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 BPHSهقذهَ ای بز صحت رّاًی در 
 

I. ٌَپض سهي: 

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

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

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

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

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

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

ًیق  PHCثنتـُب ثـای پؾیـه هـیْبى ؿّاًی کَ ًیبف ثَ ثنتـىؼى ػاؿًؼ ّرْػ ػاؿػ. ثَ ْٓؿ هيبثَ ػؿ 

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

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

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

 رؼَ هیکٌٌؼ.عؼهبت ٍضی اّلیَ هـا

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

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

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

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

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

 ثبىٌؼ.

 .یک مْم آًِب ثَ ػاکتـ هـارؼَ ًویکٌٌؼ 

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

 50  كیَؼ اف آًِب ػؿPHC .تيغیٌ ػاػٍ هیيًْؼ 

 .اکخـ هـیْبى ثَ ٍْؿت مـاپب کوک هیيًْؼ 

  كیَؼ آًِب ثَ ٍْؿت ثنتـی تؼاّی هیيًْؼ. 0.5تٌِب 

 

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

ٍضی ػؿ ىلبعبًَ ػؿ مطْس ػّم ّ  کَ ىبهل عؼهبت (EPHSهدوْػَ خذهات اطاطی در ػفاخاًَ ) .1

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

کَ ىبهل عؼهبت ػؿ مطش هـاهجت ُبی اّلیَ هیجبىؼ ّ  (BPHSهدوْػَ خذهات صحی اطاطی ) .2

 ٍضت ؿّاًی ؿا ثَ صیج یک رق ػؿ ثـ ػاؿػ.

 ىبهل هْاؿػ فیـ امت: BPHSرق ٍضت ؿّاًی 

 ًی آهْفه ّ آگبُی ٍضت ؿّا 

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

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

 ّاثنتگی ثَ هْاػ هْاػ ًيَ آّؿ

 اعتالالت ؿّاًی آلبل ثَ ىوْل هيکالت یبػگیـی 

 )هـگی )ٍـع 

  ْػآفاؿی ثَ ىوْل عْػکيیع 

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

 تؼاّی ػاعل ثنتـ 

 هبًیتْؿیٌگ ّ پیگیـی 

 ًظبؿت 

 گقاؿه ػُی 

 

II. :هؼکل رّاًی اختواػی 

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

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

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

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

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

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

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

 ی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:هيکالت ؿّاًی ارتوبػ

 هٌبفػبت كبهیلی 

 ثیکبؿی 

 اف ػمت ػاػى کبؿ 

 هيکالت اهٌیتی 

 اف ػمت ػاػى ػقیقاى 

 هيکالت هبلی 

 اعتالف ثب ػیگـاى 

 ًٍؼاىتي مـپٌب 

 هـیْی تِؼیؼ کٌٌؼٍ فًؼگی 

 

هیتْاًٌؼ ًبگِبًی ىـّع ىًْؼ ّ یب ػّاهؼاؿثبىٌؼ. ثَ ُـ ٍْؿت آًِب ثبػج هؼکالت رّاًی اختواػی 

ػولکـػ ؿّاًی ّ اًزبم کبؿُبی ؿّفهـٍ هب هیيًْؼ. ػؿ اکخـ هْاهغ ایي هيکالت ثَ فّػی اعتالل ػؿ 
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ثـٓـف هیيًْؼ ّ ىغٌ ثَ ػولکـػ ًْؿهبل عْػ اػاهَ هیؼُؼ ّلی ثؼْی اّهبت هوکي امت تکـاؿ ىْػ 

کَ ّ یب میـ هقهي ؿا اعتیبؿ کٌؼ. هيکالت ؿّاًی ارتوبػی هیتْاًٌؼ ثغيی اف هـیْی ؿّاًی ثبىٌؼ یب ایٌ

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

 هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ثبالی ٍضت كـػ کوک کٌؼ.

ًوو هِوی ؿا ػؿ ُـ ػّ یؼٌی ػؿ ثـّف ّ میـ هـیْی ؿّاًی هخل  اطتزص رّاًی اختواػی

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

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

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

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

 

 هیکبًیقم ُبی هؼوْل مبفگبؿی ثیي اكـآًِب ػجبؿتٌؼ اف:

 هـآى عْاًؼى 

 ًوبف عْاًؼى 

 ٍضجت کـػى ثب اػْبی كبهیل یب ػّمتبى 

 ػؿیبكت کوک ُبی ٓجی 

 ػاىتي ػؿآهؼ ثیيتـ 

 ػاىتي اهٌیت ؿؾایی ثِتـ 

 ٍػؿیبكت هيبّؿ 

 ّمتبًَػؿیبكت کوک ُبی ثيـػ 

 ػاىتي مـپٌبٍ ثِتـ 

 هـارؼَ ثَ ٓجیجبى هضلی 

 

III. :رابطَ خظن ّ رّاى 

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

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

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

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

ػ یب هخال" یک اؿتجبٓ هٌلی هـاؿ هیگیـػ. ثـای هخبل اگـ کنی ؿوگیي ىْػ هوکي امت ػچبؿ مـػؿػی ىْ

 ثیي امتـك ّ صوالت هلجی ّرْػ ػاؿػ.

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 وـ کبؿ کٌٌؼ ّ ػؿ ربهؼَ مِین ثبىٌؼ.ّپـح

 ىغَی اف ًظـ ؿّاًی ًْؿهبل امت کَ ثتْاًؼ:

 .تْاًبیی ُبی عْػه ؿا ىٌبمبیی کٌؼ 

  .ثب امتـمْؿُبی ًْؿهبل فًؼٍ گی مبفگبؿ ىْػ 

 .ثَ ْٓؿ كؼبالًَ کبؿ کٌؼ 

 .ػؿ ربهؼَ مِین ثبىؼ 

 

 ٍضت ؿّاًی ػّ ثؼؼ ػاؿػ:

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 ُبی هغتلق هؼبیٌَ کٌیؼ.

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

 ثـ ػولکـػ ػؿ هکتت، هضل کبؿ، ؿّاثٔ ثیي كـػی، عبًَ ّ كؼبلیت ُبی تلـیضی. تاثيز اػزاض 

 

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

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

 

 ثـ امبك مبفهبى ٍضی رِبى اعتالل ؿّاًی:

 .ؿكتبؿی یب ؿّاًی امت 

 .اف لضبظ کلیٌیکی اُویت ػاؿػ 

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

 ـاٍ هیجبىؼ.ُو
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 .ىبهل پبمظ ُبی كـٌُگی ؿیـهٌتظـٍ ػؿ ُـ هْهؼیتی هیجبىؼ 

ایي ثؼاى هؼٌبمت کَ کنیکَ اف هـیْی ؿّاًی ؿًذ هیجـػ ػؿ مبفگبؿی ثب ُیزبًبت، امتـك ّ عين هيکل 

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

 َ ثبىٌؼ.هيکل هیؼاىت

 

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

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

بٍ ؿلٔ امت. ایي ػیؼگبٍ هيکالت ؿّاًی ارتوبػی یک هـیْی امت کَ تٌِب ثب ػّا تؼاّی هیيْػ یک ػیؼگ

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

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

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

 

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

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

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

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

 

I:ػلل هزیضی ُای رّاًی . 

 ػْاهل عطـ ثـای اعتالالت ؿّاًی ػؿ ثقؿگنبالى ػجبؿتٌؼ اف:

 :ػْاهل ثیْلْژیکی

 آمیت پؾیـ ثْػى اف ًگبٍ رٌتیک 

 اًتبًبت صبػ ّ هقهي 

 ػ امبمی ؿؾایی مْتـؾی ّ کوجْػ هْا 

 ٍؼهبت ّ تـّهبی هـقی 

 آمیت ُبی هجل اف تْلؼ 

 امتلبػٍ اف الکِْل ّ هْاػ ًيَ آّؿ 

 تيْىبت امتوالثی ّ اًؼّکـیي 

 :ػْاهل ؿّاًی

 هِبؿتِبی ّؼیق مبفگبؿی ثب امتـك 

 ػقت ًلل پبییي 

 تزـثیبت تـّهبتیک 

  تضْل ػؿ فًؼگی یب گؾؿ ثَ هـصلَ ػیگـ فًؼگی 

 تزـثیبت ػّؿاى ٓلْلیت 
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 :اهل ارتوبػیػْ

 صْاػث فًؼگی هخل مْگْاؿی، اف ػمت ػاػى ىـل، تَبػهبت 

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

 عيًْت، ًباهٌی، هٌبفػبت ػّاهؼاؿ.

 

II:اػزاض ّ ػالین هزیضی رّاًی . 
 

 تـییـات ػؿ كؼبلیت ؿّاًی صـکی:. 1

 یت ًبؿاصتی كقیکی امت هخال" ػؿ اّطـاة، اكنـػگی ّؿیـٍ.ثیوـاؿی یک ّّؼ 

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

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

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

 هیيْػ هخال" ػؿ هبًیب، مبیکْف صبػ ّ امکیقّكـیٌیب.

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

( اکخـ كؼبلیت ُب هخل Catatoniaكقیکی ًْؿهبل آُنتَ ّ کٌؼ هیيًْؼ ّ ػؿ ىکل ىؼیؼ یب کبتبتًْیب )

 جت کـػى، ؿاٍ ؿكتي ّ ػّؿ عْؿػى تولیل هییبثؼ.عْؿػى، ٍض

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

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

 ٍبف کـػى گلْ ّؿیـٍ

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

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

 ػّاُبی ّؼ پبؿکیٌنْى ثِجْػ هیبثؼ.

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

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

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

 عْاًؼى ثبؿ ثبؿ ّؿیـٍ.

 

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

 کَ ثؼْی اف آًِب ػجبؿتٌؼ اف:

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

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

 عْػ ؿا کٌتـّل کٌؼ.

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

 تبعیـ یب هکج ّرْػ ػاؿػ.

  Mutism .کَ ًجْػى کالم امت 

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

 

 تـییـات ػؿ تلکـ:. 3

 ُذیاى (Delusionیک ػویؼٍ ًبػؿ :) ٔمت ثـ امبك امتٌتبد ؿلٔ اف ّاهؼیت ثیـًّی امت کَ تْم

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

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

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

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

 تْمٔ ثیگبًَ ُب.

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

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

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

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

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

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

 

 تـییـات ػؿ اػؿاک:. 4

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

 پٌزگبًَ.

 اًْاع هغتللی اف ثـمبهبت ّرْػ ػاؿػ:

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

 هْتـ، ىٌیؼى ٍؼای اكـاػیکَ ػؿ صبل گپ فػى ُنتٌؼ.

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

 .ثـمبم ؽایوْی: اػؿاک ؿلٔ هقٍ ُب 

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

 مْعتي.

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

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

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

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

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

 اّطـاة، ٍـع، مکیقّكـیٌیب ّؿیـٍ

 صنبك ایٌکَ هضیٔ آـاف ىغٌ ؿیـّاهؼی ّ هخل ؿّیب امت یب تـییـ کـػٍ امت. ایي : اهظخ ّاقؼيت

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

 

 . تـییـات ػؿ ُیزبًبت:5

 اصنبمبت ػؿًّی هخل اكنـػگی، عْىی، تـك ّؿیـٍهشاج : 

 َیغتي، عْىضبل ثَ ًظـ ؿمیؼى، : اًؼکبك ثیـًّی هقاد، هخال" ؿوگیي ثَ ًظـ ؿمیؼى، اىک ؿػاطف

 هْطـة ثْػى ّؿیـٍ.

 :ػجبؿتٌؼ اف ؿوگیٌی، اّطـاة، ػبٓلَ ؿیـهتٌبمت )اظِبؿات تٌبمجی ثب هْهؼیت  ػْاطف غيزًْرهال

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

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

 ًؼاؿػ( ّؿیـٍ

 اكنـػٍ )ػؿ اكنـػگی(، عْىی کبؽة ّ ىبػی )ػؿ هبًیب(، علن هْطـة ّؿیـٍهشاج غيزًْرهال : 

 ثی پبمغیتغييز در ُْػياری : 

 

 تـییـات ػؿ ػولکـػُبی ىٌبعتی:. 6

  یبى امت کَ ًگِؼاؿی آالػبت ؿا ػجبؿت اف تْاًبیی توـکق ثـ یک صبػحَ ای ػؿ صبل رـتوزکش

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

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

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

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

 ػؿ هبًیب ػیؼٍ هیيْػ.

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

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

 ػاػٍ ًویتْاًؼ ّ صتی ُْیت عْػ ّ آـاكیبى عْػ ؿا ًویؼاًؼ.

 

 . تـییـات ػؿ ُْىیبؿی:7

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

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

( ّّؼیتی امت کَ ىغٌ ثَ هضـکبت هْی پبمظ stuporًویتْاًؼ هخال" ػؿ ػینْمیيي. متْپـ )
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هنوی هیؼُؼ یب پبمظ ػاػٍ ًویتْاًؼ هخال" ػؿ اكنـػگی ىؼیؼ. کْهب ّّؼیتی امت کَ ُیچ پبمغی ػؿ 

 ثـاثـ هضـکِبی هْی ّرْػ ًؼاؿػ.

 

 تـییـات عْاة:. 8

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

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

 ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:

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

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

 .مضـعیقی: کَ هؼوْال" ػؿ اكنـػگی ػیؼٍ هیيْػ 

 .کوغْاثی ػؿ هبًیب ػیؼٍ هیيْػ 

 .پـعْاثی ػؿ ثؼْی اف اًْاػی اكنـػگی ػیؼٍ هیيْػ 

 

 تـییـات ػؿ كؼبلیت رٌنی:. 9

 ًی هخل اكنـػگی ثبىؼ ّ یب هیتْاًؼ ثَ تـییـات ػؿ كؼبلیت رٌنی هوکي امت ثغيی اف اعتالالت ؿّا

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

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

 ػاؿػ.

 

 :تـییـات هـتجٔ ثب هَـف هْاػ ًيَ آّؿ. 10

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

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

a )ىیٍْ هَـف هْاػ ًيَ آّؿ کَ ثبػج ٍؼهَ فػى ثَ ٍضت هیيْػ. ٍؼهَ هیتْاًؼ هصزف هضز :

 كقیکی یب ؿّاًی ثبىؼ.

b )َـف هْاػ ًيَ آّؿ کَ عطـ ػْاهت هْـ ؿا ثـای ىغٌ هَـف : ىیٍْ ههصزف خطزًاک

 کٌٌؼٍ اكقایو هیؼُؼ.

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

ُْىیبؿی، ىٌبعت، اػؿاک، ػبٓلَ یب ؿكتبؿ ّ یب ػیگـ ػولکـػُب ّ پبمظ ُبی ؿّاًی ّ 

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

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

 ٍؼهَ ؿمیؼٍ ثبىؼ یب اعتالٓبت ػیگـی پؼیؼ آهؼٍ ثبىؼ.

d )هْاػ ًيَ آّؿ: : اعتالل چيوگیـ یب فرـت ًبىی اف هَـفطْاطتفادٍ اس هْاد ًؼَ آّر  

 ًبتْاًی ػؿ ارـای هنّْلیت ُبی عْػ ػؿ هضل کبؿ، عبًَ یب هکتت 
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 هَـف ػاین ػؿ صبالت ّعین رنوی 

 هيکالت هبًًْی هتکـؿ ػؿ اؿتجبٓ ثب هَـف هْاػ ًيَ آّؿ 

 اػاهَ هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ثب ّرْػ هيکالت ثیي كـػی 

e )ثـای هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ثَ هٌظْؿ : اىتیبم ًنجت ثَ هْاػ ًيَ آّؿ ػجبؿت اف توبیل اػتياق

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

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

اػ ًيَ آّؿ ّ اكکبؿ هـتجٔ ؿاصتی ػؿ ػمتـك ثبىؼ. ایي صبلت ثب اكقایو توبیل ثـای رنتزْی هْ

 ثب هْاػ ًيَ آّؿ هيغٌ هیيْػ.

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

g )تـییـ ؿكتبؿی ًبٌُزبؿ پیْمتَ ثب ػالین ىٌبعتی ّ كیقیْلْژیک ٌُگبهی اتلبم هی اكتؼ کَ تزک :

ّ ػّاهؼاؿ ػاىتَ امت کبُو  فیبػَی کَ هَـف هوؼاؿ هبػٍ ًيَ آّؿ ػؿ عْى یب اًنبد ػؿ ىغ

 یبثؼ.

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

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

 

III:بذًاهی یا اطتيگوا ّ هزیضی رّاًی . 

 

ػؿػًبک ّ ” ـیْی ؿّاًی ثـای فًؼگی هـیْبى ؿّاًی ّ ًیق عبًْاػٍ ُبی ىبى ّاهؼبامتیگوب ػؿ هْؿػ ه

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

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

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

 کٌٌؼ ّ اػْبی كؼبل ربهؼَ ثبىٌؼ.

 

 امتیگوب ؿا هیتْاًین ثب کلوبت فیـ ثِتـ هؼٌب کٌین:

 ؿللت 

 پیو ػاّؿی 

 ِتجؼی 

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

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

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

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

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

 اصنبك ىـم ّ عزبلت فػگی هیکٌٌؼ.
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 ػُین: هؼم ُبی فیـ ثَ هب کوک هیکٌؼ تب ثَ امتیگوب کَ هـیْی ؿّاًی ؿا اصبَٓ کـػٍ امت پبیبى

 اكقایو آگبُی ػؿ ربهؼَ .1

 کنت هؼلْهبت ثیيتـ ػؿ هْؿػ ٍضت ؿّاًی ّ هـیْی ؿّاًی .2

 ثب هـػم ثَ ىیٍْ هضتـهبًَ ّ ثب ّهبؿ کَ ُوَ هب ىبینتَ آى ُنتین ثـعْؿػ ىْػ.  .3

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

 اكـبًنتبى هطـس ًيؼٍ امت.هقایبی هؼیْثیت ػؿ 

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

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

 ثَ ربی آى ثگْییؼ اّ یک هـیْی ؿّاًی ػاؿػ.

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

 اؽُبى ػبهَ کلیيَ ُبی ؿا ایزبػ هیکٌؼ کَ تـییـ آًِب ثنیبؿ ػىْاؿ امت.
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 صحت رّاًی ّ حقْق بؼز
 

ؿی اف رْاهغ هْؿػ ؿللت هـاؿ گـكتَ اًؼ. ػؿ ثنیب” هـیْبى ؿّاًی رق اكـاػی ُنتٌؼ کَ ػؿ رِبى ىؼیؼا

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

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

ؿلت کوتـ اف هـیْی ُبی ؿّاًی ثَ ػٌْاى یک ّّؼیت ٓجی ىٌبعتَ ىًْؼ تؼاّی کَ آًِب ػؿیبكت هیکٌٌؼ ا

 ػیگـاى امت.

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

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

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

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

 

 ثؼْی اف تغللبت ىبیغ ػؿ فیـ لینت ىؼٍ امت:

 َکٌبؿ گؾاىتَ ىؼى اف ربهؼ 

 کوجْػ هـاهجت ُبی ٓجی هْؿػ ًیبف 

 لبػٍ ُبی كقیکیثبفًگِؼاىتي )هِبؿ کـػى(، لت ّ کْة ىؼى یب ػیگـ مْامت 

 گـمٌَ هبًؼى 

 هْؿػ مْامتلبػٍ ّ ؿللت هـاؿگـكتي 

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

 ًگِؼاؿی کـػى ػؿ تغت عْاة ُبی هلل هبًٌؼ 

 هضـّهیت اف لجبك، ربی عْاة، آة ٍضی یب تيٌبة هٌبمت 

 

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

 تـییـ ػاػى ًگـه ُب ّ اكقایو آگبُی 

 ثِجْػ صوْم ثيـ ػؿ هـاکق ٍضت ؿّاًی 

 توْیت کـػى امتلبػٍ کٌٌؼگبى عؼهبت ٍضت ؿّاًی ّ كبهیلِبی آًِب 

 ربیگقیي کـػى هـاکق ؿّاًپقىکی ثب هـاهجت ُبی ارتوبػی 

 اكقایو مـهبیَ گؾاؿی ػؿ ثغو ٍضت ؿّاًی 

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

 

 کبؿکٌبى ٍضی ثبیؼ:

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

 ؿّاًی ؿا اؿتوب ػٌُؼ.
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 متـك ؿا هطویي مبفًؼ کَ ؿّبیت آگبُبًَ اكـاػ ثب اعتالالت ؿّاًی امبك توبم تؼاّی ُبی هبثل ػ

 تيکیل هیؼُؼ.

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

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

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

 ثب کیلیت ّ عْة الفم امت آگبٍ مبفیؼ.
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 تذاّی اختالالت رّاًی
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ّرْػ ػاؿػ.

 

 :. تؼاّی ػّایی1

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

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

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

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

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

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

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

 هـیْی ُبی ؿّاًی ًجبیؼ ثـای فًبى صبهلَ تزْیق ىًْؼ.
 

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

 ػّاُبی آًتی مبیکْتیک (Antipsychotic) 

 ػّاُبی ّؼ اكنـػگی (Antidepressant) 

 ػّاُبی ّؼ اّطـاة (Anxiolytic) 

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

 ػّاُبی آًتی پبؿکیٌنْى (Antiparkinson) 
 

 تٍْیَ ُبی ػوْهی ثـای تزْیق ػّاُبی ؿّاًپقىکی:

 .پالى تؼاّی ؿا ثـای هـیِ ّ ثنتگبى ّی تيـیش کٌیؼ 

 ػ.ػّای ؿا اًتغبة کٌیؼ کَ کوتـیي ػْاؿُ ربًجی ؿا ػاؿ 

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

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

 .ػؿ هـصلَ اثتؼایی تؼاّی هـاهت ػْاؿُ ربًجی ػّاُب ثبىیؼ 

 .ػْاؿُ ىبیغ ؿا ثـای هـیِ ّ اهبؿة ّی تيـیش کٌیؼ 

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

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

 

 . تؼاّی ُبی ؿّاًی ارتوبػی2

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

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

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

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

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

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

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

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

 یک ثغو ػیگـ هلَال" ثضج عْاُؼ ىؼ.

 

 . تؼاّی مٌتی3

ـًؼ. صکیوبى، هالُب ّ ػیگـ ٓجیجبى تؼاّی ُبی مٌتی ػؿ اكـبًنتبى ثَ ْٓؿ ّمیؼی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هیگی

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

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

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

 

 بؼضی اسػيٍْ ُا/تذاّیِای طٌتی در خاهؼَ افغاًظتاى 

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

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

 لْل ػؿ ؿقًی(.هیبػلی ٍبصت ػؿ ًٌگـ ُبؿ، فیبؿتگبٍ ثِ

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

 مغی ػؿ کبثل(.

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

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

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

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

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

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

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

 .ًپـُیق اف اًزبم کبؿُبی عبً ػؿ ؿّفُبی عب 

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

 

 سگاری طٌتی هؼوْل ػبارتٌذ اس:هيکاًيشم ُای طا

 .عْاًؼى ًوبفُبی ًللی ّ عتن هـآى 

 .ؿكتي ثَ اهبکي هوؼك 

  تْثَ کـػى ثَ عبٓـ گٌبُبى گؾىتَ ّ ػػب کـػى ثـای ػلْ ّ ثغيو 

 .امتیگوب ًنجت ثَ هْاؿػ ىؼیؼ هخل امکیقّكـًی 

 .ثنیبؿی اف هْاؿػ ىؼیؼ ثب كبهیل ُبیيبى فًؼگی هیکٌٌؼ 

 يي ثنیبؿ ىبیغ امت.ثَ فًزیـ ثنتي هـیْبى ع 

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

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

 هیگیـًؼ ّ هـػم ثـای صل هيکالت عْػ پیو آًِب هیـًّؼ.

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

  .هـػم ػبم اکخـ هْبیب ؿا ػؿ عبًَ ُب ًگِؼاؿی هیکٌٌؼ 

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

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

 اهب هؼوْال" هـیْبى ؿّاًی پؾیـكتَ ًویيًْؼ.

 .عْػکيی یک گٌبٍ ثَ صنبة هیآیؼ 

 .ّهتی کنی ػقیقی ؿا اف ػمت هیؼُؼ ًجبیؼ ػؿ هْؿػ اّ ٍضجت کٌؼ 
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کارکٌاى صحی هختلف در تظِيالت صحی در هْرد صحت رّاًی چَ کارُای را 

 اًدام دادٍ هيتْاًٌذ؟
 

ػؿ ثنتَ  CHWفیـ ّظبیق امبمی، ػاًو ّ هِبؿت ُبی الفم ؿا ثـای کبؿکٌبى ٍضی ثَ ىوْل  رؼّل

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

 

 ػاًو ّ هِبؿت ُب ّظبیق 

CHW 

  ىٌبمبیی هْاؿػ مبػٍ )ثؼّى گؾاىتي

تيغیٌ، ىٌبمبیی امتـمْؿُبی ؿّاًی 

 ارتوبػی(

 ؼت ػُیؿر 

  آگبُی 

  تؼویت ثؼؼی/پیگیـی 

  تنِیل کـػى گـٍّ ُبی کوک عْػی/ثنیذ

 ربهؼَ

  ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ هيکالت ٍضت

 ؿّاًی

 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ ؿّاثٔ كـٌُگی-

 ارتوبػی ثیي كـػی

 )هِبؿتِبی مبػٍ اكِبم ّتلِین )گْه ػاػى 

  ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/ مطْس هغتلق

 عؼهبت هْرْػ

 گـٍّ ُبی صوبیتی تنِیل کـػى 

ًـك ّ 

هبثلَ ػؿ 

مت 

 مٌتـُب

  ىٌبعت هْاؿػ مبػٍ )ثؼّى گؾاىتي

تيغیٌ، ىٌبمبیی امتـمْؿُبی ؿّاًی 

 ارتوبػی(

 ؿرؼت ػُی 

  آگبُی، آهْفه ؿّاًی ّ توـیي ُبی

 آؿاهجغو

 تؼویت ثؼؼی/پیگیـی 

 َتنِیل گـٍّ ُبی کوک عْػی/ثنیذ ربهؼ 

  ّ ؿارنتـًوْػى هـیْبى، حجت آًِب

 گقاؿه ػُی

  ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ هيکالت ؿّاًی 

 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ ؿّاثٔ كـٌُگی-

 ارتوبػی ثیي كـػی

  )هِبؿت ُبی مبػٍ اكِبم ّتلِین )گْه ػاػى 

  ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق

 عؼهبت هْرْػ

 تنِیل کـػى گـٍّ ُبی صوبیتی 

 

CHS  ّ

 هبثلَ

 اؿفیبثی ّ ىٌبعت ّاهؼبت 

  ًظبؿت ثـCHWُب 

 ٍّاثتؼایی هيبؿ 

 )تنِیل کـػى گـٍّ ُب )اًتغبثی 

 ؿرؼت ػُی 

 آگبُی ّ آهْفه ؿّاًی 

 کبؿ روؼی 

 ؿارنتـ کـػى، حجت ّ گقاؿه ػُی 

 توبك هٌظن ثب هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی 

 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ آمیت ىٌبمی ؿّاًی 

 ػاًو امتبًؼاؿػ ػؿ هْؿػ ؿّاثٔ كـٌُگی-

 ارتوبػی، ثیي كـػی

 ٍهِبؿتِبی اثتؼایی هيبّؿ 

 نلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق مل

 عؼهبت هْرْػ

 کبؿ روؼی 
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هيبّؿ 

ؿّاًی 

 ارتوبػی

 اؿفیبثی 

  ّ هيبّؿٍ صـكَ ای ثَ ٍْؿت اًلـاػی

 گـُّی

 آهْفه ؿّاًی 

  ،ثب ػاکتـ( کبؿ روؼیCHS )َهبثل ّ 

 ؿارنتـ کـػى ّ حجت 

 ؿرؼت ػُی ّ تؼویت ثؼؼی تؼاّی هـیْبى 

  ًظبؿت ثـCHS َهبثل ّ 

 

 ؿهْؿػ آمیت ىٌبمی ػاًو امتبًؼاؿػ ػ

 ؿّاًی

 ػاًو هنلکی ػؿ ؿّاًيٌبمی 

 ارتوبػی، -ػاًو هنلکی ػؿ ؿّاثٔ كـٌُگی

 ثیي كـػی

  َهيبّؿٍ هنلکی ّ هِبؿت ُبی هؼاعل

 ؿّاًی ارتوبػی

  ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق

 عؼهبت هْرْػ )مینتن ؿرؼت ػُی(

 کبؿ روؼی 

 ػاکتـ

  اؿفیبثی 

 ٌتيغی 

 تؼاّی 

 ؿرؼت ػُی 

 کبؿ روؼیتضْیل ػاػى/ 

 حجت کـػى 

 ػاًو هنلکی ػؿ هْؿػ آمیت ىٌبمی ؿّاًی 

 ػاًو اّلیَ ؿّاًيٌبمی 

 ػاًو امتبًؼاؿػ ػؿ ؿّاثٔ كـٌُگی-

 ارتوبػی ثیي كـػی

  َهيبّؿٍ اثتؼایی ّ هِبؿت ُبی هؼاعل

 ؿّاًی ارتوبػی

  ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق

 عؼهبت هْرْػ )ؿرؼت ػُی(

 کبؿ روؼی 
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 رتقای صحت رّاًیا
 

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

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

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

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

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

 ٍضت، ٍضت ؿّاًی ّ ػیگـثغو ُب امت.

