـی ؿیبّی) کبْو یبكت یب تٕهق ًَٕػ َبپؼیؼ
ىٕػ ٔ مـاَزبو پبمظ َیق اف ثیٍ يیـٔػ.
* ػؿیک مهنهّ اف آفيبیو ْب پبٔنٕف فَگی ؿا ثّ ٍؼا ػؿ يیآٔؿػ ،مپل مگ ْب ؿا ؿؾا يیؼاػ ،مگ ْب
آيٕعتُؼ کّ ثّ ٍؼا ػؿ آيؼٌ فَگ اؿتجبٓ ثب ؿؾا ػاؿػ ،ثؼؼ اف ایُکّ ایٍ اتلبم چُؼیٍ ثبؿ اَزبو ىؼ مگ ْب
ىـٔع ثّ تـىش نؼبة ػٍْ تُٓب ثب ىُیؼٌ ٍؼای فَگ کـػَؼ.
ػزطی طاسی ػاهل:
 ػؿ ىـٓی مبفی ػبيم (امکیُـ) يـػو اف ٓـین ٔاکُو ْبی يضیطی عٕػ يی آيٕفَؼ.
 ثـای یک ىغٌ تبحیـات َتبیزی کّ ػؿ پی یک ػًم ثٕرٕػ يیآیؼ يًکٍ امت یک تيٕین یب یک تُجیّ
یب مـفَو يضنٕة ىٕػ.
 توٕیت يخجت یک پبمظ ؿا تيؼیؼ يیکُؼ.
 تُجیّ یک ؿكتبؿ ؿا کبْو يیؼْؼ یب عبيٕه يیکُؼ.
ٔ هتی کّ ٔانؼیٍ ٓ،لم عٕػ ؿا اف ایُکّ کبؿْبی عطب اَزبو ػاػِ اف ثـعی يقایب يضـٔو کُُؼ ،ثؼْی
افآلبل اَزبو ػاػٌ ؿكتبؿ يٕؿػ َظـ ؿا يتٕهق يینبفَؼ (كـَٔيبَؼٌ ؿكتبؿ) ٔ ػیگـاٌ تکـاؿ ؿكتبؿ
عبٍی ؿا کبْو يیؼُْؼ (کبْو ؿكتبؿ).
 تيٕین ْب ٔ مـفَو ْبی يخجت ٔ يُلی ٔمیؼب" يٕؿػ مٕتلبْى هـاؿ يیگیـَؼ .مـفَو ىبيم صَٕل
چیقی عـاة ٔ یب افػمت ػاػٌ چیقی ثباؿفه ٔ عٕة امت .تيٕین ٔ یب تبکیؼ ىبيم ( )+یؼُی
صَٕل چیقی عٕة ٔ ( )-یؼُی اف ػمت ػاػٌ یب ػٔؿی افچیقی ثؼ یب عـاة يیجبىؼ ،ثنیبؿی يـػو
کهًۀ توٕیت يُلی ؿا ثضیج يتـاػف مـفَو امتلبػِ يیکُُؼ ػؿ صبنیکّ ایٍ ٍضیش َینت .توٕیت یب
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تيٕین (+یب )-کّ ثّ تؼویت یک ػًم اؿایّ يیيٕػًَ ،بیبَگـ پنُؼیؼِ ثٕػٌ ایٍ ػًم امت ٔ تًبیم ثّ
تکـؿ آٌ ػاؿػ .توٕیت يُلی ػؿ اٍطالصبت کبؿثـػی ػٔؿی ٔ ارتُبة اف اتلبهبت عـاة یب ثؼ امت.
یادگيزی هؼاُذٍ ای:
 ًََّٕ مبفی ٔ توهیؼ کـػٌ يیتٕاَؼ تبحیـ هٕی ؿٔی یبػگیـی ثگؾاؿػ (ثُؼٔؿا)
 ثـای یبػگیـی اف ٓـین تًبىب کـػٌ يـػو ثبیؼ صٕاك عٕػ ؿا يتًـکق مبفَؼ ،تَبٔیـ ؿا ػؿ ؽٍْ عٕػ
ثنبفَؼ ،ثّ عبٓـ ثنپبؿَؼ ،تزقیّ ٔ تضهیم کُُؼ ٔ تًَیى ثگیـَؼ تب ثبالی یبػگیـی ىبٌ احـ اَؼاف ىٕػ.
 ثـای آلبل ایٍ ثؼیٍ يؼُی امت کّ يیتٕاَُؼ ثب يؼطٕف ػاىتٍ تٕرّ عبً ثّ ٔانؼیٍ ،ثـاػؿاٌ یب
عٕاْـاٌ ثقؿگتـ ،يؼهًبٌ یب ًْنبالٌ ييٕٓؿ یب چٓـِ ْبی تهٕیقیَٕی ثّ صیج انگٕ ثیبيٕفَؼ.
 تًـیٍ ثـای ثّ عبٓـ مپـػٌ ارقای یک ؿكتبؿ يٕؿػ ػالهّ ّـٔؿی امت.
 يـػو يًکٍ امت يٓبؿت یب ؿكتبؿ رؼیؼ ؿا اف ٓـین ييبْؼِ کنت کُُؼ ،ايب ىبیؼ آٌ ؿكتبؿ ؿا تب
ٔهتی کّ اَگیقِ ثـای اَزبيو َؼاىتّ ثبىُؼ تکـاؿ َکُُؼ.
خْد تٌظيوی در یادگيزی:
 اػاؿِ عٕػی کًک يیکُؼ تب ثبالی یبػگیـی ثٕمیهّ اؿفیبثی عٕػی ،عٕػ ػأؿی ٔ يوبینّ ًَٕػٌ َتبیذ
يطهٕة ثب َتبیذ ثؼمت آيؼِ کُتـٔل پیؼا کُیى .
 آلبل ثبیؼ يؼیـیت فَؼگی عٕػ ؿا یبػ ثگیـَؼ ،اْؼاف عٕػ ؿا تؼییٍ کُُؼ ٔ تيٕین ْبی ثـای عٕػ
كـاْى کُُؼ.
هضيظ ُای یادگيزی:
یبػگیـَؼِ ْب ػؿ يضیٔ صًبیتگـ ػؿرۀ ثبالی اف عٕػ کلبیی ٔ عٕػ اَگیقىگـی ؿا ػاؿَؼ.
ایزاد هضيظ ُای یادگيزی هخثت:
 تؼییٍ ؿٔىٓبی یبػگیـی ثّ آلبل کًک يیکُؼ تب تًـکق کُُؼ ٔ ػؿ یبػگیـی ثّ یک يؼًٕل ػمت یبثُؼ.
ّٔ غ يوـؿات ،اَْجبٓ ؿا ایزبػ يیکُؼ کّ يیتٕاَؼ اَگیقِ ػُْؼِ ثبىؼ.
 يوـؿات ،اػًبل يتٕهؼّ ٔ يًُٕػّ ؿا ييغٌ يیکُُؼ.
 ثـای پیـٔی یب تغطی اف يوـؿات ثبیؼ ػٕاهجی ػؿ َظـ گـكتّ ىٕػ ثّ ایٍ تـتیت ًّْ يیؼاَُؼ کّ چّ
اتلبهی عٕاْؼ اكتبػ.
 ثـای ایزبػ یک يضیٔ يخجت ٔ رهٕگیـی اف ييکالت ،تلبٔت ْبی كـػی ثبیؼ يؼَظـ گـكتّ ىٕػ.
اَگیقه آلبل ثبیؼ صلع ىٕػ ٔ ؿكتبؿ يخجت توٕیت گـػػ.
فضا ُيزاًی ّ ارتواػی:
 ثـهـاؿی اؿتجبٓ عٕة ٔ تيـیک ينبػی ػؿ ُْگبو ثـٔف ييکالت ثنیبؿ يٓى امت.
 تًبو تؼبيالت ثیٍ يـػو ،صتی مکٕت يؼُب ٔ يلٕٓيی ؿا يُتوم يیکُؼ.
 كْبی ؿیـتٓؼیؼ کُُؼِ ثـای تًبو آلبل ّـٔؿی امت.
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 آلبل ثبیؼ اصنبك ايُیت ٔ پؾیـه کُُؼ .ثُبثـایٍ يؼهًبٌ یب ٔانؼیٍ ثبیؼ مـيين اصتـاو ٔ يـاهجت
ثـای یکؼیگـ ثبىُؼ.
 اىتجبْبت َجبیؼ يزبفات گـػَؼ ،ثب اىتجبْبت ثبیؼ ثّ ػُٕاٌ ثغو ّـٔؿی اف پـٔمّ یبػگیـی ثـعٕؿػ
ىٕػ.
تلبٔت ْبی كـػی ػؿ یبػگیـی:
اطفال تا هؼلْليت فشیکی ّ صضی:
 آلبل ثب يؼیٕثیت ىُٕایی ٔ ثیُبیی َیبف ثّ تيغیٌ فٔػتـ ػاؿَؼ تب اف ييکالت ػٔايؼاؿ کّ يًکٍ امت
ؿٔی ػًهکـػ آَٓب تبحیـ ثگؾاؿػ رهٕگیـی ىٕػ.
 تٕاَبیی ىُبعتی آلبل اف یک يضؼٔػِ َٕؿيبل پیـٔی يیکُؼ ،ثُبثـایٍ اَتظبؿات اف آَٓب ثبیؼ ييبثّ
ثّ ػیگـاٌ ثبىؼ.
 ثـای يطًیٍ ىؼٌ اف ؿىؼ َبؿيم ىُبعتی آلبل ثب يؼهٕنیت كقیکی ٔ ٍضیَ ،یبف امت تب صؼ
ايکبٌ ييبثّ ثّ ػیگـاٌ ػؿ کبؿْب مٓى ثگیـَؼ ٔ عؼيبت تؼهیًی ٔیژِ ثّ آَٓب كـاْى ىٕػ تب مطش
يضؼٔػیت ْبیيبٌ ثّ صؼ اهم ثـمؼ.
اختالالت رفتاری:
ٔ یژگی ْبی اعتالالت ؿكتبؿی ػجبؿتُؼ اف:
َ بتٕاَی ػؿ یبػگیـی کّ تٕمٔ ػٕايم ٍضی ،صٕامی یب ْٕىی هبثم تّٕیش َجبىؼ.
 ؿكتبؿْب یب ػٕآق َبيتُبمت ػؿ ىـایٔ یبػگیـی َٕؿيبل.
 تًبیم ثـای تجبؿف اػـاُ كقیکی یب تـك ػؿ اؿتجبٓ ثب ييکم ىغَی یب ييکم ػؿ يکتت.
 ييکالت یبػگیـی اف مجت اعتالالت ؿكتبؿی ؿا يیتٕاٌ ثّ ػٔ کتگٕؿی کهی تونیى ثُؼی کـػ :تْبػ
يضیطی ٔ تيٕىبت كـػی.
 تْبػْبی يضیطی ثبػج ؿكتبؿ پـعبىگـاَّ ،اف ْى گنیغتّ ،كـٓ تضـکیت ٔ ػؼو مبفگبؿی
ارتًبػی يیيَٕؼ.
 ييکالت كـػی ىبيم اّطـاة ٔ گٕىّ گیـی يیجبىؼ.
 .3ػبػات:
تؼـیق:
 عادات یک سلسله از اعمال ،رفتار ،افکار ،پاسخ های هیجانی آموخته شددۀ اندد کده بده صدورت پاسدخ
های اتوماتیک در موقعیت های خاص در زمینه خاص در آمده اند.
 عادات با تکرار یک کار خاص در اؼلب اوقات و یا پاسخ دادن به عین روش بطور همیشه به
یک محرک خاص ،بوجود میآیند.
 عادات طوری یاد گرفته میشوند که به تدریج از طریق اجرای مکرر در حافظه کاری قرار
میگیرند.
 عادات خود به خودی بدون استدالل کامال" آگاهانه در همان لحظه انجام میشود.
 عادات توسط خصیصه های زمینه ای که مترافق با رفتار قبال" انجام شده اند ،به حرکت یا جنبش
در میآید (زمینه = یک موقعیت فیزیکی یا اجتماعی ،عالمات موقتی مزاج و خوی درونی)
حضور چنین ویژگی ها وضعیت را برای پاسخ اتوماتیک فعال میکند.
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يخبل:
 ىغٌ یک ينیـ ؿا اف عبَّ تب يکتت یب يضم کبؿ یب ينزؼ ْـ ؿٔف پیبػِ یب ثب يٕتـ يیـٔػ.
 تَٕؿات ٔ اكکبؿ ػٕػ کُُؼِ ػبػتی ٔ ػٕػ کُُؼِ ْبی اتٕيبتیک :يؼًٕالً آَٓب ػؿ پبمظ ثّ يٕهؼیتٓبی
عبً ػؿ كبيیم یب ثیـٌٔ اتلبم يی اكتُؼ (.ىُبمبیی چُیٍ اكکبؿ اتٕيبتیک ػؿ ييبٔؿِ ثّ عًَٕ ػؿ
ٍٕؿت ٔرٕػ اػـاُ اكنـػگی ثنیبؿ يٓى امت).
تمرین :در گروه های کوچک عاداتی را که در خود میشناسید ،بنویسید .بحث کنید که آیا این عادات
کمک کننده هستند یا نسبتا" مضر؟
لذرت ػادات:
 پبمظ ْبی ػبػتی يیتٕاَُؼ ينتوم اف عٕامتّ ْب ٔ يوبٍؼ ىغٌ ،ػیؼِ ىَٕؼ.
 اگـ هؼؿت ػبػات اكقایو پیؼا کُؼ ،يوبٍؼ ٔ عٕامتّ ْبی ىغٌ ،ػیگـ ًَیتٕاَُؼ پیو ثیُی کُُؼِ
ؿكتبؿ ٔی ثبىُؼ.
 هَؼ ٔ َیت یک كـػ تب ٔهتی کّ ػبػت ػؿ أ ىکم َگـكتّ ثبىؼ اػًبل ٔی ؿا ؿاًُْبیی يیکُؼ.
 يًکٍ امت مبنٓب ٕٓل ثکيؼ تب ػبػات ىکم ثگیـَؼ .ایٍ ثنتگی ثّ تکـاؿ ارـا ٔ هؼؿت تضـیک
آَٓب ػاؿػ.
 تاثیرفراگیرعادات در رفتار روزمره ،کلیدی برای درک میزان دشواری است که شخص برای تؽییر
رفتار خواهد داشت.
 نشانه هایی مانند زمان و مکان میتواند تکرار پاسخ های گذشته را برانگیزند و به این گونه عادات
انکشاؾ میکنند.
 ناکامی در تؽییر لزوما" نشانه ضعؾ اراده نمیباشد ولی در عوض میتواند نشانه قدرت حاالتی باشد
که پاسخ های گذشته را بر می انگیزد.
 عادات به اجرای چیزی که قبال" همیشه انجام میدادیم ادامه میدهند حتی اگر نیت ما انجام دادن کار
دیگری باشد.
 زمانی که افراد تحت فشار روانی میباشند ،تمایل به بروزعادات گذشته نشان میدهند.
تمرین :لطفا ً در گروه های کوچک فواید و نواقص عادات را بحث کنید .مثالهای از تالش برای تؽییر
عادات پیدا کنید.
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داًغ تزّها یا صذهَ رّاًی
.1تـٔيبتیقِ ىؼٌ یب ٍؼيّ ػیؼٌ یؼُی چّ؟
ترومای روانی تجربه ای است که در آن روان انسان شدیدا" صدمه می بیند .ترومای روانی وقتی اتفاق
میافتد که شخص یک حالت تهدید کنندۀ حیات را تجربه کند یا شاهد آن باشد و یا در موقعیتی قرار گیرد
که در آن خطر آسیب دیدن موجود بوده و این خطر آنقدر شدید باشد که قربانی وحشتزده شده و در حین
حادثه و یا اندکی بعد از آن احساس ناتوانی و درماندگی کند.
هخال ُای اس صْادث تزّهاتيک کَ هيتْاًذ تاػج فؼار (اطتزص) تزّهاتيک ػْد.
 )1آكبت ٓجیؼی
 فنقنّ
 مَٕبيی یب فنقنّ فیـ اهیبَٕك
 میم
ٕٓ كبٌ
 )2ييکالت ارتًبػی
 عيَٕت كبيیهی
 ىکُزّ
 )3عيَٕت رُنی
 تزبٔف
 مٕامتلبػِ رُنی
 )4صٕاػث
 صٕاػث تـاكیکی
 صًالت اَتضبؿی
 اَلزبؿ ثًت
 ػیؼٌ ارنبػ يـػِ
 رُگ (ثٕػٌ ػؿ رجّٓ)
 تٓؼیؼ ىؼٌ ثب امهضّ
 يـگ َبگٓبَی ٔ ػنغـاه
 رـٔصبت ىؼیؼ
 صًهّ صیٕاٌ ٔصيی ٔؿیـِ
 تبحیـات چُیٍ تزـثّ ای ثنتگی ػاؿػ ثّ:
 مدت زمان تجربه
 قابل پیش بینی نبودن
 کنترول نداشتن بر وضعیت
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ػکض الؼول ًظثت تَ تِذیذ:
 ػؿ يوبثهّ ثب یک عطـ مّ َٕع ٔاکُو َيبٌ يیؼْیى.کّ يغلق کهًبت اَگهینی آٌ 3-Fامت
 گریز )(Flight
 جنگ )(Fight
 منجمد شدن )(Freez

