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 خالصه فصل اول آسية ضناسي رواني

 

 رفتارهاي ناتهنجار چيست؟

ضا ٲي تٹاٴ ثط اؾبؼ ٶبزض ثٹزٴ )ٲبٶٷس چپ زؾت ثٹزٴ( يب اٶحطاٜ اظ ٲيبٶ٫يٵ )ٶٓيط ٢س ٶبثٽٷدبضي 

ٶبٲطثٹٌ   ذيٯي ثٯٷس يب ٦ٹتبٺ( ٶيع تٗطيٝ ٦طز. زض ضٸاٶكٷبؾي ٶبثٽٷدبضي ، ايٵ ٪ٹٶٻ ٲال٦ٽبي آٲبضي ٲٗٳٹالً

 قٹز. اٶ٫بقتٻ ٲي

 distress * پريؽاًي:

 تدطثٻ ٖصاة ټيدبٶي يب خؿٳبٶي زض ظٶس٪ي ٲتساٸ٬ اؾت.

 impairment * اختالل :

٦بټف تٹاٶبيي ٞطز زض ٖٳ٭ ٦طزٴ زض ؾُح ٲُٯٹة يب حتي ٲتٹؾٍ )ٲثب٬: ٸ٢تي ٞطزي ٲ٣ساض ثيف اظ 

 اٶساظٺ اٮ٧٭ ٲهطٜ ٲي ٦ٷس ٖٳٯ٧طز ازضا٦ي ٸ قٷبذتي اٸ ٲرت٭ ٲي قٹز(

 اًذاختي خَد يا ديگراى : * تِ هخاعرُ

٪بټي اٞطاز ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٖٳ٭ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ذٹز يب زي٫طاٴ ضا ثٻ ٲربَطٺ ٲي اٶساظٶس. زض ايٵ ٲٹضز 

 ا٢ساٰ ثٻ ذٹز٦كي ، ؾٹء اؾتٟبزٺ اظ ٦ٹز٦بٴ( ٲربَطٺ ثٻ ذُط يب تٽسيس ثطاي ؾالٲت ٞطز اقبضٺ زاضز. )ٲثب٬ :

 قثَل اظت: * رفتاري مِ از لحاػ اجتواػي ٍ فرٌّگي غيرقاتل

آذطيٵ ٲال٤ ثطاي ٶبثٽٷدبضي ضٞتبضي اؾت ٦ٻ ذبضج اظ ټٷدبضټبي ثؿتط اختٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي نٹضت 

 ٲي ٪يطز. )اٞطازي ثب نٹضتٽبي ضٶ٩ قسٺ زض ٦الؼ زضؼ(

 چه چيسي هوجة ناتهنجاري هي ضود؟

 ػلتْاي زيعتي :

ٲترههبٴ ثٽساقت ضٸاٶي زض تالقٽبي ذٹز ثطاي قٷبذتٵ ٖٯتٽبي ضٞتبض ٶبثٽٷدبض،آٶچٻ ضا ٦ٻ زض ثسٴ 

ٞطز ٲي ٪صضز٦ٻ ثتٹاٴ آٴ ضا ثٻ ٸضاثت غٶتي٧ي يب اذتال٬ زض ٖٳٯ٧طز خؿٳبٶي ٶؿجت زاز،ثٻ ز٢ت اضظيبثي ٲي 

 ٦ٷٷس. 

ٷٷسٺ ظيؿتي زاقتٻ ثبقس( ز٦تط تٹثيٵ )قبيس اذتالٮي ٦ٻ ْبټطاً ٖٯت ټيدبٶي زاضز، ٖٹاٲ٭ تٗييٵ ٦

ٲترههبٴ ثبٮيٷي ٖالٸٺ ثط ٶ٣ف ٸضاثت ، ايٵ احتٳب٬ ضا ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٲي زټٷس ٦ٻ ضٞتبض ٶبثٽٷدبض قبيس 

 حبن٭ اذتالٮٽبيي زض ٖٳٯ٧طز خؿٳبٶي ثبقس.
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 ػلتْاي رٍاًؽٌاختي:

ي٥ ؾبٖت  زض ٶتيدٻ تدطثيبت ظٶس٪ي ٲك٧٭ آٞطيٵ ايدبز ٲي قٹز. قبيس ضٸيسازي زض  آقت٫ٟي ٲٗٳٹالً

پيف . ؾب٬ ٪صقتٻ ، يب ضٸظټبي اٸ٬ ظٶس٪ي ٞطز تأثيطي اظ ذٹز ثطخبي ٪صاقتٻ ثبقس ٦ٻ ٲٹخت تٛييطاتي زض 

 احؿبؾٽب يب ضٞتبض قٹز.