 

 توبی ٍضت ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:ثؼْی هؼاعالت ثـای اؿ

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

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

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

  اهتَبػی فًبى. -تْاًوٌؼ مبفی ارتوبػی 

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

 ىؼگبى، اىغبً هتبحـ اف رٌگ ُب ّ آكبت ػیگـ.

 .كؼبلیت ُبی اؿتوبی ٍضت ؿّاًی ػؿ هکبتت 

 .هؼاعالت ٍضت ؿّاًی ػؿ هضل کبؿ 

 یيگیـی اف عيًْت.ثـًبهَ ُبی پ 

 .)ثـًبهَ ُبی اًکيبف ربهؼَ )هخل تْمؼَ یکنبى هـیَ ُب 
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 ّقایَ در صحت رّاًی
 

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

تالالت ؿّاًی ثَ تٌِبیی اهـاُ ؿّاًی هتبحـ اًؼ کوک کٌؼ. اهب هيغٌ امت کَ هؼاعالت ػؿهبًی اع

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

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

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

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

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

 

 ػْاهت اعتالالت ؿّاًی ػؿ کبُالى ػجبؿتٌؼ اف:

 كوـ 

 ثیکبؿی 

 ًبىْییثـُن عْؿػى هٌبمجبت ف 

 آمیت ُبی ىٌبعتی، كقیکی ّ ؽکبیی ػؿ آلبل 

 هـیْی كقیکی 

 هـگ ثَ عبٓـ هـیْی كقیکی 

 عْػکيی 

 

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

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

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

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

: ُؼف آى ىٌبمبیی ّ تؼاّی ُـچَ مـیؼتـ هـیْی ؿّاًی امت هخل تبمیل هـاکق ٍضت ّقایَ ثاًْیَ .2

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

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

: ُؼف آى کبُو ًبتْاًی ًبىی اف هـیْی ؿّاًی امت ّ هیتْاًؼ اف ٓـین عؼهبت ثبفتْاًی ّقایَ ثالثيَ .3

 كـٍت ُبی ىـلی ّؿیـٍ ارـا ىْػ.ٍضت ؿّاًی، آهْفه ُبی صـكْی، 
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 ارسیابی صحت رّاًی
 

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

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

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

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

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

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

 اؿفیبثی ؿّاًپقىکی کبهل ىبهل ثغو ُبی فیـ امت:

 َتبؿیغچَ هـیْی كؼلی کَ ثَ ىوْل تبؿیغچَ ٓجی گؾىت 

 تبؿیغچَ كبهیلی ّ ىغَی 

 هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی 

 هؼبیٌَ كقیکی ّ ػَجی 

 تيغیٌ ّ پالى تؼاّی 

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

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

 ثبیؼ تکویل ىْػ.

 

I. :تبؿیغچَ ؿّاًپقىکی 

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

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

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

 هـیْبى ؿكتبؿ پـعبىگـاًَ اف عْػ ًيبى ًویؼٌُؼ.
 

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

 ایٌِب ثبیؼ ػؿ ػّمیَ هـیِ حجت ىًْؼ.
 

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

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

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

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

 هضؼّػ ىًْؼ. هِوتـیي کبؿ ػؿیبكت هْاؿػ ؽیل امت:

  ت؟هيکل اف چی ًْع ام 

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

 آیب ػْاهل هنبػؼ کٌٌؼٍ ّرْػ ػاىتَ امت؟ 

 ػؿ ؿكتبؿ ّی چَ تـییـاتی ثْرْػ آهؼٍ امت؟ 

 آیب تـییـات حبثت ثْػٍ یب ًْمبًبت ػاىتَ امت؟ 

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

 ّ هیل رٌنی.

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

 ىؼٍ امت.

 تلبّت ُب ّ هيبثِت ُبی ػّؿٍ ُبی هجلی هـیْی ثب ػّؿٍ كؼلی 

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

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

 ػْْ عبًْاػٍ یب یک ػّمت ًقػیک ّـّؿی ثبىؼ.

 

گـ اعتالالت ایي هنوت ىبهل آالػبت ػؿ هْؿػ ػّؿٍ ُبی هجلی هـیْی یب ػی تبؿیغچَ ؿّاًپقىکی هجلی:

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

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

 هکبى ّ ًْع تؼاّی. هغٍَْب" اّلیي ّ آعـیي هْؿػ ثنتـی.

 

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

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

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

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

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

 اًؾاؿ هـیْی هیيْػ.

 

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

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

 ػؿثیي ػّاُبی تزْیق ىؼٍ ثـای اعتالل ؿّاًی ّرْػ ػاؿػ؟

 

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

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

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

اًی رنوی، اف ػمت ػّؿٍ مـثبفی، هيکالت هبًًْی ّ صوْهی ػؿ گؾىتَ، تاله ثـای عْػآفاؿی، ًبتْ
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ػاػى ُونـ یب ػیگـ اػْبی كبهیل ّؿیـٍ. هِوتـیي ًکتَ مْال ػؿ هْؿػ مْهَـف هْاػ ًيَ آّؿ یب 

الکِْل امت. ُوَ هـیْبى اف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل امتلبػٍ ًویکٌٌؼ ّلی اگـ آًِب امتلبػٍ هیکـػًؼ 

 آالػبت فیـ ثبیؼ پـمبى ىْػ:

  هْاػ ًيَ آّؿهوؼاؿ، هؼت ّ ىیٍْ مْامتلبػٍ اف 

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

 اػـاُ تـک 

 تاله ُبی ًبهْكن ثـای تـک هْاػ ًيَ آّؿ 

  ،ٍهيغَبت مْهَـف هخل امتلبػٍ هوبػیـ فیبػ، فهبًی کَ ٍـف ثؼمت آّؿػى هْاػ ًيَ آّؿ ىؼ

 یب ثِجْػی اف احـات هْاػ ًيَ آّؿ

 ًتبًبت رلؼی اف مجت فؿم، ؿّاًی هخل اكنـػگی، ارتوبػی ّؿیـٍاعتالٓبت: رنوی هخل ا 

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

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

 فًؼگی فًبىْیی(

 

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

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

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

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

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

 ىبهل مبفیؼ. 

 

II. :هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی 

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

 ارقای هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:

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

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

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

 ًبهتٌبمت(.

 كکـ ّ مـػت تْلیؼ آًِب، تنلنل اكکبؿفکـ: ُؾیبًبت، اكکبؿ عْػکيی، اًؼاهضتْای ك ٍ 

 اػؿاک: ثـمبهبت، ػیگـ اعتالالت اػؿاکی 

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

 ىغٌ(، توـکق

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

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

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

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

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

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

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

 امت.

 

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

 اعتالالت ؿّاًی ىبیغ: .1

 اكنـػگی 

  ّمْامی ارجبؿی ّ كْثیبُباعتالالت اّطـاة: اعتالل اّطـاة هٌتيـ، صوالت پبًیک، اعتالل 

 ( اعتالل تجؼلconversion) 

 تـّهب یب ّـثَ ؿّاًی ّ هيکالت هـثْٓ ثَ آى 

 اعتالالت ؿّاًی ىؼیؼ: .2

 مبیکْف صبػ 

 مکیقّكـیٌیب 

 هبًیب 

 اعتالل ػّؿاى ٓلْلیت: تبعـ ػولی یب ًبؿمبیی ُْه .3

 مْامتلبػٍ ّ ّاثنتگی ثَ هْاػ ًيَ آّؿ .4

 ىکبیبت هجِن رنوی .5

 عْػآفاؿی  .6

 ک اعتالل ًیْؿّلْژیک امت(هـگی )ی .7

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 وانی به حساب می آورند.عادی آن را به عنوان یک مشکل ر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحت رّاًی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیپارتويٌت صحت رّاًی ّسارت صحت ػاهَ

 2002-گزٍّ کابل 

 

 



 

 



 

 2002 -گزّپ کابل 

 

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

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

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

 تِیَ ًوْػًؼ. اػْبی ایي گـّپ ػجبؿتٌؼ اف:

 

 (MOPHػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی )

 (EC/MOPHػاکتـ مؼیؼ ػظیوی )

 (MOPHوؼ مـّؿی )ػاکتـ ثيیـ اص

 (HOSAپٌُْیبؿ ػاکتـ ػجؼالْصیؼ ملین )

 (HOSAػاکتـ اهیي هللا اهیـی )

 HOSAػاکتـ كـىتَ هؼیل )

 (AKUػاکتـ میؼ ػطب هللا )

 (HNTPOػاکتـ صلیع هللا كیِ )

 (WFLاصوؼ كـُبػ صجیت )

 (IAMػاکتـ ایـیل رْؿػی )

 (IAMکـمی رْکیال )

 (EC/MOPHایٌگَ هینوِبل )

 (WHO ًؼیت )ػاکتـ ٍلی هللا

 (medica mondialمْفاًب پبکالؿ )

 (medica mondialصویـا ؿمْل )

 (HNTPOػاکتـ پیتـ ًّتّْگل )

 (WFLهـین فؿهتی )
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 .صحت روانی اجتماعی به معنی سالمت روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی میباشد 

 صحت رّاًی ّ هؼکالت صحت رّاًی
 

I:صحت رّاًی . 

 ٍضت ؿّاًی صبلتی امت کَ ىغٌ ػؿ آى:

 .تْاًبیی ُبی عْیو ؿا هیيٌبمؼ 

 .هبػؿ امت تب ثب امتـك )كيبؿ ؿّاًی( ػؿ فًؼٍ گی کٌبؿ ثیبیؼ 

 .هیتْاًؼ ثَ ٍْؿت هْحـ ّ مْػهٌؼ کبؿ کٌؼ 

 .هبػؿ ثَ مِوگیـی ػؿ ربهؼَ امت 

 

 ٍضت ؿّاًی ثَ هؼٌی ًجْػ ثیوبؿی ؿّاًی ًینت.

 

 كکـ ّ امتؼالل کـػى ؿّاًی = 

 ُیزبًی = اصنبك 

  ارتوبػی = تؼبهل ثب ػیگـاى 

 هؼٌْی = ػاىتي هؼٌی ثـای فًؼگی 

 

 

 ٍضت ؿّاًی مالهتی، ػقت ًلل، صبالت ػبٓلی ّ ػولکـػ صْامی ّ ىٌبعتی كـػ ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ.

 

 اىغبٍی کَ اف ًظـ ٍضت ؿّاًی مبلن هیجبىٌؼ:

 .ػؿ هْؿػ عْػ اصنبك عْثی ػاؿًؼ 

  اىغبً ػیگـ اصنبك ؿاصتی هیکٌٌؼ.ثب 

 .كيبؿ ؿّاًی ّ اّطـاة ؿا هیتْاًٌؼ کٌتـّل کٌٌؼ 

 .هبػؿ ثَ ثـآّؿػٍ کـػى ًیبفُبی فًؼگی ُنتٌؼ 

 .ػیؼگبٍ یب ػّؿًوب هخجت ػاؿًؼ 

 .فًؼگی ػیگـاى ؿا تْاًوٌؼ هینبفًؼ 

 .اصنبك گٌبٍ ّ ًلـت ؿا کٌتـّل هیکٌٌؼ 

 

 

 

 

 : چند احساس معمول را نام بگیرید.تمرین

 عوامل باالی صحت روانی شما تاثیر مثبت دارند؟ : کدامتمرین
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IIػی:. اطتزص رّاًی اختوا 

امت کَ ىغٌ ؿا ّاػاؿ ثَ تـییـ هیکٌؼ.  امتـك ؿّاًی ارتوبػی ػکل الؼول ىغٌ ػؿ هوبثل صْاػحی

ُـ ػبهلی کَ هْرت امتـك ىْػ، امتـك فا )امتـمْؿ( ًبهیؼٍ هی ىْػ. صْاػث امتـك فا هیتْاًؼ یک 

. پیبهؼ هْارَ ىؼى صبػحَ ًبهنبػؼ هخل اف ػمت ػاػى اهبؿة یب یک اتلبم عْة هخل تـكیغ ّ یب افػّاد ثبىؼ

امتـك فا هیتْاًؼ هخجت ّ یب هٌلی ثبىؼ. ىغَی کَ تضت امتـك امت لقّهب" ػاؿای ثیوبؿی  ثب یک صبػحَ

 ؿّاًی ًینت. اف ثؼْی امتـك فاُبی هؼوْل ؽیال" یبػآّؿی ىؼٍ امت.

 

 اطتزص ساُای هؼوْل:

 :عنبؿات )اف ػمت ػاػى( .1

 ػقاػاؿی 

 رؼایی/ٓالم 

  رنوی ىؼیؼ ّ یب یک ػول رـاصی هِنپبمظ ػؿ ثـاثـ یک ثیوبؿی 

 عنبؿات هبلی/اف ػمت ػاػى ىـل 

 :تـییـات فًؼگی .2

 ىـل رؼیؼ 

 توبػؼ 

 ًبهقػی/افػّاد 

 ًَهـاصل ؿىؼ هخل ثلْؽ، تْهق ػبػت هبُب 

 :هيکالت ػؿ ؿّاثٔ .3

 هٌبفػبت فى ّ ىُْـ 

 هيکالت كبهیلی 

 ر مورد صحت روانینکاتی د

  .بیماری روانی و صحت روانی باید در استراتیژی های اصالحات صحی گنجانیده شوند 

 ( جنبه های اصلی موضوعات صحت روانی را تشکیل میدهیستاتبعیض و بدنامی )باید به  که دنگما

 آنها متوجه شد و آنها را محو کرد.

 لین قدم به طرف بهبودی صحت روانی آموزش صحت روانی همگانی و افزایش آگاهی او یارتقا

 مردم است.

 .مردم حق دارند تا در مورد صحت روانی و مشکالت صحت روانی آگاهی داشته باشند 

 اسب و درخور حالشان ضرورت که مشکل صحت روانی دارند به مراقبت های روانی منافرادی

 دارند.

 
 کدام عوامل باالی صحت روانی شما تاثیر منفی دارند؟تمرین: 
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 ػیگـ: .4

 هيکالت کبؿ 

 عبًَ ّ هنکي 

 هيکالت هبلی 

 تزبؿة تـّهب آكـیي 

  ثب ُونبیَ ُبهيکالت 

 

 

 تاثيزات اطتزص:

ًبگْاؿ ّ عْىبیٌؼ ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ. امتـك هیتْاًؼ تبحیـات رنوی، ؿّاًی ّ  امتـك فاُب صْاػث

 ؿكتبؿی ثـ اكـاػ ػاىتَ ثبىؼ.

 :رنوی .1

 مـػؿػی 

  کوـ ػؿػی 

 ٌَػؿػ می 

 پـه هلت ّ تٌلل مـیغ 

 ًٍبؿاصتی هؼؼ 

 هيکالت عْاة 

 )کبثْك )عْاة ُبی ّصيتٌبک 

 :ؿّاًی .2

 يکل ػؿ توـکقه 

 تيْیو/ًگـاًی 

 اكکبؿ هٌلی ػؿ هْؿػ پیيبهؼُب 

 اصنبك ؿن ّ اًؼٍّ/اكنـػگی 

 ثؼعْیی/عين 

 :ؿكتبؿی .3

 مگـت کيیؼى 

 امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل 

 ثی اىتِبیی یب افػیبػ اىتِب 

 اًقّا یب گْىَ ًيیٌی 

 ًَثؼْی اّهبت ؿكتبؿُبی پـعبىگـا 

 هيکالت ػؿ هضل کبؿ 

 با کدام استرس زاها در زنده گی تان مواجه شده اید؟تمرین:
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ثـٓـف ىؼى ػبهل امتـك، ایي اػـاُ ًیق اف ثیي هی ؿًّؼ. اگـ امتـك اػاهَ ػاىتَ  ػؿ اکخـ هْاؿػ ثب

 ثبىؼ اػـاُ ًیق ثبهی هیوبًٌؼ.

 

 

 طاسع با اطتزص:

هکبًیقهِبی مبفه ؿاٍ ُبی هؼبهلَ کـػى ثب امتـمْؿُب ؿا ػؿ ثـػاىتَ )پیيگیـی، تبعیـ، رلْگیـی ّ 

ُو هیؼُؼ. ػکل الؼول ػؿ هوبثل امتـك هْرت کٌتـّل امتـك( کَ تبحیـات هٌلی امتـمْؿُب ؿا کب

تضـیک هیيْػ کَ ػؿ اثتؼا مبفه ؿا مِلتـ هینبفػ اهب تضـیک ثیو اف صؼ ثبػج هتالىی ىؼى ىغٌ 

 هیيْػ.

 

 هکبًیقم ُبی هؼوْل مبفه ثب امتـك:

 کوک عْامتي اف ػیگـاى یب پیيٌِبػ کـػى کوک ثَ ػیگـاى 

 ٍضجت کـػى ػؿ هْؿػ هيکالت ثب ػیگـاى 

 یؼ اف هکبى ُبی هوؼك، تبؿیغی ّؿیـٍثبفػ 

 رنتزْی آالػبت ػؿ هْؿػ ؿكبٍ ّ آؿاهو ػقیقاى 

 اًزبم كؼبلیت ُبی هؾُجی ّ ػیٌی 

 تٌظین ّ تِیَ پالى ّ ُؼف 

 امتلبػٍ اف هیکبًیقهِبی ػكبػی هخال اًکبؿ کـػى 

 ُـامبى ّ هٌتظـ عطـهبًؼى 

 َكکـ کـػى ْٓالًی ّػوین ػؿ هْؿػ صبػح 

  

 

 

 کَ اكـاػ ثـای کبُو امتـك امتلبػٍ هی کٌٌؼ: ثؼْی اف ؿّه ُبی

 صلع ػیؼگبٍ هخجت 

 .هجْل ایٌکَ هْاؿػی ّرْػ ػاؿًؼ کَ هبػؿ ثَ کٌتـّل آًِب ًینتین 

 رنبؿت ػاىتي ثَ ربی پـعبىگـی 

 ارـای ّؿفه هٌظن 

 اظِبؿ اصنبمب ت 

 ؿاصت مبعتي ثؼى 

 توـکق ثـ فهبى صبل 

 اًزبم ػاػى کبؿُبی لؾت ثغو 

 ًْىتي ػؿ هْؿػ هيکل 

 اوقات دشوار دارید؟ شماچه تجربه ای از تمرین:

 زمانی که اشخاص زیر استرس میباشند کدام مکانیزم های سازش را استفاده میکنند؟تمرین: 
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 گـكتي ؿؾای هتْافى 

 عْاة ّ امتـاصت کبكی 

 

 

 

III:هؼکالت رّاًی . 

هيکالت ؿّاًی ػجبؿت اف تـییـ ػؿ اكکبؿ، اصنبمبت )ُیزبًبت( ّ ؿكتبؿ اىغبً هیجبىٌؼ. چٌیي تـییـات 

ؿا هیتْاى ػؿ ؿكتبؿ كـػ هيبُؼٍ کـػ کَ ىبیؼ یک یب توبم ایي تـییـات ػؿ ّی ظبُـ ىْػ. اػـاُ ىبیغ 

 ؿّاًی کؼاهِب اًؼ؟ هيکل/ثیوبؿی

 

 

 

 :ػْاهل هؼکالت رّاًی

امجبة هيکالت ؿّاًی هضَْل تبحیـات هتوبثل ثیي ػْاهل ثیْلْژیکی، ؿّاًيٌبعتی ّ كـٌُگی ارتوبػی 

 هیجبىؼ. ثؼْی ػْاهل هؼوْل ػؿهيکالت ؿّاًی هـاؿؽیل اًؼ:

 

 ػْاهل ثیْلْژیکی .1

 ّؿاحت هخال" اف ّالؼیي ثَ كـفًؼ 

 اًتبًبت هـقی هخل هٌٌژیت 

 تـّیْبت هـقی، هخل موْٓ یب تَبػم 

 ٍؼهبت فهبى ّالػت یب هجل اف آى 

 امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل 

 مْتـؾیَ هخال" کوجْػ آیْػیي 

 ػْاهل ؿّاًی .2

  هيکالت ػؿ هوبثلَ ثب ػىْاؿی ُب 

 اػتوبػ ثَ ًلل کن ّ اصنبك ثی کلبیتی 

  تزبؿة تـّهبتیک 

 ٍتـییـ ػؿ فًؼگی هخال توبػؼ، افػّاد ّؿیـ 

 ػْاهل ارتوبػی .3

 اتلبهبت فًؼگی هبًٌؼ؛ ػقاػاؿی، ٓالم، اف ػمت ػاػى ّظیلَ، صْاػث 

 ثیکبؿی، هِبرـت 

 كوـ 

 عيًْت، ًباهٌی، هٌبفػبت ػّاهؼاؿ 

 استند؟ کدام مکانیزم های دیگربرای کاهش استرس مفید تمرین:

 چرا افراد دچار مشکل/بیماری روانی میشوند؟ تمرین:
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 دیذگاٍ افزاد ّ هؼکالت صحت رّاًی:

ثیوبؿاى ؿّاًی ػؿ ُـ ربهؼَ ای ػیؼٍ هی ىًْؼ. ىوب هیتْاًیؼ ػکل الؼول ُبی هتلبّت هـػم ؿا ػؿ هْارَ 

 ى ثب اكـاػ کَ هيکالت ٍضت ؿّاًی ػاؿًؼ ثجیٌیؼ کَ اکخـ آًِب ثـعْؿػ هٌلی اًؼ.ىؼ

 

 ثؼْی اف ػکل الؼول ُبی هؼوْل کَ ػؿ کيْؿ هب هيبُؼٍ ىؼٍ اًؼ:

 .عين ّػؼم پؾیـه ثیوبؿ کَ ىبیؼ ثبػج ؿًزبًؼى ّ اؽیت ایيبى ىْػ 

 .تـك ّ ىک ثب ایي كکـ کَ هوکي امت آمیت ثـمبًٌؼ 

  َایي ػلیل کَ آًِب ژّلیؼٍ ّ کخیق هیجبىٌؼ.تٌلـ ّ اًقربؿ ث 

 .عٌؼٍ ّ هنغـٍ کـػى ثیوبؿ 

 .تـصن ّ ػلنْفی فیـا آًِب ػؿ یک صبلت ؿًذ آّؿ اًؼ 

 .ارتٌبة ّ ػّؿی رنتي اف ثیوبؿ 

 

 

چٌیي ػیؼگبٍ ُب مجت ثی اصتـاهی ثَ ایي ثیوبؿاى هیيْػ. ػیؼگبُبی هٌلی مجت ؿللت ّ چين پْىی اف صوْم 

ـاهجت ُبی ٍضی هیيْػ. توبم اكـاػ ثب ُـ ثیوبؿی/هيکل ؿّاًی ًیبفهٌؼ هـاهجت ُبی آًِب ثَ ىوْل صن ه

 ٍضی هنبّیبًَ اف مْی کبؿهٌؼاى ٍضی هیجبىٌؼ.

 

. 

 

 کبؿُبی کَ ثبیؼ اًزبم ػُیؼ:

 .ثَ ّهبؿ ّ آثـّی اكـاػی كَ هيکالت ؿّاًی ػاؿًؼ اصتـام ثگؾاؿیؼ 

 ؼ.اف صوْم اكـاػی كَ هيکالت ؿّاًی ػاؿًؼ صوبیت کٌی 

 .امتوالل ّ آفاػی اكـاػ ثب هيکالت ؿّاًی ؿا تـّیذ ّ تيْین کٌیؼ 

 .آویٌبى ػُیؼ کَ هْاكوت آگبُبًَ امبك تؼاّی ؿا تيکیل هیؼُؼ 

 .ثیوبؿ ؿا ػؿاًکيبف پالى تؼاّی ّی ػعیل کٌیؼ 

 .عبًْاػٍ ُبی ثیوبؿاى ؿا ػؿ پـّمَ هْاظجت ّ تؼاّی اهبؿة ىبى ؽیؼعل مبفیؼ 

 

 

 

 ی:اًْاع هؼکالت رّاً

 اًْاع هغتلق هيکالت ؿّاًی ّرْػ ػاؿًؼ کَ تضت کتگْؿی ُبی فیـ هی آیٌؼ:

 .هيکالت ؿّاًی علیق کَ ثٌبم هيکالت ؿّاًی ىبیغ ًیق یبػ هیيًْؼ 

 هيکالت/ثیوبؿیِبی ؿّاًی ىؼیؼ 

 دیدگاه های معمول مردم در اجتماع تان در مقابل مریضان روانی چطور است؟تمرین:

 تاثیرات این چنین دیدگاه ها را در زندگی افراد دارای مشکل روانی لیست کنید؟تمرین: 

بعضی از عکس العمل های که در مواجه شدن با افراد که مشکل روانی دارند نشان میدهید، نام  تمرین:

 ببرید؟
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 هيکالت ؿّاًی آلبل 

 )هيکالت هـثْٓ ثَ هْاػ ًيَ آّؿ )مْامتلبػٍ ّ ّاثنتگی 

 
 

 

 ًی:پياهذ ُای هؼکالت صحت رّا

 تيغیٌ ّ تؼاّی فّػ ٌُگبم ثیوبؿیِبی ؿّاًی ثـای کبمتي پیبهؼُبی هٌلی آى ثنیبؿ صبیق اُویت امت.

 تؼاّی ًيؼى ثیوبؿ پیبهؼُبی فیـ ؿا ػؿ پی ػاؿػ:

 تـییـ ػؿ ؿكتبؿ 

 فرـت ؿّاًی 

 ٍهغتل ىؼى کبؿُبی ؿّفهـ 

 ّؼیق ىؼى تْاًبیی مبفه ثب امتـك 

  ٔهيکالت ػؿ ؿّاث 

 کبُو تْاًبیی کبؿ 

 ُو ػؿ هْاظجت ىغَیکب 

 ٍاكکبؿ ؿیـٓجیؼی ػؿ هْؿػ عْػ ّ آیٌؼ 

 ثبؿػّه ىؼى ثبالی كبهیل 

 

 
 

IV:افِام ّ تفِين با بيواراى . 

ػاىتي ػاًو ّ هِبؿت ثـای اكِبم ّ تلِین ثب ثیوبؿاى اف هّْْػبت ثنیبؿ هِن هضنْة هیيْػ. چٌیي 

ي هِبؿتِب ثَ ىوب کوک هیکٌؼ تب ػؿ هْؿػ هِبؿتِب ُن ثَ ىوب ّ ُن ثَ ثیوبؿ ّ عبًْاػٍ اه کوک هی کٌؼ. ای

هيکل ثیوبؿ آالػبت کبكی ثؼمت آّؿػٍ تب ثتْاًیؼ ّی ؿا ثَ هـاکقٍضی ثـای ػؿیبكت کوک ُبی ٓجی 

ؿارغ کٌیؼ. اف ٓـف ػیگـ اكِبم ّ تلِین عْة )ایزبػ ؿّاثٔ عْة( فهیٌَ ؿا ثـای هـاّػات ّ کبؿُبی 

ّپ ُبی صوبیتی. ىوب هوکي ثیوبؿاى ؿا ػؿ صبالت هتلبّت ثؼؼی هنبػؼ هینبفػ هخال" تؼویت تؼاّی ّ گـ

 ثجیٌیؼ:

هوکي امت ثیوبؿاى ثـای ؿاٌُوبیی ّ کوک ثَ ًقػ ىوب ثیبیٌؼ. هؼوْال چٌیي اىغبً اف هيکالت عْػ آگبٍ 

اًؼ اهب هوکي امت ػؿ هْؿػ هٌيب ؿّاًی آى یب ایٌکَ چَ ًْع کوکی ثگیـًؼ هطویي ًجبىٌؼ. ػؿ ایي صبالت 

ِین آمبى امت چـا کَ اىغبً ثب ىوب ُوکبؿی هی کٌٌؼ. ثؼْی ػیگـ هوکي امت تْمٔ اػْبی اكِبم ّ تل

عبًْاػٍ ًقػ ىوب آّؿػٍ ىًْؼ کَ هيکل عْػ ؿا هجْل ًؼاؿًؼ. آًِب پـعبىگـ ثْػٍ ّ ػؿ ؿاثطَ ثَ ایٌکَ 

ْاٌُؼ ػیگـاى ثَ ىوْل ىوب ّ صتی اػْبی عبًْاػۀ ىبى هَؼ آفاؿ ؿمبًؼى ثَ آًِب ؿا ػاؿًؼ، هيکْک ع

 ثْػ. ثـهـاؿ کـػى ؿاثطَ یب اكِبم ّ تلِین ثب ایي اىغبً ًیبف ثَ هِبؿت ُبی ثیيتـی ػاؿػ.