 ایُٓب ػکل انؼًم َٕؿيبل ؿٔاٌ ػؿ پبمظ ثّ ایٍ صٕاػث ؿیـَٕؿيبل امت.
 ػؿ َتیزّ صبػحّ ،ثؼْی تـییـات كیقیٕنٕژیک ػؿ ثؼٌ ػیؼِ يی ىٕػ يخال":
 اكـاف ثؼْی اف ْٕؿيَٕٓب يخم کٕؿتیقٔل ،اپیُلـیٍَٕ ،ؿاپیُلـیٍ.
 كؼبل ىؼٌ ػکل انؼًم عٕػکبؿ ػؿ ثـاثـ امتـك
 ث ّ عبٓـ تـییـاتی کّ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ ػًهکـػ َٕؿيبل ثؼٌ تضت تبحیـ هـاؿ يیگیـػ کّ ػؿ َتیزّ ػؿ
مینتى ْبی فیـ ثؼْی تـییـات ثٕرٕػ يیآیؼ:
 مینتى ههجی ٔػبیی :پـه ههت ،ىبک
 :CNS مـچـعی ٔكهذ
 مینتى ثٕنی :اصتجبك اػؿاؿ ،تکـؿ اػؿاؿ ،ثی اعتیبؿی اػؿاؿ
 رٓبف ًْْی :امٓبل ،هجْیت
 مینتى ػْهی :کًوٕتی ػْهی ،امتـعب ػْالت
 پٕمت :ؿَگ پـیؼگی
 اعراض  ،عالیم و عکس العمل های ذکر شده در باال میتواند با میزان آشنایی قبلی روانی و جسمی
شخص با این اعراض قبل از وقوع این حادثه مرتبط باشد.
 هشداری که توسط روان و جسم شخص درجریان حادثه آشکار میشود ،پاسخ هشدار دهنده نامیده
میشود.
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يخبل :يب يیؼاَیى کّ یک صیٕاٌ ٔصيی يخم گـگ عطـَبک امت .ثُبثـایٍ ْـ ٔهت کّ ثب ایٍ صیٕاٌ
يٕارّ ىؼیى ػكؼتب" ؿٔاٌ يب ثـای ْيؼاؿ ػاػٌ ٔ پیؼا کـػٌ ؿاْی ثـای ؿْبیی اف عطـ كؼبل يیيٕػ.
يخبلُْ :گبو ىت ػؿ ربیی هؼو يییقَیؼ ٔ َبگٓبٌ یک ٍؼای تـمُبک ؿا يیيُٕیؼ .ػكؼتب" صل يیکُیؼ كهذ
ىؼِ ایؼ ٔ هبػؿ ثّ صـکت کـػٌ َینتیؼ.
تمرین :لطفا ً به خاطر آورید آیا شما تاکنون چنین وضعیتی را تجربه کرده اید؟ و یا تاکنون کسانی را در
چنین وضعیتی مشاهده کرده اید؟ تجارب و مشاهدات خود را تشریح کنید.
ّاکٌغ رظوی در هغش:
 يوبػیـ فیبػ کٕؿتیقٔل ثـای ثغيی اف يـق کّ ْیپٕکبيپل َبيیؼِ يیيٕػ تغـیت کُُؼِ امت.
 اپیُلـیٍ ٔ َٕؿاپیُلـیٍ كؼبنیت ثغيی اف يـق ثّ َبو آيیگؼاال ؿا اكقایو يیؼُْؼ.
 ػؿ ىـایطی يبَُؼ كيبؿ (امتـك) تـٔيبتیک آيیگؼاال (ينٕٔل تظبْـات ْیزبَی) ىؼیؼا" كؼبل
يیيٕػ.
 ػؿصبنیکّ ػًهکـػ ْیپٕکبيپل (ينٕٔل ػاَو يؼُبیی ػؿ يٕؿػ ػَیبی آـاف) ثّ ٓـف ػزیجی کى
يیيٕػ.
 ایٍ ثّ عبٓـ ْٕؿيَٕٓبی امتـك امت.
 .2تیٕؿی صبكظّ ثّ ػُٕاٌ يؼنی ثـای تيـیش مُؼؿو كيبؿ (امتـك) ثؼؼ اف تـٔيب:
صافظَ اتْتيْگزافيک تضت ػزایظ ًْرهال:
 ًّْ يب رُجّ ْبی فیـ ؿا ػؿ صبكظّ اتٕثیٕگـاكیک عٕػ ؽعیـِ يیکُیى.
 صٕاػث ػًٕيی (یک ؿٔف آكتبثی ػؿ ػٔؿاٌ کٕػکی).
 ػٔؿِ ْبی اف فَؼگی يب (فيبَی کّ يب ثّ يکتت يیـكتیى).
 صٕاػث عبً ( أنیٍ ايتضبٌ يب ػؿ يکتت)
به صورت نورمال این اطالعات مخلوطی از حقایق و اطالعات هیجانی ،حواسی و فزیولوژیک هستند.
" میتوانم به خاطر بیاورم که یک روز سرد ماه فبروری بود .هنوز در خیابانها برؾ بود .بسیار
خوشحال بودم که درجه خوبی در صنؾ گرفته بودم و به همین خاطر تمام راه را تا خانه دویدم".
صافظَ اتْتيْگزافيک تضت صالت فؼار (اطتزص) تزّهاتيک
ٔ هتی کّ صبػحّ تـٔيبتیک اتلبم اكتبػ كؼبنیت تيؼیؼ ىؼِ آيیگؼاال ينٕٔنیت ػاؿػ کّ تًبو آالػبت
يؼـٔف ثّ خاطزات داؽ ،ػاليبت صٕامی-اػؿاکیْ-یزبَی ٔاهؼّ تـٔيبتیک ؿا ثب رقئیبت ٔ ثب
اؿتجبٓبت ثنیبؿ هٕی حجت کُؼ.
 ػؿًْبٌ نضظّ (ثّ عبٓـ کبْو ػًهکـػ ْیپٕکبيپل) خاطزات طزد (صوبیوی ػؿيٕؿػ َظى عبً ٔ
پیٕمتگی صبػحّ) ثّ عٕثی حجت ًَیيَٕؼ ٔ ؿاثطّ ثیٍ عبٓـات مـػ ٔ ػاؽ اف ثیٍ يیـٔػ.
چنین شخصی فقط معلومات منقطع (قطعه ،قطعه) در مورد حادثه تروماتیک دارد .احساساتی که با حادثه
مرتبط میباشند به طور بسیار قوی و شدید ثبت شده اند.
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 تٕتّ ْبی پـاکُؼِ عبٓـات ػؿ یک ػثکَ تزص ثّ ْى يتَم ْنتُؼ.
 ایٍ ثؼیٍ يؼُی امت کّ اگـ یک رق ایٍ ىجکّ کّ يضـک َبيیؼِ يیيٕػ كؼبل ىٕػ ًّْ ارقا ثب تًبو
ْیزبَبت ثّ عبٓـ اؿتجبٓبت هٕی ػؿ ثیٍ ارقا ،كؼبل يیيَٕؼ (ثّ ثغو صبكظّ يـارؼّ کُیؼ).
يخبل :فَی کّ ىْٕـه ػؿ رـیبٌ رُگ ػؿ ثبؿو کيتّ ىؼ ،رنؼ ىْٕـه ؿا ػؿ یک ؿٔف
تبثنتبَی ٔ آكتبثی ؿٔی ػهق ْبی مجق پیؼا يیکُؼ .أ ػیگـ ًَیغٕاْؼ ػٔثبؿِ ػهق مجق ثجیُؼ ٔ ػؿ
َتیزّ ػؿ تبثنتبٌ اف ؿكتٍ ثّ ثبؽ ارتُبة يیکُؼ.
 اگـ فٌ ثب ػهق ْبی مجق ػؿ یک ثبؽ ػؿ یک ؿٔف آكتبثی ؿٔثـٔ ىٕػ ثبؽ ثّ ػُٕاٌ یک يضـک
ػًم يیکُؼ ٔ اصنبك يیکُؼ کّ صبػحّ تـٔيبتیک ػٔثبؿِ اتلبم عٕاْؼ اكتبػ .ػیٍ تـكٔ ،صيت ٔ
ػؿيبَؼگی ؿا ػٔثبؿِ تزـثّ عٕاْؼ کـػ.
َ تیزتب" اىغبً تضـیک يیيَٕؼ ،عبٓـات ثبفتبة ىَٕؼِ (كهو ثک) ػٔثبؿِ فَؼِ يیيَٕؼ ٔ ثّ
ىیِٕ هبثم ػؿکی مؼی يیکُُؼ تب اف چُیٍ ّٔؼیت ٔ اصنبمبت ػؿَٔی ارتُبة ًَبیُؼ یب مؼی يیکُُؼ
ثّ ربْبی کّ صبػحّ ؿا ثّ عبٓـ آَٓب يیآٔؿػ َـَٔؼ.
ٔ .3یژگی ْبی یک تـٔيب:
ػْاهل خطز تزای رًذ تزدى اس یک صادحَ تزّهاتيک:
ّٔ ؼیت عـاة ارتًبػی ،اهتَبػی
ٍ ضت عـاة رنًی ٔ ؿٔاَی
 ىـایٔ ؿٔاَی عـاة
 عیهی رٕاٌ یب پیـ ثٕػٌ
 يـیْی يقيٍ ،ػؿػ يقيٍ ،اػتیبػ ،تزـثّ اف ػمت ػاػٌ ( ٓالم یب يـگ) ،تُٓبیی.
ػْاهل صوایتی:
 صًبیت ارتًبػی ،ػاىتٍ ىجکّ ارتًبػی عٕة
 مٕاػ ٔ تضَیالت
 امتـاتژی يزبػنٕی يخم ثـعٕؿػ ثب چُیٍ تزـثیبت ثّ یک ؿٔه ثبف ٔ ينتویى
 ػالهّ يُؼی ثّ رٓبٌ
ٍ ضت عٕة
 ػاىتٍ آگبْی ػؿ يٕؿػ عٕػ ٔ يُبثغ ٔ تٕاَبیی ْب
اػزاض تزّها:
 چیزی که مشاهده میکنیم این است که در درازمدت اشخاص از طریق تجربیات تروماتیک در طرز
ادراک ،تفکر ،در ارتباط با دیگران و در رابطه به محیط اطراؾ و خود ،تؽییر میکنند.
 اؼلب خود را بیگانه احساس میکنند و از لحاظ هیجانات احساس کرختی میکنند.
 )1ػٕاهت کٕتبِ يؼت تـٔيبی ؿٔاَی اػـاّی ْنتُؼ کّ ثالكبٍهّ ثؼؼ اف تزـثّ تـٔيبتیک ثٕرٕػ يیآیُؼ.
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ػکل انؼًم ْبی كقیکی :پـه ههت ،كيبؿ عٌٕ ثبال ،کيو ػْهی ،اكقایو تُلل ،نـفِ ،ييکالت
ًْْی
ػکل انؼًم ْبی ْیزبَی :تـمیؼٌ ،اصنبك ػؿيبَؼگی ٔ ؿى ،پـعبىگـی ،ىـو (ثّ عبٓـ اف ػمت
ػاػٌ کُتـٔل) مٕگٕاؿی ؿیـهبثم کُتـٔل
تلکـ :ييکم ػؿ تًـکق کـػٌ ،ػؼو تٕاَبیی ػؿ تلکـ کـػٌ ،آىلتگی یب عبنی ثٕػٌ مـ ،مـػؿگًی
(چی يیيؼ اگـ؟؟؟) ،ياليت کـػٌ عٕػ ،ييکم ػؿ رٓت یبثی
ؿكتبؿ تَٕیـی اف ّٔؼیت ْیزبَی امت :ثیوـاؿی ،ػَجی ثٕػٌ ،ثـاَگیغتگی ،ثؼٌٔ کؼاو پالٌ یب
ْؼف ػًهکـػٌ ،ؿكتبؿ ثٓت فػِ (اعؾ يٕاػ َيّ آٔؿ)
تزقی :ػیؼٌ اتلبهبت اف عبؿد يخال" اف پيت یک ػیٕاؿ ىیيّ ای ،اػتوبػ ثّ ایُکّ ایُٓب ٔاهؼیت َؼاؿػ
ينظ ىغَیت :كکـ يیکُؼ اصنبمبت عٕػه يتؼهن ثّ أ َینت يبَُؼ یک يبىیٍ عٕػکبؿ ػًهکـػٌ

ػْاهل اصالصی تزای تذاّی ػْالة کْتاٍ هذت:






کمک روانی و فیزیکی و منابع
بوجود آوردن یک خاطره تشریحی و مفصل از حادثه
قرار دادن آن در زمینه زندگی
درک کردن معنای ذهنی آن
پذیرش تؽییر روش زندگی