 فرٌّگي: –ػلتْاي اجتواػي 

ٞطټٷ٫ي ثٻ ٲحبٞ٭ ٪ٹٶب٪ٹٴ تأثيط اختٳبٖي زض ظٶس٪ي ٞطز اقبضٺ زاضز.ٶعزي٧تطيٵ  –انُالح اختٳبٖي 

ټٳ٧الؾي ، ذبٶٹازٺ ،  ٲحٟ٭ اظ اٞطازي تك٧ي٭ ٲي قٹز ٦ٻ ثيكتطيٵ تٗبٲ٭ ضا ثب آٶٽب زاضيٱ. )ٲبٶٷس: ټٳ٧بض ،

بٖي يب ټٳٻ ؾب٦ٷبٴ ٲحٯٻ، ٞطټٷ٫ي ٦ٻ زض آٴ ظٶس٪ي ٲي ٦ٷيٱ ٸ...( ضٸيسازټبي ټط ي٥ اظ ايٵ ثؿتطټبي اختٳ

 آٶٽب ٲي تٹاٶٷس ٲٹخت ٶبثٽٷدبضي قٹٶس.

 اجتواعي -رواني  –ناتهنجاري: ديذگاه زيستي 

زاٶكٳٷساٴ اختٳبٖي ثطاي اقبضٺ ثٻ ٶ٣ف تٗبٲ٭ ٖٹاٲ٭ ظيؿتي ، ضٸاٶي ٸ اختٳبٖي ، ٞطټٷ٫ي زض ضقس 

تٛيطټب اظ اذتالٮي ثٻ اختٳبٖي ضا ثٻ ٦بض ٲي ثطٶس. ٲيعاٴ تأثيط ټط ي٥ اظ ايٵ ٲ –ضٸاٶي  -ٞطز انُالح ظيؿتي

اذتال٬ زي٫ط تٟبٸت زاضز. زض ثطذي اظ اذتالٮٽب ٲبٶٷس اؾ٧يعٸٞطٶي ٖبٲ٭ ظيؿتي ٶ٣ف ٚبٮت ضا زاضز. زض ؾبيط 

اذتالٮٽب ٶٓيط ٸا٦ٷكٽبي اؾتطؼ ٖٹاٲ٭ ضٸاٶي ٚبٮت ټؿتٷس. ثؿيبضي اظ ٲ٣بالت پػٸټكي ٸ ٶٹقتٻ ټبي ٖٯٳي 

ض ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ اٞطاز ثب آٲبز٪ي )يب ثيٳبضي اؾتطؼ اؾتٹا –ثط اؾبؼ ٲس٬ ثيٳبضي پصيطي اضثي 

 پصيطي اضثي( ٲتٹٮس ٲي قٹٶس ٦ٻ آٶٽب ضا زض ٲٗطو ذُط اثتال ثٻ اذتال٬ ضٸاٶي ٢طاض ٲي زټس.

 روش هاي تحقيق در روانطناسي ناتهنجاري :

 كارترد آى در هورد تررسي افسردگينوع روش و 

 آزهايؽي

نٹضت اضظيبثي ٲي قٹز ٦ٻ ٶٳطات آظٲٹٴ اٞطازي ٦ٻ ايٵ  اثطثركي ي٥ زاضٸي يس اٞؿطز٪ي ثٻ ايٵ

 زاضٸ ضا ٲهطٜ ٦طزٺ اٶس ثب آٶٽبيي ٦ٻ زاضٸ ضا ٲهطٜ ٶ٧طزٺ اٶس ، ٲ٣بيؿٻ ٲي قٹز.

 ٲكرم ٦طزٴ ايٷ٧ٻ آيب زازٴ ايٵ زاضٸ ٲؤثط تط اظ ٶسازٴ آٴ اؾت. ټسٜ:

آظٲبيك٫ط ٲي ٶيب ثس جٹز ٲحبؾٵ: ا٪ط ٪طٸټي ٦ٻ زاضٸ ضا ٲهطٜ ٦طزٺ اؾت ثٽجٹز يبثس ٸ ٪طٸٺ زي٫ط ثٽ

 تٹاٶس ثب اَٳيٷبٴ ٶتيدٻ ث٫يطز ٦ٻ زاضٸ تأثيط زضٲبٶي زاقتٻ اؾت.

 ٲٗبيت: ثٻ ؾرتي ٲي تٹاٴ زضٲبٴ ضا اظ اٞطازي ٦ٻ اٞؿطزٺ ټؿتٷس زضيٙ ٦طز.