 

 از یک واقعه مشکل روانی توضیح دهید؟ دید تانرا چشمتمرین: 

 فرق بین مشکالت روانی و بیماری های دیگر چیست؟تمرین: 

 دی که مشکالت صحت روانی دارند چگونه بوده است ؟تجربه شما در قسمت کار با افراتمرین: 
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 ثؼْی اف هِبؿتِبی ػوْهی ثـای اكِبم ّ تلِین ثب ثیوبؿاى:

 اصتـام گؾاىتي ثَ ثیوبؿ 

 هؼـكی کـػى عْػ ثَ ثیوبؿ 

 تّْیش ػاػى ُؼف هيبّؿٍ کَ هَؼ ىوب كؤ کوک ثَ ثیوبؿ امت 

 ْه ػاػىٍجْؿاًَ گ 

 ٍُؼایت کـػى هيبّؿ 

  ُوؼلی 

 

 

 

 هِارتِای افِام ّ تفِين:

هِبؿتِبی اكِبم ّ تلِین هْؿػ ّـّؿی ّ هِن هیجبىٌؼ فیـا اگـ کنی هيکلو ؿا ثب کبؿکي ٍضی ربهؼَ 

ػؿ هیبى ثگؾاؿػ، کبؿکي ٍضی ربهؼَ ثبیؼ ثَ ّی تْرَ کبهل ػاىتَ ثبىؼ. ایٌکَ چطْؿ ثبیؼ تْرَ کبهل ثَ 

 هیتْاى آهْعت کَ ایي ؿا ثٌبم هِبؿت ُبی اكِبم ّ تلِین یبػ هیٌوبیٌؼ.كـػ ػاىت ؿا 

ؿًّؼ اكِبم ّ تلِین اف لضظۀ کَ کبؿکي ٍضی ربهؼَ هـارؼَ کٌٌؼٍ ؿا امتوجبل هیکٌؼ آؿبف هیيْػ. ایي ًکتَ 

ثنیبؿ هِن امت کَ ثَ ثیوبؿ آویٌبى ػاػٍ ىْػ کَ ُـ آى چَ کَ اّ ثگْیؼ ػؿ ًقػ کبؿکي ٍضی ربهؼَ 

 م ثبهی عْاُؼ هبًؼ ّ ثَ کل ػیگـی گلتَ ًغْاُؼ ىؼ.هضـ

 

 :اًْاع افِام ّ تفِين

  هب ًَ تٌِب تْمٔ اٍْات ّ کلوبت اؿتجبٓ ثـهـاؿهیکٌین ثلکَ میوب ّ ظبُـ كقیکی، صـکبت ّ ّّؼیت

 ثؼى هب ًیق ػؿ اكِبم ّ تلِین ًوو ػوؼٍ ؿا ػاؿًؼ. 

 ػّ ٓـیوَ اكِبم ّ تلِین ّرْػ ػاؿػ:

 ن کلوبت ّ اٍْات.. کالهی، اف ٓـی1

 . ؿیـکالهی، اف ٓـین فثبى رنوی )اىبؿات ّ صـکبت(2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین تجربه شما در مواجه شدن با فردی که مشکل صحت روانی داشت، چگونه بود؟ تمرین:

 

 

 از چند نمونه افهام و تفهیم غیرکالمی که در جامعه تان معمول است، نام بگیرید؟ تمرین:
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 هِارتِای ابتذایی افِام ّ تفِين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گْه ػاػى كؼبل .1

فهبًیکَ هـارؼَ کٌٌؼٍ ػامتبى عْػ ؿا ثیبى هیکٌؼ کبؿکي ٍضی ربهؼَ ثبیؼ ثَ ػهت گْه کٌؼ ّ ثَ صـکبت 

تْرَ ػاىتَ ثبىؼ. ثـػالٍّ ًکبت ػیگـی اف هجیل تکبى ػاػى مـ ثَ ػالهت ثؼى )فثبى رنوی( ثیوبؿ ًیق 

تبییؼ، توبك چيوی، ارتٌبة اف کبؿُبی هٌضـف کٌٌؼٍ صْاك )ًْىتي، ثبفی کـػى ثب چیقی( ؿا ثبیؼ هْؿػ 

 تْرَ هـاؿ ثؼٌُؼ.

 

 

 

 ثبفگْیی )روؼجٌؼی(: .2

ی ربهؼَ ثبیؼ هْػثبًَ صـف ّی ؿا هطغ فهبًیکَ ثغيی اف ػامتبى هـارؼَ کٌٌؼٍ ثَ اتوبم ؿمیؼ کبؿکي ٍض

کـػٍ ّ ثگْیؼ کَ هیغْاُؼ ػامتبى ّی ؿا ثَ فثبى عْػ ثگْیؼ تب هطویي ىْػ کَ ُوَ هْاؿػ ؿا ثَ ػؿمتی 

ػؿک کـػٍ امت. ایي ػول ػّ كبیؼٍ ػاؿػ: اّل ایٌکَ کبؿکي ٍضی ربهؼَ هیتْاًؼ هطویي ىْػ کَ هـارؼَ 

یٌکَ هـارؼَ کٌٌؼٍ هطویي هیيْػ کَ ثَ صـكِبیو گْه ػاػٍ ىؼٍ کٌٌؼٍ ؿا ثَ عْثی ػؿک کـػٍ امت ّ ػّم ا

ّ ػؿک ىؼٍ امت. ُوچٌیي فهبًیکَ هـارؼَ کٌٌؼٍ كيـػٍ ػامتبى ؿا اف فثبى کنی ػیگـی هیيٌْػ ُوَ 

 رْاًت ثـایو ّاّش تـ هیيْػ.

ف ُؼف ػیگـ ثبفگْیی، اًؼکبك ّ یب ثبفتبة اصنبمبت هـارؼَ کٌٌؼٍ امت. اکخـا" هـارؼَ کٌٌؼٍ ا

اصنبمبتی کَ ػؿ مـگؾىت ّی ػعیل ثْػًؼ ّ آًـا تزـثَ کـػٍ امت آگبٍ ًویجبىؼ. ثب ػؿک ىؼى تْمٔ 

کبؿهٌؼ ٍضی ربهؼَ ّ هيبُؼٍ اصنبمبتی کَ تْمٔ کبؿکي ٍضی ربهؼَ اًؼکبك ػاػٍ هیيْػ، هـارؼَ 

 کٌٌؼٍ هیتْاًؼ اف اصنبمبت عْػ آگبٍ ىْػ.

 گوش دهی فعال چه فوایدی دارد؟تمرین: 
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 ّاهؼَ: 

م لت عْؿػم اّ هیغْامت صلوَ ٓالین ؿا ثلـّىؼ اهب هي اربفٍ ىُْـ "ثلی، هي ػیيت اف هزاخؼَ کٌٌذٍ:

ًؼاػم ایٌکبؿ ؿا ثکٌؼ. ىُْـم هوبؿثبف امت ّ تب صبل چٌؼیي ثبؿ ّمبیل عبًَ ؿا كـّعتَ امت. چٌؼ چیق ثب 

 اؿفه هب ؿا ُن ثَ عبٓـ هـُ ُبیو ثَ ػّمتبًو ػاػٍ امت، اف ٓـف ػیگـ ػعتـم ػؿ عبًَ عيْی..."

ؿت هیغْاُن کَ ثبیؼ صـكتبى ؿا هطغ کٌن، آیب اربفٍ هیؼُیؼ صـكِبیی ؿا کَ ُویي اکٌْى "هؼؾکارهٌذ صحی: 

گلتیؼ یک ثبؿ تکـاؿ کٌن تب ثجیٌن کَ آیب ىوب ؿا ثَ ػؿمتی ػؿک کـػٍ ام؟ هنوی کَ ىوب گلتیؼ ىُْـتبى 

ىوب ؿا ُن هوبؿثبف امت ّ ثنیبؿی اف لْافم عبًَ ؿا كـّعتَ امت. ػیيت فهبًی کَ هیغْامت صلوَ ٓالی 

ثلـّىؼ اربفٍ ًؼاػیؼ، ػؿ ًتیزَ ىوب ؿا لت ّ کْة کـػ. هي اصنبك هیکٌن کَ ىوب عیلی ػَجبًی ُنتیؼ ّ 

 ُویٌطْؿ عیلی ُن ؿوگیي هؼلْم هیيْیؼ".)اًؼکبك(

 

 

 

 

 
 

 اًؼکبك ػاػى اصنبمبت ّ ُیزبًبت: .3

یب کبؿهٌؼ ٍضی ربهؼَ هيبُؼٍ، ًبم گـكتي یب یبػآّؿی اصنبمبتی امت کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ آًـا اظِبؿ کـػٍ ّ 

ػؿک ّ یب اصنبك کـػٍ امت. ثَ ػجبؿت ػیگـ تيْین کـػى اثـاف اصنبمبت ثَ ٍْؿت کالهی یب 

 ؿیـکالهی.

 

 

 

 

 

ػاػى كْب یب ّهت ثـای ُـآًچَ کَ اثـاف ىؼٍ امت. ایي ًيبى هیؼُؼ کَ ىوب هـارؼَ کٌٌؼٍ ؿا تٌِب  مکْت:

 وب اف اصنبمبت ًوی تـمیؼ.ًویگؾاؿیؼ ّ ُوچٌبى ًيبى هیؼُیؼ کَ ى

 مکْت کوک هیکٌؼ تب اف عطـ فیبػ ٍضجت کـػى عْػ رلْگیـی کٌیؼ. هِن:

 ثـػاىت ایي کَ ىوب ػالهوٌؼ ًینتیؼ. عطـ:
 

 مْاالت ثبف: .4

  ایي مْاالت اصتوبل ُـگًَْ رْاثی ؿا ثبف گؾاىتَ ّ ثـای ػؿیبكت آالػبتی کَ هجال" ػؿ هْؿػ آى ُیچ

ؼ. مْاالت ثبف ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ كْبی کبكی هیؼُؼ تب ػامتبى عْػ ؿا گنتـه آگبُی ًؼاىتیؼ هْحـ هیجبى

ّ تيـیش ػُؼ. عطـ آى ایٌنت کَ اهکبى ػاؿػ هـارؼَ کٌٌؼٍ ػؿ ػامتبى عْػ گن ىْػ. ػؿ ایي صبلت ىوب 

ثبیؼ ثَ ػهت گْه ػاػٍ ّ ثَ هالیوت ػعبلت کـػٍ ّ آًچَ ؿا كِویؼیؼ روؼجٌؼی کٌیؼ، اصنبمبت اّ ؿا 

 ػاػٍ ّ گلتگْ ؿا ثب ٓـس یک مْال رؼیؼ ًظن ػُیؼ. ثبفتبة

ه هم هیچ معنای ندارد. این دو بستگی نزدیکی ببدون انعکاس احساسات  بازگوییبه یاد داشته باشید که 

 دارند.

 

 

 تمرین: آیا کدام مثالی از جمع بندی )توضیح کردن( داده میتوانید؟

 مهمنکته 
 اجازه بدهید احساسات اظهار شوند حتی اگر برای شما ناراحت کننده هم باشد.

 
 اگر یک مراجعه کننده نزد شما گریه کند چی کار میکنید ؟تمرین: 
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 "هیتْاًیؼ ثَ هي ثگْییؼ هجل اف ىـّع مـػؿػی چَ اتلبهی ػؿ فًؼگی تبى اكتبػٍ ثْػ؟هخبل:  

  :ىوب ثَ ّهت ّ ػالهوٌؼی ّاهؼی ًیبف ػاؿیؼ.هِن 

 

 

 

 مْاالت ثنتَ: .5

 َگلتگْ رِت روغ آّؿی آالػبت، ثـای ثؼمت آّؿػى یک رْاة هبٓغ ّ ًظن ػاػى ث 

  مْاالت ثنتَ فهبًی امتلبػٍ هیيًْؼ کَ رْاة هؼلْهبتی ثبىؼ هخال" ػؿثبؿٍ مي ّؿیـٍ ّ یب ایٌکَ رْاة

 كؤ ثلی یب عیـ امت. ایي ًْع مْاالت ثـای ثؼمت آّؿػى آالػبت ّـّؿی ثبیؼ امتلبػٍ ىْػ.

 "ّهتی مـػؿػی ُبی تبى ىـّع ىؼ چٌؼ مبلَ ثْػیؼ؟" هخبل: 

  :ت فیبػ ّ ثَ مـػت امتلبػٍ ىْػ، هـارؼَ کٌٌؼٍ اصنبك هیکٌؼ کَ ػؿ اگـ اف ایي مْاالهِن

 هبهْؿیت پْلیل امت ّ یب ىبیؼ گوبى کٌؼ کَ ىوب ثـعْؿػ مـػ ػاىتَ ّ اف ّی كبٍلَ ػاؿیؼ.

 

 

 

 ُوؼلی: .6

  هبػؿ ثْػى ثَ ػؿک ػیؼ ىغٌ ػیگـ. ػؿک کـػى اصنبمبت، اًگیقٍ ّ اػوبل ىغٌ ػیگـ ثؼّى

اصنبمبت ّ اًگیقٍ ُبی عْػهبى. ّـة الوخل: عْػ ؿا ثَ ربی کنی  ػؿًظـػاىت هطبثوت آًِب ثب

 هـاؿ ػاػى.

  َُوؼلی ػبهل ثنیبؿ هِن ػؿ ثـهـاؿ ًوْػى ؿاثطَ کوکی امت. ایزبة هیکٌؼ تب کبؿهٌؼ ٍضی عْػ ؿا ث

ربی هـارؼَ کٌٌؼٍ هـاؿ ػاػٍ ّ ثجیٌؼ اگـ ػؿ ربی اّ ثْػ چَ اصنبمی هیؼاىت. ایي ػول ثَ کبؿهٌؼ 

 هیکٌؼ تب آى اصنبمبت ؿا اثـاف کـػٍ ّ اػوبلی ؿا کَ پیآهؼ ایي اصنبمبت امت ػؿک کٌؼ.ٍضی کوک 

  ُوؼلی ؿا هیتْاى ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ اثـاف کـػ. ثـای هـارؼَ کٌٌؼٍ ُوؼلی ثَ ایي هؼٌی امت کَ هيبّؿ

 اصنبمبت ّ ػؿػ ُبی ػؿًّی ّی ؿا ػؿک کـػٍ امت.

 

 

 

 صوبیَ: .7

گـ ؿا اصنبك ػُین کَ اّ ثب هيکالت عْػ تٌِب ًینت ّ ُوچٌیي صوبیَ صوبیَ ثؼیي هؼٌی امت کَ ىغٌ ػی

 ثؼیي هؼٌی امت کَ کنی ُنت کَ هیتْاًؼ عْة ثبىؼ ّ ػؿ صبالت ػىْاؿ کوک کٌؼ.

فهبًیکَ اكـاػ ؿاثطَ ای ؿا کَ ىبهل ُوؼلی امت تزـثَ هیکٌٌؼ هی آهْفًؼ چطْؿ ؿاثطَ ُبی عْة 

 ؿاثطَ ثب اكـاػ ػیگـ ًیق آهبػٍ هی ىًْؼ.ػیگـی ؿا ًیق ثـهـاؿکٌٌؼ ّ ثـای ایزبػ 

 

 از تجربه شخصی خود بگویید؟ را میتوانید چند مثال از سواالت بازتمرین: 

 چند مثال از سواالت بسته بدهید!تمرین:

 چرا همدلی مهم است؟تمرین:
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 رطيذٍ گی بَ بيوار:

هجل اف ُوَ ىوب ثبیؼ ًگـه هٌلی ؿا ػؿ هْؿػ ثیوبؿ ثَ یک مْ ثگؾاؿیؼ. اکخـ ثیوبؿاى ثَ آمبًی هتْرَ 

ػکل الؼول ُبی ىوب هی ىًْؼ. ثیوبؿاى اف عْػ اصنبمبت، توبیالت، ػالین، تٌلـ ّ اصتـام ثَ ًلل ػاؿًؼ. 

َ آًِب اػتوبػ کـػٍ ّ هضجت ّ ػْآق عْػ ؿا اثـاف کٌیؼ، آًبى ًیق ثَ ُوبى ٓـین رْاة عْاٌُؼ اگـ ىوب ث

ػاػ. آًِب ثبیؼ هجْل ّ اصتـام ىًْؼ ّ ثَ ػلیل ایٌکَ اف هيکلی ؿًذ هیجـًؼ ثَ ػؿک ّ کوک ىوب ثؼّى ثی 

 اصتـاهی ثَ ىغَیت ىبى ّـّؿت ػاؿًؼ.

 

 ثؼْی افهْاؿػ هِن ػؿ فیـ آّؿػٍ ىؼٍ اًؼ:

 .ثَ آًِب اُویت ثؼُیؼ 

 اّل پـمبى کٌیؼ کَ هيکل چینت؟ 

 .ًَیضت، اًتوبػ ّ تونغـ ًکٌیؼ 

 .ثب صٍْلَ هٌؼی ثَ صـكِبیيبى گْه ػُیؼ 

 .آًِب ؿا ثَ عبٓـ هيکليبى هالهت ًکٌیؼ 

 .ثَ ػَجبًیت ؿكتبؿ ًکٌیؼ 

 .ّهتی آًِب ؿا ثَ ػٌْاى ثیوبؿ هجْل کـػیؼ ثی ٓـكبًَ ؿكتبؿ کٌیؼ 

 ؿا کوک عْاُیؼ کـػ. تّْیش ػُیؼ کَ آًِب 

 .رقییبت هيکالت آًبى ؿا ًیق پـمبى کٌیؼ 

 

 بؼضی اس بایذُا ّ ًبایذُا بزای کارهٌذاى صحی در ٌُگام کار:

 ثگْییؼ:

 .تـییـات ػؿاكکبؿ، اصنبمبت ّ ؿكتبؿ ػالین یک هيکل ؿّاًی هیجبىٌؼ 

 .ایي هبثل ػؿک امت کَ ىوب ایٌطْؿ اصنبك هیکٌیؼ 

 ُیؼ ىؼ(.ىوب ػیْاًَ ًوی ىْیؼ )ًغْا 

 .ػاىتي هيکل ؿّاًی اىتجبٍ ّ عطبی كـػ ًینت 

 .هيکل ؿّاًی هبثل ػؿهبى امت 

 .کبؿُب ثِتـ عْاُؼ ىؼ ّ ىوب ُن اصنبك ثِتـی عْاُیؼ ػاىت 

 .عؼاًّؼ ثَ اىغبٍی کَ پـیيبًی ػاؿًؼ کوک هی کٌؼ 

 ثیوبؿ ؿا ثَ هيبّؿٍ اّلیَ ّ ػاکتـ ؿارغ کٌیؼ.

 

 ًگْییؼ:

 .ایي هیتْاًنت ثؼتـ ثبىؼ 

 ِتـیي کبؿ ایٌنت کَ ىوب مـگـم ثبىیؼ.ث 

 .هي ػهیوب" هیؼاًن ىوب چَ اصنبمی ػاؿیؼ 
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 .ىوب ثبیؼ ثب فًؼگی تبى ثنبفیؼ 

 .افػّاد هيکل ؿّاًی ؿا صل عْاُؼ کـػ 

 .ُوَ چیق ػؿ هـق ىوبمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواردی برای کارکنان صحی جامعه

 .با بیماری که مشکالت روانی وخیم دارد مشاجره نکنید 

 سبب داشتن اعراض مورد انتقاد قرار ندهید. بیمار را از 

  آسیب رسان و خطرناک. به استثنای جلوگیری از اعمالاز درگیر شدن با بیمار خودداری کنید 
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 هؼکالت ػایغ صحت رّاًی
 

حـی اف ُؾیبًبت )ػوبیؼ ثبٓل( ّ ثـمبهبت )ىٌیؼى، ػیؼى ًکتَ امبمی ػؿ هيکالت ؿّاًی علیق ایٌنت کَ ا

ّ ثْئیؼى چیقُبی کَ ّرْػ ًؼاؿػ( هيبُؼٍ ًوی ىْػ. اكـاػ هوکي امت اف تيْیو ّ اّطـاة یب یک 

ػـُ رنوی کَ ؿیيَ ؿّاًی ػاؿػ ؿًذ ثجـًؼ. اصنبك رگـعًْی ثؼّى ػلیل ّ اف ػمت ػاػى ػالهَ 

ف ٓـف ػیگـ هوکي امت ثؼْی اكـاػ اصنبك گٌبٍ، ًباهیؼی ّ ثی هیتْاًؼ افػالین ثیوبؿی ؿّاًی ثبىؼ. ا

اؿفىی کٌٌؼ ّ هوکي امت آؿفّی هـگ ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ. ػؿ ثؼْی هْاؿػ ىغٌ هوکي امت کَ ػؿ ًتیزَ 

پـه هلت ّ مـچـعی اف هـگ ثتـمؼ. ثنیبؿی اف ثیوبؿاى هوکي امت تـك ؿیـهٌطوی اف اىیب ّ یب 

 ثتـمٌؼ کَ اتلبم ًبگْاؿی ثـایيبى عْاُؼ اكتبػ.هْهؼیت ُب ػاىتَ ثبىٌؼ ّ ىبیؼ 

 ثؼْی اف ىکبیبت هؼوْل ػؿ هيکالت ؿّاًی علیق ػجبؿتٌؼ اف:

 ٍاف ػمت ػاػى ػالهَ ػؿ كؼبلیت ُبی ؿّفهـ 

 ًٍباهیؼی، اصنبك ثی اؿفه ثْػى ّ اصنبك گٌب 

 ٌرگـعًْی ثؼّى کؼام ػلیل هيغ 

  ٌثبیؼ عبتوَ ػُؼ.آؿفّی هـگ یب اصنبك ایٌکَ یک صبػحَ ثَ فًؼٍ گی ىغ 

 تـك اف صولَ هلجی یب هـػى 

 اصنبك ًبؿاصتی ػؿ صْْؿ ػیگـاى 

  یبػ كـاهْىی ّ هيکل ػؿ توـکق 

 

 

اگـ هيکل ؿّاًی علیق هؼبلزَ ًيْػ اػـاُ ىؼیؼ ّ هقهي عْاٌُؼ ىؼ، ىغٌ ثب هيکالت ثیيتـی ػؿ 

 فًؼگی ؿّفهـٍ ثـعْاُؼ عْؿػ.
 

 امت: پیبهؼُبی امبمی هيکالت ؿّاًی ؽیال" ؽکـ ىؼٍ

 ٍهيکالت ػؿ ؿّاثٔ ارتوبػی هخال" ثب اػْبی عبًْاػٍ، ػّمتبى ّؿیـ 

 گْىَ گیـی یب اًقّای ارتوبػی 

 ٍهيکل ػؿهضل کبؿ یب هکتت ّ ػاًيگب 

 تـییـ ػؿ هْاظجت اف عْػ 

 کبُو اػتوبػ ثَ ًلل ّ اًگیقه پبییي 

 ًباهیؼی ّ عْػآفاؿی 

 امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ 

 

 :1ّاهؼَ  

مـػؿػی ّ کوـػؿػی کَ چٌؼ هبٍ ْٓل کيیؼٍ امت ىکبیت ػاؿػ. ّی ُوچٌیي ثیبى  مبلَ کَ اف 32عبًن 

هیکٌؼ کَ ىُْـه اّ ؿا ثَ عبٓـ هّْْػبت ًبچیق ّ پیو پب اكتبػٍ لت ّ کْة هیکٌؼ. ُوچٌیي اف هيکل 

 مشکالت روانی خفیف چه پیامدهای میتواند داشته باشد؟تمرین: 
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عْاة ػؿ ىت ّ عنتگی ػؿ ٍجش ىکبیت هیکٌؼ. ثَ هٌظْؿتؼاّی ثَ اهبکي هوؼك ّ فیبؿت ُب ؿكتَ اهب 

ٍل ًکـػٍ امت. كکـ هیکٌؼ فًؼگی ثی اؿفه امت اهب ثَ عبٓـ اّالػُبیو توبم مغتی ُب ؿا ثِجْػی صب

تضول هیکٌؼ. اف هالهبت ػّمتبى ّ ؿكتي ثَ هضبكل ػـّمی لؾت ًوی ثـػ. هجال ثَ کلیٌیک ثـػٍ ىؼٍ اهب 

َ عبٓـ ؿًذ ػّاُب ثـای هؼت کْتبٍ اػـاُ ّی ؿا ثِجْػ ثغيیؼٍ اًؼ. ػؿ صبلی کَ گـیَ هیکٌؼ هیگْیؼ اّ ث

 ثـػى آكـیؼٍ ىؼٍ امت.

 اػـاُ امبمی کؼام ُب اًؼ؟ 

 چَ چیقُبی ػیگـ ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 اّ ؿا چطْؿ هیتْاى کوک کـػ؟ 

 پیبهؼُبی ایي هيکل ؿّاًی چَ چیقُبی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 

 

 :2ّاهؼَ  

تؼاّی هـارؼَ مبلَ ثـای چٌؼیي هبٍ ثَ ػلیل هيکل هلجی )ثَ هْل عْػه( ًقػ ػاکتـاى ثـای  26هـػی 

( ػؿُلتَ، ؿّف ّ ىت ثَ مـاؿو هیبیؼ 5-4هیٌوْػ. اصنبك هیکٌؼ ثَ عبٓـ صولَ هلجی کَ چٌؼیي ثبؿ )

عْاُؼ هـػ. فهبًیکَ صولَ ػؿ ىت ؿط هیؼُؼ كبهیلو ؿا هزجْؿ هیکٌؼ تب اّ ؿا ثَ ػاکتـ ثجـًؼ. اّ ثَ عبٓـ 

بؿ عًْو ًقػ ػاکتـ هیـّػ. اف ًوک ثیوبؿی هلجی تؼاّی ىؼٍ امت. ُـ ؿّف ثـای ّیقیت ّ چک کـػى كي

یب گـاف  ECGاف هجیل ّ ؿّؿي پـُیق هیکٌؼ ُـچٌؼ کَ كيبؿ عْى ثبال ًؼاؿػ. ثَ ّی تنت ُبی فیبػی 

هؼبیٌبت الثـاتْاؿی ّ اکنـی ػاػٍ ىؼٍ کَ ُوَ ًتیزَ هٌلی ػاىتَ اًؼ. ثَ ػلیل صولَ هلجی  ثـهی هلت،

 اصتوبلی صیي عْاة، ًویتْاًؼ ىجِب ثغْاثؼ.