)2

اػـاُ يقيٍ يیتٕاَؼ يؼتی ثؼؼ اف صبػحّ تـٔيبتیک ثٕرٕػ آیؼ ٔ يیتٕاَؼ ثّ اػـاُ يغتم کُُؼِ ٔ
يضؼٔػ کُُؼِ تونیى ثُؼی ىٕػ.
عبٓـات كاله ثک :ظٕٓؿ َبگٓبَی عبٓـات ػؿػَبک تزـثّ تـٔيبتیک ثّ ٕٓؿی کّ ىغٌ عٕػ ؿا
ػؿ ًْبٌ ّٔؼیت تٓؼیؼ کُُؼِ ثب تًبو عٍَٕیبت يـتجٔ ثّ آٌ يخم تـك اف يـگٔ ،صيت ،كـاؿ ٔ
آيبػِ ىؼٌ ثـای رُگ اصنبك يیکُؼ.
مُؼؿٔو تضـیک يقیؼ :گٕه ثّ فَگ ثٕػٌ ،اصنبك ػٔايؼاؿ كـاؿ یب آيبػگی ثـای رُگ ،ػَجی
ثٕػٌ ،عٕاة ْبی ٔصيتُبک ٔ اػـاُ رنًی يبَُؼ ييکالت عٕاة ،كيبؿ عٌٕ ثبال ،پـه ههت ٔ
نـفِ.
مُؼؿو ارتُبثی :ارتُبة كؼبل اف اىغبً ٔ ربْبی کّ ثبػج یبػآٔؿی صٕاػث يیيَٕؼ ٔ ارتُبة
ؿیـكؼبل اف اصنبمبت ثّ عبٓـ تـك اف تزـثّ کـػٌ اصنبمبت ىؼیؼ ييبثّ ثّ آَچّ ٓی تزـثّ
تـٔيبتیک تزـثّ کـػِ ثٕػ.
تزقی یب گننتگی
اعتالالت ػٔايؼاؿ تًـکق
رنًی مبفی ،يـیْی رنًی ،ػؿػْبی يقيٍ
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یکی از ویژگی های این عالیم اینست که ؼیرقابل کنترول هستند .شخص آن را به گونه ای تجربه میکند
که گویی بخشی از خود او است که در مورد آن نمیداند .این عالیم خود به خود عمل میکنند و دوباره
باعث ایجاد ترس و وحشت میشود.
 PTSD )3يـهن:
اشخاصی که در یک وضعیت تروماتیک باقی میمانند (ترومای طوالنی مدت) یا تروما مکرر را تجربه
میکنند تمایل به مصاب شدن به نوع مؽلق  PTSDرا دارند که بیشتر از آنچه در باال شرح داده شد ،مختل
کننده است.
ٍٔ ق اػـاُ ػؿ يـیْبٌ تـٔيبی ٕٓالَی يؼت اؿهجب" يـهن ،پـاگُؼِ ٔ يوبٔو تـ اف  PTSDمبػِ
ْنتُؼ.
ًْ چُبٌ تـییـات ٍٔلی ىغَیت َیق ثٕرٕػ يیآیؼ کّ ىبيم تـییـ ىکم اؿتجبٓبت ٔ ْٕیت يیجبىؼ.
 ایٍ يـیْبٌ ًْچُیٍ ثّ ٍؼيبت يکـؿ آمیت پؾیـ ْنتُؼ چّ عٕػآفاؿی ٔ چّ ٍؼيّ اف ٓـف
اىغبً ػیگـ.
اػزاض هزیضاى هصاب تَ  PTSDهغلك:
 ایٍ يـیْبٌ تؼؼاػ فیبػ ٔ يغتهق ىکبیبت ؿا َيبٌ يیؼُْؼ.
 رنًی ،ىُبعتی ،ػبٓلی ،ؿكتبؿی ،اؿتجبٓی
 ایٍ ثیًبؿاٌ ًْچُیٍ ينتؼؼ يَبة ىؼٌ ثّ اكنـػگی ،اّطـاة يُتيـ ٔ كٕثیک ،پبؿإَیب ،مبیکٕف،
اػتیبػ ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ ٔ انکٕٓل ْنتُؼ.
 اػـاُ کهیؼی:
 )1رظوی طاسی
 ثّ َظـيیـمؼ کّ تـٔيبی يکـؿ اػـاُ كیقیٕنٕژیک  PTSDؿاػًٕيیت ثغيیؼِ ٔ توٕیت يیکُؼ.
 يـیْبٌ ًْیيّ كـٓ تضـکیت ،اّطـاة ٔ َبآؿايی ػاؿَؼ ٔ آؿايو ٔ ؿاصتی ؿا تزـثّ ًَیکُُؼ.
 )2تزشی
 يـیْبٌ یبػ يیگیـَؼ کّ ثّ ّٔؼیت ػیگـ عٕػآگبْی اَتوبل کُُؼ کّ ثّ آَٓب ایٍ كـٍت ؿا يیؼْؼ تب
ثتٕاَُؼ ػؿػ يـتجٔ ثب تـٔيب ؿا تضًم کُُؼ.
 ثب تزقی (ػینٕمیيٍ) یبػ يیگیـَؼ کّ یک ٔاهؼیت ؿیـهبثم تضًم ؿا تـییـ ػُْؼ.
 يـیْبٌ اف ایٍ يٓبؿت امتلبػِ يیکُُؼ کّ ّٔؼیت تٓؼیؼ کُُؼِ فَؼگی يبَُؼ گـمُگی ،مـيب ٔ ػؿػ
ؿا تضًم کُُؼ (يبَُؼ ثٕػٌ ػؿ فَؼاٌ یب يٕؿػ مٕامتلبػِ هـاؿ گـكتٍ).
 ٔ یب ایُکّ اف ایٍ يٓبؿت ثـای يوبثهّ ثب اػـاُ ػٔثبؿِ تزـثّ ىؼِ (يخال" ٔهتی اصنبك يیکُُؼ کّ
صبػحّ ػٔثبؿِ ػؿ صبل اتلبم اكتبػٌ امت) امتلبػِ يیکُُؼ.
 صتی هبػؿ اَؼ ثغو ْبی اف ىغَیت عٕػ ؿا اف عٕػ رؼا کُُؼ.
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 ػؿ ٔهت تزقی آَٓب َبؿمبیی ػؿ ػؿک فيبٌ ،صبكظّ ٔ تًـکق اف عٕػ َيبٌ يیؼُْؼ.
 ػؿ ٔهت تزقی آَٓب آَزب َینتُؼ ٔ ْیچ صبكظّ اتٕثیٕگـاكیک اف کبؿْبی کّ يًکٍ امت ػؿ فيبٌ
تزقی اَزبو ػاػِ ثبىُؼ َؼاؿَؼ.
 يـیْبٌ ًْیيّ كکـ يیکُُؼ کّ عبؿد اف ثؼٌ عٕػ ْنتُؼ ٔ ػؿ صبنت ثٓت فػگی ثّ مـ يیجـَؼ.
 آَٓب عٕػ ؿا ٕٓؿی اصنبك يیکُُؼ کّ گٕیی اف عٕػ رؼا ىؼِ اَؼ.
 )3تغييزات ػاطفی
 ایٍ يـیْبٌ اؿهت اف اكنـػگی ؿَذ يیجـَؼ.
 يـیْبٌ ثّ یک ؿٔه فَؼگی ثنیبؿ مبفيبٌ یبكتّ َیبف ػاؿَؼ.
 PTSD هغلك در ُْیت تغييزاتی ایزاد هيکٌذ:
 تًبو مبعتبؿْبی عٕػی ،تَٕیـ رنًی ،تَٕیـ اف ػیگـاٌ ،اؿفىٓب ٔ آؿيبَٓب يغتم ىؼِ ٔ ثّ
ٕٓؿ مینتًبتیک ىکنتّ ىؼِ اَؼ.
 درحالیکه قربانی ترومای واحد حاد ممکن است بگوید که بعد از حادثه "او خودش نیست"،
قربانی ترومای مزمن ممکن است این حس را از دست داده باشد که او از خود شخصیت دارد.
 يؼًٕالً اصنبك گُبِ ٔ فیبٌ يیکُُؼ ٔ صل عٕػی پبؿچّ پبؿچّ ىؼِ امت ،ثّ ٕٓؿیکّ ػیگـ هبػؿ
َینت اصنبمبت يغتهق عٕػ ؿا يبَُؼ هٓـ ٔ َلـت ،یکپبؿچّ ٔ يُنزى کُؼ ٔ ػؿ ٔاهغ ًَیؼاَؼ کّ چّ
کنی ثبىؼ.
 يٓبؿت تزقی يیتٕاَؼ ثّ ّٔؼیتی تجؼیم ىٕػ کّ ًْیيّ ػؿ صبنت تزقی ثبىُؼ ،ثؼیٍ يؼُی امت کّ
ػؿ ػیٍ فيبٌ عٕػ ؿا ػؿ ّٔؼیت ْبی يغتهق ایگٕ تزـثّ يیکُُؼ.
 اغلة صذهَ رطاًذى تَ خْد اتفاق هيافتذ:
 ايب ْؼف عٕػکيی َینت.
 ایٍ ثیيتـیک ىکم ارجبؿی ( )compulsiveاف ٍؼيّ فػٌ ثّ عٕػ امت کّ ىؼیؼا" ثب تبؿیغچّ
تـٔيبی يکـؿ ٔ ٕٓالَی يـتجٔ امت.
ًْ چُیٍ يیتٕاَؼ ثّ ػُٕاٌ تاله َبايیؼاَّ ثـای اصنبك عٕػ ،ثّ صنبة آیؼ.
تزّها ّ خؼًْت فاهيلی:
ٓی مّ ػّْ رُگ يیقاٌ عيَٕت كبيیهی اف نضبظ کًیت ٔ ْى کیلیت اكقایو یبكتّ امت .ثـ امبك تزـثّ يب
اكقایو يیقاٌ عيَٕت كبيیهی يیتٕاَؼ َتیزّ  PTSDثبىؼ.
 یکی از ویژگی های  PTSDاین است که اعراض ؼیرقابل کنترول اند و شخص آنها را طوری
تجربه میکند که گویی جزیی از خودش میباشد در حالیکه واقعا" نمیداند که به صورت خود به خودی
عمل میکند.
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يخبل :يـػی کّ آلبل عٕػ ؿا نت ٔ کٕة يیکُؼ ٔ مپل پيیًبَی ػاؿػ ٔ ًَیؼاَؼ چـا ایٍ گَّٕ ثّ
ؿٔه ؿیـهبثم کُتـٔل ؿكتبؿ کـػِ امت ،چُیٍ گقاؿه يیؼْؼ:
 " ػؿ رـیبٌ ؿٔف ثیيتـ ٔ ثیيتـ ػَجی يیيٕو ٔ ػؿیک َوطّ عبً کُتـٔل عٕػ ؿا اف ػمت
يیؼْى ٔ ٔهتی چیقی ؿٔی فيیٍ يیبكتؼ یب کنی ثهُؼ كـیبػ يیقَؼ کُتـٔل عٕػ ؿا اف ػمت ػاػِ ٔ
ىـٔع ثّ نت ٔکٕة كـفَؼاَى يیکُى".
 اف ٓـین ييبٔؿِ يـػ عٕاْؼ كًٓیؼ کّ چگَّٕ ػَجبَیت ثب تزـثیبت تـٔيبتیک گؾىتّ يـتجٔ
امت .یبػ يیگیـػ چگَّٕ اػـاُ ثـاَگیغتگّ ىؼٌ عٕػ ؿا ىُبمبیی کُؼ ٔ ثّ ًْـاِ ييبٔؿ ؿاِ
يُبمجی ؿا ثـای کُتـٔل آٌ پیؼا کُؼ.
 ثب تؼأی  PTSDاػـاُ ثّ اَؼافِ ای کبْو عٕاْؼ یبكت کّ ػیگـ چُیٍ تبحیـ يُلی ؿٔی فَؼگی
َغٕاْؼ ػاىت.
یکی دیگر از ویژگی های این اعراض این است که شخص احساس میکند وضعیت تهدید کننده هنوز هم
موجود است.
 تزـثّ ػؿ صبكظّ ثیبَی ٔ ثیٕگـاكی ىغٌ يؼؿى َيؼِ امت.
 یک عبٓـِ يُظى ٔ یکپبؿچّ اف تزـثّ ٔرٕػ َؼاؿػ ٔ عبٓـات ثّ ثغو ْبی يغتهق تونیى ىؼِ اَؼ.
 ثّ ایٍ ػنیم کّ ىغٌ ًْیيّ كکـ يیکُؼ کّ ُْٕف يٕؿػ تٓؼیؼ هـاؿ ػاؿػ.
 تًبو مینتى مبفگبؿی ثب كيبؿ(امتـك) ،ػؿ ػؼو تٕافٌ ثّ مـ يیجـػ.
 ثّ ٓـیوی ثبیؼ ایُگَّٕ ػکل انؼًم ْب ؿا ػؿ ثـاثـ چُیٍ تزـثیبت ٔصيتُبک ثّ ٍٕؿت ػکل انؼًم
ْبی َٕؿيبل ػؿ ثـاثـ صبالت كٕم انؼبػِ ؿیـَٕؿيبل ثجیُیى.
 ايب تبحیـ ایٍ صٕاػث ،تؼبيالت ٔ اؿتجبٓبت كبيیهی ؿا يغتم يیکُؼ ٔ ثّ يًٓتـیٍ يُجغ اكـبَٓب آمیت
يیـمبَؼ.
تزّها ّ گْػَ گيزی اس ارتواع (اًشّای ارتواػی):
 ایٍ اػـاُ يکـؿا" ثبػج يیيٕػ اىغبً ػؿ كبيیم ٔ اف ربيؼّ يُقٔی ىَٕؼ.
 ػچبؿ اَقٔای ارتًبػی گـػیؼِ اف يًٓتـیٍ يُجغ عٕػ (عبَٕاػِ) رؼا يیيَٕؼ.
 یک َکتّ ػیگـ هبثم ييبْؼِ ایٍ امت کّ ْـگبِ کنی اصنبك کُؼ کّ ػؿ کُتـٔل فَؼگی ػؿَٔی عٕػ
َبتٕاٌ امت ثّ یک ؿٔه يؼبّٕٔی مؼی يیکُؼ تب فَؼگی ثیـَٔی عٕػ ؿا کُتـٔل کُؼ .ایٍ اؿهت ثّ
فَبٌ ٔ آلبل ػؿ عبَٕاػِ ٍؼيّ يیـمبَؼ.
تزّها ّ اػتياد:
 ثّ يُظٕؿ کبْو اصنبك ثیوـاؿی ٔ تُو ػؿَٔی ،ثؼْی يـػو ىـٔع ثّ امتلبػِ اف انکٕٓل ٔ يٕاػ
َيّ آٔؿ يیکُُؼ.
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هٌاسػات خاًْادٍ گی
 .1عبَٕاػِ چینت؟
خاًْادٍ:
 فَؼگی کـػٌ ييتـک پؼؿ ،يبػؿ ٔ كـفَؼاٌ ؿا ثب ْى عبَٕاػِ يیگٕیُؼ.
 عبَٕاػِ اف افػٔاد ػٔ َلـ ثب ْى آؿبف يیيٕػ.
 عبَٕاػِ يیتٕاَؼ ثـ امبك اؿتجبٓ كبيیهی یب اؿتجبٓ ارتًبػی ثُب ىٕػ.
 گبْی أهبت ينبیم يبنی يیتٕاَؼ امبك عبَٕاػِ ؿا ثُیبٌ گؾاؿی کُؼ.
 یؼُی ػعتـاٌ ػؿ ثؼل پٕل ثّ کنی ػاػِ يیيَٕؼ .گبْی هؼؿت (فٔؿ) َوو يٓى ؿا ثبفی يیکُؼ.
طيظتن خاًْادٍ:
 مینتى عبَٕاػِ مبعتبؿ یک كبيیم امت کّ َيبٌ يیؼْؼ کّ عبَٕاػِ چگَّٕ مبعتّ ىؼِ امت.
 مینتى عبَٕاػِ اَلـاػی (ٔاصؼ) ػؿ اكـبَنتبٌ کًتـ ؿایذ امت.
 مینتى عبَٕاػِ رًؼی ػؿ اكـبَنتبٌ ؿایذ امت .عبَٕاػِ رًؼی یؼُی اكـاػ فیبػی یب چُؼیٍ عبَٕاػِ
کٕچک ػؿ یک عبَّ یب یک يزًٕػّ ثب ْى فَؼگی يیکُُؼ.
هٌاسػات فاهيلی:
 ػؿيُبفػّ كبيیهی ٓـكٓب یب اىغبً ػؿگیـ َظـات يتْبػ ػاىتًّْ ،ؼیگـ ؿا ػؿک َتٕاَنتّ ٔ اػتًبػ ٔ
ػؿک َنجت ثّ ْى ؿا اف ػمت ػاػِ اَؼ .ػؿ ربيؼّ اكـبَی ػٕايم فیبػی يًکٍ امت ثبػج چُیٍ
يُبفػبت ىٕػ.
منازعات فامیلی یکی از مشکالت اساسی جامعه افؽانی است.
.2
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إَاع يُبفػبت:
هؼکالت هالی:
كوـ
ثی پٕنی
ثیکبؿی
هؼکالت ارتواػی:
َؼاىتٍ مـپُبِ
ييکالت ايُیتی
ػعبنت ْبی كبيیهی
ػؼو تنبٔی صوٕم فٌ ٔ يـػ
تـییـ َوو فَبٌ ٔ يـػاٌ
يٓبرـت
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فَؼگی کـػٌ تؼؼاػ فیبػی كبيیم ػؿ یک رب
تبحیـ ؿمبَّ ْبی رًؼی يخم ؿاػیٕ تهٕیقیٌٕ ثـ ربيؼّ
رُگ
َؼاىتٍ َظـات ييبثّ ػؿ ثیٍ اػْبی كبيیم ٔ تلبٔت ػؿ ؿىؼ ؽُْی ٔ ؿٔاَی اػْبی كبيیم
ػْاهل طثيؼی:
میم ٔ ٕٓكبٌ
مـيب یب گـيبی ىؼیؼ
هضطی یب عيک مبنی
ػْاهل رّاًؼٌاختی:
ييکالت ؿٔاَی کّ ػؿ يُبؿػبت كبيیهی َوو يٓى ؿا ثبفی يیکُُؼ ػجبؿتُؼ اف:
 اكنـػگی ،اّطـاةٔ ،مٕاك ٔ PTSD ،مکیقٔكـیُیب.
اػـاُ تـٔيبتیک ػؿافيؼت (ارتُبة كؼبل ٔ ؿیـكؼبل ،ثـاَگیغتگی ثیو اف صؼ ،كيبؿ عبٓـات ٔ
كاله ثک ْب) يیتٕاَؼ كـػ ؿا ػؿ ربيؼّ ٔ عبَٕاػِ يُقٔی ثنبفػ.
 اگـ يـیِ َوو يٓى ػؿ عبَٕاػِ ػاىتّ ثبىؼ يخال" پؼؿ یب پنـ ثقؿگ عبَٕاػِ ثبىؼّٔ ،ؼیت صتی
ػىٕاؿتـ َیق ىؼِ يیتٕاَؼ.
 ثـ امبك يیکبَیقو يؼبّّٔ كـػ يـیِ تًبو تٕرّ ؿا ثّ عبَٕاػِ ثّ ػُٕاٌ تُٓب يکبٌ هبثم کُتـٔل
يتًـکق يینبفػ .ایٍ ثـ ًّْ اػْبی كبيیم تبحیـ يیگؾاؿػ ٔ اؿهت يُبفػبت ٔ عيَٕت ؿا ػؿ كبيیم
ایزبػ يیکُؼ.
ػْاهل فزٌُگی:
اف ػمت ػاػٌ ْٕیت كـُْگی ٔ ارتًبػی.
ْزٕو كـُْگ عبؿری.
مٍُ ٔػُؼُبت يُلی یکی افكبکتٕؿْبی امبمی ػؿثنیبؿی افيُبفػبت كبيیهی امت .چُیٍ يّٕٕػبت
ثـ ثنیبؿی اف رُجّ ْبی فَؼگی ارتًبػی اىغبً تبحیـ يیگؾاؿػ.
 (aافػٔاد ارجبؿی:
 تجبػنّ یک فٌ ثّ عبٓـ کبؿ عطبیی کّ یکی اف ثنتگبٌ اَزبو ػاػِ امت.
َ بيقػ کـػٌ یک فٌ ػؿ ػٔؿاٌ ٓلٕنیت یب هجم اف تٕنؼ.
 افػٔاد ػؿ ػٔؿاٌ ٓلٕنیت.
 افػٔاد فٌ ثیِٕ ثب یکی اف ثنتگبٌ ىْٕـه (ثـاػؿ ىْٕـه) ٔ َؼاػٌ ایٍ صن ثّ ٔی تب عبؿد اف
عبَٕاػِ ثب کل ػیگـی افػٔاد کُؼ.
 افػٔاد ثّ فٔؿ پٕل.
 افػٔاد ثـ امبك عٕامت ٔانؼیٍ یب ثنتگبٌ کّ ػؿ آٌ ػعتـ یب پنـ اٍال" ْیچگَّٕ ىُبعتی اف ْى
َؼاؿَؼ یب تًبیهی ثـای افػٔاد ثب ْى َؼاؿَؼ.
 (bثؼْی َکبت مُتی يخال" ؿهبثتٓبی ثیٕٓػِ (میبنی).
 تضًیم يغبؿد گقاف ػؿ يـامى ػـٔمی.
 توهیؼ اف ػیگـاٌ ٔ عٕػ ؿا ثـتـ َيبٌ ػاػٌ.
 ؿهبثت ْبی كبيیهی.
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 (cيضؼٔػ کـػٌ آفاػی ْبی كـػی ٔ ارتًبػی فٌ ثـ امبك ػُؼُبت ٔ ؿمٕو ربيؼّ.
َ گٓؼاىتٍ فٌ ػؿ عبَّ (فٌ َجبیؼ ثؼٌٔ اربفِ عبَّ ؿا تـک کُؼ).
 ثیـٌٔ ؿكتٍ فٌ اف عبَّ ثـای ایلبی ٔظیلّ ثضیج ػَُـ ىـو آٔؿ ثـای يـػاٌ ،ثبػج يُبفػبت
كبيیهی ىٕػ.
تابو و شرم عالوه بر موضوعات فرهنگی که در باال ذکر شد نقش مهمی را در منازعات فامیلی بازی
میکنند.
 هرگونه بحث در مورد تابوها در داخل خانواده اؼلب منجر به خشونت و منازعه فامیلی میشود .همه
ما مثال های زیادی در مورد شرم و تابو میدانیم که آبرو و عزت خانواده را آسیب زده اند و اکثرا"
به خشونت ختم میشود.
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تؼضی اس دیگز ػْاهل هٌاسػات فاهيلی:
يؼهٕنیت ٔ يؼیٕثیت
يٓبرـت
يـیْی يقيٍ ٔ َبتٕاٌ کُُؼِ ػؿ عبَٕاػِ.
پيت مـ ػیگـاٌ ٍضجت کـػٌ
اػتیبػ ػؿ كبيیم.