 ؼثِ آزهايؽي
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 اٞطازي ٦ٻ اظ ٶٓط تٗساز زٸؾتبٴ ٞط٠ زاضٶس. َج١ ي٥ ٲ٣يبؼ اٞؿطز٪ي ٲ٣بيؿٻ ٲي قٹٶس.

ايٷ٧ٻ آيب ٪طٸټٽبيي ٦ٻ اظ ٶٓط تٗساز زٸؾتبٴ تٟبٸت زاضٶس اظ ٶٓط ٲيعاٴ اٞؿطز٪ي  ٲكرم ٦طزٴ ټسٜ:

 ٲتٟبٸت ټؿتٷس.

ٲحبؾٵ: ايٵ ضٸـ زض نٹضتي ٲٟيس اؾت ٦ٻ اٞطاز ضا اظ ٶٓط ٸيػ٪يٽبي ٲ٣بيؿٻ ٦ٷٷس ٦ٻ ٶتٹاٴ آٶٽب ضا 

 زؾت٧بضي ٦طز.

٫ط ٶٳي تٹاٶس ٲُٳئٵ ثبقس ٦ٻ ٲٗبيت:چٹٴ اٞطاز ثٻ نٹضت تهبزٞي زض ٪طٸٺ ټب ٪ٳبضزٺ قسٺ اٶس آظٲبيك

 آٶٽب ثٻ خع ٲتٛيط ٲطثٹٌ زض تٳبٰ ٲتٛيطټب ٲكبثٻ ټؿتٷس.

 

 نوع روش و كارترد آى در هورد تررسي افسردگي

 ّوثعتگي

اٞطازي ٦ٻ اٞؿطزٺ ٲي قٹٶس اظ ٶٓط ٖعت ٶٟؽ آظٲبيف ٲي قٹٶس تب ٲٗٯٹٰ قٹز آيب ٶؿجت ثٻ ذٹزقبٴ 

 ٶ٫طـ ٲٷٟي زاضٶس.

 اٞؿطز٪ي ثب ؾبيط حبٮتٽبي ضٸاٶيثطضؾي ضاثُٻ  ټسٜ:

 ٲحبؾٵ: آظٲبيك٫ط ٲي تٹاٶس ٲٗٯٹٰ ٦ٷس چٻ ٸيػ٪يٽبي ضٸاٶي زي٫طي اٞطاز اٞؿطزٺ ضا ٲكرم ٲي ٦ٷٷس.

ٲٗبيت:آظٲبيك٫ط ٶٳي تٹاٶس ٲٗٯٹٰ ٦ٷس ٦ٻ آيب اٞؿطز٪ي ثبٖث ٲي قٹز اٞطاز ٖعت ٶٟؽ ٦ٱ زاقتٻ 

 ثبقٷس يب ايٷ٧ٻ ٖعت ٶٟؽ ٦ٱ ٖٯت اٞؿطز٪ي اؾت.

 يزهيٌِ يات

پطؾكٷبٲٻ ټبيي ثطاي ټعاضاٴ ٶٟط ٞطؾتبزٺ ٲي قٹز ٸ اظ آٶٽب ذٹاؾتٻ ٲي قٹز ٲكرم ٦ٷٷس ٦ٻ آيب 

 ٶكبٶٻ ټبي اٞؿطز٪ي زاضٶس.

 ثسؾت آٸضزٴ پبؾرٽبيي اظ ٶٳٹٶٻ ثيبٶ٫ط ثٻ َٹضي ٦ٻ ثتٹاٴ يبٞتٻ ټب ضا ثٻ خبٲٗٻ تٗٳيٱ زاز.  ټسٜ:

 عيٷٻ ٶؿجتبً ٦ٱ ثسؾت آٸضز.ٲحبؾٵ: پبؾد ټبي ٶٳٹٶٻ ټبي ثعض٨ اٞطاز ضا ٲي تٹاٴ ثب ټ

 ٲٗبيت: ؾؤاٮٽبيي ٦ٻ اظ پبؾد زټٷس٪بٴ پطؾيسٺ ٲي قٹز چٷساٴ ٖٳي١ ٶيؿتٷس.