 ـاُ امبمی کؼام ُب اًؼ؟اػ 

 چَ چیقُبی ػیگـی هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 اّ چطْؿ هیتْاًؼ کوک ىْػ؟ 

  پیبهؼُبی ایي هيکل ؿّاًی چَ چیقُبی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 

 

 :3ّاهؼَ  

یک ػعتـ هکتجی ثؼؼ افهيبرـٍ ػؿ هْؿػ افػّاد ثب ّالؼیٌو ّؼق هیکٌؼ. ّی ثَ ىلبعبًَ ثـػٍ هیيْػ ّ 

. ایي هيکل ؿا ػؿ گؾىتَ تزـثَ ًکـػٍ ثْػ. ثَ ّالؼیي ّی گلتَ ىؼ کَ ثب گـكتي ػؿاتبم ػبرل تؼاّی هیيْػ

ػّاُبی تزْیق ىؼٍ عْة عْاُؼ ىؼ. ػّ ؿّف ثؼؼ فهبًی کَ اػْبی كبهیل ػؿ هْؿػ ّؼلیت هجلی اّ 

ٍضجت هیکـػًؼ، ػّثبؿٍ ثبالیو صولَ آهؼ. اف آى فهبى ثَ ثؼؼ ُـ ّهت کَ ّالؼیي ػعتـ هیغْاٌُؼ ػؿ هْؿػ 

 الت صل ًيؼٍ اّ ٍضجت کٌٌؼ، ثبالیو صولَ هیآیؼ.هيک

 اػـاُ امبمی کؼام ُب اًؼ؟ 

 چَ چیقُبی ػیگـی ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 اّ چطْؿ هیتْاًؼ کوک ىْػ؟ 

 پیبهؼُبی ایي هيکل ؿّاًی چَ چیقُبی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 
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 :4ّاهؼَ  

هجل ُوـای ُونـه افػّاد عبًوی هتبُل کَ ػّ ٓلل ػاؿػ ُوـای عْیيبًّؼاًو هيکل ػاؿػ. اّ مَ مبل 

کـػ. ػؿ اّل ُوَ چیق ثَ عْثی پیو هی ؿكت تب ایٌکَ ُونـه ثَ عبٓـ ػؿیبكت کبؿ ثِتـ هٌطوَ ؿا تـک 

کـػ ّ هيکالت ّی ىـّع ىؼ. اًتوبػُبی پی ػؿ پی ثبالی هنبیل رقیی اف مْی عنـاى ّی ٍْؿت 

هالهبت اّ آهؼٍ ثْػًؼ ؿكتبؿ ثنیبؿ ثؼی  هیگـكت. اربفٍ ػیؼى ّالؼیٌو ؿا ًؼاىت ّ یکجبؿ ثب ّالؼیٌو کَ ثَ

ٍْؿت گـكت. اهیؼّاؿ ثْػ کَ ثب ثبفگيت ُونـه ُوَ چیق تـییـ کٌؼ. ُـچٌؼ ػؿ اّایل پل اف ثبفگيت 

ُونـه ُوَ چیق عْة ثْػ اهب ػعبلت ُبی عيْ كکـ ُونـه ؿا ًیق تـییـ ػاػ ّ ىُْـه ًیق ثَ عبٓـ 

الهت ًوْػ. هْهغ ثؼؼ فهبًیکَ اّ اربفٍ ىُْـه ؿا ثـای هيکالتی کَ ػؿ ؿیبة اّ پیو آهؼٍ ثْػ اّ ؿا ه

اىتـاک ػؿ هضلل ػـّمی عْاُـه هیغْامت ثب ػعبلت هبػؿ ىُْـه اّّبع عـاثتـ ىؼ ّ ّی ػؿ 

 صبلت آىلتگی ّ ُیزبى ثب تیل عْػ ؿا آتو فػ. اکٌْى ثـای تؼاّی ػؿ ىلبعبًَ ثنتـ امت.

 اػـاُ امبمی کؼام ُب اًؼ؟ 

 چَ چیقُبی ػیگـی ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 اّ چطْؿ هیتْاًؼ کوک ىْػ؟ 

 پیبهؼُبی ایي هيکل ؿّاًی چَ چیقُبی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟چطور میتوان مشکل روانی خفیف را شناختتمرین: 

 

 نکات مهم در مورد مشکالت شایع صحت روانی

 .مشکل صحت روانی عالمت ضعف نیست 

 عمول است.مشکل صحت روانی خیلی م 

 .کمک برای مشکالت صحت روانی در دسترس است 

 .مداخالت به موقع برای وقایه از خطرات بسیار مهم است 

 .اکثر بیماریهای روانی با مداخالت روانی اجتماعی کمک میشوند 

 .دوا اگر نیاز باشد، برای فیصدی کمی از مردم تجویز میشود 

 د حایز اهمیت است.حمایه فامیل برای افرادی که مشکل روانی دارن 

  مشکالت صحت روانی علل و تاثیرات پیچیده ای دارند که شرایط اجتماعی، اقتصادی و همینطور

 صحت روانی و جسمی را در بردارد.

  .مداخله موثر نیازمند اشتراک گسترده موسسات صحی و اجتماعی، دولتی و خصوصی میباشد 
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 هؼکالت/بيواری ُای رّاًی ػذیذ
 

هيکالت/ثیوبؿیِبی ىؼیؼ ؿّاًی صبالتی ُنتٌؼ کَ ىغٌ ػؿ آى ثـ احـ ُؾیبًبت ّ ثـمبهبت ػؿک ّاهؼیت 

افػمت هیؼُؼ. ایي هیتْاًؼ ثب اكکبؿ ثی ًظن، اصنبمبت هغتل ّ ؿكتبؿ آىلتَ ُوـاٍ ثبىؼ. ایي  ؿا

 ( ًیق یبػ هیکٌٌؼ.Psychosisثیوبؿی/هيکل ؿا ثَ ًبم ؿّاى پـیيی )

 

 :ػالین ُْىؼاؿ ػٌُؼٍ اصتوبلی ػؿ اكـاػی کَ اف هيکالت/ثیوبؿیِبی ؿّاًی ىؼیؼ ؿًذ هیجـًؼ

 ثؼ گوبًی/ىک ًوْػى 

 /عَْهتثؼعْیی 

 ثی پـّایی ػؿ هْاظجت اف عْػ 

 ىٌیؼى ٍؼاُبی ؿیجی 

 ثیبى ػوبیؼ ػزیت ّ ؿـیت 

 اكقایو ػؿ ؿكتبؿُبی هغبٓـٍ آهیق 

 اكقایو امتلبػٍ اف الکِْل ّ هْاػ ًيَ آّؿ 

 اًقّا ّ گْىَ گیـی 

 اكکبؿ آمیت ؿمبًؼى ثَ عْػ یب ػیگـاى 

 اكقایو یب کبُو كؼبلیت 

 ً ْؿهبلکوجْػ ػالهَ ًنجت ثَ کبؿُبی لؾت ثغو 

 

 

 اػـاُ اصتوبلی هقهي ػؿ اكـاػی کَ اف ثیوبؿی/هيکل ؿّاًی ىؼیؼ ؿًذ هیجـًؼ:

 صـكی ثـای گلتي ًؼاؿًؼ 

 ُؾیبًبت ّ ثـمبهبت 

 گْىَ ًيیٌی 

 تْاًبیی هضؼّػ ثـای لؾت ثـػى 

  ثِؼاىت ّصلع الَضَ ّؼیق 

 هقاد ثبال ّ یب پبییي ثَْؿت هؼاّم 

 اصنبك هقهي اّطـاة ّ تيْیو 

 هضؼّػ پبمظ ُبی ُیزبًی 

 ثؼًبهی/امتیگوب 

 اًقّا 

 کبُو ارتوبػی ثْػى 

 هـاهجت کن اف عْػ  

 : آیا شما به کدام واقعه بیماری/مشکل روانی شدید برخورده اید؟تمرین
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 َاف ػمت ػاػى ّظیل 

 ًبتْاًی ػؿ اػاهَ تضَیل 

 اًگیقه پبییي 

 ٍثبؿػّه ىؼى ثَ عبًْاػ 

 هَبؿف ٓجی ثلٌؼ 

 

 

 

 :1ّاهؼَ  

ؼى ثَ هـػ رْاًی ثَ ػلیل ثیغْاثی ّ ىک ػاىتي ثبالی اػْبی كبهیل ّ ُونبیَ ُب کَ آًِب هَؼ ٍؼهَ ؿمبً

ّی ؿا ػاؿًؼ ًقػ ػاکتـ آّؿػٍ ىؼ. اصنبك هیکٌؼ کَ ػؿ ثؼًو گژػم امت. ایي هيکل اف ُلتَ هجل کَ 

ػؿاهتضبًبتو ًبکبم ىؼ آؿبف گـػیؼ. افؿؾا عْؿػى ػؿ عبًَ اهتٌبع هیکٌؼ گْیی اػْبی كبهیل هَؼ هنوْم 

تی اف اّ مْال ىؼ، کـػى اّ ؿا ػاؿًؼ. ػؿ ثؼْی هْاهغ ثب ىغَی کَ ّرْػ ًؼاىت ٍضجت هیکـػ. ّه

گلت کَ کنی ٍضجت هیکٌؼ ّ هیگْیؼ کَ اّ ىغٌ ثؼی امت ّ ایٌکَ اّ ثبیؼ عْػ ؿا ػؿ ػؿیب ثیٌؼافػ. 

 ثؼْی اّهبت اّ اف ػیگـاى پـمبى هیکٌؼ کَ چـا ػؿ هْؿػ اّ ػؿ تلْیقیْى ىبیؼبت ؿا ًيـ هیکٌٌؼ. 

 اػـاُ امبمی کؼام ُب اًؼ؟ 

 ؟چَ چیق ُبی ػیگـی ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ 

 اّ چطْؿ هیتْاًؼ کوک ىْػ؟ 

 پیبهؼُبی ایي هيکل ؿّاًی چَ چیقُبی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 

 

 :2ّاهؼَ  

ىو ؿّف هجل ػْػت کٌٌؼٍ ای کَ تبفٍ اف ایـاى ثبفگيتَ ثْػ ٍجش ّهت ثَ عبًْاػٍ اه گلت کَ یک هیلیْى 

بًَ عْاُؼ مبعت. اّ عيت هیقًؼ تب یک عبًۀ ػٍ ٓجوَ آثبػ کٌؼ. ّی ُوچٌیي هیگلت کَ ثـای ُـ كـػ هـیَ ع

ػؿ هْؿػ تْاًبیی اه ػؿ تجؼیل هـیَ ثَ یک ىِـ هؼؿى ٍضجت هیکـػ. ثؼْی هْاهغ هیگلت کَ اكـاػ 

هبصْلو ثَ پْلؼاؿی ّ امتؼؼاػ اّ صنبػت هیکٌٌؼ. ّی اصنبك هیکٌؼ کَ آًِب هَؼ کيتي اّ ؿا ػاؿًؼ. ثبالی 

یبى کـػًؼ کَ تٌِب چٌؼ مبػت هضؼّػ اف ىت ؿا اكـاػیکَ ثب ًظـاتو هغبللت هیکٌٌؼ هِـ هیيْػ. ّالؼیي اّ ث

هیغْاثؼ ّ عیلی کبؿُب ؿا ىـّع هیکٌؼ اهب ُیچ کؼام ؿا ثَ اتوبم ًویـمبًؼ. ػاىتي ُـگًَْ هيکل ؿا ؿػ 

هیکٌؼ ّ ػیگـاى ؿا هتِن هیکٌؼ کَ ثـ ّؼ اُّنتٌؼ. ثب کوک اُبلی هـیَ اّ ثَ کلیٌیک آّؿػٍ ىؼ. ػؿ کلیٌیک 

 یک ىلبعبًَ رؼیؼ ثـایو اػوبؿ هیکٌؼ.ثَ ػاکتـ هْل هیؼُؼ کَ 

 اػـاُ امبمی کؼام ُب اًؼ؟ 

 چَ چیقُبی ػیگـی ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 اّ چطْؿ هیتْاًؼ کوک ىْػ؟ 

 پیبهؼُبی ایي هيکل ؿّاًی چَ چیقُبی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 

 پیامدهای بیماری/مشکالت روانی چی ها میتوانند باشند؟تمرین: 
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 : 3ّاهؼَ   

ػ. هـػم ثَ هيبُؼٍ ىؼ کَ هـػی ٍجش ّهت ػؿ هجـمتبى مـگـػاى هؼم هیقػ ّ ثب هجـُب ٍضجت هیکـ

اػْبی كبهیل اّ عجـ ػاػًؼ. ّی ثـای ػؿیبكت کوک ثَ کلیٌیک ثـػٍ ىؼ. ثب لجبمِبی ژًؼٍ ّ هُْبی ػؿافه 

ْٓؿی هؼلْم هیيؼ کَ هؼتِبمت صوبم ًکـػٍ امت. فهبًیکَ ػؿ هْؿػ هيکلو مْال هیيؼ مْالِبی ػاکتـ 

ی هیغٌؼیؼ ّ گبُی گـیَ هیکـػ. ؿا ًبػیؼٍ هیگـكت. ثَ ًظـ هیـمیؼ کَ ػؿ صبل ٍضجت ثب کنی امت، گبُ

اهْام ّی ثَ ػاکتـ گلتٌؼ کَ مبلِبمت اّ ثیوبؿ امت ّ فهبًیکَ عیلی آفؿػٍ هیيْػ ىجبًَ ػؿ عْاة ثَ 

هجـمتبى كـاؿ هیکٌؼ. ثب اىغبً ًبىٌبك ٍضجت هیکٌؼ ُوچٌیي اػػب هیکٌؼ کَ ارٌَ ّ اؿّاس ؿا هی ثیٌؼ کَ 

بى ػػْت هیکٌٌؼ. ثبالی ػیگـاى ثغبٓـ تْٓئَ ثـ ػلیَ عْػ ٍضجت هیکٌٌؼ ّ اّ ؿا ثـای هالهبت ثَ هجـمت

ىک هیکٌؼ. ثَ ػلت ثیوبؿیو اف هکتت اعـاد ىؼ. چٌؼیي ثبؿ ًقػ ػاکتـ ثـػٍ ىؼ اهب پل اف کوی پیيـكت 

 ػؿ تؼاّی گـكتي ػّاُب ؿا هطغ هیکـػ.

 اػـاُ امبمی کؼام ُب اًؼ؟ 

 چَ چیقُبی ػیگـی ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 کوک ىْػ؟ اّ چطْؿ هیتْاًؼ 

 پیبهؼُبی ایي هيکل ؿّاًی چَ چیقُبیی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیماری/مشکل روانی شدید برخورده اید؟  آیا به کدام مثالی ازتمرین: 

 
 نکات مهم در مورد بیماریها/مشکالت روانی شدید

  رفتار عجیب میتواند از عالیم بیماری/مشکل روانی شدید باشد.داشتن عقاید غیرمعمول یا 

 .افراد با مشکل روانی ممکن است در مورد اطرافیان خود مشکوک باشند 

 ن را واقعی بداند عالمت آغیبی هرچند واقعی فرض شوند، اگر ادامه یابند و شخص  شنیدن صداهای

 مشکل روانی شدید است.

 د، بیماری خود را انکار میکند در نتیجه از بسترشدن امتناع شخص مبتال به بیماری روانی شدی

 میورزد.

 ش به شفاخانه بستر شود، البته برای ا فرد مبتال به بیماری روانی شدید ممکن است برخالف میل

 جلوگیری از خطرات که خودش و دیگران را تهدید میکند. 

 ضرورت داشته باشند. افراد با بیماریهای روانی شدید ممکن است به تداوی دوامدار 

 .در صورت وجود رفتارهای خطرناک بسترکردن حتمی است 

  را در پی دارد و همچنین از مزمن شدن بیماری نیز  بهبودی زودتربه موقع تشخیص و تداوی

 جلوگیری میکند.

 . بسترشدن به منظور مصوونیت و حفاظت خود شخص و اعضای فامیلش است 
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 اطفال با هؼکالت صحی رّاًی
 

آلبل ًیق هیتْاًٌؼ هبًٌؼ ثقؿگنبالى هيکل ؿّاًی ػاىتَ ثبىٌؼ. ثؼْی اف هيکالت ُوبًٌؼ هيکالت اكـاػ 

 هيبُؼٍ هیيًْؼ. ثبلؾ هیجبىؼ اهب هيکالت ؿّاًی ػیگـی ُنتٌؼ کَ ػؿ کْػکی

 

 ثؼْی اف هيکالت هؼوْل ؽیال" ؽکـ ىؼٍ امت:

  مبل  5ثؼْی اف آلبل هوکي امت هيکل اػؿاؿ ىجبًَ ػاىتَ ثبىٌؼ؛ ػؿایي هيکل ٓلل ثقؿگتـاف

اػؿاؿ عْػ ؿا کٌتـّل کـػٍ ًویتْاًؼ کَ ػؿ ًتیزَ ٓلل اػتوبػ ثَ ًلل عْػ ؿا اف ػمت ػاػٍ ّ ػیگـاى 

 ًیق اّ ؿا هنغـٍ هیکٌٌؼ.

  ّ ثؼْی اف آلبل هوکي امت ػؿ آهْعتي چیقُبی رؼیؼ هيکل ػاىتَ ثبىٌؼ ّ ًنجت ثَ ثـاػؿ

عْاُـاى عْػ یب ُونبالى عْػ ػوت هبًؼٍ هؼلْم ىًْؼ. هوکي امت چٌیي آلبل ػؿ اّایل کْػکی 

هيکالت ؿىؼ ؿا هتوجل ىؼٍ ثبىٌؼ هخال" ػؿ چبؿؿْک کـػى، ؿاٍ ؿكتي، ٍضجت کـػى ّؿیـٍ اصتوبال" 

 ػاىتَ ثبىٌؼ. تبعیـ

  آلبل هوکي امت ػؿ ًگِؼاىت تْرَ ُّوچٌبى ػؿ آؿام ًينتي ثـای هؼتی هيکل ػاىتَ ثبىٌؼ. آًِب

 كـٓ تضـکیت ػاىتَ ّ مـٍّؼا هیکٌٌؼ. ػؿ هکتت اؽیت هیکٌٌؼ ّ هوکي امت هٌتظـ ًْثت عْػ ًوبًٌؼ.

 ل اف اىیب، صیْاًبت ثؼْی اف آلبل هوکي امت اف تبؿیکی، صیْاى یب ىئ هيغَی ثتـمٌؼ. ایي آلب

ّ هکبًِبی تـك آّؿ ارتٌبة هیکٌٌؼ. چٌیي تـمِب ػؿ ثبفی ٓلل، ػؿك ّ ؿاثطَ اّ ثب ارتوبع هيکل 

 ایزبػ هیکٌؼ.

  ثؼْی اف آلبل هوکي امت ؿكتبؿ هقاصن ثَ ىکل عيًْت ػؿ هوبثل ػیگـاى، عـاة کـػى ّمبیل

هکتت گـیق اًؼ ّ ػبػت ػؿّؽ گْیی،  ػیگـاى، آتو ثبفی ّ ػیگـ ؿكتبؿُبی ؿیـارتوبػی ػاىتَ ثبىٌؼ.

 ػفػی، كـاؿ اف عبًَ ّ پـعبىگـی ػؿ هوبثل ػیگـاى ؿا ػاؿًؼ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا با طفلی که مشکل روانی دارد برخورده اید؟تمرین: 
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 هؼکل طْاطتفادٍ اس هْاد ًؼَ آّر
 

امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ هيکل رؼی ثـای ٍضت ػبهَ امت کَ توـیجب" ُـ ربهؼَ ّ عبًْاػٍ ای ؿا ثَ 

ْاػ ًيَ آّؿ رِت تـییـ یب کٌتـّل هقاد ّ صبلت ؿّاًی ثَ ىکل ًْػی هتْـؿ هینبفػ. امتلبػٍ اف ه

 ؿیـهبًًْی یب هْـ )ثـای عْػ ىغٌ یب ػیگـاى( ؿا امتلبػٍ هيکل آكـیي یب مْامتلبػٍ هیٌبهٌؼ.

 هخبلِبیی افپیبهؼُبی هِن امتلبػٍ ُبی هْـػجبؿتٌؼ اف:

 تَبػهبت ّ رـّصبت 

 ػولکـػ کبؿی ّؼیق 

 هيکالت عبًْاػگی 

  ػؿ هکتتػولکـػ ّؼیق 

 َػّؿٍ ُبی كـاهْه کـػى رـیبى ًي 

 هيکالت هبًًْی 

 هيکالت اهتَبػی 
 

ّاثنتگی ارجبؿ ؿیـهبثل کٌتـّل امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل ثبّرْػ پیبهؼُبی هْـ آى امت. 

هيغَبت ّاثنتگی ػؿ ثـگیـًؼٍ ىکنت ُبی هتکـؿ ػؿ کٌتـّل امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ، اكقایو تضول 

گنیغتگی ػؿ عبًْاػٍ هیجبىؼ. هتبملبًَ هوکي ًینت پیو ثیٌی کـػ کَ امتلبػٍ چَ کنی ثَ  ّ اف ُن

 مْامتلبػٍ ّ/یب ّاثنتگی هٌزـ هیيْػ.

هَـف کٌٌؼٍ افایٌکَ امتلبػٍ اه عبؿد اف کٌتـّل امت یب کَ هْرت هيکل ػؿ عبًَ ّ هضل کبؿ ىؼٍ 

 امت اًکبؿ هیکٌؼ.

 

 

يوبم )ثْکيیؼى( ىْػ ػؿ صبلیکَ ُـّییي هیتْاًؼ فؿم، امتيوبم تـیبک هیتْاًؼ عْؿػٍ، ػّػ ّ یب امت

)ثْکيیؼى( ّ یب ػّػ ىْػ. کنبًیکَ ُـّییي ؿا تقؿین هیکٌٌؼ عطـ ثلٌؼ اثتال ثَ اهـاُ اًتبًی هخل ایؼف ّ 

 ُپبتیت ؿا ثَ ػّه هیگیـًؼ.
 

 تـیبک ّ ُـّئیي ثؼؼ اف امتلبػٍ صبالت ؽیل ؿا ثَ ثبؿ هی آّؿًؼ:

 عْاة آلْػگی 

 ؼی ّ امتلـاؽػلج 

 عْؿػ ىؼى هـػهک 

 اصنبك عْىی 

 تٌلل کْتبٍ ّ مطضی 

  رلؼ مـػ ّ هـْٓة 

 تٌلل عـاة 

 وراستفاده میکنند؟آچرا مردم از مواد نشه  تمرین:
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تـک ُـّییي ّ تـیبک ثؼْی اف هيکالت ًبعْامتَ ؿا ثَ ثبؿ هی آّؿػ کَ كـػ ؿا هزجْؿ ثَ اػاهَ امتلبػٍ 

 ًوْػٍ کَ ایي ؿا ثٌبم اػـاُ تـک یبػ هیکٌٌؼ.

 

 ؿتٌؼ اف:ثؼْی اف اػـاُ تـک تـیبک/ُـّییي ػجب

 هيکل عْاة 

 ربًؼؿػی 

 كبژٍ ُبی هتْالی 

  ؿیقه 

 امِبل 

 ٍػؿػ هؼؼ 

 ثیوـاؿی 

 اّطـاة ّ اكنـػگی 

 تاله ثـای ثؼمت آّؿػى ُـّییي/تـیبک 

 

 تؼاّیِبی هيغَی ثـای اىغبً ّاثنتَ ثَ ُـّییي/تـیبک ّرْػ ػاؿػ.

 

 :1ّاهؼَ  

مبل امت کَ ُـّییي هَـف  5 هـػ رْاًی ثَ ػلت امتلبػٍ اف ُـّییي اف فًؼاى آّؿػٍ ىؼ. ثیيتـ اف

هیکٌؼ کَ ػؿ پبکنتبى آؿبف ّ ػؿ ایـاى اػاهَ ػاػٍ امت. ػّ مبل هجل ثَ اكـبًنتبى ثبفگيت فیـا اف کبؿ ثَ 

ػلت امتلبػٍ هکـؿ ُـّییي اعـاد ىؼٍ ثْػ. ثبؿُب ًیت تـک ؿا کـػٍ امت اهب ثَ ػلت اػـاُ ؿیـهبثل 

اهب پل اف چٌؼیي ُلتَ ػّثبؿٍ ىـّع کـػ. پل اف  تضول آى هْكن ًيؼٍ امت. ثـای تؼاّی ثنتـی ىؼ

ثبفگيت ثَ ّٓي ثَ چٌؼیي ّظیلَ گوبىتَ ىؼ اهب توبم ػؿآهؼه ٍـف ُـّییي ىؼ. ّمبیل عبًَ اه ؿا 

ثـای ثؼمت آّؿػى پْل عـیؼ ُـّییي كـّعت. آعـیي ثبؿ ّاؿػ ػکبى ُونبیَ ىؼ اهب ػمتگیـ ّ ثَ پْلیل 

 تضْیل ػاػٍ ىؼ.

  ُب اًؼ؟هيکالت امبمی کؼام 

 چَ چیقُبی ػیگـی ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 اّ چطْؿ هیتْاًؼ کوک ىْػ؟ 

 پیبهؼُبی ایي ثیوبؿی چَ چیقُبیی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 

 

 :2ّاهؼَ  

یک هضَل كبکْلتَ ثـای چٌؼیي مبل اصنبك تيْیو ّ ًگـاًی هیکـػ. ُـچٌؼ کَ هضَل الیوی ثْػ اهب 

ی کَ هیؼاًنت ٍضجت کٌؼ. ثؼْی اف ػّمتبًو ثَ اّ هبػؿ ًجْػ تب ػؿ ثـاثـ ػیگـاى ػؿ هْؿػ چیقُبی

تٍْیَ کـػًؼ تب کوک ٓجی ػؿیبكت کٌؼ. ػاکتـ ػّاُبیی ثَ اّ تزْیق کـػ کَ تيْیو اّ ؿا کن هیکـػ اهب ػؿ 
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ْٓل ؿّف عْاة آلْػ ثْػ. اف آًزبئیکَ ثب ػّاُب اصنبك ثِتـی ػاىت ثـای هبٍ ُب ػّاُب ؿا اػاهَ ػاػ. ػؿ 

ػؿ هـیَ ػّایو توبم هیيْػ. پل اف ػّ ؿّف ثیغْاثی، ثؼعْیی ّ عـاثی توـکق ّی ؿعَتی ُبی تبثنتبًی 

اكقایو هیبثؼ. فهبًیکَ ثَ ُوـاٍ یک ػاکتـػیگـ هيْؿت هیکٌؼ ثَ اّ گلتَ هیيْػ کَ ایي هيکل ثَ ػلت 

امتلبػٍ ػّاهؼاؿ ػاؿُّبی ّؼ اّطـاة ثْرْػ آهؼٍ امت. ػاکتـ گلت ُـچٌؼ ػّاُب کوک هیکٌٌؼ، 

ا کبُو ػاػٍ ّ عْاة ؿا اكقایو هیؼٌُؼ اهب امتلبػٍ ْٓالًی هؼت اف ػّاُب ىغٌ ؿا ّاثنتَ اّطـاة ؿ

 هینبفػ. 

 هيکالت امبمی کؼام ُب اًؼ؟ 

 چَ چیقُبی ػیگـی ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 اّ چطْؿ هیتْاًؼ کوک ىْػ؟ 

 پیبهؼُبی ایي هيکل چَ چیقُبیی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورمقابل شده اید آنرا توضیح دهید!استفاده از مواد نشه آاگر با کدام واقعه سوتمرین: 

 

 مواد نشه آورنکات مهم در مورد سواستفاده از 

  یا مشکالت مربوطه آن سرزنش شود. مواد نشه آوربیمار نباید به علت سواستفاده از 

  اکثرا" به تالش های متعددی نیاز دارد. مواد نشه آورتوقف و یا کنترول استفاده از 

  روانی و جسمی به همراه خواهد داشت.فواید  مواد نشه آورتوقف و کاهش استفاده از 

  در زمان حاملگی به طفل آسیب میرساند. مواد نشه آوراستفاده از 

  بیماریهایی مانند  سرایت، خطر مواد نشه آوراستفاده زرقیHIV هپاتیت و سایر انتانات خونی را ،

 به همراه دارد.

  ور باشدآبیماری روانی میتواند همراه با استفاده از مواد نشه. 

 

 ه فکر میکنند؟ور استفاده میکند چآمردم درمورد شخصی که از موادنشه تمرین:
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 زعهزگی/ص
 

ٍـع یک ثیوبؿی هـقی امت کَ تْمٔ صوالت ًبگِبًی اكتبػى ّ ثیِْىی هيغٌ هیيْػ. هؼوْال" ثَ 

 ػٌْاى هـگی یبػ هیيْػ.

اكـاػ هجتال ثَ هـگی هوکي امت ٌُگبم صولَ اصنبمبت ّ ُیزبًبت ػزیت ّ یب ؿكتبؿ ػزیت ػاىتَ ثبىٌؼ. 

 هوکي امت ػچبؿ تيٌزبت ىؼیؼ یب ثی ُْىی ىًْؼ.