ٔ .3یژگی ْبی يُبفػبت كبيیهی:
ػکض الؼول ُای اػخاؽ در هٌاسػات فاهيلی:
 ػکل انؼًم ْبی کاليی
 ػکل انؼًم ْبی ْیزبَی
 ػکل انؼًم ْبی ؿكتبؿی
 يؼًٕالً اىغبً ػؿگیـ ػؿيُبفػبت ػکل انؼًم ْبی فیـ ؿا ػؿ يوبثم ْى َيبٌ يیؼُْؼ:
 رگـعَٕی.
 ييبرـِ نلظی
 پـعبىگـی
 ثب ْى صـف ًَیقَُؼ یب ػؿ کبؿْبی ييتـک ثب ٓـف ػؿگیـ ىـکت َیًکُُؼ.
 ػکل انؼًم ْبی يؼبّٕٔی (فٌ ثب ىْٕـه اعتالف ػاؿػ ،كـفَؼاَو ؿا نت ٔ کٕة يیکُؼ ٔ ثّ
آَٓب ػىُبو يیؼْؼ).
 تـک کـػٌ عبَّ ( رؼا کـػٌ يضم عٕاة یب رؼا کـػٌ اتبم).
 ثی تلبٔتی ٔ ػؼو تٕرّ ثّ كـفَؼاٌ ٔ یب ػیگـ کبؿْب.
 ثی تلبٔتی ػؿ يوبثم گلتّ ْبی اػْبی كبيیم ٔ عٕػ ؿا ثؼٌٔ ينٕٔنیت اصنبك کـػٌ.
فزآیٌذ ( هزاصل) هٌاسػات فاهيلی:
 )1يؼًٕال" ثب ػؼو ػؿک يتوبثم ،تلبٔت َظـات یب ثی اػتًبػی ٓـكیٍ آؿبف يیيٕػ.
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مپل ایزبػ اصنبك ثؼ ػؿ ْـ ػٔ ٓـف
ثضج ٔ رؼل ثیًؼُی ثب ٍؼای ثهُؼ
ييبرـِ نلظی
ٓ ؼُّ فػٌ ٔ فعى فثبٌ ،تْٕیٍ کـػٌ ٔ امتلبػِ اف کهًبت ثؼ
امتلبػِ ػًهی اف عيَٕت كقیکی
ىکنت عٕؿػٌ یب اف پب ػؿ آيؼٌ یکی اف ٓـكیٍ
 فعًی ىؼٌ ،ثّ ىبک ؿكتٍ ،اف ػمت ػاػٌ يوبٔيت یب صتی يـگ یکی اف ٓـكیٍ

 هر گاه از مشاوره و منابع فامیلی استفاده کنیم منازعات فامیلی ندرتا" به مرحله آخر میرسند.
 منازعات در یکی از مراحل اولیه متوقؾ میشود یا امکان دارد برای سالها دریک مرحله باقی بماند.

 .4ػٕاهت يُبفػبت كبيیهی:
منازعه فامیلی در سطوح مختلؾ بر اشخاص تاثیر میگذارد .اعضای خانواده عالیم روانی را در جریان
منازعات یا بعد از آن نشان میدهند ،شبکه اجتماعی خانواده آسیب میبیند ،اعضای خانواده دیگر احساس
امنیت نمیکنند .همچنین بعضی مشکالت جسمی را در بعضی از اعضای فامیل میتوانیم مشاهده کنیم.
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ػٕاهت ؿٔاَيُبعتی:
اكنـػگی ٔ اّطـاة
مـفَو کـػٌ عٕػ ٔ اصنبك گُبِ
اصنبك صوبؿت ٔ ثی اؿفىی
ثٕرٕػ آيؼٌ ييکالت ؿٔاَی صتی  PTSDثغًَٕ ػؿ آلبل
تًبیم ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ (عٍَٕب ً ػؿ آلبل)
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ييکالت صبكظّ يخم كـايٕىی ،ييکم ػؿ رٓت یبثی
ييکم ػؿ یبػگیـی
ثٕرٕػ آيؼٌ كيبؿْبی ؿٔاَی
آلبل عٕػ ؿا تُٓب صل يیکُُؼ.
آلبل ػَجی ،نزٕد ٔ ثی پـٔا ثبؿ يیآیُؼ.
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ػٕاهت ارتًبػی:
اف ثیٍ ؿكتٍ اَنزبو عبَٕاػِ ٔ يوـؿات صبکى ثـ آٌ
اف ثیٍ ؿكتٍ يضیٔ ايٍ عبَٕاػگی
تْؼیق اهتَبػ عبَٕاػِ
گبْی يُبفػبت كبيیهی ثبػج رؼایی فٌ ٔىْٕـ يیيٕػ کّ تبحیـ ينتویى ثـ ىغَیت ٔ اهتؼاؿ ىغٌ
ػؿ ربيؼّ ػاؿػ.
يُبفػبت كبيیهی ثبػج ثؼْی كيبؿْبی ؿٔاَی يیيٕػ کّ تبحیـ ينتویى ثـ ؿٔاثٔ ارتًبػی ٔ ينٕٔنیت
ْبی ارتًبػی ىغٌ ػاؿػ.
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ػٕاهت رنًی:
يـیْی رنًی ٔ ؿٔاَی يقيٍ ٔ ىؼیؼ يیيَٕؼ
ٍؼيبت رنًی
ٔالػت هجم اف ٔهت
مؤ
يـگ
الؿـی ٔ ّؼیق ىؼٌ



تمرین :یک منازعه فامیلی را که شنیده اید یا از آن خبر دارید انتخاب کنید و این منازعه فامیلی را از
نظر دالیل ،فرایند و عواقب آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
در مورد اقدامات احتمالی در مراحل مختلؾ یک منازعه فکر کنید.
 .5إَاع عيَٕت:
خؼًْت:
 عيَٕت امتلبػِ ػًؼی اف تٓؼیؼ ٔ َیـٔی كقیکی ػؿ يوبثم عٕػ ،ىغٌ ػیگـ یب ربيؼّ امت کّ ثبػج
ایزبػ ٍؼيبت رنًی ،يـگٍ ،ؼيبت ؿٔاَی ،ػوت يبَؼگی ٔ يضـٔيیت ؿٔاَی ٔ ؿىؼی يیيٕػ.
 تًبو إَاع عيَٕت ؿا (كقیکی ،ؿٔاَی ٔ رنًی) کّ ػؿ ثیٍ کنبَی کّ ثب ْى فَؼگی يیکُُؼ ٔ
ينٕٔنیت ْبی ييبثٓی ػؿ يضیٔ عبَٕاػِ ػاؿَؼ ،اتلبم يیبكتؼ خؼًْت فاهيلی يیگٕیُؼ.
 ثـای يخبل :عيَٕت ثیٍ ىْٕـ ٔ ًْنـ ،عٕاْـ ٔ ثـاػؿ ٔ پؼؿ ٔ يبػؿ.
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خؼًْت فشیکی
ػؿ ایٍ َٕع عيَٕت ،ىغٌ يَؼٔو ٍؼيبت كقیکی ػؿ ثؼٌ عٕاْؼ ػاىت.
 ایٍ َٕع عيَٕت ثنیبؿ عطـَبک امت.
يخبل :إَاع ىکُزّ رنًی ٔ كیقیکی يخم فػٌ ،مٕفاَؼٌ ،علّ کـػٌ ٔ کيتٍ
خؼًْت رّاًی
ىبيم ٍؼيبت ؿٔاَی ػؿ كـػ ٍؼيّ ػیؼِ امت.
ثـای يخبل
 تْٕیٍ کـػٌ
 تضویـ کـػٌ
 کُتـٔل اػًبل كـػ ٍؼيّ ػیؼِ يخم امتلبػِ اف فثبٌ تضویـ کُُؼِ
ٍ ضجت َکـػٌ
َ بػیؼِ گـكتٍ صوٕم ٔ ػالین
 کُتـٔل ثیو اف صؼ
خؼًْت رٌظی
يزجٕؿ کـػٌ ىغٌ ثّ ٕٓؿ كقیکی ثـای ثـهـاؿی ؿاثطّ رُنی ثؼٌٔ ؿّبیت ٔی

اُويت همصذ خؼًْت کٌٌذٍ (پزخاػگز):
 ثبیؼ ثیٍ ؿكتبؿی کّ كؤ ثیبٌ کـػٌ ػؿيبَؼگی ٔ ػؿػْبی ػؿَٔی کُتـٔل َبىؼِ کّ كؤ تَبػكب" يًکٍ
امت کنی ؿا آفؿػِ کُؼ ٔ ؿكتبؿی کّ ْؼف آٌ ينتویًب" آمیت ؿمبَؼٌ ثّ ىغٌ ػیگـ امت ،تلبٔت
هبیم ىٕیى.
 اَتوبل ثّ عيَٕت ًْیيّ ٔاّش َینت .يًکٍ امت تًبك چيًی یب رُگ نلظی هجم اف ػًم
پـعبىگـاَّ یک ػاليت ثبىؼ.
 ثؼْی ْیزبَبت هجم اف پـعبىگـی ٔرٕػ ػاؿَؼ يخم ثؼعهوی ،ثـاَگیغتگی ،كيبؿَ ،بايیؼی ٔ ػؿيبَؼگی
کبيم.
تمرین  :در گروپ های سه نفری تفاوت ها و ارتباط بین احساسات و هیجانات درونی را که پیش از
پرخاشگری بروز میکنند و خود پرخاشگری را تجزیه و تحلیل کنید ،در ابتدا تجربه خود را بیان کنید و
سپس چند مثال از بین مراجعه کننده گان خود پیدا کنید .لطفا" آنها را یادداشت نمایید.
پيغ ػزط ُای خؼًْت فاهيلی:
 پؾیـه كـُْگی
 ػٕايم كـػی يخم يیم ٔ يقاد ىغٌ ،تضَیالت ،عهن ٔعٕ
ّٔ ؼیت ارتًبػی (كوـ ٔثیکبؿی)
 ؿٔاثٔ ثیٍ كـػی ثیٍ عيَٕت کُُؼِ ٔ هـثبَی
 تزـثّ ىغَی اف هـثبَی ثٕػٌ
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 كـآیُؼ ػؿَٔی عيَٕت کُُؼِ تٕمٔ ػؿک ٔی اف فَؼگی ،اكکبؿ ،اصنبمبت ٔ اَگیقِ ْبیو ييغٌ
يیيٕػ.
تمرین :لطفا" از دیدگاه جامعه افؽانی در مورد موارد باال چند مثال و تشریحات ارایه کنید .لطفا ً در
مورد آن در گروه های کوچک بحث کنید و یادداشت نمایید.
براساس تجربه و بصیرت خود چند راه حل احتمالی برای متوقؾ کردن رفتار خشونت آمیز در فامیل
پیدا کنید ،ابتدا آن را در گروه های کوچک و سپس در گروه بزرگ بحث کنید و آن را یادداشت نمایید.
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ػهم عيَٕت:
ييکالت اهتَبػی
صنبػت ٔ عيى
آلبل عيَٕت ؿا اف ٔانؼیٍ یبػ يیگیـَؼ.
تًبیم ثّ ػاىتٍ هؼؿت
ؿهبثت ثی كبیؼِ
يـیْی ؿٔاَی يخم اكنـػگیٔ PTSD ،ؿیـِ
امتلبػِ اف انکٕٓل ٔ يٕاػ َيّ آٔؿ
پؾیـه عيَٕت ثّ ػُٕاٌ ؿاْی ثـای صم ييکم
كـُْگ ٔ مُت ْبی يُلی ٔؿهٔ