 ػؿ ٌُگبم صولَ: ػالین هؼوْل

 موْٓ ًبگِبًی ّ ثیِْىی 

 ىظ هبًؼى ػمتِب، پبُب ّ ثؼى 

 کجْػ ىؼى 

 لـفه ػمت ُب، پبُب ّ ثؼى 

 کق ّ عْى ػؿ ػُبى 

 ثی اعتیبؿی اػؿاؿ 

 کذ ىؼى مـ ّ چـعو چيوبى 

 فعن ّرـاصت 
 

هـگی ػْاهل هتؼؼػی ػاؿػ هخال" ثیوبؿی ُبی ىؼیؼ، ٍؼهبت هـقی ّ ؿىؼ ؿیـٓجیؼی هـقی. ػؿ ثیيتـ 

اؿػ ػبهل ثیوبؿی ًبىٌبعتَ امت. هؼوْال" هـگی ػؿ کْػکی آؿبف هیيْػ ّ اگـ ثطْؿ هٌبمت ػؿهبى هْ

ًيْػ تب ػّؿاى ثلْؽ ًیق اػاهَ پیؼا هیکٌؼ. ثؼْی اكـاػ هجتال ثَ هـگی هیتْاًٌؼ ثلِوٌؼ کَ چی ّهت صولَ 

ؿًؼ. صوالت هیتْاًٌؼ ًقػیک امت. ًویتْاًٌؼ اتلبهبتی ؿا کَ ػؿ فهبى صولَ ؿط ػاػٍ امت ثَ عبٓـ ثیبّ

ُـفهبى ّ ػؿ ُـربیی اتلبم ثیلتٌؼ. تؼؼاػ ػكؼبت صولَ اف ؿّفاًَ تب ُلتَ یب هبٍ یکجبؿ كـم هیکٌؼ. ػؿ ٌُگبم 

 صولَ اصتوبل فعن ثـػاىتي ّ رـاصت ًیق هْرْػ امت.

 اکخـ هـػم پل اف کٌتـّل صولَ ُب ثب ػّا فًؼگی ػبػی ثؼّى ىـهٌؼٍ گی ّصوبؿت ؿا ثَ مـ هیجـًؼ.
 

 اكـاػی کَ ػچبؿ هـگی ُنتٌؼ تب کٌتـّل ىؼى صوالت تْمٔ ػّا اف هْاؿػ فیـ ثبیؼ عْػػاؿی کٌٌؼ:

 آة ثبفی 

 ؿاًٌؼگی 

 ٍثبینکل ؿاًی، امت مْاؿی ّؿیـ 

 ٍثبالىؼى ثَ ػؿعت، کٍْ ّؿیـ 

 کبؿ کـػى ثب هبىیي آالت 

 کبؿ کـػى ػؿ مبعتوبى ُبی ثلٌؼ 

 امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل 

 

 
 چرا اشخاصی که مرگی دارند باید ازانجام موارد باال خودداری کنند؟تمرین: 
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 صولَ: ػؿٌُگبم

 .مؼی ًکٌیؼ تکبًِبی ثؼى ؿا هتْهق کٌیؼ 

 .ُیچ چیقی ؿا ثَ ػُبى ثیوبؿ ًگؾاؿیؼ 

 .ُیچ چیق ؿا ثیي اًگيتبى كيبؿ ًؼُیؼ 

 .ُیچ ػّا یب ًْىیؼًی ثَ ثیوبؿ ًؼُیؼ 

 .مؼی ًکٌیؼ کَ ىغٌ ؿا ثب ٍؼا فػى ّ تکبى ػاػى ثیؼاؿ کٌیؼ 

 

 ایي کبؿُب ؿا اًزبم ػُیؼ:

 اؿیؼ.ىغٌ ؿا ثَ صبلت یک ثـلَ ثگؾ 

 .ػکوَ ُبی مغت ّ کوـثٌؼ اّ ؿا ثبف کٌیؼ 

 .یک چیق ًـم فیـ مـ اّ هـاؿ ػُیؼ 

 .مـ اّ ؿا ثَ یک ٓـف ثچـعبًیؼ تب اف ػاعل ىؼى هْاػ امتلـاؽ ىؼٍ ػؿ ىو ُب رلْگیـی ىْػ 

 .اىیبیی ؿا کَ ػؿ ٍْؿت ثـعْؿػ ىغٌ ثب آى رـاصت ایزبػ هیکٌٌؼ ػّؿ کٌیؼ 

 ارغ کٌیؼ.فهبًی کَ كـػ ثَ ُْه آهؼ اّ ؿا ؿ 

 

 :1ّاهؼَ  

هـػ رْاًی ثـای مبلِبی هتْالی صوالت اكتبػى ؿا ػؿ ٌُگبم کبؿُبی ؿّفهـٍ ػاىت. ثَ اّ گلتَ ىؼٍ ثْػ 

کَ ایي صوالت ثؼؼ اف یک هـیْی اًتبًی هـقی ػؿ ػّؿاى کْػکی پیؼا ىؼٍ امت. رـیبى صولَ ؿا ثَ عبٓـ 

ؿ هکتت ثـایو ؿط هیؼاػ هطغ کـػ. ُونبیَ ُب ًوی آّؿػ. ؿكتي ثَ هکتت ؿا ثَ ػلیل صوالت هؼاّهی کَ ػ

ػؿ هْؿػ اّ گْیی کَ ػیْاًَ امت ٍضجت هیکـػًؼ. اف آًزبییکَ ُـ رب ػچبؿ صولَ هیيؼ، ثیـّى ؿكتي اف 

عبًَ ؿا ًیق هطغ کـػ. یکجبؿ ػؿ یک هکبى هقػصن صولَ ػاىت کَ تْمٔ یک ؿُگؾؿ ًزبت پیؼا کـػ. ًيبًَ 

ْؿت ّ پبُبیو ػاؿػ. اف فهبى آؿبف صوالت تؼاّیِبی ًبهٌظن ػؿیبكت ُبی فیبػی اف فعن ُب ثـ ػمتبى، ٍ

کـػٍ امت. ًویتْاًؼ یک ىـل ؿا صلع کٌؼ ّ ثَ عبٓـ صوالت اعـاد هیيْػ. هـػم هیگْیٌؼ ػؿ هـقه کـم 

 امت کَ مجت ایي صوالت هیيْػ.

 اػـاُ کؼام ُب ُنتٌؼ؟ 

 چَ چیقُبی ػیگـی ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 ىْػ؟ اّ چطْؿ هیتْاًؼ کوک 

 پیبهؼُبی ایي ثیوبؿی چَ چیقُبیی هیتْاًٌؼ ثبىٌؼ؟ 

 

 :2ّاهؼَ  

پنـی ؿا پل اف ایٌکَ ثَ ٍْؿت اتلبهی عْػ ؿا ػؿ اربم مْعتبًؼٍ ثْػ ثَ کلیٌیک آّؿػًؼ. ّالؼیٌو گلتٌؼ 

کَ اف چٌؼ ؿّف ثؼیٌنْ تت ػاؿػ. ثؼؼ اف مَ ؿّف تت ًبگِبى ثَ اربم اٍبثت کـػ ّ لجبمِبیو ًیق مْعتٌؼ. 

ؼیٌو اّ ؿا ػیؼًؼ کَ ثبالی فهیي اكتبػ امت ّ ثَ آًِب پبمظ ًویؼُؼ. هبػؿه ثیبى کـػ کَ اّ ػؿ فهبى ّال
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کْػکی صوالتی ػاىتَ امت کَ ٓی آًِب ثؼًو ىظ هبًؼٍ ّ تکبى هیغْؿػ. توـیجب" ثـای ػّ مبل ایي صولَ ُب 

 ٌؼ ػّاُب ًیق هطغ ىؼًؼ.هتْهق ىؼٍ ثْػًؼ. ثـای هؼت کْتبُی ػّا گـكت ّ فهبًیکَ اػـاُ اف ثیي ؿكت

 اػـاُ امبمی کؼام ُب ُنتٌؼ؟ 

 چَ چیقُبی ػیگـی ؿا هیغْاُیؼ ثؼاًیؼ؟ 

 ایي پنـ اف چَ چیقُبی ثبیؼ ارتٌبة کٌؼ؟ 

 چطْؿ هیتْاى ایي پنـ ؿا ػؿ رـیبى صولَ کوک ًوْػ ؟ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چطْر افزاد با هؼکل/بيواری رّاًی را هيتْاى کوک کزد؟

ؿا هیتْاى ثب ػّا یب هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ػؿهبى کـػ. ػّا ثَ ٓـم هغتلوی هيکالت ٍضت ؿّاًی 

تزْیق هیيْػ هخال" اف ٓـین ػُي ثَ ىکل تبثلیت )گْلی(، کپنْل یب ىـثت ّ تْمٔ پیچکبؿی ػؿ رلؼ، 

 ػْلَ یب ؿگ.

 ػّا ثَ هْاؿػ ؽیل کوک هیکٌؼ:

  ػاىتي عْاة آؿام 

 کبُو امتـك 

  ػاىتي هقاد یب علن ػبػی 

 ّل عين ّ ثیوـاؿیکٌتـ 

  ثِجْػ اكکبؿ هٌلی یب عـاة 

 

ق هیگـػػ هتلبّت یاکخـ ػّاُب ػْاؿُ ربًجی ًیق ثَ ُوـاٍ ػاؿًؼ کَ ًظـ ثَ ًْع آى کَ تْمٔ ػاکتـ تزْ

 امت. چٌیي ػْاؿُ ربًجی ػؿ تؼؼاػ کوی اف ثیوبؿاى هيبُؼٍ هیيْػ.

 

 یک نمونه از مرگی را که مشاهده کرده اید توضیح دهید!تمرین:

 نکات مهم:

 .مرگی بیماری روانی نیست اما بیمار ممکن است دچار بیماری روانی شود 

 گی از کودکی شروع میشود.اکثر موارد مر 

 .دوا حمالت را کنترول میکند 

 .کنار آمدن با استرس تعداد دفعات حمله را کاهش میدهد 

 .مشاوره روانی اضطراب و افسرده گی را بهبود بخشیده و از حمالت جلوگیری میکند 

 زمانی ممکن است اتفاق بیفتند به شمول زمان خواب. حمالت هر 

  چنین بیماران در جامعه بسیار شدید است.بدنامی و تبعیض در مقابل 

 .دوره تداوی در حدود سه سال است 
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 ثؼْی افػْاؿُ ربًجی هؼوْل ػجبؿتٌؼ اف:

  آلْػگیمـػؿػی، گٌگنیت، عْاة 

 كيبؿ عْى پبییي، تٌلل ػىْاؿ، ّـثبى مـیغ هلت 

 ػلجؼی، عيکی ػُبى، ًبؿاصتی هؼؼٍ، هجْیت 

 ًگـاًی، ثیوـاؿی 

 

ثؼْی اػّیَ ربت اگـ ثؼّى هيْؿٍ ػاکتـ ثـای هؼت ْٓالًی هَـف ىًْؼ هيکالت ؽیل ؿا ثَ ثبؿ هی 

 آّؿًؼ:

 مْامتلبػٍ ّ ّاثنتگی 

 ػْاؿُ ربًجی ثیيتـ 

 تبحیـ کوتـ 

 ْؿػهَـف ثیو 

 ًگـاًی ػؿ هْؿػ ثیوبؿی ّ ػّا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین  و و مزمناشخاص دارای بیماری روانی شدید  استفاده دوامدار دوا برای کنترول مریضی

 الزم است. مرگیاشخاص دارای 

 سنتی برای بیماریهای روانی در منطقه شما استفاده میشود؟ نوع تداویهایتمرین: از کدام 

 نکات مهم در مورد دوا

 .دواها برای تداوی اعراض هستند و برای قلب یا مغز سمی نمیباشند 

 تاثیرات دواها باالی اعراض اند. عوارض جانبی به معنی آغاز 

 .برای بهبودی اعراض به وقت ضرورت است 

 .دوا زمانی استفاده میشود که مداخله روانی اجتماعی موثر واقع نشود 

 .اکثرعوارض جانبی موقتی بوده و قابل تحمل هستند 

 ورخودداری کنند.آ الکهول و مواد نشه در جریان تداوی بیماران باید از 

 را کاهش میدهد وهم ازعود  موجودتداوی بیماریهای روانی شدید بوده مشکالت  دوا جز اساسی

 مریضی جلوگیری میکند.

 .حمایه خانواده برای پیروی از تداوی ضروریست 

 .تداوی دوامدار ازهجمه های آینده جلوگیری میکند 

  .تداوی با حمایه قوی خانواده مفیدتر خواهد بود 
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 هؼاّرٍ رّاًی اختواػی
 

هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی یک ىکل تؼاّی ؿّاًی امت کَ ػؿ آى ثَ اكـاػ كـٍت ػاػٍ هیيْػ تب ٓـف تلکـ 

ّ اصنبمبت عْػ ؿا تـیِیـ ػٌُؼ ّ یک فًؼگی ثِتـ ؿا آؿبف کٌٌؼ. هّْْع هِن ایٌنت کَ هيبّؿٍ ایي 

كـٍت ؿا ثَ هـػم هیؼُؼ کَ هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ىبى ػؿ یک هضیٔ اهي ىٌیؼٍ ىْػ. ُؼف ایي ًینت 

کَ ثَ کنی گلتَ ىْػ چکبؿ ثکٌؼ یب ًظـات ىغَی اؿایَ ىًْؼ، ثلکَ ُؼف کوک کـػى ثَ كـػ امت تب 

کق کـػٍ عْػه ثَ ؿاٍ صل عْػ ثـمؼ. هيبّؿیي هؼوْال" ثَ هـػم کوک هیکٌٌؼ تب ؿّی هيکل عبٍی توـ

 آالػبت ّ ًظـات ؿا ػؿ هْؿػ ایٌکَ ثب هيکالت عبً چگًَْ ثـ عْؿػ کٌٌؼ اؿایَ هیؼاؿًؼ.

ُـکل کَ ػؿفهیٌَ هيبّؿٍ ؿّاًی آهْفه ػیؼٍ ثبىؼ هیتْاًؼ هيبّؿٍ ؿا اًزبم ػُؼ هخل ػاکتـاى، 

توبػی ّ ؿّاًيٌبمبى، هيبّؿاى ّ ًـك ُب. ػؿ مینتن هـاهجت ُبی ٍضی اّلیَ كؼلی هيبّؿاى ؿّاًی ار

مْپـّایقؿُبی ٍضی ارتوبػی هيبّؿٍ ؿا اًزبم هیؼٌُؼ. اهب ًکتَ هِن ایٌنت کَ ُـکل کَ هيبّؿٍ ؿا 

اًزبم هیؼُؼ ثبیؼ تْمٔ یک هْمنَ ىٌبعتَ ىؼٍ تؼلیوی آهْفه ػیؼٍ ّ اف عٔ هيی ّفاؿت ٍضت ػبهَ 

فاؿت ٍضت ػبهَ پیـّی کٌؼ. ػؿ ًتیزَ هطویي ىؼى اف ایٌکَ کْؿك آهْفىی هؼتجـ ثْػٍ ّ اف مْی ّ

 هجْل ىؼٍ امت ثنیبؿ هِن هیجبىؼ.

اًْاع فیبػ هيبّؿٍ ػؿ رِبى ّرْػ ػاؿػ. ػؿ اكـبًنتبى ػّ ًْع هيبّؿٍ ػؿ ثـًبهَ هـاهجت ُبی ٍضی اّلیَ 

 ىبهل ىؼٍ امت: هيبّؿٍ اثتؼایی یب اّلیَ ّ هيبّؿٍ هنلکی.

ربهؼَ اًزبم هیيْػ ػؿ صبلیکَ  هيبّؿٍ اّلیَ ىبهل پٌذ رلنَ امت کَ هؼوْال" تْمٔ مْپـّایقؿاى ٍضی

ارتوبػی اًزبم ىؼٍ ّهوکي امت رلنبت فیبػی ؿا ػؿ ثـ ثگیـػ کَ -هيبّؿٍ صـكَ ای تْمٔ هيبّؿ ؿّاًی

هـثْٓ ثَ ًْع هيکل ؿّاًی كـػ ّ ػْاهل امتـك فا هیجبىؼ. هيبّؿٍ هیتْاًؼ ثَ ٍْؿت گـُّی یب ثَ 

 ٍْؿت كـػی اًزبم ىْػ.
 

 یل اًؼ:ثؼْی اف كْایؼ هيبّؿٍ هـاؿ ؽ

  ؿلجَ ثـ هيکالت ُیزبًی 

 ٍؿُبیی اف ٓـف تلکـ، اصنبمبت ّ ؿكتبؿ آمیت فًٌؼ 

  كـاُن مبعتي كـٍت ثـای ٍضجت ًوْػى رِت کوک ثَ ػؿک ثِتـ اف عْػ 

 ٍکوک ثـای پیؼا کـػى ىیٍْ فًؼگی هخجت ّ مبفًؼ 
 

اف لضبظ ُیزبًی آىلتَ  ایي ىیٍْ تـییـ فًؼگی ًنجت ثَ امتلبػٍ اف ػاؿُّبی کَ ػاکتـاى ثـای اىغبٍی کَ

اًؼ تزْیق هیکٌٌؼ، ثنیبؿ هتلبّت امت. ػّا هقاد ؿا ثب تبحیـ اًؼاعتي ثبالی تْافى هْاػ کیویبّی تـییـ هیؼُؼ 

اهب هـػم ؿا ػؿ یبكتي ؿاٍ ُبی ثـّى ؿكت افهيکالت امبمی کوک ًویکٌؼ. تضویوبت ًيبى ػاػٍ اًؼ کَ 

 بی ؿّاًی ثَ اًؼافٍ ػّا هیتْاًؼ هلیؼ ّاهغ ىْػ.تؼاّی ؿّاًی ارتوبػی ثـای ثنیبؿی اف ثیوبؿیِ

 

CHW بزای فزدی کَ هؼکل رّاًی دارد چکار خْاُذ کزد؟ 

 ثـای ىغٌ کَ هيکل ؿّاًی ػاؿػ هیتْاًؼ اًزبم ػُؼ ػجبؿتٌؼ اف: CHWكؼبلیت ُبی کَ 

 )ّاهؼَ یبثی )ُیچ تيغیَی ٍْؿت ًویگیـػ 
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  ىٌبمبیی امتـك فاُبی ؿّاًی ارتوبػی 

 َهـاکق ٍضی ؿارغ کـػى ث 

 آگبُی ػاػى ػؿ ثبؿٍ ٍضت ؿّاًی 

 پی گیـی ّ اػاهَ ػاػى هالهبت ُب 

  َتنِیل ًوْػى/صوبیَ گـٍّ ُبی عْػ یبؿی/ ثنیذ ربهؼ 
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 هؼکالت دیگز
 

Iهٌاسػات خاًْادگی .: 

بًْاػگی اكـاػ هيکالت عبًْاػگی یکی اف امبمی تـیي هيکالت ػؿ ربهؼَ اكـبًی امت. ػؿ هٌبفػَ ع

ػؿگیـ، ًظـات هغبلق ثَ ُن ػیگـ ػاؿًؼ ّ یکؼیگـ ؿا ػؿک ًتْاًنتَ اصتوبال ثَ ُن اػتوبػ ًوی کٌٌؼ. 

 ػْاهل هغتلق ػؿ اكـبًنتبى هْرت هٌبفػَ عبًْاػگی هیيًْؼ:

 :. هيکالت اهتَبػی1

 كوـ 

 تِیؼمتی 

 ثیکبؿی 

 . هيکالت ارتوبػی:2

 ًًَؼاىتي عب 

 هيکالت اهٌیتی 

 ػگیهؼاعالت عبًْا 

 ًبثـاثـی صوْم فى ّ هـػ 

 تـییـ ًوو فًبى ّ هـػاى 

 هِبرـت 

  کٌٌؼهیكبهیل ُبی هيتـک: عبًْاػٍ ُبی فیبػی کَ ثب ُن یکزب فًؼگی 

  ْتبحیـ ؿمبًَ ُبی ػوْهی هخل تلْیقیْى ّ ؿاػی 

 رٌگ 

 . كبکتْؿُبی ٓجیؼی:3

 میل ّ ْٓكبى 

 گـهب یب مـهبی فیبػ 

 عيک مبلی 

 . ػْاهل ؿّاًی:4

اًی ًوو هِوی ػؿ هٌبفػبت عبًْاػگی ػاؿًؼ. اگـ ثیوبؿ ًوو هِوی ػؿ عبًْاػٍ ػاىتَ هيکالت ٍضت ؿّ

ثبىؼ هخال پؼؿ یب پنـ ثقؿگ عبًْاػٍ ثبىؼ ػؿ ایي صبلت اّّبع ػىْاؿ تـ هیيْػ. ػیؼٍ هیيْػ کَ هـػ آمیت 

ثبالی توبم ػیؼٍ توبم تْرَ اه ؿا ثَ ػٌْاى تٌِب هکبى هبثل کٌتـّل هتْرَ عبًْاػٍ هینبفػ. ایي هّْْع 

 اػْبی عبًْاػٍ تبحیـ هی اًؼافػ ّ اؿلت هْرت عيًْت ّ هٌبفػبت ػؿ ػاعل عبًْاػٍ هیيْػ.

 :.ػْاهل كـٌُگی5

A:افػّاد ارجبؿی . 

 ثؼ ػاػى( تؼْیِ یک فى ثَ عبٓـ ؿّیَ ثؼ اهْام( 

 ًبهقػ کـػى ػؿ کْػکی یب صتی هجل اف تْلؼ 
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  افػّاد ػؿ ٓلْلیت 

 ًْاػٍ )ثـاػؿ ىُْـ( ّ ًؼاػى صن اًتغبة ّ افػّاد ػّثبؿٍ ػؿ عبؿد افػّاد فى ثیٍْ ثب یک ػْْ عب

 اف عبًْاػٍ

 افػّاد ثب فّؿ پْل 

  َافػّاد ُبی تٌظین ىؼٍ تْمٔ ّالؼیي یب اهْام کَ ػؿ آى ػعتـ ّ پنـ افُن ػیگـ ػؿک ًؼاىتَ ّ هیل ث

 ایي افػّاد ًؼاؿًؼ.

B:)مٌت ُبی ػیگـ هخل ؿهبثت ثیوْؿػ )میبلی . 

  ّ تضویل آى ثـ ػیگـاى ػؿ هضبكل ػـّمیهَبؿف اكـآی 

 تولیؼ اف ػیگـاى ّ ثقؿگ ًيبى ػاػى عْػ ًنجت ثَ آًچَ ُنتٌؼ 

 ؿهبثت كبهیلی 

C:َهضؼّػ کـػى اىغبً ّ آفاػی ارتوبػی فًبى ثَ ػلیل صکوـّایی مٌت ُب ػؿ ربهؼ. 

 )ًگِؼاىتي فًبى ػؿ عبًَ )فًبى ًجبیؼ ثؼّى اربفٍ اف عبًَ عبؿد ىًْؼ 

 کبؿ ثیـّى هیـًّؼ ثـای هـػاى ثبػج ىـم ُنتٌؼ ّ هیتْاًٌؼ مجت هٌبفػَ عبًْاػگی  فًبًی کَ ثغبٓـ

 ىًْؼ.

 

 

 

 رابطَ بيي ػزم، تابْ، غيزت ّ افتخار ّ ًتایح آى باالی خؼًْت ُای خاًْادگی:

ؿیـت، اكتغبؿ، ىـم، تبثْ ّ عيًْت ؿاثطَ ًقػیکی ثب ُن ػاؿًؼ کَ ػؿ هنبیل عبًْاػگی ثَ عْثی هبثل 

ُـ فهبى کَ ثَ ػقت ّ ؿیـت ٍؼهَ ّاؿػ ىْػ كـػ ثـای هـاؿ ػاػى فًؼگی ػؿ صبلت ػبػی ّ  ػؿک امت.

آفاػ ثْػى اف ىـم ّ عْاؿی ػؿ آیٌؼٍ، عيًْت ؿا آؿبف هیکٌؼ. اؿلجب" ُویي ػلیل ػؿ ػوت عيًْت ُبی 

 عبًْاػگی امت.

ّهبؿ ّ ػقت ىوب آمیت  ثـای هخبل اگـ ّالؼیي ىوب، ثـاػؿ یب عْاُـتبى هیغْاُؼ کبؿی اًزبم ػُؼ کَ ثَ

ثـمبًؼ تاله هیکٌیؼ تب آًِب ؿا اف اًزبم ایي کبؿ ثبف ػاؿیؼ. هیتْاًیؼ ایٌکبؿ ؿا ثب ثضج کـػى ثـ مـ هّْْع 

اًزبم ػُیؼ ّ یب ُن هیتْاًیؼ ثب پـعبه للظی یب عيًْت عبتوَ ػُیؼ. ثـػاىتی کَ هب اف ربهؼَ عْػ ػاؿین 

 اؿتکبة عيًْت آهبػٍ ُنتٌؼ. ایٌنت کَ اکخـ اكـاػ ػؿ چٌیي اّهبت ثـای

 

 ػکض الؼول افزاد در هٌاسػات خاًْادگی:

 )ػکل الؼول ُبی کالهی )ثیبى ًوْػى 

  ػکل الؼول ُبی ُیزبًی 

 ػکل الؼول ُبی ؿكتبؿی 

 

 

 همه موارد ذکر شده نقش مهمی را در منازعات خانوادگی ایفا میکنند. بیشتر ازتابو و شرم 
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 هؼوْال اكـاػ ػؿگیـ ػؿ یک هٌبفػَ، ػکل الؼول ُبی ؽیل ؿا ػؿ هوبثل یکؼیگـ ػاؿًؼ:

 ؿوگیٌی 

 هيبرـٍ للظی 

 پـعبىگـی 

 عيًْت 

ِب ثب ُن ٍضجت ًویکٌٌؼ ّ ػؿ كؼبلیت ُبی ؿّفهـٍ ثب اكـاػیکَ ػؿ هٌبفػَ ػؿگیـ ثْػًؼ ىـکت ًویکٌٌؼ. آً

ػکل الؼول ُبی تالكی رْیبًَ )عبًن ثب ُونـه ػػْا کـػٍ امت، آلبلو ؿا لت ّ کْة ّ تُْیي 

ْؿػ آلبل هیکٌؼ.(، تـک عبًَ )رؼا کـػى ثنتـ عْاة یب اتبم عْاة(، ثی تْرِی ّ ثی مـپـمتی ػؿ ه

 ّکبؿ ػیگـاى. ثی تْرِی ػؿ هْؿػ اػْبی عبًْاػٍ "عْػ ؿا ثؼّى هنّْلیت اصنبك هیکٌؼ".

 
 :پياهذُای هٌاسػات خاًْادگی

 

 

 

 

 ( پياهذُای رّاًی1

 اكنـػگی ّ اّطـاة 

  اصنبك گٌبٍ ّ هالهتی 

 تٌلـ اف عْػ ّ اصنبك ثی اؿفىی 

  ایزبػ هيکالت ؿّاًی، صتیPTSD هغٍَْب ػؿ کْػکبى 

 بیل ػاىتي ثَ هْاػ ًيَ آّؿ )هغٍَْب آلبل(تو 

 ًٔبؿمبیی صبكظَ هخل كـاهْىی، هيکالت ػؿ ػؿک هضی 

منازعه خانوادگی باالی افراد در سطوح مختلف تاثیر میکند. اعضای فامیل در جریان و یا بعد از 

افراد دیگر احساس  و منازعه مصاب به مشکالت روانی میشوند، شبکه اجتماعی خانواده آسیب میبیند

 تی میتوانیم در بعضی از اعضای فامیل پیامدهای جسمی را مشاهده کنیم.امنیت نمیکنند. ح
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 هيکل ػؿ یبػگیـی 

 اكقایو امتـك ؿّاًی 

 اصنبك تٌِبیی ػؿ آلبل 

 .کْػکبى لزجبف، پـعبىگـ ّ ثی تْرَ ثبؿ هی آیٌؼ 

 ( پياهذُای اختواػی2

 تغـیت ُوجنتگی ّ هوـؿات كبهیل 

  عبًْاػٍتغـیت هضیٔ اهي ػؿ 

 ٍّؼق اهتَبػ ػؿ عبًْاػ 

  ّ گبُی هٌبفػبت كبهیلی ثَ رؼایی فى ّ ىُْـ هی اًزبهؼ کَ تبحیـ هنتوین ثبالی ىغَیت

 ٍالصیت ىغٌ ػؿ ربهؼَ ػاؿػ.

  هٌبفػبت كبهیلی هْرت امتـك ُبی ؿّاًی هیيْػ کَ تبحیـ هنتوین ثبالی ؿّاثٔ ّ هنّْلیت ُبی

 ارتوبػی ىغٌ ػاؿػ.