خؼًْت تزاطاص رٌظيت ّ خؼًْت ػليَ سًاى:
 ػؿ يیبٌ تًبو تغطی ْبی صوٕم ثيـی ،ىبیؼ عيَٕت ثـ امبك رُنیت ىبیؼتـیٍ ثٕػِ ٔ اف َظـ
ارتًبػی ثیيتـ تضًم ىؼِ ثبىؼ .ایٍ اٍطالس امتلبػِ ىؼِ تب َيبٌ ػْؼ کّ ْـ ػٔ رُل يـػ ٔ فٌ اف
اىکبل عبً عيَٕت ؿَذ يیجـَؼ.
 ػؿ صبنیکّ يـػاٌ ٔ پنـْب َیقتضت عيَٕت ٔ عيَٕت كبيیهی هـاؿ يیگیـَؼ ايب ىیِٕ تبحیـ عيَٕت
ثبالی فَبٌ ثّ ٕٓؿ َبيتُبمجی ثیيتـ امت.
 ثّ عبٓـ ایُکّ اکخـیت فیبػی اف هـثبَیبٌ عيَٕت فَبٌ ْنتُؼ ثغو فیـ ػؿ يٕؿػ فَبَی امت کّ
تٕمٔ اػْبی كبيیم ،اکخـا" ىْٕـاٌ ىبٌ يٕؿػ عيَٕت هـاؿ يیگیـَؼ .گـچّ يٕهؼیتٓبی فیبػی َیق
ٔرٕػ ػاؿػ کّ فَبٌ تٕمٔ پؼؿاٌ ،ثـاػؿاٌ ٔ ثّ ػُٕاٌ ثیِٕ ْب تٕمٔ ثـاػؿ ىْٕـ يٕؿػ عيَٕت هـاؿ
يیگیـَؼ .ػؿ ثؼْی يٕاؿػ فَبٌ اف مٕی يبػؿ ىْٕـ َیق يٕؿػ عيَٕت هـاؿ گـكتّ اَؼ.
 ؿٔه ،إَاع ٔ اهنبو عيَٕت ػهیّ فَبٌ ( )VAWثب تٕرّ ثّ فيیُّ ْبی يضهی يتلبٔت امت .عيَٕت
ػهیّ فَبٌ یک ييکم رٓبَی امت .اػًبل مُتی ٔ كـُْگی ػؿ ْـ کيٕؿ ثب تٕرّ ثّ ىـایٔ ٔ ينبیم
عبً آٌ کيٕؿ يتلبٔت ْنتُؼ .ثـای يخبل ػؿ ُْؼ رٓقیّ ٔ يـگ ثّ عبٓـ رٓقیّ یک ينئهّ ثقؿگ
امت ٔ ػؿ اكـبَنتبٌ افػٔاد ارجبؿی ٔ افػٔاد ػؿ ٓلٕنیت.
 عيَٕت ػهیّ فَبٌ َّ تُٓب یک ييکم ارتًبػی امت ثهکّ یک ػًم رُبیی َیق يیجبىؼ .يـگ ثّ عبٓـ
رٓقیّ ،افػٔاد ػؿ ٓلٕنیت ،هتم فٌ ،مٕامتلبػِ ٔ ثٓـِ ثـػاؿی رُنی ،ييکم ارتًبػی یب ينئهّ
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عٍَٕی ٔ كبيیهی َینتُؼ ٔ ًّْ ایُٓب رـو يضنٕة يیيَٕؼ ٔ يزـو ثبیؼ ثّ عبٓـ آَٓب يبَُؼ مبیـ
رـایى يزبفات ىٕػ.
 فَبَی کّ اف نضبظ ْیزبَی ٔ كقیکی يٕؿػ اْبَت هـاؿ گـكتّ اَؼ امتلبػِ کُُؼگبٌ يکـؿ ٔ ٕٓالَی يؼت
عؼيبت ٍضی اَؼ ٔ اف ٓیق ٔمیؼی اف يـیْی ْبی ؿٔاَی ؿَذ عٕاُْؼ ثـػ .ایٍ ٓیق اف
مـػؿػیٓبی يقيٍ تب ؿكتبؿعٕػآفاؿی ٔ عٕػکيی ؿا ػؿ ثـ يیگیـػ.
 تبحیـ عيَٕت يًکٍ امت ثّ َنم ْبی ثؼؼی َیق گنتـه پیؼا کُؼ .آلبنی کّ ىبْؼ مٕامتلبػِ اف
يبػؿاٌ عٕػ ثٕػِ اَؼ اصتًبل فیبػ يیـٔػ کّ عٕػ َیق هـثبَی عيَٕت كبيیهی ىَٕؼ .اؿهت اف ٍؼيبت
ؿٔاَی ػٔايؼاؿ ؿَذ يیجـَؼ ٔ اصتًبل ایُکّ ػؿ ثقؿگنبنی هـثبَی عيَٕت ٔ یب يـتکجیٍ عيَٕت ىَٕؼ،
ثنیبؿ فیبػ امت.
 ماليت يبػؿ ػبيم تؼییٍ کُُؼِ اٍهی ػؿ ماليت كـفَؼاٌ يیجبىؼ کّ ثّ ٕٓؿ ؿیـينتویى ثـ تيکیم
َنم ثيـ تبحیـ يیگؾاؿػ .آلبنی کّ ُْگبو تٕنؼ یتیى ىؼِ اَؼ (یکی اف ػٕاهت عيَٕت ػهیّ يبػؿاٌ)
َنجت ثّ آلبنی کّ يبػؿىبٌ فَؼِ امت مّ تب ػِ ثـاثـ ثیيتـ اصتًبل ػاؿػ کّ ػؿ ٓلٕنیت ثًیـَؼ.
يبػؿاٌ ثّ ٕٓؿ َٕؿيبل ينٕٔل ٍضت ،تـؾیّ ٔ تضَیم كـفَؼاٌ عٕػ ْنتُؼ .يبػؿیکّ ثّ ٍضت
عٕة ،تـؾیّ ٔ تضَیم ػمتـمی َؼاؿػ اصتًبل ثیيتـػاؿػ تب ػبػات ثؼ ٔ ماليت ػًٕيی ّؼیق ؿا ثّ
كـفَؼاَو اَتوبل ػْؼ .ثـای يخبل ؿىؼ ثطی ػؿ ػعتـاَی کّ کًتـ تـؾیّ ىؼِ اَؼ عطـ ٔالػتٓبی ػىٕاؿ
ؿا ػؿ فَؼگی آَٓب اكقایو يیؼْؼ .يبػؿاٌ مٕ تـؾی ٔ آلبنيبٌ ػؿ ثـاثـ يـگٓبی هجم اف يیؼبػ ٔ
يؼیٕثیت ْبی يقيٍ آمیت پؾیـتـ ْنتُؼ .کى عَٕی کّ يیتٕاَؼ ثّ عَٕـیقی ثؼؼ اف فایًبٌ يُزـ ىٕػ
 50تب  70كیَؼ فَبٌ صبيهّ ؿا ػؿ کيٕؿْبی ػؿصبل تٕمؼّ يتبحـ ٔ يَبة مبعتّ امت.
 كبٍهّ گؾاؿی ثیٍ ٔالػتٓب ثّ ٕٓؿ آىکبؿ يیتٕاَؼ يـگ ٔ يیـ يبػؿاٌ ٔ َٕفاػاٌ ؿا کبْو ػْؼ .اگـ
چّ َؼاىتٍ يؼهٕيبت ٔ صن ثـای تُظیى عبَٕاػِ ،ػؼو ػمتـمی ثّ عؼيبت ٔ يؼیبؿات ارتًبػی ،فَبٌ
ؿا اف ػمتیبثی ثّ ؿٔىٓبی يُبمت رهٕگیـی اف ثبؿػاؿی يضـٔو مبعتّ امتَ .ؼاىتٍ یب کًی مٕاػ
ثبػج يیيٕػ فَبٌ ػؿ يٕؿػ عطـات فایًبٌ ،اًْیت تـؾیّ ٔ ػیگـ ينبیم ٍضی کّ ينتویًب" ثـ
ٍضت عٕػىبٌ یب آلبنيبٌ تبحیـ ػاؿػ آگبْی ػؿمتی َؼاىتّ ثبىُؼ.
 اػـاُ ٔ ػالیى اصتًبنی ٔ ػٕاهت ارتًبػی عيَٕت ػهیّ فَبٌ
ػٕاهت ارتًبػی
ؿٔاَیْ /یزبَی
كقیکی
ياليت ًَٕػٌ هـثبَی
امتـك پل اف تـٔيب
هتم
افػمت ػاػٌ تٕاَبیی ثـای
اكنـػگی
عٕػکيی
ػًهکـػ ػؿ ربيؼّ (يخم ثؼمت
اّطـاة ٔ تـك
يـگ ٔيیـ يبػؿاٌ
آٔؿػٌ ػؿآيؼ ،يـاهجت اف
عيى
يـگ ٔ يیـ آلبل
كـفَؼاٌ)
ىـو ،اصنبك َبايُی ،تُلـ اف
يـگ ٔيیـ َبىی اف AIDS
امتیگًبی ارتًبػی
عٕػ ٔ ياليت کـػٌ عٕػ
فعًی ىؼٌ ،ىکنتگی ثبفٔ ٔ
ٓـػ اف مٕی ارتًبع
يـیْی ؿٔاَی
رـٔصبت
گٕىّ گیـی یب اَقٔا
اكکبؿ ،ؿكتبؿ ٔ تاله ثـای
ىبک
ٓـػ اف مٕی ىْٕـ ٔ عبَٕاػِ
عٕػکيی
يـیْی
ىـو
ػؼو اػتًبػ ثّ َلل
اَتبَبت
تـك
عٕاة ْبی ٔصيتُبک
يؼیٕثیت
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ىکبیبت رنًی
اَتبَبت يقيٍ
ػؿػ يقيٍ
ييکالت يؼؼی يؼبئی
اعتالالت عٕؿػٌ
اعتالالت عٕاة
مٕامتلبػِ اف يٕاػ َيّ آٔؿ
مؤ رُیٍ
اعتالالت ػبػت يبْبَّ

تاحيز خؼًْت ػليَ سًاى تز اطفال در خاًْادٍ:
 ػؿ اكـبَنتبٌ تبحیـ عيَٕت ثـ آلبل ثنیبؿ ٔمیغ امت .آلبل ػعتـ ػؿ ٓلٕنیت افػٔاد يیکُُؼ.
افػٔاد ْبی ثؼنی ٔ ثؼ ػاػٌ ىبیغ امت .ػؿصبنیکّ ایٍ يٕاؿػ ػؿ اكـبَنتبٌ ؿیـ هبََٕی ْنتُؼ .ػٕاهت
افػٔاد ْبی ارجبؿی ٔ افػٔاد ْبی مٍ ٓلٕنیت ثـ ماليت ؿٔاَیْ/یزبَی ػعتـاٌ ٔ كیقیٕنٕژی
آلبل ػعتـ ٔصيتُبک امت فیـا ػالِٔ افيٕؿػ تزبٔف هـاؿگـكتٍ ،ؿىؼ َب يکًم رنًی ٔ اعتالنٓبی
کّ ثّ عبٓـ صبيهگی ْب ایزبػ يیيٕػ ،ماليت ؿٔاَی ٔ رنًبَی ؿا ػؿ يؼـُ عطـ هـاؿ يیؼْؼ.
ػالِٔ ثـ ؿمٕو ٔ مُت ْبی َبػؿمت ،آلبل ًْچُیٍ ػؿ رُگ ٔ ّٔؼیت ثؼؼ اف رُگ آمیت پؾیـ
ْنتُؼ .ػؿایٍ رـیبٌ َّ تُٓب ػمتیبثی ثّ صوٕم آلبل ثـای تضَیمٍ ،ضت ،ؿكبِ ٔ َیبفْبی أنیّ
فَؼگی ػىٕاؿ ٔ اؿهت اَکبؿ يیيٕػ ثهکّ آلبل ًْیيّ تضت تبحیـ رُگ ٔ عيَٕت ػؿ فَؼگی ؿٔفيـِ
هـاؿ يیگیـَؼ .ثُبثـایٍ يضیٔ عبَٕاػگی کّ ثبیؼ يضم ايُیت ،ئََٕیت ٔ ىبػی ثـای آلبل ثبىؼ َیق
اف آَٓب مهت يیيٕػ فیـا ْى ػؿ كبيیم ٔ ْى عبؿد اف آٌ عيَٕت ٔرٕػ ػاؿػ.
 ثنیبؿ يٓى امت کّ تبحیـ عيَٕت ؿا ثـ آلبنی کّ ىبْؼ عيَٕت ػهیّ يبػؿاٌ ٔ فَبٌ ػؿ عبَٕاػِ
گنتـػِ عٕػىبٌ ثٕػَؼ ػؿک کُیى ٔ اهؼايبتی اَزبو ػْیى تب چـعّ یب صهوّ عيَٕت ؿا اف تجؼیم ىؼٌ ثّ
یک ييکم ثیٍ َنم ْب تٕهق ػْیى.
 )aتاحيز خؼًْت ػليَ سًاى تز رّاتظ هادر -طفل -خاًْادٍ:
ٔ هتی عيَٕت/مٕامتلبػِ ػهیّ يبػؿ اتلبم يی اكتؼ ،کيیؼگی ثیيتـی ػؿ ؿٔاثٔ أ ثب آلبنو ثٕرٕػ
يیآیؼ .ایٍ کيیؼگی ثـ تٕاَبیی يبػؿ ثـای مبفگبؿی ثب كيبؿْبی َٕؿيبل کّ ػؿ ثقؿگ کـػٌ آلبل ثب
آَٓب يٕارّ يیيٕػ تبحیـ يیگؾاؿػ .ػؿ َتیزّ ٓلم كيبؿ اّبكی ؿا اصنبك عٕاْؼ کـػ .ایٍ كيبؿ يًکٍ
امت ثبػج ىٕػ تب ييکالت ْیزبَی ٔ ؿكتبؿی کّ ٓلم اف آَٓب ؿَذ يیجـػ اكقایو یبثؼ (کّ تُٓب ثـ
كيبؿْبی يٕرٕػۀ يبػؿ يی اكقایؼ) ػالِٔ ثـ كيبؿی کّ ایٍ ييکالت ؿكتبؿی ثـ يبػؿ عٕاْؼ آٔؿػ،
ثبالی ؿكتبؿ ٓلم اصتًبل عيَٕت ثیيتـ ؿا اكقایو يیؼْؼ فیـا يبػؿ ثّ عبٓـ ؿكتبؿ ٓلم يٕؿػ
مـفَو یب ياليت هـاؿ عٕاْؼ گـكت.
 ػؿ ربيؼّ اكـبَی اگـچّ اعتالكبت عبَٕاػگی ثیٍ فٌ ٔىْٕـ فیبػ ػیؼِ يیيٕػ ٔنی رؼایی ٔ ٓالم
اَتغبة ثنیبؿ ػىٕاؿ ثـای فٌ امت .ایُٓب ًّْ صٕاػث ىؼیؼا" امتـك فا ثـای ٓلم ْنتُؼ .آلبل ػؿ
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ػیگـ کيٕؿْب کّ ىبْؼ مٕامتلبػِ ثٕػَؼ یب يٕؿػ مٕامتلبػِ پؼؿ هـاؿيیگـكتُؼ اؿهت يیگٕیُؼ کبه
يبػؿىبٌ اف پؼؿىبٌ رؼا يیيؼ.
ّ )bلتی اطفال ػاُذ خؼًْت ّ طْاطتفادٍ هادر ّ دیگز سًاى در خاًْادٍ تاػٌذ چَ چيشی را یاد
هيگيزًذ؟
 آلبل يلٕٓو کالٌ مبل ثٕػٌ ؿا ػؿ هؼو أل ػؿ عبَٕاػِ یبػ يیگیـَؼ .ثُبثـایٍ عيَٕت ٔ مٕامتلبػِ
تبحیـ فیبػ ثـ آلبل ػاؿػ .ثؼؼ اف يؼتی صتی اگـ آلبل ثلًُٓؼ کّ عيَٕت َبػؿمت امت ثبف ْى يًکٍ
امت ثّ ٕٓؿ َبعٕػآگبِ ًْبٌ انگْٕبی هجهی ؿا تکـاؿ کُُؼ فیـا پیبو ْبی هٕی ؿا ػؿَٔی مبفی کـػِ
اَؼ.
 آلبنی کّ يکـؿا" ىبْؼ عيَٕت ينتویى َنجت ثّ يبػؿاٌ ٔ ػیگـ اػْبی فٌ عبَٕاػِ ْنتُؼ
ثـػاىتٓبی ؽیم ؿایبػ گـكتّ ٔ ػؿَٔی مبفی يیکُُؼ:
 يبػؿ ٔ كـفَؼاٌ ػعتـ ىبینتّ اصتـاو َینتُؼ.
 کنبَی کّ ىًب ؿا ػٔمت ػاؿَؼ ًْچُیٍ ىًب ؿا نت ٔ کٕة يیکُُؼ ٔ يٕؿػ مٕامتلبػِ هـاؿ يیؼُْؼ.
 اف نضبظ ارتًبػی ،كـُْگی ،مُتی ٔ اعالهی امتلبػِ اف عيَٕت ػهیّ فَبٌ كبيیم ،ثّ يُظٕؿ يطیغ
مبعتٍ ٔ کُتـٔل آَٓب هبثم هجٕل امت.
 عيَٕت امتـاتژی هبثم هجٕل ثـای صم اعتالكبت ٔ يُبفػبت امت.
مهم است بدانیم که درونی سازی خشونت که اطفال شاهد آن هستند در اطفال دختر و پسر متفاوت است.
پسرها در روابط با بزرگساالن یاد میگیرند که استفاده از خشونت قابل پذیرش است .دخترها وقتی بالػ
میشوند سواستفاده را تحمل خواهند کرد زیرا مادر و دیگر زنان فامیل نیز همین کار را میکردند .محیط
اجتماعی و فرهنگی یا این پیام را تقویت میکند و یا مدل های جایگزین از رفتار بزرگساالن را فراهم
میکند .در افؽانستان محیط اجتماعی تعداد محدود از مدل جایگزینی روابط مساویانه و عاری از سو
استفاده را ارایه میکند.
اػتياد ّ خؼًْت فاهيلی تَ هخاتَ هؼکل رّاًی ارتواػی:
 اػتیبػ یکی افػٕاهت يُلی يُبفػبت كبيیهی ٔ عيَٕت كبيیهی امت.
 ػالیم اػتیبػ ػؿ چُیٍ يٕاؿػ ػجبؿتُؼ اف:
 ثّ عبٓـ  PTSDػؿافيؼت ٔ اػـاُ يـثّٕٓ ،ىغٌ ًَیتٕاَؼ عٕػ ،تٕاَبییٓب ٔ يُبثغ عٕیو ؿا
ػؿک کُؼ .كکـ يیکُؼ ًَیتٕاَؼ کبؿ يٕحـی ػؿ فَؼگی عٕػ اَزبو ػْؼ (ىغٌ يٕحـی ػؿ فَؼگی
َینت) ًْیيّ ؿَذ يیکيؼ ٔ ثّ يُظٕؿ ؿْبیی اف ایٍ ؿى ،اَؼِٔ ٔ تُو ػؿَٔی ىـٔع ثّ يَـف
يٕاػ َيّ آٔؿ يیکُؼ تب ثـای چُؼ نضظّ ٔاهؼیت ؿا كـايٕه ًَٕػِ تُو ػؿَٔی عٕػ ؿا کبْو ػْؼ.
 چُیٍ اكـاػ َٕػی ثیوـاؿی یب ْیزبٌ فػگی ػؿَٔی ػاؿَؼ .ثُبثـایٍ ثـای آؿاو مبعتٍ عٕػ ىـٔع ثّ
تؼأی ثب ػٔاْب ٔ يٕاػ َيّ آٔؿ يیکُُؼ ٔ ثّ آمبَی يؼتبػ يیيَٕؼ.
 عيَٕت كبيیهی ػٔثبؿِ ثبػج ييکالت ؿٔاَی يیيٕػ کّ مجت گٕىّ گیـی كـػ ػؿ عبَٕاػِ ٔ ربيؼّ
يیيٕػ .اؿهت ؿٔاثٔ ثب ربيؼّ ؿا هطغ يیکُؼ ٔ ایٍ کبؿ ثبػج ثؼتـ ىؼٌ ّٔؼیت يیيٕػ .ثـای
كـايٕه کـػٌ چُیٍ ػؿػ ٔ ؿى ىـٔع ثّ يَـف يٕاػ َيّ آٔؿ يیکُؼ.
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 اػتیبػ ٔ آلبل :ثؼْی أهبت ػؿ يٕؿػ ؿكتبؿ آيٕعتّ ىؼِ ٍضجت يیکُیى.
 ػؿ فیـ ػٕايم اهتَبػی ٔ ؿٔاَی ارتًبػی ػیگـ ؽکـ ىؼِ کّ ػالِٔ اف َوو يٓى ػؿ عيَٕت ٔ
يُبفػبت كبيیهی ػؿ اػتیبػ َیق َوو ينتویى ٔ یب ؿیـينتویى ػاؿَؼ:
 كوـ ٔ ثیکبؿی
 ثؼٌٔ ْیچ فصًتی پٕل ػاؿ ىؼٌ
 ػمتـمی آمبٌ ثّ يٕاػ َيّ آٔؿ
ّ ؼق ؿٔاَی ارتًبػی
 آمیت پؾیـ ثٕػٌ
 يٕهؼیت پبییٍ ػؿ ارتًبع
 افػمت ػاػٌ ػقیقاٌ ٔ َقػیکبٌ
 يـیْی ْبی يقيٍ ٔ ؿیـهبثم ػالد
 يؼهٕنیت ٔيؼیٕثیت
 ػْالة اػتياد
 اف ػمت ػاػٌ يٕهق ارتًبػی
 گٕىّ گیـی اف ارتًبع
 ييکالت اهتَبػی
 ييکالت ؿٔاَيُبعتی
 اعتالالت رنًی
 يُبفػبت كبيیهی ٔؿیـِ
سو تفاهم ها و درک نکردن یکدیگر و بی اعتمادی نه تنها پیوند خانواده را از بین میبرد بلکه به سالمت
روانی افراد نیز صدمه میرساند!
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رّاتظ ّ اّضاع فزٌُگی ،ارتواػی ّ تيي فزدی در افغاًظتاى

دیپارتوٌت صضت رّاًی ّسارت صضت ػاهَ
گزّپ کاتل 2008 -

گزّپ کاتل 2008-
ػؿ عقاٌ مبل  2008يیالػی ،ؿیبمت ٍضت ؿٔاَی ٔفاؿت ٍضت ػبيّ رًٕٓؿی اماليی اكـبَنتبٌ
تضت ؿیبمت ػاکتـ ػبنیّ اثـاْیى فی ٔ اػْبی گـِٔ کبثم ٓ 2008-ی مّ ٔؿکيبپ ثّ اتلبم ْى يٕاػ
آيٕفىی صبّـ ؿا ثـای صًبیت اف اػؿبو يـاهجت ْبی ؿٔاَی ارتًبػی ػؿ يزًٕػّ عؼيبت ٍضی امبمی
تٓیّ ًَٕػَؼ .اػْبی ایٍ گـٔپ ػجبؿتُؼ اف:
ػاکتـ ػبنیّ اثـاْیى فی ()MOPH
ػاکتـ مؼیؼ ػظیًی ()EC/MOPH
ػاکتـ ثيیـ اصًؼ مـٔؿی ()MOPH
پُْٕیبؿ ػاکتـ ػجؼانٕصیؼ مهیى ()HOSA
ػاکتـ ايیٍ هللا ايیـی ()HOSA
ػاکتـ كـىتّ هؼیل (HOSA
ػاکتـ میؼ ػطب هللا ()AKU
ػاکتـ صلیع هللا كیِ ()HNTPO
اصًؼ كـْبػ صجیت ()WFL
ػاکتـ ایـیل رٕؿػی ()IAM
کـمی رٕکیال ()IAM
ایُگّ يینًٓبل ()EC/MOPH
ػاکتـ ٍلی هللا َؼیت ()WHO
مٕفاَب پبکالؿ ()medica mondial
صًیـا ؿمٕل ()medica mondial
ػاکتـ پیتـ َٔتٕٔگم ()HNTPO
يـیى فؿيتی ()WFL

ينٕٔل ایٍ ثنتّ آيٕفىی :ػاکتـ كـىتّ هؼیل ،ػاکتـ ايیٍ هللا ايیـی ،ایُگّ يینًبل

همذهَ
ثّ يُظٕؿ ػؿک ّٔؼیت ٍضی ٔ ٍضت ؿٔاَی يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ٔ يـیْبٌ ثبیؼ يضیٔ ارتًبػی ٔ
كـُْگی ؿا کّ يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ٔ يـیْبٌ ػؿ آٌ فَؼگی يی کُُؼ ٔ ًْچُیٍ ػًهکـػ آَٓب ؿا ػؿ ایٍ
يضیٔ يؼَظـ ثگیـیى.
ؿاثطّ ٔاّضی يیبٌ ّٔؼیت ٍضت ػًٕيی يغٍَٕب" ػؿ گـِٔ ْبی آمیت پؾیـ يبَُؼ فَبٌ ٔ کٕػکبٌ
ٔ ػٕايم يضیطی يبَُؼ عٍَٕیبت ؿكتبؿی ،ػبػات مُتی ،كـُْگ ٔ احـات رُگ ْبی گؾىتّ ٔ كؼهی،
عيَٕت ٔ ثؼتـ ىؼٌ يضیٔ ٔرٕػ ػاؿػ.
ثّ ػُٕاٌ ييبٔؿاٌ ؿٔاَی ارتًبػی ٔ ػاکتـاٌ ٓت ثّ مغتی يیتٕاَیى ثـ ّٔؼیت ثیًبؿاٌ ٔ يـارؼّ
کُُؼگبٌ عٕػ تبحیـ ثگؾاؿیى .ايب يیتٕاَیى آَٓب ؿا کًک ٔ تيٕین کُیى تب مؼی کُُؼ ػؿ ایٍ ػـٍّ ْب يٕحـ
ٔاهغ ىَٕؼ.
ػؿ ایٍ يزًٕػّ ػهًی ،مٕاالتی کّ ػؿ چٕکبت ْبی فؿػ ؿَگ (چٕکبت ْبی ػٔ عطّ) ٔرٕػ ػاؿَؼ ثّ ىًب
کًک يی کُُؼ تب ؿارغ ثّ ىـایٔ كـُْگی ارتًبػی فَؼگی عٕػتبٌ كکـ کُیؼ .رٕاة ػاػٌ ثّ آَٓب ثب ػهت ٔ
تلکـ ػًین ثّ ىًب کًک عٕاْؼ کـػ تب يـارؼّ کُُؼِ ٔ يـیِ ؿا ثٓتـ ػؿک کُیؼ.

فِزطت
رّاتظ ّ اّضاع فزٌُگی ،ارتواػی ّ تيي فزدی1......................................................................
ّٔ .Iؼیت ارتًبػی ٔ ؿٔاَی-ارتًبػی ػؿاكـبَنتبٌ1...........................................................
 .IIؿاثطّ ػیٍ ٔ ؿمٕو7.................................................................................................
 .IIIػوبیؼ َگٓؼاىتّ ىؼِ مُتی8.........................................................................................

رّاتظ ّ اّضاع ارتواػی – فزٌُگی – تيي فزدی
می مبل رُگَ ،بايُی ٔ اكقایو ىـایٔ ػىٕاؿ فَؼگی تبحیـ ٔاّضی ثـ ؿٔی صبنت ؿٔاَی اكـاػ ػاىتّ
امت .توـیجب" ًّْ ثّ َضٕی عيَٕت ؿا تزـثّ کـػِ اَؼ .اف ػمت ػاػٌ ػاؿایی ٔ اػْبی كبيیم مجت كوـ ٔ
يٓبرـت ْب ىؼ .ػٕػت کُُؼِ گبٌ اكـبٌ ثؼؼ اف چُؼیٍ مبل فَؼگی ػؿ َظبو ْبی اؿفىی يتلبٔت ،ثـای
مبفگبؿی يزؼػ ثب كـُْگ اكـبَی يغٍَٕب" ػؿ َٕاصی ؿٔمتبیی ييکالت ػاؿَؼ .ثّ ٕٓؿ يخبل اؿفىٓبی
عبَٕاػِ ْبی گنتـػِ ثّ ػنیم يٓبرـت ٔ اف ػمت ػاػٌ اػْبی كبيیم اؿهت اف ثیٍ ؿكتّ امت .مّ يیهیٌٕ
اكـبٌ ػؿ فيبٌ يٓبرـت ثّ ایـاٌ ،پبکنتبٌ ٔ کيٕؿْبی ػیگـ ػؿ يؼـُ َظبو ْبی اؿفىی ػیگـ ثٕػِ اَؼ.
تٕهؼبت ٔ َگـه ْبی ایيبٌ ػؿ ٕٓل فيبٌ يٓبرـت تـییـ کـػِ ٔ تاله ثـای مبفگبؿی يزؼػ ثب ؿمى ٔ
كـُْگ اكـبَی يیتٕاَؼ ثبػج يُبفػبت ىٕػ.
ايبکٍ پـ اف عبٓـات اف ثیٍ ؿكتّ اَؼ ٔ ثّ ػنیم احـگؾاؿی ػَیبی ؿـة اف ٓـین ؿمبَّ ْب ٔ ربيؼّ ثیٍ
انًههی اؿفىٓب ػگـگٌٕ ىؼِ اَؼًْ .قيبٌ ثب تـییـ اؿفىٓب َوو يـػاٌ ٔ فَبٌ َیق تـییـ يیکُؼ .تًبو ایٍ
يّٕٕػبت امبمی ظـكیت عبٍی ؿا ثـای ایزبػ يُبفػّ ػؿ عٕػ ػاؿا ْنتُؼْٕ .یت كـُْگی ٔ ارتًبػی
ػؿْى ىکنتّ ىؼِ امت ،كـّیبت امبمی ػؿ يٕؿػ فَؼگی ػیگـ کبؿآیی َؼاؿَؼ (تـییـ اؿفىٓب).
ثـػالِٔ ػٕايم كٕم انؾکـ ،كوـ ٔ ػؼو ػمتـمی ثّ تضَیالت ػؿ فيبٌ ٓبنجبٌ ٔ ًْچُیٍ ايـٔف ػٕايم
يضؼٔػ کُُؼۀ ثٓجٕػ ّٔؼیت ؿٔاَی ارتًبػی ْنتُؼ ٔ مجت پـیيبَی فیبػی َیق ىؼِ اَؼ.
ّ .Iضؼيت ارتواػی ّ رّاًی در افغاًظتاى:
ْ ـ ىغٌ رق یک َظبو ارتًبػی ثقؿگ ثٕػِ ٔ تضت تبحیـ آٌ يیجبىؼ.
 راهؼَ :ربيؼّ مُتی – ربيؼّ يتـهی
 خاًْادٍ :عبَٕاػِ گنتـه یبكتّ – عبَٕاػِ ثنتّ
تمرین :لطفا" در گروه سه نفری خانوادۀ تانرا توضیح دهید و سعی کنید بفهمید که چگونه این دنیاهای
متفاوت بر زندگی شما تاثیر میگذارند .قضاوت نکنید ،فقط با مثال آنرا توضیح بدهید.
ْ ـ ىغٌ ٔاثنتّ ٔ تبحیـپؾیـ امت اف:
ّٔ ؼیت اهتَبػی عٕػ
ّٔ ؼیت ٍضی عٕػ
ّٔ ؼیت ؿٔاَی عٕػ
 تبؿیغچّ ىغَی عٕػ
 يُبثغ عٕػ
تمرین :مثالی از اعضای فامیل و یا دوستان خود را بیاورید که یکی از عوامل فوق الذکر در زندگی آنها
نقش عمده ای داشته طوری که تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده باشد؟
 ؽیال" ننت اػـاّی کّ ػؿ َقػ يـارؼّ کُُؼِ گبٌ ػؿیبكت ىؼِ امت ،ؽکـ يیگـػػ:
 ثّ ىبک ؿكتٍ
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مـػؿػی
ثی عٕاثی
ػَجبَیت ٔ ثؼعٕیی
َبايیؼی
پـعبىگـی
اصنبك ثیچبؿِ گی ٔ ػؿيبَؼِ گی
ىک ٔ ثؼگًبَی