 ( پياهذُای خظوی3

 وبؿی ؿّاًی ّ رنوی تيؼیؼ یبكتَ ّ هقهي هیيْػثی 

 رـاصت 

 )ثَ ػًیب آّؿػى ٓلل ًبؿك )هجل اف هیؼبػ 

 مؤ رٌیي 

 هـگ 

 ّؼق ّ الؿـی 

 

 

 

II:خؼًْت . 

  ،امتلبػٍ ػوؼی اف هٍْ كقیکی ّتِؼیؼ ثـ عالف عْػ، كـػ ػیگـ یب ربهؼَ کَ مجت رـاصت رنوی

 چٌبى هضـّهیت هیيْػ.هـگ، ّـثَ ؿّاًی ّ ػوت هبًؼگی ؿّاًی ّ ؿىؼی ّ ُو

  ثَ ُـًْع عيًْت )كقیکی، ؿّاًی ّ رنوی( هْرْػ ثیي اكـاػی کَ ثب ُن فًؼگی هیکٌٌؼ ّ هنّْلیت

 گلتَ هیيْػ.  خؼًْت خاًْادگیُبی هيبثَ ػؿ هضیٔ كبهیل ػاؿًؼ 

 :عيًْت ثیي فى ّ ىُْـ، عْاُـ ّ ثـاػؿ یب پؼؿ ّ هبػؿ. ثـای هخبل 
 

 ( خؼًْت فشیکی1

 ًْت ىغٌ آمیت ػیؼٍ ػؿ ثؼى عْػ رـاصت هیجیٌؼ.ػؿ ایي ًْع عي 

 .ایي ًْع عيًْت عیلی عطـًبک امت 

 :ىکٌزَ رنوی یب كقیکی ثَ ٓـم هغتلق هخل فػى، مْفاًؼى، علَ کـػى ّ کيتي. هخبل 

دالیل، روند و  یک واقعه از منازعه خانواده گی را که میدانید و یا شنیده اید انتخاب کردهتمرین: 

 یل کنید. در مورد مداخالت ممکنه در مراحل مختلف منازعه فکر کنید.پیامدهای آنرا تجزیه و تحل
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 ( خؼًْت رّاًی2

 .ىغٌ هَؼّم آمیت ؿّاًی هیجیٌؼ 

 ثـای هخبل:

 هنغـٍ کـػى كـػ 

 تضویـ اكـاػ 

  ،ٍػىٌبم ػاػىکٌتـّل اػوبل ىغٌ آمیت ػیؼ 

 تْهق ػاػى ٍضجت ثب كـػ 

 ًؼیؼٍ گـكتي ػالین ّ صوْم كـػ 

 کٌتـّل ثیو اف صؼ كـػ 

 (.خؼًْت خٌظی3

 .ّاػاؿ کـػى ىغٌ ثَ فّؿ ثَ ػول رٌنی ثؼّى توبیل عْػ ّی 

 

 ػْاهل خؼًْت:

 امتـك ًبىی اف هيکالت اهتَبػی )كوـ، اف ػمت ػاػى ّظیلَ(، ٍضی ّ ارتوبػی 

 هيکالت ؿّاًی 

 نصنبػت ّ عي 

 امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ ّ الکِْل 

 آلبل عيًْت ؿا اف ّالؼیي عْیو هی آهْفًؼ 

 هجْل عيًْت ثَ ػٌْاى ؿاٍ صل هيکالت 

 آؿفّی ػاىتي هؼؿت 

 ثـػاىت ؿلٔ ّ هٌلی اف كـٌُگ ّ مٌت 

  )ؿهبثت ُبی ثی كبیؼٍ )میبلی 

 

 پياهذُای خؼًْت در فاهيل:

عبًْاػگی ثبلؼوْم ّ عيًْت رٌنی ثبلغًَْ ثنیبؿ هؼوْال پیبهؼُبی ؿّاًی، ارتوبػی ّ ٓجی عيًْت 

 رؼی هیجبىؼ.

 پیبهؼُبی ٍضت كقیکی:

 هـگ، عْػکيی یب هتل 

 رـاصت 

 ثیوبؿی رنوی ّ ؿّاًی هقهي ّ ىؼیؼ هیيًْؼ 

 )ًبتْاًی هْهتی یب ػاین، )آمیت هـقی 

  ىکبیت ُبیی هخل مـػؿػی / ػؿػ هقهي گـػى ،ىکبیت اف هؼؼٍ، ػؿػ هلبٍل ّ ػْالت 

 ٍ ضی ثبؿ ػاؿیهيکالت 
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 پیبهؼُبی ؿّاًی:

 اصنبك ؿن، ثی اؿفىی ّ صوبؿت 

  اصنبك گٌبٍ ّ هالهتی 

 پیيـكت ثیوبؿیِبی ؿّاًی 

 )توبیل ثَ هَـف هْاػ ًيَ آّؿ )هغٍَْب" ػؿ آلبل 

 هيکل ػؿ یبػگیـی 

 .آلبل پـعبىگـ، لزْد ّ ثی تْرَ ثبؿ هی آیٌؼ 

 

CHW در هْرد خؼًْت خاًْادگی چَ هيتْاًذ اًدام دُذ؟ 

 َػامتبى كـػ گْه ثؼُؼ ّ آًـا کبهال" ػؿک کٌؼ. ث 

 .اف ًظـ ُیزبًی صوبیَ کٌؼ 

  ثَ ُوـاٍ ثبفهبًؼٍ ػؿ هْؿػ کبؿُبیی کَ هیتْاًؼ ثـای تنکیي ػاػى ؿًذ ّ مغتی اًزبم ػُؼ، ٍضجت

 کٌؼ.

 .ثـای ػؿ یبكت هٌبثغ ّ امتلبػ ٍ اف آى ثَ كـػ کوک کٌؼ 

  کٌؼ کَ ثتْاًؼ ثَ اّ اػتوبػ ّ اتکب ًوبیؼ. كـػ ؿا تيْین کٌؼ تب ىغَی ؿا ػؿ كبهیل پیؼا 

   اهکبًبت پیؼاکـػى یک هیبًزی ؿا ػؿ ًظـ ثگیـػ )اػْبی كبهیل، ػّمت، ؿُجـ ربهؼَ، هال یب یک

 ىغٌ کلیؼی ػیگـ(.

  ػؿ هْؿػ هـارغ صـكَ ای تـ، ربیی کَ ىغٌ ثتْاًؼ آًزب ػؿ هْؿػ هيکلو ٍضجت کٌؼ آالػبت

 ّؿ ؿّاًی ارتوبػی، کبؿکي ؿّاًی ربهؼَ.كـاُن ًوبیؼ هخل هـاکق ٍضی، هيب

  ثَ ُوـاٍ هـارؼَ کٌٌؼٍ ػؿ هْؿػ هٌبثغ  ػیگـ هْرْػ ػؿ ربهؼَ ٍضجت ًوبیؼ.)پـّگـام ُبی مْاػ

 آهْفی، تـیٌیٌگ ُبی صـكْی(

 

 ثـای کوک ثَ ىغٌ ثِتـیي اهؼام ؿا اًتغبة ّ هؼم ُبی فیـ ؿا ثـػاؿػ:

ٌؼ )اهٌیت، مـپٌبٍ، هـاهجت ٓجی هوکي امت هِن ثَ ىغٌ کوک کٌؼ تب هِوتـیي ُؼكو ؿا اًتغبة ک .1

 تـ اف ٍضجت کـػى یب ىبهل ىؼى ثَ هکتت ثبىؼ(

 )ًظـ ثؼُؼ اهب ُویيَ اف اصتوبل ؿاٍ ػیگـ پـمبى کٌؼ(. تلکـ ُوَ ربًجَ ػؿ هْؿػ اهؼاهبت هوکي .2

 پیبهؼُبی ُـ اهؼام ؿا هطبلؼَ کٌؼ. .3

 ثِتـیي اهؼام ؿا اًتغبة کٌؼ. .4

 ؿ هْؿػ چگًْگی اًزبم ؿاٍ صل ٓـس کٌؼ.ثب هـارؼَ کٌٌؼٍ پالًی ػ .5

 

 

 

 

کمک کننده نباید راه حل های خود را تحمیل کند بلکه باید شخص را کمک کند تا خود راه حل را بدست 

 آورد.
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III:آهْسع صحت رّاًی . 

آهْفه ثیوبؿاى ّ عبًْاػٍ ُبی آًِب اهـ ثنیبؿ هِوی امت. کوجْػ آگبُی هیتْاًؼ ثَ کبُو امتلبػٍ اف 

عؼهبت ٍضی تْمٔ اكـاػی کَ ثَ آى ًیبف ػاؿًؼ ىْػ. آهْفه ٍضت ؿّاًی ىکل عبٍی اف تؼلیوبت 

کوک ثَ اكـاػ ػاؿای هيکل ٍضت ؿّاًی، عبًْاػٍ ُبی ىبى ّ ُـکنی کَ ٍضی امت ّ ُؼف آى 

ػلچنپی ثَ هّْْع هيکل ؿّاًی ػاىتَ ثبىؼ یب ػالهوٌؼ ثـای ػمتـمی ثَ صوبین ػؿ هْؿػ هيکالت 

ٍضت ؿّاًی ثَ ٍْؿت هغتَـ ّ ػهین امت، هیجبىؼ. ُوچٌیي ؿاُی ثـای ػمتـمی ّ آهْعتي 

 ضت ؿّاًی ّ تبحیـات آى هیجبىؼ.امتـاتیژیِبی کٌبؿ آهؼى ثب هيکل ٍ

 ًکبت ػوؼٍ ػؿ هْؿػ آهْفه ٍضت ؿّاًی:

 .تؼلیوبت ٍضت ؿّاًی تؼاّی یب هؼبلزَ ًینت 

 .ثلکَ ؿاُینت ثـای ىٌبعتي هيکالت ٍضت ؿّاًی 

 .ثَ هـػم کوک هیکٌؼ تب عؼهبت هْؿػ ًیبف ؿا ػؿ یبثٌؼ 

 ػؿ هْؿػ ػْػ کـػى اصتوبلی ثیوبؿی آالػبت هیؼُؼ. ثَ كبهیل ُب 

 .ثَ هـػم کوک هیکٌؼ تب ػؿ گـٍّ ُبی صوبیْی ىـکت کٌٌؼ 

 .فًؼٍ گی كبهیلی ؿا اف ٓـین ػؿک ثِتـ ُوؼیگـ ثِجْػ هیجغيؼ 

 .ػؿ کبُو امتیگوب کوک هیکٌؼ 
 

 آهْفه ٍضت ؿّاًی ػؿ ثبؿٍ هْاؿػ ؽیل امت:

 .کوک ثَ هـػم ػؿ ػؿک آًچَ ثـایيبى اتلبم اكتبػٍ امت 

 بؿی/هيکل عْػ.ثؼمت آّؿػى ػؿایت ثـای کٌتـّل ثیو 

 .ثؼمت آّؿػى ایي اهیؼ کَ آًِب هبػؿ عْاٌُؼ ثْػ ثب ّرْػ ثیوبؿی فًؼگی ػبػی ؿا پیو ثجـًؼ 

  َثؼمت آّؿػى اػتوبػ ثَ ًلل ّ ُْیت ػاػى ثَ عْػ ًَ كؤ ثـ امبك ثیوبؿی ثلکَ ػؿ ػؿرَ اّل ث

 ػٌْاى یک ىغَیت.
 

 تؼلیوبت ٍضت ؿّاًی ثَ ٓـم هغتللی اؿایَ هیيًْؼ:

 ٍ ضت ؿّاًی اًلـاػیتؼلیوبت 

 تؼلیوبت ٍضت ؿّاًی ثـای گـٍّ ُب 

 لکچـ 

 ثـّىْؿ، کتبة، ّیؼیْ ّ ػیگـ ؿمبًَ ُب 
 

 :هّْْػبت هؼوْل ػجبؿتٌؼ اف

  ىٌبعت چگًْگی ثیوبؿی کَ ىبهل آالػبتی ػؿ هْؿػ ثیوبؿی ُوچٌیي ػؿ هْؿػ رٌجَ ُبی ؿّاًی

 ارتوبػی آى هیيْػ.

 ىکبیت ػوؼٍ ّ اػـاُ اٍلی ثیوبؿی 

  ثْػى تؼاّیثَ ػمتـك 

 ػْػ کـػى ثیوبؿی 
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 عؼهبت ٍضت ؿّاًی ػؿ هـاکق ٍضی 

 اُویت پیگیـی 

 اُویت پیـّی اف ػمتْؿات ػاکتـ 
 

IV:راٍ اًذاسی گزٍّ حوایْی . 

گـٍّ صوبیْی هزوغ اكـاػی امت کَ صبالت ّ ػالین هيبثِی ػاؿًؼ. گـّپ ُبی صوبیْی ٍضت ؿّاًی 

مْامتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ ّ ػیگـ هيکالت ٍضت  ثبالی صبالت هيغَی توـکق هیکٌؼ هخال" اكنـػگی،

ؿّاًی. گـٍّ ُبی صوبیْی تْمٔ اكـاػ ػاؿای اكنـػگی یب ثیوبؿیِبی ؿّاًی ایزبػ هیيًْؼ، ُوچٌیي تْمٔ 

اىغبً ػالهوٌؼ ًیق ایزبػ ىؼٍ هیتْاًؼ هخال" اػْبی كبهیل هـیْبى. ػؿ ثؼْی هْاؿػ گـٍّ ُبی صوبیْی 

هْمنبت ؿیـاًتلبػی یب گـٍّ ُبی ػیگـ ایزبػ ىؼٍ اًؼ کَ تْمٔ تنِیل  تْمٔ کلیٌیک ُبی ٍضت ؿّاًی،

 کٌٌؼٍ ّ گـػاًٌؼٍ ؿُجـی هیيًْؼ.

 ػّ ًْع گـٍّ صوبیْی هْرْػ امت:

  ثـای اكـاػیکَ هيکل هيبثِی ػاؿًؼ هخل اكنـػگی ّ مْامتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ. ایي گـٍّ ثٌبم

ٌؼگی هیيْػ کَ هجتال ثَ اكنـػگی ُنتٌؼ یب هْاػ ًيَ عْػیبؿی یبػ هیيْػ ّ هؼوْال تْمٔ اكـاػی گـػاً

 آّؿ ؿا تـک کـػٍ اًؼ. ىوب هیتْاًیؼ ثب آًِب ػؿ ایزبػ ّ اػاهَ کبؿ گـّپ کوک کٌیؼ.

  اكـاػی کَ ػؿ ٍؼػ کوک ثَ هجتالیبى ثیوبؿیِبی ؿّاًی هیجبىٌؼ. ایي گـٍّ ُب تْمٔ اكـاػ ػالهوٌؼ ایزبػ

ؿ عبًْاػٍ ػاؿًؼ. ثـای ایزبػ یک گـٍّ صوبیْی ىوب ثبیؼ ثَ آًِب هیيْػ ثـای هخبل کنبًیکَ یک ثیوبؿ ػ

 ػؿ ثـهـاؿی اؿتجبٓ ثب یکؼیگـ کوک کٌیؼ.
 

 چگًْگی ایداد یک گزٍّ حوایْی:

 هوکي امت کبؿ ػؿ اثتؼا مغت ثَ ًظـ ثـمؼ اهب ىوب هیتْاًیؼ ثب هؼم ُبی فیـ ىـّع کٌیؼ:

 هؾُجی، ؿُجـاى ربهؼَ، ىْؿاُبی هضلی،  هٌبثغ هْرْػ ػؿ ربهؼَ هخل گـٍّ ُبی هْرْػ، ؿُجـاى

 امتبػاى

 .پیؼا کـػى اكـاػی کَ ثَ کوک ثَ ػیگـاى ػالهوٌؼ اًؼ 

 .اىغبٍی کَ اُؼاف گـٍّ صوبیْی ؿا هجْل ػاؿًؼ 

 .یک رلنَ ثب اىغبً ػالهوٌؼ ػؿ هْؿػ ثضج ثبالی هّْْػبت تـتیت ػُیؼ 
 

 کبؿی کَ هیتْاًیؼ اًزبم ػُیؼ:

 ت هيبثَ اؿتجبٓ ایزبػ کٌیؼ.ثیي اكـاػ ثب ػالین ّ هيکال 

  .ػؿ هْؿػ گـٍّ ُبی صوبیْی آگبُی ػُیؼ 

 .ػؿ هْؿػ گـٍّ ُبی صوبیْی هْرْػٍ ٍضجت کٌیؼ 

  هکبًی ؿا ثـای رلنبت پیؼا کٌیؼ هخل عبًَ یکی اف اػْبی ؿّبکبؿ یب اتبهی ػؿ هـکق ٍضی پل اف

 عتن مبػت کبؿی.

 .ثـای ؿاٌُوبیی ّ ؿُجـی کـػى گـٍّ، ػْْ آى ثبىیؼ 
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 ـؿات گـٍّ صوبیْی کَ ثبیؼ هـاػبت ىًْؼ:هو

اػْبی گـٍّ صوبیْی تزـثیبت ىغَی عْػ ؿا ثب ػیگـاى ىـیک هیکٌٌؼ ثـای هخبل کنبًی کَ اكنـػگی 

ّ یب ػیگـ هيکالت ؿّاًی ػاؿًؼ آًِب صوبیَ هؼٌْی ّ آؿاهو ُیزبًی ػـَّ هیؼاؿًؼ. هوـؿات ػوْهی 

 ػجبؿتٌؼ اف:

 ىـّع ّ عتن رلنبت ػؿ فهبى هؼیي 

 ضؼّػٍ فهبًی ثـای آؿبف ػامتبى ُبه 

 ؿاف ػاؿی ػؿ هْؿػ آًچَ گلتَ ىؼٍ امت 

 گْه ػاػى ثَ ٍضجت ػیگـاى 

 ثیبى اصنبمبت/تزـثیبت ػؿ ٍْؿت هـثْٓ ثْػى 

 ُوؼلی ثب صبالت ػیگـاى 

  هْبّت ًکـػى ػؿ هْؿػ ٍضجت ّ ؿكتبؿ ػیگـاى 

 اصتـام گؾاىتي ثَ ػیگـاى ػؿ ٍْؿت ثـّف تلبّت ُب 
 

 صوبیْی:كْایؼ گـٍّ ُبی 

اكـاػ هوکي امت ػؿ هْؿػ ػؿهیبى گؾاىتي هّْْػبت ىغَی ثب کنبًیکَ ًویيٌبمٌؼ اصنبك ًگـاًی کٌٌؼ. 

ػؿ ًتیزَ ػؿ آؿبف تٌِب گْه ػاػى ًیق کوک هیکٌؼ. ثـػالٍّ تجبػلَ ػوبیؼ ّ تزبؿة هیتْاًؼ کوک کٌؼ تب كبیؼۀ 

 تٌؼ اف:ثیيتـ اف گـٍّ اعؾ گـػػ. ثؼْی اف كْایؼ گـٍّ ُبی صوبیْی ػجبؿ

 اؿتجبٓ ثـهـاؿ کـػى 

 ثِجْػی هِبؿت ُبی مبفه 

 کبُو امتیگوب 

 اكقایو اػتوبػ ثٌلل 

 ٍّاًگیقٍ ػاػى ثَ اػْبی گـ 

 ثِجْػی ػولکـػ ارتوبػی 

 اكقایو ؿّبیت 

 کبُو ًگـاًی 

 اكقایو اهیؼّاؿی 
 

 گـٍّ صوبیْی ثـای ایي هٌظْؿُب ًینت:

 ٌتيغی 

 تؼاّی 
 

V .:َبظيح خاهؼ 

BPHS ؿ اُویت فیبػی ثَ کبCHW  ّ ُب هیؼُؼ ثَ ایي ػلیل کَ آًِب عٔ ّاٍل ثیي مینتن هـاهجت ٍضی

تيْین ّ تنِیل ىـکت ربهؼَ ػؿ ىٌبمبیی ّ صل  CHWربهؼَ ُنتٌؼ. ػؿ ًتیزَ یک ًوو ػوؼٍ 
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ػؿ  CHWهيکالتيبى ّ تـّیذ ىیٍْ فًؼگی مبلن ػؿ عبًْاػٍ ُب ّ ربهؼَ امت. ثٌبثـیي الیضَ ّظبیق 

BPHS  ثـ هؼاعلَ كؼبلCHW  ػؿُن آٌُگی ربهؼَ ّ اؿتوب ٍضت تبکیؼ هیکٌؼ کَ ایي ىبهل ىـکت

كؼبالًَ ػؿ رلنبت ّ اتلبهبت هِن ػؿ ربهؼَ، تـّیذ ٍضت ؿّاًی ارتوبػی ػؿ ربهؼَ، ایزبػ آگبُی ػؿ 

ربهؼَ ّ كـاُن آّؿی آالػبت ػؿ هْؿػ هْاػ اػتیبػ آّؿ هخل تٌجبکْ، ًَْاؿ، چـك ّ الکِْل هیيْػ. 

ٍ ُبی هنتضن ػؿ هٌبٓن كویـ ّ عؼهبتی کَ ػربهؼَ ؿا ثيٌبمؼ ّ ًويَ ای اف عبًْا ثبیؼ اػْبی CHWیک 

 آًِب اف آى امتلبػٍ کـػٍ اًؼ ػاىتَ ثبىؼ.

 

CHW  ارتوبػی ّؿّاًی آًِبمت. ثنیذ  -ىغٌ کلیؼی رٌجو ُبی ربهؼَ ثـای ثِجْػ ٍضت ؿّاًی

ػالهَ روؼی یب ًجْػ ػاًو کبكی ربهؼَ هِبؿتِبی کوک ثَ ػیگـاى ؿا کَ ثَ ػلیل ؿّصیَ ّؼیق، كوؼاى 

امتلبػٍ ًویيًْؼ، اصیب هیکٌؼ. كؼبلیت ُبی تْاًوٌؼ مبفی اػْبی ربهؼَ ؿا ثـای کوک ثَ عْػ، كبهیليبى ّ 

ُونبیَ ُبی ىبى ىبهل هینبفػ. ایي هؼاعالت هب ؿا ثَ یک صل ؿّاًيٌبعتی افربهؼَ ؿٌُوْى هینبفػ. 

اصنبمبت اؿلت ثَ ػٌْاى ػالهت ّؼق ػیؼٍ هیيْػ.  ػؿاكـبًنتبى ًيبى ػاػى امتـك ؿّاًی یب تيـیش

هـػهی کَ اف امتیگوب ّ اًقّا هیتـمٌؼ اصنبك ًگـاًی عْػ ؿا ًيبى ًؼاػٍ ّ ػؿ هْؿػ آى ٍضجت ًویکٌٌؼ. 

ثب ثَ ػِؼٍ گـكتي کبؿُبی ػولی، هـػم اصنبك ؿن یب ػیگـ اصنبمبت عْػ ؿاثَ ٓـین هتلبّت ثب یکؼیگـ 

ی عْػ ػّثبؿٍ کٌتـّل صبٍل هیکٌٌؼ. ثب ثنیذ هٌبثغ هْرْػ ّ اكـاػ کلیؼی ػؿ ىـیک هیکٌٌؼ ّ ثبالی فًؼٍ گ

هیتْاًؼ کوک ثَ هـػم ؿا ثـای صَْل کٌتـّل ػؿ فًؼٍ گی ىبى آؿبف کٌؼ ّ ػیگـاى ؿا  CHWربهؼَ، 

ًیق ثَ ایي کبؿ تيْین کٌؼ. اىغبً هٌقّی هخل ٓالم ىؼٍ ُب یب آلبل یتین، ثیٍْ ُب ّ ثیٍْ فى ُب، 

ـ یب اكـاػی کَ ُوـای كبهیل ًینتٌؼ ًیبف ثَ ػمتـمی ثَ كؼبلیت ُبیی ػاؿًؼ کَ ىوْلیت آًِب ؿا اىغبً پی

ػؿربهؼَ تنِیل هیجغيؼ. ىجکَ ای اف عبًْاػٍ ُبی آمیت ػیؼٍ هیتْاًؼ تيکیل ىْػ تب ُوجنتگی ربهؼَ ؿا 

ؼ ؿاثطَ ربهؼَ ؿا ثَ ػلیل آالػبتی کَ ػؿ هْؿػ هٌبثغ ّ عؼهبت هْرْػ ػاؿػ هیتْاً CHWاكقایو ػُؼ. 

 ثب هٌبثغ عبؿری تنِیل ًوْػٍ ّ مبعتبؿ ربهؼَ ؿا ثـای کبؿ ثب هْمنبت عبؿری تْاًوٌؼ مبفػ.

 

 ثـای ثَ صـکت ػؿ آّؿػى ربهؼَ كؼبلیت ُبی هتلبّتی ؿا هیتْاى ؿّی ػمت گـكت:

a. :كؼبلیت ُبیی کَ تْمٔ عْػ ربهؼَ ىـّع ّ ثَ اًزبم ؿمیؼٍ اًؼ 

  ىغَیت ُبی هؼؿتوٌؼ ػؿ ربهؼَ یب مبفهبى ُبی هْرْػ هخل ؿُجـاى، هؼم اّل ثـای ىـّع ىٌبمبیی

کبؿهٌؼاى ٍضی، هؼلوبى ّ ػیگـ اكـاػ هنّْل امت اهب ایي اكـاػ هنّْلیت ُب ّ ّظبیق ػیگـی ًیق 

ػاؿًؼ. هِن امت تب اكـاػ ثب ًلْؽی هْؿػ اصتـام ؿا پیؼا کٌین کَ ثَ اًؼافٍ کبكی اصنبك هؼؿت هیکٌٌؼ تب 

 ػِؼٍ گیـًؼ. هنئْلیت ؿا ثَ

  پل اف ىٌبمبیی ایي ىغَیت ُبی کلیؼی ُـ كؼبلیتی ثـ امبك ًیبف ّ عبلیگبٍ ُبی ربهؼَ ؿا هیتْاى

 آؿبف کـػ.

  اىغبً کلیؼی ثَ کوک اػْبی ػیگـ ربهؼَ ًیق ًیبف ػاؿًؼ ّ ػؿ ًتیزَ گـٍّ ُبیی ثـای ثضج ّ ایزبػ

مبفی اىغبً، گـٍّ ُبی کْچک، پالى تيکیل هیيًْؼ. توـکق ثـ چگًْگی اؿتجبٓ ػاػى ّ تْاًوٌؼ

 ارتوبػبت ّ رْاهغ امت.
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  َگـٍّ ُب پل اف ایزبػ ثَ هـّؿ فهبى ثَ کبؿ عْػ اػاهَ ػاػٍ ّ ؿىؼ هیِیبثٌؼ. ایي گـٍّ ُب هیتْاًٌؼ ث

گـٍّ ُبی صوبیتی تجؼیل ىًْؼ اهب هیتْاًٌؼ ثَ هٌقلَ "گـٍّ اهؼام" ثب توـکق ثبالی تونین ّظبیق پل اف 

 بى ثبفمبفی ثـای صوبیت ثیطـكبًَ ىـّع کٌٌؼ.یک كبرؼَ یب ػؿ فه

  .هِن امت تب ػؿ تبمیل اُؼاف، امتـاتیژیِب ّ پیبهؼُبی ایي گـٍّ ُب، فًبى ؿا ًیق ىـیک مبفیؼ

 ًظـات فًبى هتلبّت تـ اف هـػاى امت ّ آًِب هٌبثغ هتلبّت ؿا تيکیل هیؼٌُؼ.

 

b. هٌبثغ اؿتجبٓی: 

ؿاٍ صل ثـای یک هيکل ّرْػ ػاؿػ. ثنیبؿی اف هـػم ًوو  هکبًیقم ُبی فیبػی ػؿ ربهؼَ ثـای پیؼاکـػى

ُبی هيغَی ػؿ ربهؼَ ػاؿًؼ. اف آًزبییکَ آًِب عؼهبت هِوی ؿا تِیَ هیکٌٌؼ هیتْاًٌؼ رق هٌبثغ ؽیٌلغ ًیق 

ُبی  NGOثبىٌؼ. ؿُجـاى ربهؼَ، ؿُجـاى هؾُجی ّ ػیٌی، هؼلویي، کبؿهٌؼاى ٍضی، هنّْلیي هضلی ّ 

 ًیبف ّ هيکل پیو آهؼٍ هیتْاًٌؼ ؿاٍ صل ُبی هٌبمت اؿایَ کٌٌؼ.هضلی ّ هْمنبت ًظـ ثَ 

 

c. كؼبلیت ُبی ػیگـ: 

تْاًوٌؼ مبفی ربهؼَ ىبهل كؼبلیت ُبی هؾُجی، ؿّفُبی ريي ّ هالهبت ُب ًیق هیيْػ. هْمنبت كؼبلیت 

..( ّ ثـًبهَ ُبی تْلیؼ ػؿآهؼ، .ُبی ّؿفىی، كؼبلیت ُبی تلـیضی )ٌٍبیغ ػمتی، ػّعت، آىپقی ّ

 گی ػؿّى یک ربهؼَ هیجبىٌؼ.تِبی ػیگـی ثـای ثِنبفی ّ هؼؿتوٌؼ کـػى ُوجنؿاُ

 

VI خاهؼَ.کارکٌاى صحی ّ BPHS: 

 ىبهل: CHWّظبیق کلیؼی 

 پـ کـػى عال ُب )پل مبفی( ثیي ربهؼَ ّ ثغو ٍضی 

 َکوک کـػى ثب كبهیل ُب ثـای پیؼا کـػى هٌبثغ ٍضت ّ ربهؼ 

 ٓجن كـٌُگ هـػم، تب كبهیل ُب ّ ربهؼَ ؿا کوک کٌؼ. هینـ ًوْػى آگبُی ػؿ هْؿػ ٍضت ؿّاًی ثـ 

  ػـَّ عؼهبت: آگبُی ٍضت ؿّاًی، صوبیت یبثی، صوبیَ ارتوبػی، اؿربع ّؿیـٍ ثـای هـػهبى

 آمیت پؾیـ ّ هنتضن کَ ػّؿ اف عؼهبت اًؼ ػؿ عبًَ ُبیيبى ّ تٌظیوبت ربهؼَ.

CHW :ُب هْحـًؼ ػؿ 

 ت ٍضت ؿّاًی ّ امتلبػٍ اف آىاكقایو ػمتـمی ثَ عؼهبت ٍضی ثَ ىوْل عؼهب 

  ّهبیَ ػؿ ثغو ٍضت ّ ؿكبٍ ؿّاًی ارتوبػی 

 اُتوبم اهـاُ هقهي 

 ثبال ثـػى اگبُی ػؿ هْؿػ ٍضت ّ ٍضت ؿّاًی 

 ثِجْػی ىبعٌ ُبی ٍضت 

 :CHWػاًو ثـای یک 

 اػـاُ علیق 

 اػـاُ ىؼیؼ 
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 امتـك فاُبی ؿّاًی ارتوبػی 

 هّْْػبت كـٌُگی، ارتوبػی، ثیي اللـػی 

  هْؿػ هالهبت ُب ّپیـّی اف تؼاّیآگبُی ػؿ 

 هضؼّػیت ُبی کوک ثَ ػیگـاى 

 مینتن ؿرؼت ػُی 

 

 

 هِبؿتِبی هْؿػ ًیبف:

  گْه ػاػى 

 عالٍَ مبفی 

 َمْاالت ثبف ّ ثنت 

 هِبؿتِبی کوکی ػؿ هْؿػ اؿتجبٓ ؿّاى ّ رنن 

 ُوؼلی 

 ًَؿكتبؿ هضتـهب 

 

 

 

 ًگـه ّ آػاة کَ ثبیؼ هؼًظـ گـكتَ ىًْؼ:

  ؿافػاؿی/هضـهیت 

 ٍْلَ هٌؼیص 

 هْبّت ًکـػى 

  ُوؼلی 

 ًَؿكتبؿ هضتـهب 

 

VIIتْقؼات بيواراى .: 

 

 

 اصتـام ثَ ػیي ّ كـٌُگ 

  CHW ثَ ّی گْه ػُؼ 

 ؿاٌُوبیی، ثگْیؼ چکبؿ کٌٌؼ؟ 

 ایي ػکل الؼول ؿا ػّؿ ثیٌؼافًؼ؟ 

 ؿافػاؿی 

 اهکبى ػاؿػ ثب .........هالهبت کٌیؼ تب هيکلن صل ىْػ 

 مورد نیاز است؟ CHWمورد صحت روانی برای چه دانش دیگری در  تمرین:

 

 دیگر ضروری است؟ یکدام مهارت ها CHW: برای تمرین

 توقعات اصلی بیمارانی که مشکل روانی دارند چه هستند؟تمرین:
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 ػاؿّ ػاػى؟ 

 !ػؿکن کي 

 ي یب... پیؼا کي!کبؿی ثـای ه 

 هـػاى تْهغ فًبى ثبتزـثَ، رْاى ّ فیجب ؿا ػاؿًؼ 

 ثبتزـثَ، ؿكتبؿ عْة، ىغٌ صنبك اهب مغت گیـ ًجبىؼ.)پغتَ تـ( تْهؼبت فًبى: پیـتـ ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین: آیا کارکنان صحی تمام این توقعات را برآورده میتوانند؟
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 :BPHSبخغ صحت رّاًی در 
 

بت ٍضی ثـای کوک ثَ اكـاػ کَ ػؿ آى توبهب" رٌجَ ُبی عؼه BPHSؽیال" هؼلْهبت هغتَـ ؿارغ ثَ 

 ًیبفهٌؼ یکزب گـػیؼٍ اؿایَ هیگـػػ.

 

 ؽیال" ؽکـ ىؼٍ امت: BPHSهطبلجی ػؿ هْؿػ ثغو ٍضت ؿّاًی 

  هـاکقٍضی: پْمتَ ٍضی(HP) هـکق ٍضی امبمی ،(BHC)  هـکق ٍضی ربهغ ،(CHC) ،

 ُب هْرْػ اًؼ. CHC-Plus  ّSubcenter(. ػؿ ثؼْی اف ّالیبت DHىلبعبًَ مبصْی )

 کبؿهٌؼاى ٍضی: ًـك، هبثلَ، هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی، ػاکتـ 

 اعتالالت: هيکالت/ثیوبؿیِبی ؿّاًی ىؼیؼ ّ علیق 

  ،ٍتؼاّی ثب ػّاعؼهبت: هيبّؿ 

  ّظبیقCHWىٌبمبیی، آگبُی، اؿربع، پیگیـی : 
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 ضويوَ
 

 :توزیٌِای آراهغ بخغ 1

ی ّ ؿّاًی کوک هیکٌؼ. هیتْاًؼ ثـای کبُو تيْیو ُب ّ توـیٌبت آؿاهجغو ثـای کبُو تٌو ُبی رنو

 اّطـاة ّ ثِجْػی اػـاُ كقیکی امتـك ّ ثِجْػی عْاة هلیؼ ّاهغ ىْػ.

 

 :توزیي تٌفظی

 .یک اتبم مبکت ؿا اًتغبة کٌیؼ ربیی کَ ُیچ کل هقاصن ىوب ًيْػ 

 :ثَ هـارؼَ کٌٌؼۀ عْػ ػمتْؿات فیـ ؿا ثؼُیؼ 

  َیک ىیئ یب ثَ ػیْاؿ ًگبٍ کٌیؼ. ایي ثَ ىوب کوک عْاُؼ کـػ کَ چيوبى عْػ ؿا ثجٌؼیؼ ّ یب ث

 توـکق کٌیؼ.

  .ثؼؼ اف یک لضظَ ثـ ؿّی ؿیتن تٌلل عْػ توـکق کٌیؼ. تٌلل عْػ ؿا تضت ًظـ ثگیـیؼ

 هغٍَْبً ثیـّى ىؼى ُْا ؿا. فكیـ ؿا ْٓیلتـ مبفیؼ ّ هٌتظـثبىیؼ تب ىِین عْػ ثَ عْػ آیؼ.

 ػاؿػ تْرَ کٌیؼ. هتْرَ ثبىیؼ کَ پيت ىوب چگًَْ اصنبك هیکٌؼ.  ثَ ایٌکَ ثؼى ىوب چَ اصنبمی

 چگًَْ ػؿ چْکی ًينتَ ایؼ ّ کق پبی ىوب چگًَْ فهیي ؿا لول هیکٌؼ.

  .ثَْؿت آگبُبًَ هتْرَ تٌلل، ىِین ّ فكیـ ثبىیؼ 

   صبال ثبالی ًلنِبی ػوین، آؿام ّ هٌظن اف ٓـین ثیٌی توـکقکٌیؼ. ؿیتن تٌلل، ىِین ّ فكیـ

 ا تضت ًظـ ثگیـیؼ. ثَ ّهلَ ُبی ثیي ىِین ّ فكیـ تْرَ کٌیؼ.عْػ ؿ

 .ٌُگبم فكیـ تَْؿ کٌیؼ کَ توبم تٌو ػْالت اف ثؼى عبؿد هیيْػ 

  اگـػؿ صیي تٌلل اصنبك هیکٌیؼ ػؿ ربیی اف ثؼى ىوب هبًؼی ّرْػ ػاؿػ کَ ًویگؾاؿػ ثب توبم ثؼى

کٌیؼ، تاله کٌیؼ ثـ آى توـکق کٌیؼ. تٌلل کٌیؼ: پل ُوبًزب ثوبًیؼ. اگـ اصنبك كيبؿ ػؿ میٌَ هی

اف ٓـین ایي ًوطَ تٌلل کٌیؼ ّ اربفٍ ػُیؼ كيبؿ آى ًبصیَ ُوـاٍ ثب ُْای کَ اف ىو ُب هیجـایؼ 

 اف ثؼى عبؿد ىْػ.

  َتَْؿ کٌیؼ کَ ثب توبم ُْای کَ ثؼى ؿا تـک هیکٌؼ تيْیيِب، ػؿػ ّ اكکبؿ هٌلی اف ثؼى ىوب ث

 ثیـّى پـّاف هیکٌٌؼ.

 تَْؿ کٌیؼ کَ اًـژی رؼیؼ ؿا ثب تٌلل ػاعل هیکٌیؼ. هیتْاًیؼ ایي اًـژی ؿا ثگیـیؼ  ٌُگبم  ىِین

 فیـا ىوب ٍبصت آى ُنتیؼ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انجام  تمرین را با هم یکجابدهید. سرانجام  سپس برای انجام آن هدایتابتدا تمرین را تشریح کنید
 دهید تا مراجعه کننده احساس نکند که تحت نظارت قرار دارد.

  حاالت مختلف هنگامیکه توضیح دهید که میتواند این تمرین را روزانه انجام دهد و بعد از مدتی در
 نیاز به آرامش دارد از آن استفاده میتواند.

 



 

45 

 

 هاخذ
 

1. Asefi, Burna (1988). Mental Health for All. A mental health manual for General 

Practitioners in Dari. Kabul. 

2. Asefi, Burna (1988). Drug Abuse. A Manual for Health Workers in Dari. Kabul. 

3. IAM Psychiatric Course 2004. Primary Mental Health Project, Herat. 

4. Health Net Training Manuals for Community Health Workers. 2005 

5. Medica Mondial. Trainingsmanual. Psycho-social-intervention. 2006.  

6. Missmahl,I., Queedes, F., Aminulla, Wahid, Salim, & Khalil, A. (2008). 

Psychosocial Training Manual. 

7. Patel, V. (2003). Where there is no Psychiatrist. A mental health care manual. 

Gaskell. Royal college of psychiatrists. London. 

8. WHO (1998). Diagnosis and Management of Common Mental Disorders in 

Primary Care, in : WHO Education Package. 

9. WHO/adapted for EMRO (2008). Mental Health in Primary Care Diagnostic and 

Treatment Guidelines, in WHO Primary Care Guidelines for Mental Disorders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رّابظ ّ اّضاع فزٌُگی، اختواػی ّ بيي فزدی در افغاًظتاى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیپارتوٌت صحت رّاًی ّسارت صحت ػاهَ

 2002 -گزّپ کابل 

 

 



 

 

 



 

 

 2002-گزّپ کابل 

 

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

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

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

 تِیَ ًوْػًؼ. اػْبی ایي گـّپ ػجبؿتٌؼ اف:
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 (WFLهـین فؿهتی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنّْل ایي ثنتَ آهْفىی: ػاکتـ كـىتَ هؼیل، ػاکتـ اهیي هللا اهیـی، ایٌگَ هینوبل

 

 



 

 

 



 

 

 هقذهَ
 

ضت ؿّاًی هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ّ هـیْبى ثبیؼ هضیٔ ارتوبػی ّ ثَ هٌظْؿ ػؿک ّّؼیت ٍضی ّ ٍ

كـٌُگی ؿا کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ّ هـیْبى ػؿ آى فًؼگی هی کٌٌؼ ّ ُوچٌیي ػولکـػ آًِب ؿا ػؿ ایي 

 هضیٔ هؼًظـ ثگیـین.

پؾیـ هبًٌؼ فًبى ّ کْػکبى  ؿاثطَ ّاّضی هیبى ّّؼیت ٍضت ػوْهی هغٍَْب" ػؿ گـٍّ ُبی آمیت

ُبی گؾىتَ ّ كؼلی،  ضیطی هبًٌؼ عٍَْیبت ؿكتبؿی، ػبػات مٌتی، كـٌُگ ّ احـات رٌگّ ػْاهل ه

  عيًْت ّ ثؼتـ ىؼى هضیٔ ّرْػ ػاؿػ.

ثَ ػٌْاى هيبّؿاى ؿّاًی ارتوبػی ّ ػاکتـاى ٓت ثَ مغتی هیتْاًین ثـ ّّؼیت ثیوبؿاى ّ هـارؼَ 

ایي ػـٍَ ُب هْحـ  کٌین تب مؼی کٌٌؼ ػؿکٌٌؼگبى عْػ تبحیـ ثگؾاؿین. اهب هیتْاًین آًِب ؿا کوک ّ تيْین 

 ّاهغ ىًْؼ.

ػؿ ایي هزوْػَ ػلوی، مْاالتی کَ ػؿ چْکبت ُبی فؿػ ؿًگ )چْکبت ُبی ػّ عطَ( ّرْػ ػاؿًؼ ثَ ىوب 

کوک هی کٌٌؼ تب ؿارغ ثَ ىـایٔ كـٌُگی ارتوبػی فًؼگی عْػتبى كکـ کٌیؼ. رْاة ػاػى ثَ آًِب ثب ػهت ّ 

 ؼ کـػ تب هـارؼَ کٌٌؼٍ ّ هـیِ ؿا ثِتـ ػؿک کٌیؼ.تلکـ ػوین ثَ ىوب کوک عْاُ
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 بيي فزدی –فزٌُگی  –رّابظ ّ اّضاع اختواػی 
 

می مبل رٌگ، ًباهٌی ّ اكقایو ىـایٔ ػىْاؿ فًؼگی تبحیـ ّاّضی ثـ ؿّی صبلت ؿّاًی اكـاػ ػاىتَ 

كوـ ّ  امت. توـیجب" ُوَ ثَ ًضْی عيًْت ؿا تزـثَ کـػٍ اًؼ. اف ػمت ػاػى ػاؿایی ّ اػْبی كبهیل مجت

هِبرـت ُب ىؼ. ػْػت کٌٌؼٍ گبى اكـبى ثؼؼ اف چٌؼیي مبل فًؼگی ػؿ ًظبم ُبی اؿفىی هتلبّت، ثـای 

هغٍَْب" ػؿ ًْاصی ؿّمتبیی هيکالت ػاؿًؼ. ثَ ْٓؿ هخبل اؿفىِبی  مبفگبؿی هزؼػ ثب كـٌُگ اكـبًی

ؿكتَ امت. مَ هیلیْى عبًْاػٍ ُبی گنتـػٍ ثَ ػلیل هِبرـت ّ اف ػمت ػاػى اػْبی كبهیل اؿلت اف ثیي 

اكـبى ػؿ فهبى هِبرـت ثَ ایـاى، پبکنتبى ّ کيْؿُبی ػیگـ ػؿ هؼـُ ًظبم ُبی اؿفىی ػیگـ ثْػٍ اًؼ. 

تْهؼبت ّ ًگـه ُبی ایيبى ػؿ ْٓل فهبى هِبرـت تـییـ کـػٍ ّ تاله ثـای مبفگبؿی هزؼػ ثب ؿمن ّ 

 كـٌُگ اكـبًی هیتْاًؼ ثبػج هٌبفػبت ىْػ.

ت اف ثیي ؿكتَ اًؼ ّ ثَ ػلیل احـگؾاؿی ػًیبی ؿـة اف ٓـین ؿمبًَ ُب ّ ربهؼَ ثیي اهبکي پـ اف عبٓـا

الوللی اؿفىِب ػگـگْى ىؼٍ اًؼ. ُوقهبى ثب تـییـ اؿفىِب ًوو هـػاى ّ فًبى ًیق تـییـ هیکٌؼ. توبم ایي 

ػی هّْْػبت امبمی ظـكیت عبٍی ؿا ثـای ایزبػ هٌبفػَ ػؿ عْػ ػاؿا ُنتٌؼ. ُْیت كـٌُگی ّ ارتوب

 ػؿُن ىکنتَ ىؼٍ امت، كـّیبت امبمی ػؿ هْؿػ فًؼگی ػیگـ کبؿآیی ًؼاؿًؼ )تـییـ اؿفىِب(.

ثـػالٍّ ػْاهل كْم الؾکـ، كوـ ّ ػؼم ػمتـمی ثَ تضَیالت ػؿ فهبى ٓبلجبى ّ ُوچٌیي اهـّف ػْاهل 

 هضؼّػ کٌٌؼۀ ثِجْػ ّّؼیت ؿّاًی ارتوبػی ُنتٌؼ ّ مجت پـیيبًی فیبػی ًیق ىؼٍ اًؼ. 

 

I. يت اختواػی ّ رّاًی در افغاًظتاىّضؼ: 

 ُـ ىغٌ رق یک ًظبم ارتوبػی ثقؿگ ثْػٍ ّ تضت تبحیـ آى هیجبىؼ. 

  :َربهؼَ هتـهی –ربهؼَ مٌتی خاهؼ 

 :ٍعبًْاػٍ ثنتَ –عبًْاػٍ گنتـه یبكتَ  خاًْاد 

 

 

 

 :ُـ ىغٌ ّاثنتَ ّ تبحیـپؾیـ امت اف 

 ّّؼیت اهتَبػی عْػ 

 ّّؼیت ٍضی عْػ 

 ّّؼیت ؿّاًی عْػ 

 ؿیغچَ ىغَی عْػتب 

 هٌبثغ عْػ 

 

 

 

 :ؽیال" لنت اػـاّی کَ ػؿ ًقػ هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ػؿیبكت ىؼٍ امت، ؽکـ هیگـػػ 

  ثَ ىبک ؿكتي 

در گروه سه نفری خانوادۀ تانرا توضیح دهید و سعی کنید بفهمید که چگونه این دنیاهای  لطفا"تمرین: 

 متفاوت بر زندگی شما تاثیر میگذارند. قضاوت نکنید، فقط با مثال آنرا توضیح بدهید. 

نها آبیاورید که یکی از عوامل فوق الذکر در زندگی  خود را انمثالی از اعضای فامیل و یا دوست :تمرین

 نقش عمده ای داشته طوری که تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده باشد؟ 
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 مـػؿػی 

  ثی عْاثی 

 ػَجبًیت ّ ثؼعْیی 

  ًباهیؼی 

 پـعبىگـی 

  اصنبك ثیچبؿٍ گی ّ ػؿهبًؼٍ گی 

 ىک ّ ثؼگوبًی 

 

 

 

 

 

 بىؼ:ؿًذ ُبی هـػم هیتْاًؼ ػْاهل كـٌُگی ػاىتَ ث 

 اثزات هظتقين ّ غيزهظتقين خٌگ (1

 هحذّدیت ُای ًاػی اس رطْم (2

 افػّاد ارجبؿی، ػؼم ؿػبیت آفاػی كـػی هـػ ّ فى 

 قزباًی قزارگزفتي (3

  هـثبًی هـاؿگـكتي صبلتی امت کَ ػؿ آى ىغٌ اصنبك هیکٌؼ کَ هـثبًی ىؼٍ امت. ایي هّْْع

حیـًؼاىتي ثبالی آیٌؼٍ ّ فًؼگی ُویيَ ّاّش ًینت. ػؿ اکخـ هْاهغ ایي صبلت ثَْؿت اصنبك تب

 عْػ هيبُؼٍ هی ىْػ.

  اتلبهبت ّاهؼی ػؿ مبلِبی اعیـ، ىـایٔ مغت فًؼگی ّ رٌجَ هضؼّػ کٌٌؼٍ ربهؼَ ّ ػٌؼٌبت ثبػج

 ىؼٍ تب ثنیبؿی اف هـػم ػؿ اكـبًنتبى اصنبك هـثبًی ىؼى ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ. 

 

 
 

 :ارسػِا ّػٌؼٌات در خاهؼَ افغاًی

 

 

 

 

 ٍُبی ًباهٌی یب اًتوبلی توبیل ثـای ثـگيت ثَ اؿفىِبی مٌتی ّ هضبكظَ کبؿاًَ فیبػتـ  ػؿ چٌیي ػّؿ

 هیيْػ فیـا صؼاهل آى اؿفىِب ػؿ گؾىتَ ُب کبؿآیی ػاىتَ اًؼ ّ ثؼْی گـایو ُب ؿا تبهیي کـػٍ اًؼ. 

  ثٌبثـایي هِن امت کَ ؿارغ ثَ ایي اؿفىِب ٍضجت کٌین ّ ُوچٌیي ًگبٍ ػهیوی ثـ ىـایٔ ػىْاؿ

 صتوبلی کَ هوکي امت هـػم ثَ آى ػچبؿ ىًْؼ ثیٌؼافین.ا

  ّ اف ٓـف ػیگـ آى اؿفىِبی كـٌُگی ؿا هیتْاى ثَ ػٌْاى هٌجغ ثقؿگی ػؿ ًظـ گـكت ّ یبػآّؿی

 تّْیش هزؼػ آًِب هیتْاًؼ ثَ ثبفیبثی هؼٌبی فًؼگی ػؿ اىغبٍیکَ ؿًذ هیجـًؼ هلیؼ ثبىٌؼ.

 

 تمرین:

  رنج ببرند؟  مشکالتآیا افرادی را می شناسید که از این 
  نزد شان بوجود آمده باشد؟آیا افرادی را می شناسید که در این اواخر این اعراض 
 آیا در مورد علت این اعراض نظری دارید؟ 

 مثالهایی ازقربانی قرار گرفتن مردم را در یابید.در گروه های کوچک  لطفا"تمرین: 

 

و توقعات  عالیق در بین فامیلی و شرایط دشوارزندگی فردی میتوانند به صورت تضاد منازعاتیشتر ب

مختلف، برخورد رفتارهای شخصی و تعارض با نورمهای اجتماعی و ارزشهای جامعه، خانواده یا قبیله 

 مشاهده شوند.
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 اًی:ارسػِای ػوذٍ اختواػی ّ فزٌُگی خاهؼَ افغ

 .ایي اؿفىِب ثَ ؿمْم ّ ػیي ربهؼَ اكـبًی اؿتجبٓ ػاؿًؼ 

  َایي اؿفىِب ثَ گؾىتَ ُب تؼلن هیگیـًؼ ّ ؽؿیؼَ ٓـف تلکـ، اصنبمبت، ثیٌو صوبین ّ ٓـف تـثی

 اّالػُب هيغٌ هیيًْؼ.

 ّ ایي اؿفىِب تْمٔ اکخـیت هـػم ػؿ ربهؼَ پؾیـكتَ ىؼٍ اًؼ ّ ثب تْرَ ثَ ًیبفُبی كؼلی ربهؼَ تؼـیق 

 تؼییي ىؼٍ اًؼ.

 

 

 

 

 

 

 تغييز ارسػِا در سهاى تحْل:

 .ایي تضْل هیتْاًؼ یک تضْل روؼی یب تـییـ ػؿ ربهؼَ ثبىؼ 

  ٓثَ ْٓؿ هخبل تضْل یک ربهؼَ مٌتی ثَ یک ربهؼَ هؼؿى، چیقی کَ ُن اکٌْى ػؿ ثؼْی ًوب

 اكـبًنتبى هيبُؼٍ هی کٌین.

 ی ثبىؼ: افػّاد، تْلؼ اّلیي كـفًؼ، اف ػمت ػاػى ایي تضْل هیتْاًؼ یک تضْل ػؿ فًؼگی كـػی یب كبهیل

 اػْبی كبهیل، اكقایو كوـ ّؿیـٍ.

 

 

 

 

 

 :بؼضی اس ارسػِای خاهؼَ افغاًی کَ ُوَ در آى طِين اًذ

 :هؾُجی ثْػى 

 )اصنبك هنّْلیت ػؿ ثـاثـ ربهؼَ )فکبت ّ ػيـ 

 ًظبم اعالهی هْی ّ هضکن 

 هٌجغ اهیؼ 

 هؼٌی ػاػى ثَ فًؼگی 

  ثْػى(كـّتٌی )ثب صیب 

 ىزبع ثْػى 

 :هضتـم ّ ثب ػقت ثْػى ّ اصتـام ّ ػقت هبیل ىؼى ثَ ػیگـاى 

 .ػاىتي عبًْاػٍ ثقؿگ کَ یکؼیگـ ؿا صوبیت هیکٌٌؼ ّ ُوگی ثـای ثوب عْػ تاله هیکٌٌؼ 

 ًگِؼاؿی هنبیل كبهیلی ػؿ هیبى كبهیل: هّْْع ؿافػاؿی 

  صلبظت كبهیل اف ثی آثـّیی ّ ؿمْایی 

 ػكبع اف عبًَ، فهیي 

 : تمرین

  کنید. شناسید ترتیب که می راجامعه افغانی لطفا" لستی از ارزشهایی 

 ترتیب کنید. را لطفا" لستی از ارزشهای خانواده و والدین تان 

  ترتیب کنید. رالطفا" لستی از ارزشهای شخصی خودتان  
 لطفا" در مورد این ارزشها بحث کرده و مقایسه کنید: درکجا مشابه و در کجا متفاوت هستند؟

 تمرین:

 جربه کرده اید؟ لطفا" آنها را نام بگیرید.آیا مراحلی از تحول را در زندگی خود یا فامیل تان ت 
  کرده است؟ به طور مثال با  تحول یا بعد از آن ارزشهای شما تغییر جریان اینگونهآیا در

 لیت جدید بعد از ازدواج یا بعد از پدر یا مادر شدن؟وومس
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 ـام ثَ عبًن ُب، هـاهجت اف آًِب، هِیب کـػى ّـّؿیبت ایيبى اصت 

 اصتـام ثَ صوْم آلبل ّ كـاُن کـػى اهکبًبت تضَیل ثـای آًِب 

 م کٌیؼ تب ىوب ؿا اصتـام کٌٌؼ" ااصتـام ثَ ػیگـاى: "ثَ ػیگـاى اصتـ 

 اصتـام کـػى ثَ کالًنبالى، هؼلویي، ّالؼیي، هِوبًِب 

 بالى ثؼّى هطغ کـػى صـف ُبی ىبىگْه ػاػى ثَ گلتَ ُبی کالًن 

 .اینتبػى ػؿ ثـاثـ كـػ کالى مبل کَ ػاعل اتبم هیيْػ 

 .اثتؼا ثب اكـاػ کالى مبل اصْالپـمی کـػى 

 .ؿاٍ ؿكتي ػؿ ػوت کالًنبالى ًَ ػؿ رلْ آًِب 

 هِوبى ًْافی 

 .اؿد ّ اصتـام گؾاىتي ثَ هِوبى، كـاُن کـػى ُـچَ هِوبى ًیبف ػاؿػ 

 صنبمبت هٌلی ػؿ ثـاثـ هِوبى.ًيبى ًؼاػى عين ّ ا 

  اكـبًِب ُـگق اف هِوبى ًوی عْاٌُؼ کَ عبًَ آًِب ؿا تـک کٌؼ یب ثَ عبًَ آًِب ًیبیؼ، صتی اگـ آًِب

ثنیبؿ هَـّف ّ یب پْل ثنیبؿ کن ُن ػاىتَ ثبىٌؼ. صتی ػىوي صن ػاؿػ کَ هَّْى ثبىؼ اگـ ایي 

 توبّب ؿا کٌؼ.