تمرین:
 آیا افرادی را می شناسید که از این مشکالت رنج ببرند؟
 آیا افرادی را می شناسید که در این اواخر این اعراض نزد شان بوجود آمده باشد؟
 آیا در مورد علت این اعراض نظری دارید؟
 ؿَذ ْبی يـػو يیتٕاَؼ ػٕايم كـُْگی ػاىتّ ثبىؼ:
 )1احزات هظتمين ّ غيزهظتمين رٌگ
 )2هضذّدیت ُای ًاػی اس رطْم
 افػٔاد ارجبؿی ،ػؼو ؿػبیت آفاػی كـػی يـػ ٔ فٌ
 )3لزتاًی لزارگزفتي
 هـثبَی هـاؿگـكتٍ صبنتی امت کّ ػؿ آٌ ىغٌ اصنبك يیکُؼ کّ هـثبَی ىؼِ امت .ایٍ يّٕٕع
ًْیيّ ٔاّش َینت .ػؿ اکخـ يٕاهغ ایٍ صبنت ثَٕؿت اصنبك تبحیـَؼاىتٍ ثبالی آیُؼِ ٔ فَؼگی
عٕػ ييبْؼِ يی ىٕػ.
 اتلبهبت ٔاهؼی ػؿ مبنٓبی اعیـ ،ىـایٔ مغت فَؼگی ٔ رُجّ يضؼٔػ کُُؼِ ربيؼّ ٔ ػُؼُبت ثبػج
ىؼِ تب ثنیبؿی اف يـػو ػؿ اكـبَنتبٌ اصنبك هـثبَی ىؼٌ ؿا ػاىتّ ثبىُؼ.
تمرین :لطفا" در گروه های کوچک مثالهایی ازقربانی قرار گرفتن مردم را در یابید.
ارسػِا ّػٌؼٌات در راهؼَ افغاًی:
بیشتر منازعات فامیلی و شرایط دشوارزندگی فردی میتوانند به صورت تضاد در بین عالیق و توقعات
مختلؾ ،برخورد رفتارهای شخصی و تعارض با نورمهای اجتماعی و ارزشهای جامعه ،خانواده یا قبیله
مشاهده شوند.
 ػؿ چُیٍ ػٔؿِ ْبی َبايُی یب اَتوبنی تًبیم ثـای ثـگيت ثّ اؿفىٓبی مُتی ٔ يضبكظّ کبؿاَّ فیبػتـ
يیيٕػ فیـا صؼاهم آٌ اؿفىٓب ػؿ گؾىتّ ْب کبؿآیی ػاىتّ اَؼ ٔ ثؼْی گـایو ْب ؿا تبيیٍ کـػِ اَؼ.
 ثُبثـایٍ يٓى امت کّ ؿارغ ثّ ایٍ اؿفىٓب ٍضجت کُیى ٔ ًْچُیٍ َگبِ ػهیوی ثـ ىـایٔ ػىٕاؿ
اصتًبنی کّ يًکٍ امت يـػو ثّ آٌ ػچبؿ ىَٕؼ ثیُؼافیى.
 اف ٓـف ػیگـ آٌ اؿفىٓبی كـُْگی ؿا يیتٕاٌ ثّ ػُٕاٌ يُجغ ثقؿگی ػؿ َظـ گـكت ٔ یبػآٔؿی ٔ
تّٕیش يزؼػ آَٓب يیتٕاَؼ ثّ ثبفیبثی يؼُبی فَؼگی ػؿ اىغبٍیکّ ؿَذ يیجـَؼ يلیؼ ثبىُؼ.
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ارسػِای ػوذٍ ارتواػی ّ فزٌُگی راهؼَ افغاًی:
 ایٍ اؿفىٓب ثّ ؿمٕو ٔ ػیٍ ربيؼّ اكـبَی اؿتجبٓ ػاؿَؼ.
 ایٍ اؿفىٓب ثّ گؾىتّ ْب تؼهن يیگیـَؼ ٔ ؽؿیؼّ ٓـف تلکـ ،اصنبمبت ،ثیُو صوبین ٔ ٓـف تـثیّ
أالػْب ييغٌ يیيَٕؼ.
 ایٍ اؿفىٓب تٕمٔ اکخـیت يـػو ػؿ ربيؼّ پؾیـكتّ ىؼِ اَؼ ٔ ثب تٕرّ ثّ َیبفْبی كؼهی ربيؼّ تؼـیق ٔ
تؼییٍ ىؼِ اَؼ.
تمرین:
 لطفا" لستی از ارزشهایی جامعه افؽانی را که می شناسید ترتیب کنید.
 لطفا" لستی از ارزشهای خانواده و والدین تان را ترتیب کنید.
 لطفا" لستی از ارزشهای شخصی خودتان را ترتیب کنید.
لطفا" در مورد این ارزشها بحث کرده و مقایسه کنید :درکجا مشابه و در کجا متفاوت هستند؟
تغييز ارسػِا در سهاى تضْل:
 ایٍ تضٕل يیتٕاَؼ یک تضٕل رًؼی یب تـییـ ػؿ ربيؼّ ثبىؼ.
 ثّ ٕٓؿ يخبل تضٕل یک ربيؼّ مُتی ثّ یک ربيؼّ يؼؿٌ ،چیقی کّ ْى اکٌُٕ ػؿ ثؼْی َوبٓ
اكـبَنتبٌ ييبْؼِ يی کُیى.
 ایٍ تضٕل يیتٕاَؼ یک تضٕل ػؿ فَؼگی كـػی یب كبيیهی ثبىؼ :افػٔاد ،تٕنؼ أنیٍ كـفَؼ ،اف ػمت ػاػٌ
اػْبی كبيیم ،اكقایو كوـ ٔؿیـِ.
تمرین:
 آیا مراحلی از تحول را در زندگی خود یا فامیل تان تجربه کرده اید؟ لطفا" آنها را نام بگیرید.
 آیا در جریان اینگونه تحول یا بعد از آن ارزشهای شما تؽییر کرده است؟ به طور مثال با
مسوولیت جدید بعد از ازدواج یا بعد از پدر یا مادر شدن؟
تؼضی اس ارسػِای راهؼَ افغاًی کَ ُوَ در آى طِين اًذ:
 يؾْجی ثٕػٌ:
 اصنبك ينٕٔنیت ػؿ ثـاثـ ربيؼّ (فکبت ٔ ػيـ)
َ ظبو اعالهی هٕی ٔ يضکى
 يُجغ ايیؼ
 يؼُی ػاػٌ ثّ فَؼگی
 كـٔتُی (ثب صیب ثٕػٌ)
 ىزبع ثٕػٌ
 يضتـو ٔ ثب ػقت ثٕػٌ ٔ اصتـاو ٔ ػقت هبیم ىؼٌ ثّ ػیگـاٌ:
 ػاىتٍ عبَٕاػِ ثقؿگ کّ یکؼیگـ ؿا صًبیت يیکُُؼ ٔ ًْگی ثـای ثوب عٕػ تاله يیکُُؼ.
َ گٓؼاؿی ينبیم كبيیهی ػؿ يیبٌ كبيیم :يّٕٕع ؿافػاؿی
 صلبظت كبيیم اف ثی آثـٔیی ٔ ؿمٕایی
 ػكبع اف عبَّ ،فيیٍ
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 اصتـاو ثّ عبَى ْب ،يـاهجت اف آَٓب ،يٓیب کـػٌ ّـٔؿیبت ایيبٌ
 اصتـاو ثّ صوٕم آلبل ٔ كـاْى کـػٌ ايکبَبت تضَیم ثـای آَٓب
 اصتـاو ثّ ػیگـاٌ" :ثّ ػیگـاٌ اصتـاو کُیؼ تب ىًب ؿا اصتـاو کُُؼ"
 اصتـاو کـػٌ ثّ کالَنبالٌ ،يؼهًیٍٔ ،انؼیٍ ،يًٓبَٓب
 گٕه ػاػٌ ثّ گلتّ ْبی کالَنبالٌ ثؼٌٔ هطغ کـػٌ صـف ْبی ىبٌ
 اینتبػٌ ػؿ ثـاثـ كـػ کالٌ مبل کّ ػاعم اتبم يیيٕػ.
 اثتؼا ثب اكـاػ کالٌ مبل اصٕانپـمی کـػٌ.
 ؿاِ ؿكتٍ ػؿ ػوت کالَنبالٌ َّ ػؿ رهٕ آَٓب.
 يًٓبٌ َٕافی
 اؿد ٔ اصتـاو گؾاىتٍ ثّ يًٓبٌ ،كـاْى کـػٌ ْـچّ يًٓبٌ َیبف ػاؿػ.
َ يبٌ َؼاػٌ عيى ٔ اصنبمبت يُلی ػؿ ثـاثـ يًٓبٌ.
 اكـبَٓب ْـگق اف يًٓبٌ ًَی عٕاُْؼ کّ عبَّ آَٓب ؿا تـک کُؼ یب ثّ عبَّ آَٓب َیبیؼ ،صتی اگـ آَٓب
ثنیبؿ يَـٔف ٔ یب پٕل ثنیبؿ کى ْى ػاىتّ ثبىُؼ .صتی ػىًٍ صن ػاؿػ کّ ئٌَٕ ثبىؼ اگـ ایٍ
توبّب ؿا کُؼ.
تمرین:
 زندگی فامیلی را که در قریه و بر اساس ارزشهای سنتی زندگی میکند شرح دهید و آنرا با زندگی
در کابل ،جایی که تاثیر زندگی مدرن بیشتر دیده می شود مقایسه کنید.
 رسانه ها و همچنان اقاربی که از کشورهای ؼربی به وطن باز میگردند چه تاثیری بر زندگی سنتی
افؽان ها دارند؟
 آیا مردمانی را دیده اید که در مواجه شدن با زنده گی مدرن دچار مشکل شده باشند؟
 در گروه های کوچک در مورد نتایج ازدواجهای اجباری و ازدواج دوران کودکی صحبت کنید.
تاتْ:
تابو موضوعاتی است که شخص جرات نمی کند در مورد آن با دیگران و یا در جمع صحبت کند .تابوها
به مهمترین ارزشهای یک جامعه ارتباط دارند .کنترول اجتماعی در مورد تابوها بسیار قاطع است.
تابوها به مطالب ممنوعه مربوط می شوند که خطرناک هستند .تخلؾ از تابوها نتایج بسیار جدی برای
شخص دارد و باعث شرمندگی میگردد.
تمرین:لطفا" لیست بعضی تابوهای را که در جامعه افؽانی وجود دارند تهیه کنید
 ثیيتـ تبثْٕب ػؿ ربيؼّ اكـبَی يـثٕٓ ثّ اؿتجبٓبت يـػ ٔ فٌ يیيٕػ:
 اف ػمت ػاػٌ ثکبؿت
 تزبٔفرُنی
 مٕامتلبػِ رُنی
ٓ الم
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 صبيهگی ثؼٌٔ َکبس هبََٕی ٔ ىـػی
 فَب ثب يضبؿو
ًْ زُل گـایی
ػزم:
شرم احساس خجالت ،بی آبرویی ،بی احترامی ،رسوایی و بی کفایتی است .این احساس بطور خودکار
زمانی که شخص از تابوها تخطی می کند یا اصول را مختل می کند و یا زمانی که به ارزشهای اساسی
جامعه صدمه می رساند پدید می آید .احساس شرم به دلیلی تبارز می کند که فرد ارزشها و نورمهای
اساسی جامعه را درونی ساخته و همچنین می داند که دیگران در مورد او چه فکر می کنند و چه خواهند
گفت.
 ىـو يیتٕاَؼ ينتوم اف تزـثّ ٔ ثـػاىت كـػ اف مٕی ػیگـاٌ ثبالی ٔی تضًیم ىٕػ.
 ىـو ىبيم صویـ ىؼٌ ػؿ يضْـػبو َیق يیيٕػ چـا کّ ثّ اؿفىٓب ،إٍل ٔ َٕؿيٓبی امبمی ربيؼّ،
كبيیم ٔ یب هٕو ٍؼيّ يیـمبَؼ.
تمرین:
 لطفا" تجربه شرم آور شخصی را که میشناسید و یا از خود را توضیح دهید.
 لطفا" یک تجربه از خودتان یا شخص دیگر را که مربوط به تابو و شرم میشود به یاد آورده و
در مورد آن فکر کنید .همچنین به این نکته توجه کنید که چگونه اوضاع دوباره به حالت عادی
برگشت نمود.
 ػؿ ایُزب ثؼْی اف ػٕايم ىـو ؿا َبو يی ثـیى کّ پـیيبَی فیبػی ؿا ثـای يـػو ایزبػ يیکُؼ ٔ ثّ
ٍٕؿت تؼؿیزی يُزـ ثّ ثـٔف اػـاُ امتـك ٔ اكنـػگی ٔ ىکبیبت رنًی يی ىَٕؼ.
 تزبٔف اف تبثْٕب
 كوـ
 تزبٔف افإٍل ػیُی
 چيى پٕىی اف اؿفىٓبی كـُْگی
 هیٕػات ثیو اف صؼ ػؿ عبَٕاػِ
 ػؼو اصتـاو اف مٕی ػیگـاٌ (ثی اصتـايی ثّ يوبو ٔ يـتجّ) ٔ یب ػؿ ػاعم كبيیم
 يؼیٕثیت
 يٕؿػ تزبٔفرُنی هـاؿ گـكتٍ
 گـكتبؿ ىؼٌ ػؿ کبؿ رُبیی
 اف ػمت ػاػٌ کُتـٔل (ػؿ یک صبػحّ تـٔيبتیک ،ػؿ فَؼاٌ ،ػؿ تضت ىکُزّ یب ثّ ػُٕاٌ ػٕاهت
ایٍ تزـثیبت اف ٓـین اػـاُ تضـیک يقیؼ)
 هبػؿ َجٕػٌ ثّ ثـآٔؿػِ ًَٕػٌ ٔظبیق ٔ تٕهؼبت كبيیم يغٍَٕب" َنجت ثّ ًْنـ ،آلبل ٔ
ٔانؼیٍ
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اتزاس ػزم در راهؼَ افغاًی:
 مـط ىؼٌ ؿٔی ،ثّ فيیٍ چيى ػٔعتٍ ،عپ ىؼٌ ٍؼا ،كـاؿ کـػٌ ،رًغ ىؼٌ ثؼٌ ،نـفیؼٌَ ،ؼاىتٍ
مغُی ثـای گلتٍ ،نکُت فثبٌ.
 يتٓى کـػٌ اكـاػ ثب انلبظی چٌٕ" :تٕ ثّ ٓـین ىـو آٔؿی ؿكتبؿ يی کُی" یب " گنتبط امتی" ثبالی
ػقت َلل ىغٌ ىؼیؼا" احـ يیگؾاؿػًْ .چُیٍ ایٍ يٕؿػ فيبَی يی تٕاَؼ اتلبم ثیبكتؼ کّ كـػ اف
فَؼگی ،ػوبیؼ ٔ آؿفْٔبیو ٍضجت يی کُؼ فیـا ایٍ ثّ يؼُی اصتـاو َکـػٌ ثّ يکهلیت ْبی عبَٕاػگی
امت.
 شرم اکثرا" موجب خشونت میشود .می توان خشونت را تالش ناامیدانه برای بازیابی زندگی نورمال
حساب کرد.
 ثـای يخبل :فػٌ ،نت ٔ کٕة عبَى ْب ٔ اكـاػ َبتٕاٌ ٔ اػْبی كبيیم ،تؼٕیِ فَبٌ (ثؼل کـػٌ)،
يزجٕؿ کـػٌ آَٓب ثّ افػٔاد ،افػٔاد آلبل.
 يخبل ْبی ػیگـ :فيبَی کّ اكـاػ رٕاٌ ػبىن يی ىَٕؼ ٔ اػْبی كبيیم اف ایٍ يّٕٕع عجـ يیيَٕؼ
اؿهت ػـٔمی كـػ ؿا ًْـاِ کل ػیگـی ؿٔثـاِ يی کُُؼ (افػٔاد ارجبؿی) ٔ ػؿ يٕاؿػ ثؼتـ صتی کل
ؿا يی ک يُؼ .ثّ ٍٕؿت ػًٕو يی تٕاَیى ثگٕییى اػًبل عيَٕت آيیق ػؿ ظبْـ ثـای ػٔثبؿِ ثؼمت
آٔؿػٌ ػقت ٔ ٔهبؿ كبيیم امتلبػِ يی ىَٕؼ.
ػشت ّ ًاهْص:
 ػقت ٔ َبيٕك ينتویًب" ثّ ىـو يـثٕٓ يی ىٕػ چـا کّ ىـو يٕرت ٍؼيّ ؿمبَؼٌ ثّ ػقت ٔ
َبيٕك كـػ يیيٕػ.
 ػقت ىغٌ ثنتگی ػاؿػ ثّ:
 ػؿرۀ تضَیم
 يٕهق ارتًبػی
 يؾْجی ثٕػٌ
 پیـٔی اف اؿفىٓب ٔ َٕؿيٓبی كـُْگی ٔ مُتی
 ىٓـت عٕة عبَٕاػِ
تمرین:
 لطفا" در گروه های کوچک مثالی در مورد خانواده یا فردی بیابید که شرم و ناموس موجب بروز
یک حادثه خشونت آمیز شده باشد و در مورد آن بحث کنید.
 لطفا" قضایای ذیل را مورد بررسی قرار دهید و دریابید که کدام از ارزش ها در قضایای ذیل
ذیدخل اند:
 .1هْیّ :یک عبَى ثیِٕ کّ چٓبؿ كـفَؼ ػاؿػ ثؼؼ اف يـگ ىْٕـه ػؿ یک يکتت ثّ صیج عؼيّ کبؿ
يیکُؼ ٔ اف ایٍ ٓـین كـفَؼاٌ عٕػ ؿا صًبیّ يیًُبیؼ ،ايب ثّ ٕٓؿ هبثم يالصظۀ اف يـامى ٔ يضبكم
كبيیهی ثّ ػٔؿ َگّ ػاىتّ ىؼِ فیـا آَٓب ثّ ػهت ایُکّ أ كویـ امت اف عٕامتٍ أ اصنبك ىـيُؼِ گی
يیکُُؼ.
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.2

.3
.4
.5

هْیّ :پؼؿی ػاؿای  4ػعتـ ٔ  3پنـ اف عبَّ ثیـٌٔ ًَی ؿٔػ ٔ يطهوب" اف ربيؼّ يُقٔی ىؼِ امت.
ػؿ عبَٕاػِ ثیٍ فٌ ٔ ىْٕـ اکخـا" ييبرـِ ٍٕؿت يیگیـػ ،ػهت ایٍ ييبرـات اف ایٍ هـاؿ امت کّ
یکی اف ػعتـاٌ ٔی ػبىن پنـ ًْنبیّ گـػیؼ ،فيبَی کّ عبَٕاػِ پنـ ثّ عٕامتگبؿی آيؼَؼ ٔانؼیٍ
ػعتـ عٕامتگبؿی ؿا ؿػ کـػَؼ .ػعتـ اف عبَّ كـاؿ کـػ.
هْیّ :پنـی اف عبَّ يوؼاؿی پٕل ؿا کّ اف يًٓبٌ ایيبٌ ثٕػ ػفػیؼ ٔ كـاؿ کـػ .پؼؿ أ ؿا ػَجبل کـػ
ٔ پٕل ؿا ثّ يًٓبٌ ثـگيتبَؼ .پؼؿکالٌ ىـٔع ثّ گلتٍ ایٍ ػامتبٌ ثّ ػیگـاٌ کـػ ،اکٌُٕ پؼؿ ٔ
پؼؿکالٌ ًْیيّ ػػٕا ػاؿَؼ.
هْیّ :یک پیهٕت مبثوّ اف اكنـػگی ؿَذ يیجـػ .ػؿ ٔهت ٓبنجبٌ فيبَی کّ أ ػؿ يـامى ػـٔمی
عٕاْـفاػِ اه ييـٕل ؿهَیؼٌ ثٕػ ٓبنجبٌ ػاعم ىؼَؼ ٔ ػمتگیـه کـػَؼ .ثؼؼ اف میبِ کـػٌ
ٍٕؿتو أ ؿا ػؿ يٕتـ ثّ ػٔؿ کبثم گيتبَؼَؼ .أ ًْچُیٍ ثّ فَؼاٌ ؿكت ٔ ىالم فػِ ىؼ.
هْیّ:یک عبَى رٕاٌ تٕمٔ ًْنـه پل اف أنیٍ ىت ػـٔمی ٓالم ػاػِ ىؼ چـا کّ أ پل افأنیٍ
يوبؿثت عَٕـیقی َؼاىت.