 

  

 

 

 

 

 

 

 تابْ:

 

 

 

 

 

 

 

 ُْب ػؿ ربهؼَ اكـبًی هـثْٓ ثَ اؿتجبٓبت هـػ ّ فى هیيْػ:ثیيتـ تبث 

 اف ػمت ػاػى ثکبؿت 

 تزبّفرٌنی 

 مْامتلبػٍ رٌنی 

 ٓالم 

 :تمرین

 زندگی  و آنرا با شرح دهیددگی میکند را که در قریه و بر اساس ارزشهای سنتی زن یزندگی فامیل
 در کابل، جایی که تاثیر زندگی مدرن بیشتر دیده می شود مقایسه کنید.

  ه تاثیری بر زندگی سنتی که از کشورهای غربی به وطن باز میگردند چو همچنان اقاربی رسانه ها
 دارند؟  افغان ها

 باشند؟با زنده گی مدرن دچار مشکل شده  انی را دیده اید که در مواجه شدنآیا مردم 
 ازدواج دوران کودکی صحبت کنید و در گروه های کوچک در مورد نتایج ازدواجهای اجباری. 
 

در جمع صحبت کند. تابوها  و یا تابو موضوعاتی است که شخص جرات نمی کند در مورد آن با دیگران

اطع است. به مهمترین ارزشهای یک جامعه ارتباط دارند. کنترول اجتماعی در مورد تابوها بسیار ق

تابوها به مطالب ممنوعه مربوط می شوند که خطرناک هستند. تخلف از تابوها نتایج بسیار جدی برای 

 شخص دارد و باعث شرمندگی میگردد.

 
 که در جامعه افغانی وجود دارند تهیه کنید را  لطفا" لیست بعضی تابوهایتمرین:
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 صبهلگی ثؼّى ًکبس هبًًْی ّ ىـػی 

 فًب ثب هضبؿم 

 ُوزٌل گـایی 

 

 :ػزم

 

 

 

 

 

 

 .ىـم هیتْاًؼ هنتول اف تزـثَ ّ ثـػاىت كـػ اف مْی ػیگـاى ثبالی ّی تضویل ىْػ 

 ىؼى ػؿ هضْـػبم ًیق هیيْػ چـا کَ ثَ اؿفىِب، اٍْل ّ ًْؿهِبی امبمی ربهؼَ،  ىـم ىبهل صویـ

 كبهیل ّ یب هْم ٍؼهَ هیـمبًؼ. 

 

 

 

 

 

 

  َػؿ ایٌزب ثؼْی اف ػْاهل ىـم ؿا ًبم هی ثـین کَ پـیيبًی فیبػی ؿا ثـای هـػم ایزبػ هیکٌؼ ّ ث

 وی هی ىًْؼ.ٍْؿت تؼؿیزی هٌزـ ثَ ثـّف اػـاُ امتـك ّ اكنـػگی ّ ىکبیبت رن

 تزبّف اف تبثُْب 

 كوـ 

 تزبّف افاٍْل ػیٌی 

 چين پْىی اف اؿفىِبی كـٌُگی 

  ٍهیْػات ثیو اف صؼ ػؿ عبًْاػ 

 ػؼم اصتـام اف مْی ػیگـاى )ثی اصتـاهی ثَ هوبم ّ هـتجَ( ّ یب ػؿ ػاعل كبهیل 

 هؼیْثیت 

 هْؿػ تزبّفرٌنی هـاؿ گـكتي 

 گـكتبؿ ىؼى ػؿ کبؿ رٌبیی 

  ػؿ یک صبػحَ تـّهبتیک، ػؿ فًؼاى، ػؿ تضت ىکٌزَ یب ثَ ػٌْاى ػْاهت اف ػمت ػاػى کٌتـّل(

 ایي تزـثیبت اف ٓـین اػـاُ تضـیک هقیؼ(

  ّ هبػؿ ًجْػى ثَ ثـآّؿػٍ ًوْػى ّظبیق ّ تْهؼبت كبهیل هغٍَْب" ًنجت ثَ ُونـ، آلبل

 ّالؼیي

 

و بی کفایتی است. این احساس بطور خودکار شرم احساس خجالت، بی آبرویی، بی احترامی، رسوایی 

را مختل می کند و یا زمانی که به ارزشهای اساسی  اصولزمانی که شخص از تابوها تخطی می کند یا 

که فرد ارزشها و نورمهای  احساس شرم به دلیلی تبارز می کندجامعه صدمه می رساند پدید می آید. 

داند که دیگران در مورد او چه فکر می کنند و چه خواهند اساسی جامعه را درونی ساخته و همچنین می 

 گفت.
 

 تمرین:

 را که میشناسید و یا از خود را توضیح دهید. یلطفا" تجربه شرم آور شخص 
 را که مربوط به تابو و شرم میشود به یاد آورده و  لطفا" یک تجربه از خودتان یا شخص دیگر

به حالت عادی دوباره اوضاع  ه توجه کنید که چگونهه این نکتدر مورد آن فکر کنید. همچنین ب
 .نمود گشترب
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 :ابزاس ػزم در خاهؼَ افغاًی

 ٍ ؼا، كـاؿ کـػى، روغ ىؼى ثؼى، لـفیؼى، ًؼاىتي مـط ىؼى ؿّی، ثَ فهیي چين ػّعتي، عپ ىؼى

 مغٌی ثـای گلتي، لکٌت فثبى.

  هتِن کـػى اكـاػ ثب اللبظی چْى: "تْ ثَ ٓـین ىـم آّؿی ؿكتبؿ هی کٌی" یب " گنتبط امتی" ثبالی

ػقت ًلل ىغٌ ىؼیؼا" احـ هیگؾاؿػ. ُوچٌیي ایي هْؿػ فهبًی هی تْاًؼ اتلبم ثیبكتؼ کَ كـػ اف 

ؼ ّ آؿفُّبیو ٍضجت هی کٌؼ فیـا ایي ثَ هؼٌی اصتـام ًکـػى ثَ هکللیت ُبی عبًْاػگی فًؼگی، ػوبی

 امت. 

 

 

 

 :فػى، لت ّ کْة عبًن ُب ّ اكـاػ ًبتْاى ّ اػْبی كبهیل، تؼْیِ فًبى )ثؼل کـػى(،  ثـای هخبل

 هزجْؿ کـػى آًِب ثَ افػّاد، افػّاد آلبل.

 :ی ىًْؼ ّ اػْبی كبهیل اف ایي هّْْع عجـ هیيًْؼ فهبًی کَ اكـاػ رْاى ػبىن ه هخبل ُبی ػیگـ

اؿلت ػـّمی كـػ ؿا ُوـاٍ کل ػیگـی ؿّثـاٍ هی کٌٌؼ )افػّاد ارجبؿی( ّ ػؿ هْاؿػ ثؼتـ صتی کل 

ؿا هی کيٌؼ. ثَ ٍْؿت ػوْم هی تْاًین ثگْیین اػوبل عيًْت آهیق ػؿ ظبُـ ثـای ػّثبؿٍ ثؼمت 

 آّؿػى ػقت ّ ّهبؿ كبهیل امتلبػٍ هی ىًْؼ.

 

 :ػشت ّ ًاهْص

  ّ ػقت ّ ًبهْك هنتویوب" ثَ ىـم هـثْٓ هی ىْػ چـا کَ ىـم هْرت ٍؼهَ ؿمبًؼى ثَ ػقت

 ًبهْك كـػ هیيْػ. 

 :َػقت ىغٌ ثنتگی ػاؿػ ث 

 ػؿرۀ تضَیل 

  هْهق ارتوبػی 

 هؾُجی ثْػى 

 پیـّی اف اؿفىِب ّ ًْؿهِبی كـٌُگی ّ مٌتی 

  ٍىِـت عْة عبًْاػ 

 

 

 

 

 

 

چِبؿ كـفًؼ ػاؿػ ثؼؼ اف هـگ ىُْـه ػؿ یک هکتت ثَ صیج عؼهَ کبؿ هْیَ: یک عبًن ثیٍْ کَ  .1

هیکٌؼ ّ اف ایي ٓـین كـفًؼاى عْػ ؿا صوبیَ هیٌوبیؼ، اهب ثَ ْٓؿ هبثل هالصظۀ اف هـامن ّ هضبكل 

كبهیلی ثَ ػّؿ ًگَ ػاىتَ ىؼٍ فیـا آًِب ثَ ػلت ایٌکَ اّ كویـ امت اف عْامتي اّ اصنبك ىـهٌؼٍ گی 

 هیکٌٌؼ.

 ناامیدانه برای بازیابی زندگی نورمال  خشونت را تالش خشونت میشود. می توان شرم اکثرا" موجب
 حساب کرد.

 تمرین:

 "در گروه های کوچک مثالی در مورد خانواده یا فردی بیابید که شرم و ناموس موجب بروز  لطفا
 دثه خشونت آمیز شده باشد و در مورد آن بحث کنید. یک حا

 "و دریابید که کدام از ارزش ها در قضایای ذیل ر دهید قضایای ذیل را مورد بررسی قرا لطفا
 ذیدخل اند:
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پنـ اف عبًَ ثیـّى ًوی ؿّػ ّ هطلوب" اف ربهؼَ هٌقّی ىؼٍ امت.  3ػعتـ ّ  4پؼؿی ػاؿای هْیَ:  .2

ػؿ عبًْاػٍ ثیي فى ّ ىُْـ اکخـا" هيبرـٍ ٍْؿت هیگیـػ، ػلت ایي هيبرـات اف ایي هـاؿ امت کَ 

یکی اف ػعتـاى ّی ػبىن پنـ ُونبیَ گـػیؼ، فهبًی کَ عبًْاػٍ پنـ ثَ عْامتگبؿی آهؼًؼ ّالؼیي 

 عتـ عْامتگبؿی ؿا ؿػ کـػًؼ. ػعتـ اف عبًَ كـاؿ کـػ.ػ

هْیَ: پنـی اف عبًَ هوؼاؿی پْل ؿا کَ اف هِوبى ایيبى ثْػ ػفػیؼ ّ كـاؿ کـػ. پؼؿ اّ ؿا ػًجبل کـػ  .3

ّ پْل ؿا ثَ هِوبى ثـگيتبًؼ. پؼؿکالى ىـّع ثَ گلتي ایي ػامتبى ثَ ػیگـاى کـػ، اکٌْى پؼؿ ّ 

 پؼؿکالى ُویيَ ػػْا ػاؿًؼ. 

هْیَ: یک پیلْت مبثوَ اف اكنـػگی ؿًذ هیجـػ. ػؿ ّهت ٓبلجبى فهبًی کَ اّ ػؿ هـامن ػـّمی  .4

عْاُـفاػٍ اه هيـْل ؿهَیؼى ثْػ ٓبلجبى ػاعل ىؼًؼ ّ ػمتگیـه کـػًؼ. ثؼؼ اف میبٍ کـػى 

 ٍْؿتو اّ ؿا ػؿ هْتـ ثَ ػّؿ کبثل گيتبًؼًؼ. اّ ُوچٌیي ثَ فًؼاى ؿكت ّ ىالم فػٍ ىؼ. 

بًن رْاى تْمٔ ُونـه پل اف اّلیي ىت ػـّمی ٓالم ػاػٍ ىؼ چـا کَ اّ پل افاّلیي هْیَ:یک ع .5

 هوبؿثت عًْـیقی ًؼاىت. 

 

II. ارتباط هياى دیي ّ ػٌؼٌات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اسدّاج اخباری

  اف ًظـ امالم ُـ فّد رْاًی )ػعتـ ّ پنـ( کَ هَؼ افػّاد ػاؿًؼ ثبیؼ ثب یکؼیگـ هالهبت کـػٍ ّ پل

 یـًؼ کَ هی عْاٌُؼ افػّاد کٌٌؼ یب عیـ. اف ٍضجت تَوین ثگ

  .امالم ثَ ػعتـاى اربفٍ ػاػٍ امت تب اصنبمبت ّ ػوبیؼ عْیو ؿا ػؿ هْؿػ افػّاد ثیبى کٌٌؼ 

  هتبملبًَ ایي اٍْل اکخـا" ػؿ اكـبًنتبى ػولی ًویيْػ: ػؿػُْ یک ػعتـ اف اظِبؿ ایٌکَ ثَ هـػی

 ػؿ هْؿػ افػّاد پـمیؼٍ ًوی ىْػ.  ػالهَ هٌؼ ًینت اصنبك ىـم هی کٌؼ ّ صتی ًظـ اّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصولاسالمی و  اصولاز آنجا که افغانستان یک کشور اسالمی و فرهنگی )سنتی( است مردم از تمام 

 اسالمی اخذ نشده اند، اصولفرهنگی از  اصولا قابل ذکر است که تمام فرهنگی اطاعت می کنند. ام

از ارزش های جامعه افغانی منشا گرفته اند اما به عنوان یک مشاور باید بتوانید  اصولبعضی از این 

فرهنگی  اصولفرهنگی و اسالمی را از یکدیگر فرق دهید. چرا که بعضی اوقات بعضی از  اصول

 اصولاینها  که مردم به این عقیده اند زیراباعث رنج بردن مردم می شوند.  نیستند و حتی مناسب

 اسالمی اند.

 به مراجعین تان می تواند مفید واقع شود. این تفاوت ها بعضی اوقات اطالع دادن در مورد

بنابراین تفاوت دینی.  اصلسنتی هستند تا یک  اصولبعضی از مواردی که اسالمی فرض میشوند بیشتر

ل شدن بین شریعت و موارد سنتی از اهمیت باالیی برخوردار است. به دلیل اینکه رفتار خشونت آمیز یقا

 مربوط به اسالم نمی باشد.
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III. )ػقایذ ّابظتَ بَ رطْم )ػٌؼٌات: 

 :خٌيات

 

 

 

  :پل اكـاػ ثبیؼ هـاهت ثبىٌؼ ّ اف آًِب ػّؿی کٌٌؼ.خٌيات اکثزا" تخزیبکار پٌذاػتَ هيؼْد 

 .ري ُب ػؿ عـاثَ ُب، ًقػیک آة، تيٌبة ُب، ربُبی تبؿیک ّ هجـمتبى فًؼگی هیکٌٌؼ 

 ظبُـ هی ىًْؼ. ؿكتي ثَ چٌیي اهبکي، عطـ آمیت تْمٔ رٌیبت ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ  تٌِب ػؿ ىت

 صتی هوکي امت ري ّاؿػ ثؼى هـػم ىْػ.

 هیتْاًؼ اًنبى ؿا اف ربػّی رٌیبت هضبكظت کٌؼ، ُویٌطْؿ ًوـٍ ّ ػیگـ كلقات. تؼْیذ 

 هی کٌؼ.  هـائت هـآى ػؿ فهبى گؾىتي اف چٌیي ربُبی عطـًبک اًنبى ؿا اف رٌیبت هضبكظت 

  .بؼضی اّقات خٌيات اس اًظاًِا حوایت هی کٌٌذ 

 

 

 

 

 

 

 

 قضيَ:  

  فًی کَ ػؿعبًْاػٍ هْهق ثؼی ػاؿػ )افػّاد ارجبؿی، لت ّ کْة اف ربًت پؼؿ ىُْـ، صوبیَ کن

اف ربًت كبهیل ّ ىُْـ( ىـّع ثَ ٍضجت ثب رٌیبت کـػ. رٌیبت ػایوب" ثَ اّ هیگلتٌؼ اّ فى 

 عْاُؼ ػاىت.  عْثی امت ّ فًؼگی عْثی

 :ُوَ ػؿ كبهیل ثب اّ ثَ ٓـیوَ ثؼی ؿكتبؿ  ثَ ایي هّْْع هی تْاًین ثَ ػٌْاى یک هٌجغ ًگبٍ کٌین

هیکـػًؼ. اهب هؼؿتِبی ىلبثغو عْػ اّ، ثبّؿُب ّ ػوبیؼ هخجت اّ ؿا ػؿ رٌجَ هخجت یک ري 

 كـاكگٌی هیکٌؼ کَ اّ ؿا پيتیجبًی هیکٌؼ ّ ثَ اّ هی گْیؼ کَ فى عْثی امت. 

 ُوچٌیي ػیؼٍ ثْػ کَ ري یک کلي ملیؼ ّ هـآى ثـای پؼؿ ىُْـه آّؿػٍ ثْػ. هطویٌب" اّ ا ّ

اصنبك عين ّ پـعبىگـی فیبػی ًنجت ثَ پؼؿ ىُْـه ػاىت کَ ثب اّ ؿّیَ ثنیبؿ عـاة 

 هیکـػ اهب رـات ًویکـػ آى اصنبمبت ؿا ثـّف ػُؼ.

 :ایي تَْؿ کَ پؼؿ ىُْـه عْاُؼ ثَ  پل ثب كـاكگٌی رٌیبت، ایي پـعبىگـی ؿا اظِبؿ هیٌوْػ

 هـػ.

 

 

 

 

 

اما وجود  در ارتباط اندبسیار قدرتمندی هستند که به دنیای انسانها  مخلوقباور بر این است که جنیات 

 میباشند. یاند و نیز تابع قوانین قرآن خارجی ندارند. آنها از آتش بدون دود ساخته شده

 !بدون زیر سوال بردن موجودیت جنیات، آنها را از نظر روان شناسی بررسی می کنیم 
  برای بعضی از بیماران جنیات حکم وسیله ای را دارند که توسط آنها می توانند افکار و عقایدی را

مربوط به تابوها و  این افکار معموال"ن آنها نیستند. بیان کنند که در حالت عادی قادر به بیا
 موضوعاتی هستند که برای بحث ناپسند شمرده می شوند.

 میتواند به قسم فرافگنی به گونۀ که )جنیات با فرد  نیمه خودآگاه همچنین کم و بیش موضوعات
 اظهار شود.  صحبت میکنند (

 نکته مهم!

 رافگنی بیمار پیدا کنیم، این فرافگنی از در چنین مواردی که می توانیم یک رابطه منطقی برای ف
 (.م را مقایسه کنیدسکیزوفرینیا نمی باشند! )مشابهت عالیم یعال



 

9 

 

 :بيواریِای رّاًی هزبْط بَ خٌيات

 :طَ ًْع اختالل هزبْط بَ خٌيات ّخْد دارد 

هَیجت فػٍ ىؼى تْمٔ رٌیبت )ري فػٍ گی(: توبك هنتوین ثب رٌیبت کَ ثبػج كلذ ىؼى ّ صولَ  (1

 هیيْػ.

 تضت مبیَ یک ري آهؼى (2

 ّاؿػ ىؼى رٌیبت ثَ ثؼى (3

 ؿكتي هٌزـ ثَ هيکالت فیـ هیيْػ: تضت مبیَ رٌیبت 

 ًبؿاصتی ّ گـیَ هؼاّم آلبل (1

 تـییـات ؿكتبؿی (2

 ثیوبؿیِبی رنوی هبًٌؼ عًْـیقی هِجل (3

 مؤ رٌیي پی ػؿ پی ثؼّى ػلیل (4

 

 :در ارتباط با هؼاّرٍ

 

 

 

 

 

 :)ًظز کزدى( چؼن سدى

 

 

 

 ثـای ػیگـاى اکخـا" ًگبٍ عیـٍ اف هَؼ ّ ؿـُ ًینت ثلکَ چيوِبی ربػّکٌٌؼٍ اىغبً امت ک َ

 ثؼثغتی ثبؿ هی آّؿػ.

 .اکخـا" ایي کبؿ ؿا ثَ ؿىک ّ صنبػت ؿثٔ هی ػٌُؼ 

  چين فػى هیتْاًؼ ثَ اكـاػ ثبلؾ، آلبل، هْاىی ّ عبًَ ُب آمیت ثـمبًؼ اهب آمیت رؼی هتْرَ ًْفاػاى

مجت ّ آلبل امت. چـا کَ اؿلت آًِب تْمٔ فًبى ثی اّالػ ػیگـ هْؿػ لطق هـاؿ هی گیـًؼ ّ ایي 

 صنبػت ّ چين فػى تْمٔ آًبى هی ىْػ.

  َهؼوْال" صبػحَ تـاكیکی یب ثالُبی ًبگِبًی هخل كـّؿیغتي ػیْاؿ، ثیوبؿیِبی ؿیـهٌتظـٍ هـثْٓ ث

 چين فػى هی ىًْؼ.

 :هضبكظت کـػى ػؿ ثـاثـ چين فػى 

  ٍػّػ ثؼْی هْاػ عيک )املٌؼ(: ػّػ ؿا ػؿ آـاف کنبًی هی ثـًؼ کَ هوکي امت چين فػٍ ىؼ

 بىٌؼ ّ ُوقهبى اىؼبؿی ؿا هی عْاًٌؼ.ث

  هزیؼ ؿا تالّت هیکٌٌؼهالُب هـآى 

 ٌربػُّبی )تؼْیؾ( هيغ 

 

  به افرادی که از مشکالت روانی رنج می برند تاپه زده نشود و یا به دلیل اینکه  تااین نکته مهم است
باط با جنیات خطرناک محسوب برای خانواده شرم آور است در جایی زندانی نشوند و یا به دلیل ارت

 نشوند.
 توسط درک و حمایت بیمار و خانواده او سریعتر و بهتر پیش می رود. پروسه تداوی 

 

دن عقیدۀ است که نگاه خیره بعضی از مردم نتایج خطرناکی دارد و میتواند به دیگران آسیب نظرکر

 برساند!
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 :طایَ

 

  

 .ًؼؿتب" ثَ ىکل هخجت ػؿ ًظـ گـكتَ هیيْػ 

 :ػؿ ربهؼَ اكـبًی ثَ اػتوبػ هـػم مَ ًْع مبیَ ّرْػ ػاؿػ 

 پاک (1

 غت عْة ػؿ فًؼگی ػاؿػ.مبیَ پبک ثَ کنی ؿثٔ ػاػٍ هی ىْػ کَ فًؼگی ػبلی، اعالم عْة ّ ث 

 .ثـ امبك ػویؼٍ ػبم، ایي ىغٌ ػؿ فیـ مبیَ عْة یک ىغٌ پـُیقکبؿ فًؼگی هی کٌؼ 

  گلتَ ػیگـ ایي امت کَ یک ىغٌ عْة تضت مبیَ پبک پؼؿه کالى ىؼٍ امت. مبیَ چٌیي

 ىغَی هخجت پٌؼاىتَ هی ىْػ.

 .ایي تيْیوی ثـای ٓبلت ىؼى ُوـاُی ثب اكـاػ پـُیقکبؿ امت 

  اپاکطایَ ً (2

  مبیَ ًبپبک ثَ مبیَ اؿّاس ؿثٔ ػاػٍ هی ىْػ. ُوچٌیي گلتَ هی تْاًین کَ مبیَ ًبپبک تبحیـ هـػهبى

 اعالم ّؼیق امت. ػاؿای

  هخال" اگـ ىغٌ ثؼ میـتی ثَ عبًَ ُبی کَ ًْفاػ ػاؿًؼ ثـّػ ّ پل اف هؼتی ًْفاػ ػچبؿ هيکل

 تبػٍ امت.رنوی یب ؿّاًی ىْػ گلتَ هی ىْػ کَ مبیَ ًبپبک ثَ ٓلل اك

 طایَ خٌيات )بخغ هزبْط بَ خٌيات را هطالؼَ کٌيذ( (3

 

 :در ارتباط با هؼاّرٍ

 

 

 

 

 
 

 :ػقایذ هختلف دیگز

 :ػؿ اؿتجبٓ ثب فًبى 

 .فًبى ّ ػعتـاى ثبیؼ اثتؼا آبػت پؼؿ، مپل ثـاػؿ کالى ّ ثؼؼا" ثـاػؿاى ػیگـ ؿا ثکٌٌؼ 

 .فًبى ػؿ هْاظجت اف عْػ ّؼیق ّ ًبتْاى ُنتٌؼ 

  هـػاى ثـاثـ ًینتٌؼ: مِن اؿث فى ًَق مِن هـػ امت.فًبى ثب 

 .عْػ فًبى ػویؼٍ ػاؿًؼ کَ ثب هـػاى ثـاثـ ًینتٌؼ 

 .ػبػت هبُبًَ ًيبًَ ّؼق عبًن ُب امت 

 :ػؿ اؿتجبٓ ثب هـػاى 

 هـػاى گـیَ ًویکٌٌؼ 

 

 

 ارد.سایه معموال" به فال بد گرفته می شود و معنای منفی د

 

یا در زمینه این آ ،لطفا" عقاید ذکر شده را به دقت مطالعه کنید. به کدام یک از آنها اعتقاد دارید تمرین:

 اعتقادات تجربه ای دارید؟ آیا عقیده دیگری نیز هست که بر زندگی شما تاثیر کند؟

 یم این عقاید را جدی بگیریم.هستمجبور 

  شخص توانایی انجام کار و تاثیرگذاری در زندگی را از دست  تااز طرف دیگر باید مراقب باشیم
 ندهد.

  انی در ایجاد تغییر ( احساس عجز و ناتو)نظر شدن چشم بد به علتخطر زمانی است که شخص
 چیز بدتر خواهد شد. " تسلیم آن عقاید می شود و همهکامال، میکند
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 :)مٌتی( تؼاّی ػٌؼٌْی

 

 

 

 

 ى کٌٌؼٍ ػؿًّی اكـاػ ؿا ثـاًگیقػ.اف آًزب کَ هـػم ثَ اّ ثبّؿ ػاؿًؼ اّ هبػؿ امت تب ًیـّی ػؿهب 

 :ػؿ ایٌزب چٌؼ هخبل ّرْػ ػاؿػ 

 مْفاًؼى هْاػ ّ مبعتي ػّا اف عبکنتـ آى 

 ًْىتي کبؿؾُب، مبعتي تؼْیؾ ّ آّیغتي ثَ گـػى 

 ًْىتي ثـ کبؿؾ، اًؼاعتي آى ػؿ آة ّ ًْىیؼى آة 

 ًْىتي ثـ کبؿؾ ّ هـاؿ ػاػى آى ػؿ فیـ فثبى 

 پـُیق کـػى 

 ـًؼٍ ػاؿػ. ػمتِبیو ؿا ثَ ُن هی فًؼ ّ پـًؼٍ ُب پـّاف هی کٌٌؼ. مپل هی ػامتبى: هال چٌؼ پ

 گْیؼ: "ثجیٌیؼ، ثـای هْحـ ثْػى ثَ ػّ ػمت ًیبف امت."

 .لت ّ کْة رٌیبت تغـیت کبؿ تْمٔ ىالم ّ کوـثٌؼ 

  ٍضجت کـػى ثب رٌیبت: هال هـیِ ؿا ثـ ؿّی تغت هی عْاثبًؼ ّ ري ؿا ٍؼا هی کٌؼ. مپل ثب

کٌؼ ّ هی گْیؼ اگـ ایي ؿا ؿُب ًکٌی تْ ؿا عْاُن کيت. ّهتی هـیِ ثـهی ري ٍضجت هی 

 عیقػ، عْة ىؼٍ امت.

 آّیقاى کـػى پیبف ثَ ػّؿ گـػى 

 .یکزب ًوْػى ثؼْی اف ػلْكَ ثب هوؼاؿ کوی ؿّؿي میبٍ ّ ٍـف آى ػؿ ّهت ٍجش ّ ىبم 

 ؾ ّ ؿّؿي میبٍ هال ػَبی كلقی ؿا ػؿ آتو هی اًؼافػ ّ ثب آى ىغٌ ؿا هی مْفاًؼ. مپل کبؿ

 ؿا ثـ ؿّی فعن هی گؾاؿػ.

  ّؼق رٌنی: هال تغن هـؽ ؿا هی گیـػ ّ کلوبت ربػّیی ؿا ثبالی آى هی عْاًؼ. ثیوبؿ آى ؿا

 هیغْؿػ.

 

 

 

 

 :در ارتباط با هؼْرٍ

 

 

 

 

 

نیز  و اکثر اوقات یک درمانگر شفا بخشان سنتی معموال" مالها هستند. مال یک شخص با نفوذ است

 به مشکالت ابتدااست. او میانجی در بین دنیای نامرئی خطرناک جنیات و انرژیهای مثبت و منفی است. 

 گوش می کند و سپس اقدام می کند.

سنتی( صحبت کنید. اگر ) لطفا" با یکدیگر در مورد تجربه شخصی خود ازتداوی های عنعنوی :تمرین

  را تجربه کرده اید یا شاهد آن بوده اید آنها را به لیست اضافه کنید.تکنیک های دیگری 

   

 شخص را تقویت می کند، به دلیل  درمانگریهای خود  بعضی از این تمرینات قدرتها و توانایی
اینکه بیمار به اینها عقیده داشته و با اعتقاد به اینکه این روش نتیجه خواهد داد اعتماد به نفس خود را 

 دوباره به دست می اورد.حدی تا 