 .IIارتثاط هياى دیي ّ ػٌؼٌات:
از آنجا که افؽانستان یک کشور اسالمی و فرهنگی (سنتی) است مردم از تمام اصول اسالمی و اصول
فرهنگی اطاعت می کنند .اما قابل ذکر است که تمام اصول فرهنگی از اصول اسالمی اخذ نشده اند،
بعضی از این اصول از ارزش های جامعه افؽانی منشا گرفته اند اما به عنوان یک مشاور باید بتوانید
اصول فرهنگی و اسالمی را از یکدیگر فرق دهید .چرا که بعضی اوقات بعضی از اصول فرهنگی
مناسب نیستند و حتی باعث رنج بردن مردم می شوند .زیرا مردم به این عقیده اند که اینها اصول
اسالمی اند.
اسدّاد ارثاری:
 اف َظـ امالو ْـ فٔد رٕاَی (ػعتـ ٔ پنـ) کّ هَؼ افػٔاد ػاؿَؼ ثبیؼ ثب یکؼیگـ يالهبت کـػِ ٔ پل
اف ٍضجت تًَیى ثگیـَؼ کّ يی عٕاُْؼ افػٔاد کُُؼ یب عیـ.
 امالو ثّ ػعتـاٌ اربفِ ػاػِ امت تب اصنبمبت ٔ ػوبیؼ عٕیو ؿا ػؿ يٕؿػ افػٔاد ثیبٌ کُُؼ.
 يتبملبَّ ایٍ اٍ ٕل اکخـا" ػؿ اكـبَنتبٌ ػًهی ًَیيٕػ :ػؿػُٕ یک ػعتـ اف اظٓبؿ ایُکّ ثّ يـػی
ػالهّ يُؼ َینت اصنبك ىـو يی کُؼ ٔ صتی َظـ أ ػؿ يٕؿػ افػٔاد پـمیؼِ ًَی ىٕػ.
بعضی اوقات اطالع دادن در مورد این تفاوت ها به مراجعین تان می تواند مفید واقع شود.
بعضی از مواردی که اسالمی فرض میشوند بیشتراصول سنتی هستند تا یک اصل دینی .بنابراین تفاوت
قایل شدن بین شریعت و موارد سنتی از اهمیت باالیی برخوردار است .به دلیل اینکه رفتار خشونت آمیز
مربوط به اسالم نمی باشد.

7

 .IIIػمایذ ّاتظتَ تَ رطْم (ػٌؼٌات):
رٌيات:
باور بر این است که جنیات مخلوق بسیار قدرتمندی هستند که به دنیای انسانها در ارتباط اند اما وجود
خارجی ندارند .آنها از آتش بدون دود ساخته شده اند و نیز تابع قوانین قرآنی میباشند.
 رٌيات اکخزا" تخزیثکار پٌذاػتَ هيؼْد :پل اكـاػ ثبیؼ يـاهت ثبىُؼ ٔ اف آَٓب ػٔؿی کُُؼ.
 رٍ ْب ػؿ عـاثّ ْبَ ،قػیک آة ،تيُبة ْب ،ربْبی تبؿیک ٔ هجـمتبٌ فَؼگی يیکُُؼ.
 تُٓب ػؿ ىت ظبْـ يی ىَٕؼ .ؿكتٍ ثّ چُیٍ ايبکٍ ،عطـ آمیت تٕمٔ رُیبت ؿا ثّ ًْـاِ ػاؿػ ٔ
صتی يًکٍ امت رٍ ٔاؿػ ثؼٌ يـػو ىٕػ.
 تؼْیذ يیتٕاَؼ اَنبٌ ؿا اف ربػٔی رُیبت يضبكظت کُؼًْ ،یُطٕؿ َوـِ ٔ ػیگـ كهقات.
 هـائت هـآٌ ػؿ فيبٌ گؾىتٍ اف چُیٍ ربْبی عطـَبک اَنبٌ ؿا اف رُیبت يضبكظت يی کُؼ.
 تؼضی اّلات رٌيات اس اًظاًِا صوایت هی کٌٌذ.
 بدون زیر سوال بردن موجودیت جنیات ،آنها را از نظر روان شناسی بررسی می کنیم!
 برای بعضی از بیماران جنیات حکم وسیله ای را دارند که توسط آنها می توانند افکار و عقایدی را
بیان کنند که در حالت عادی قادر به بیان آنها نیستند .این افکار معموال" مربوط به تابوها و
موضوعاتی هستند که برای بحث ناپسند شمرده می شوند.
 همچنین کم و بیش موضوعات نیمه خودآگاه میتواند به قسم فرافگنی به گونۀ که (جنیات با فرد
صحبت میکنند ) اظهار شود.
لضيَ:
 فَی کّ ػؿعبَٕاػِ يٕهق ثؼی ػاؿػ (افػٔاد ارجبؿی ،نت ٔ کٕة اف ربَت پؼؿ ىْٕـ ،صًبیّ کى
اف ربَت كبيیم ٔ ىْٕـ) ىـٔع ثّ ٍضجت ثب رُیبت کـػ .رُیبت ػایًب" ثّ أ يیگلتُؼ أ فٌ
عٕثی امت ٔ فَؼگی عٕثی عٕاْؼ ػاىت.
 ثّ ایٍ يّٕٕع يی تٕاَیى ثّ ػُٕاٌ یک يُجغ َگبِ کُیى ًّْ :ػؿ كبيیم ثب أ ثّ ٓـیوّ ثؼی ؿكتبؿ
يیکـػَؼ .ايب هؼؿتٓبی ىلبثغو عٕػ أ ،ثبٔؿْب ٔ ػوبیؼ يخجت أ ؿا ػؿ رُجّ يخجت یک رٍ
كـاكگُی يیکُؼ کّ أ ؿا پيتیجبَی يیکُؼ ٔ ثّ أ يی گٕیؼ کّ فٌ عٕثی امت.
 أ ًْچُیٍ ػیؼِ ثٕػ کّ رٍ یک کلٍ ملیؼ ٔ هـآٌ ثـای پؼؿ ىْٕـه آٔؿػِ ثٕػ .يطًیُب" أ
اصنبك عيى ٔ پـعبىگـی فیبػی َنجت ثّ پؼؿ ىْٕـه ػاىت کّ ثب أ ؿٔیّ ثنیبؿ عـاة
يیکـػ ايب رـات ًَیکـػ آٌ اصنبمبت ؿا ثـٔف ػْؼ.
 پل ثب كـاكگُی رُیبت ،ایٍ پـعبىگـی ؿا اظٓبؿ يیًُٕػ :ثّ ایٍ تَٕؿ کّ پؼؿ ىْٕـه عٕاْؼ
يـػ.
نکته مهم!
 در چنین مواردی که می توانیم یک رابطه منطقی برای فرافگنی بیمار پیدا کنیم ،این فرافگنی از
عالیم سکیزوفرینیا نمی باشند! (مشابهت عالیم را مقایسه کنید).
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تيواریِای رّاًی هزتْط تَ رٌيات:
 طَ ًْع اختالل هزتْط تَ رٌيات ّرْد دارد:
 )1يَیجت فػِ ىؼٌ تٕمٔ رُیبت (رٍ فػِ گی) :تًبك ينتویى ثب رُیبت کّ ثبػج كهذ ىؼٌ ٔ صًهّ
يیيٕػ.
 )2تضت مبیّ یک رٍ آيؼٌ
ٔ )3اؿػ ىؼٌ رُیبت ثّ ثؼٌ
 تضت مبیّ رُیبت ؿكتٍ يُزـ ثّ ييکالت فیـ يیيٕػ:
َ )1بؿاصتی ٔ گـیّ يؼأو آلبل
 )2تـییـات ؿكتبؿی
 )3ثیًبؿیٓبی رنًی يبَُؼ عَٕـیقی يٓجم
 )4مؤ رُیٍ پی ػؿ پی ثؼٌٔ ػنیم
در ارتثاط تا هؼاّرٍ:
 این نکته مهم است تا به افرادی که از مشکالت روانی رنج می برند تاپه زده نشود و یا به دلیل اینکه
برای خانواده شرم آور است در جایی زندانی نشوند و یا به دلیل ارتباط با جنیات خطرناک محسوب
نشوند.
 پروسه تداوی توسط درک و حمایت بیمار و خانواده او سریعتر و بهتر پیش می رود.
چؼن سدى (ًظز کزدى):
نظرکر دن عقیدۀ است که نگاه خیره بعضی از مردم نتایج خطرناکی دارد و میتواند به دیگران آسیب
برساند!






اکخـا" َگبِ عیـِ اف هَؼ ٔ ؿـُ َینت ثهکّ چيًٓبی ربػٔکُُؼِ اىغبً امت کّ ثـای ػیگـاٌ
ثؼثغتی ثبؿ يی آٔؿػ.
اکخـا" ایٍ کبؿ ؿا ثّ ؿىک ٔ صنبػت ؿثٔ يی ػُْؼ.
چيى فػٌ يیتٕاَؼ ثّ اكـاػ ثبنؾ ،آلبل ،يٕاىی ٔ عبَّ ْب آمیت ثـمبَؼ ايب آمیت رؼی يتٕرّ َٕفاػاٌ
ٔ آلبل امت .چـا کّ اؿهت آَٓب تٕمٔ فَبٌ ثی أالػ ػیگـ يٕؿػ نطق هـاؿ يی گیـَؼ ٔ ایٍ مجت
صنبػت ٔ چيى فػٌ تٕمٔ آَبٌ يی ىٕػ.
يؼًٕال" صبػحّ تـاكیکی یب ثالْبی َبگٓبَی يخم كـٔؿیغتٍ ػیٕاؿ ،ثیًبؿیٓبی ؿیـيُتظـِ يـثٕٓ ثّ
چيى فػٌ يی ىَٕؼ.
يضبكظت کـػٌ ػؿ ثـاثـ چيى فػٌ:
 ػٔػ ثؼْی يٕاػ عيک (املُؼ) :ػٔػ ؿا ػؿ آـاف کنبَی يی ثـَؼ کّ يًکٍ امت چيى فػِ ىؼِ
ثبىُؼ ٔ ًْقيبٌ اىؼبؿی ؿا يی عٕاَُؼ.
 يالْب هـآٌ يزیؼ ؿا تالٔت يیکُُؼ
 ربػْٔبی (تؼٕیؾ) ييغٌ
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طایَ:
سایه معموال" به فال بد گرفته می شود و معنای منفی دارد.


)1

)2

)3

َؼؿتب" ثّ ىکم يخجت ػؿ َظـ گـكتّ يیيٕػ.
ػؿ ربيؼّ اكـبَی ثّ اػتوبػ يـػو مّ َٕع مبیّ ٔرٕػ ػاؿػ:
پاک
 مبیّ پبک ثّ کنی ؿثٔ ػاػِ يی ىٕػ کّ فَؼگی ػبنی ،اعالم عٕة ٔ ثغت عٕة ػؿ فَؼگی ػاؿػ.
 ثـ امبك ػویؼِ ػبو ،ایٍ ىغٌ ػؿ فیـ مبیّ عٕة یک ىغٌ پـْیقکبؿ فَؼگی يی کُؼ.
 گلتّ ػیگـ ایٍ امت کّ یک ىغٌ عٕة تضت مبیّ پبک پؼؿه کالٌ ىؼِ امت .مبیّ چُیٍ
ىغَی يخجت پُؼاىتّ يی ىٕػ.
 ایٍ تيٕیوی ثـای ٓبنت ىؼٌ ًْـاْی ثب اكـاػ پـْیقکبؿ امت.
طایَ ًاپاک
 مبیّ َبپبک ثّ مبیّ اؿٔاس ؿثٔ ػاػِ يی ىٕػًْ .چُیٍ گلتّ يی تٕاَیى کّ مبیّ َبپبک تبحیـ يـػيبٌ
ػاؿای اعالم ّؼیق امت.
 يخال" اگـ ىغٌ ثؼ میـتی ثّ عبَّ ْبی کّ َٕفاػ ػاؿَؼ ثـٔػ ٔ پل اف يؼتی َٕفاػ ػچبؿ ييکم
رنًی یب ؿٔاَی ىٕػ گلتّ يی ىٕػ کّ مبیّ َبپبک ثّ ٓلم اكتبػِ امت.
طایَ رٌيات (تخغ هزتْط تَ رٌيات را هطالؼَ کٌيذ)

در ارتثاط تا هؼاّرٍ:
 مجبورهستیم این عقاید را جدی بگیریم.
 از طرؾ دیگر باید مراقب باشیم تا شخص توانایی انجام کار و تاثیرگذاری در زندگی را از دست
ندهد.
 خطر زمانی است که شخص به علت چشم بد (نظر شدن) احساس عجز و ناتوانی در ایجاد تؽییر
میکند ،کامال" تسلیم آن عقاید می شود و همه چیز بدتر خواهد شد.
ػمایذ هختلف دیگز:
 ػؿ اؿتجبٓ ثب فَبٌ:
 فَبٌ ٔ ػعتـاٌ ثبیؼ اثتؼا آبػت پؼؿ ،مپل ثـاػؿ کالٌ ٔ ثؼؼا" ثـاػؿاٌ ػیگـ ؿا ثکُُؼ.
 فَبٌ ػؿ يٕاظجت اف عٕػ ّؼیق ٔ َبتٕاٌ ْنتُؼ.
 فَبٌ ثب يـػاٌ ثـاثـ َینتُؼ :مٓى اؿث فٌ ََق مٓى يـػ امت.
 عٕػ فَبٌ ػویؼِ ػاؿَؼ کّ ثب يـػاٌ ثـاثـ َینتُؼ.
 ػبػت يبْبَّ َيبَّ ّؼق عبَى ْب امت.
 ػؿ اؿتجبٓ ثب يـػاٌ:
 يـػاٌ گـیّ ًَیکُُؼ
تمرین :لطفا" عقاید ذکر شده را به دقت مطالعه کنید .به کدام یک از آنها اعتقاد دارید ،آیا در زمینه این
اعتقادات تجربه ای دارید؟ آیا عقیده دیگری نیز هست که بر زندگی شما تاثیر کند؟
11

تؼأی ػُؼُٕی (مُتی):
شفا بخشان سنتی معموال" مالها هستند .مال یک شخص با نفوذ است و اکثر اوقات یک درمانگر نیز
است .او میانجی در بین دنیای نامرئی خطرناک جنیات و انرژیهای مثبت و منفی است .ابتدا به مشکالت
گوش می کند و سپس اقدام می کند.
 اف آَزب کّ يـػو ثّ أ ثبٔؿ ػاؿَؼ أ هبػؿ امت تب َیـٔی ػؿيبٌ کُُؼِ ػؿَٔی اكـاػ ؿا ثـاَگیقػ.
 ػؿ ایُزب چُؼ يخبل ٔرٕػ ػاؿػ:
 مٕفاَؼٌ يٕاػ ٔ مبعتٍ ػٔا اف عبکنتـ آٌ
َٕ ىتٍ کبؿؾْب ،مبعتٍ تؼٕیؾ ٔ آٔیغتٍ ثّ گـػٌ
َٕ ىتٍ ثـ کبؿؾ ،اَؼاعتٍ آٌ ػؿ آة ٔ َٕىیؼٌ آة
َٕ ىتٍ ثـ کبؿؾ ٔ هـاؿ ػاػٌ آٌ ػؿ فیـ فثبٌ
 پـْیق کـػٌ
 ػامتبٌ :يال چُؼ پـَؼِ ػاؿػ .ػمتٓبیو ؿا ثّ ْى يی فَؼ ٔ پـَؼِ ْب پـٔاف يی کُُؼ .مپل يی
گٕیؼ" :ثجیُیؼ ،ثـای يٕحـ ثٕػٌ ثّ ػٔ ػمت َیبف امت".
 نت ٔ کٕة رُیبت تغـیت کبؿ تٕمٔ ىالم ٔ کًـثُؼ.
ٍ ضجت کـػٌ ثب رُیبت :يال يـیِ ؿا ثـ ؿٔی تغت يی عٕاثبَؼ ٔ رٍ ؿا ٍؼا يی کُؼ .مپل ثب
رٍ ٍضجت يی کُؼ ٔ يی گٕیؼ اگـ ایٍ ؿا ؿْب َکُی تٕ ؿا عٕاْى کيتٔ .هتی يـیِ ثـيی
عیقػ ،عٕة ىؼِ امت.
 آٔیقاٌ کـػٌ پیبف ثّ ػٔؿ گـػٌ
 یکزب ًَٕػٌ ثؼْی اف ػهٕكّ ثب يوؼاؿ کًی ؿٔؿٍ میبِ ٔ ٍـف آٌ ػؿ ٔهت ٍجش ٔ ىبو.
 يال ػَبی كهقی ؿا ػؿ آتو يی اَؼافػ ٔ ثب آٌ ىغٌ ؿا يی مٕفاَؼ .مپل کبؿؾ ٔ ؿٔؿٍ میبِ
ؿا ثـ ؿٔی فعى يی گؾاؿػ.
ّ ؼق رُنی :يال تغى يـؽ ؿا يی گیـػ ٔ کهًبت ربػٔیی ؿا ثبالی آٌ يی عٕاَؼ .ثیًبؿ آٌ ؿا
يیغٕؿػ.
تمرین :لطفا" با یکدیگر در مورد تجربه شخصی خود ازتداوی های عنعنوی (سنتی) صحبت کنید .اگر
تکنیک های دیگری را تجربه کرده اید یا شاهد آن بوده اید آنها را به لیست اضافه کنید.
در ارتثاط تا هؼْرٍ:
 بعضی از این تمرینات قدرتها و توانایی های خود درمانگری شخص را تقویت می کند ،به دلیل
اینکه بیمار به اینها عقیده داشته و با اعتقاد به اینکه این روش نتیجه خواهد داد اعتماد به نفس خود را
تا حدی دوباره به دست می اورد.
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