 هَرد پصٍّي:

قرهي ٦ٻ ؾبث٣ٻ اٞؿطز٪ي زاضز ثٻ َٹض ٲكطٸح تٹنيٝ ٲي قٹز ٸ ثط ق٧٭ ٪يطي ايٵ اذتال٬ زض ٸي 

 تأ٦يس ظيبزي نٹضت ٲي ٪يطز.
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 حهط ثٻ ٞطز زض ٲٹضز ايٵ اذتال٬ ذبل ټسٜ: تحٯي٭ ٖٳي١ ي٥ ٶٟط ثطاي ٦ؿت آ٪بټي ٲٷ

ٲحبؾٵ: اٸيبٔ ٸ احٹا٬ ظٶس٪ي ٞطز ٸ ٸيٗيت ضٸاٶي اٸ ضا ٲي تٹاٴ ٦بٸـ ٦طز تب اظ ايٵ ضاٺ قٷبذت 

 ٖٳي٣ي اظ ٸي حبن٭ قٹز.

ٲٗبيت: آٶچٻ ي٥ ٶٟط ضا تٹنيٝ ٲي ٦ٷس ٮعٸٲبً زي٫طاٴ ضا ٦ٻ ثٻ اٞؿطز٪ي ٲجتال ټؿتٷس تٹنيٝ ٶٳي 

 ٦ٷس.

 عرح تل آزهَدًي

ٞطز اٞؿطزٺ اي ضا تحت زضٲبٴ ٲ٣سٲبتي ٢طاض ٲي زټٷس ٸ ثٗس اظ زضٲبٴ ثطاي اضظيبثي اثطثركي آٴ ٸي ضا 

 آظٲبيف ٲي ٦ٷٷس. ثٗس زضٲبٴ ضا ٢ُٕ ٶٳٹزٺ ٸ زٸثبضٺ اٞؿطز٪ي ضا اضظيبثي ٲي ٦ٷٷس. 

 اؾتٟبزٺ اظ ي٥ ٲٹضز ثطاي ثطضؾي ٦طزٴ تأثيط تٛييطات زض قطايٍ ثط ضٞتبض ټسٜ:

ٻ ٦طزٴ ٞطزي ٦ٻ تحت زضٲبٴ ٢طاض ٲي ٪يطز ثب ذٹزـ ثٻ خبي ٲ٣بيؿٻ ٦طزٴ اٸ ثب ٲحبؾٵ: ثبٲ٣بيؿ

 زي٫طاٴ تٟبٸتٽبيي ٦ٻ ثيٵ اٞطاز اظ ٶٓط تبضيرچٻ ظٶس٪ي يب اٸيبٔ ٸ احٹا٬ خبضي ٸخٹز زاضز ٲٷتٟي ٲي قٹز.

ٲٗبيت: قطٸٔ ٦طزٴ ٸ ٢ُٕ ٦طزٴ زٸثبضٺ زضٲبٴ ثٻ ٞطز ٞكبض ٲي آٸضز ٸ زضٲبٶٽبي ثٗسي ٲي تٹاٶٷس 

 حت تأثيط زضٲبٶٽبي ٢جٯي ٢طاض ٪يطٶس.ت

 تأثير اختاللْاي رٍاًي تر فرد

( ثطچؿجي اؾت ٦ٻ ثبٖث ٲي قٹز ثطذي اٞطاز،ٲتٟبٸت ،ٲٗيٹة،ٸ خسا اظ ضٸٶس ٦ٯي stigmaزا٘)

 اًٖبي خبٲٗٻ پٷساقتٻ قٹٶس.

 تأثير اختالل رٍاًي تر خاًَادُ

تٹؾٍ ٲترهم اضظيبثي قسٺ ثبقس،ذبٶٹازٺ ٲٗٳٹالً حتي ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ي٥ ٞطز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ضٸاٶي 

تحت تأثيط ضٞتبض ٸ پطيكبٶي اٸ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. ٲيعاٴ ايٵ تأثيط تب اٶساظٺ اي ثٻ ٲبټيت اذتال٬ ٸ تحط٦بت يب 

 پٹيكٽبي ذبٶٹازٺ ثؿت٫ي زاضز. زا٘ اذتال٬ ضٸاٶي ذبٶٹازٺ ضا ٶيع ٮ٧ٻ زاض ٲي ٦ٷس.

 تأثير اختالل رٍاًي ترجاهؼِ

ضٸاٶي ثط خبٲٗٻ ضا ٶٳي تٹاٴ ثٻ ضاحتي اضظيبثي ٦طز. ٸٮي ٲترههبٴ ؾالٲت ضٸاٶي  تأثيط اذتالٮٽبي

٢جٹ٬ زاضٶس ٦ٻ ٲك٧الت ضٸاٶي ټعيٷٻ ټٷ٫ٟتي ثطاي خبٲٗٻ زاضز. ٲٗٳٹالً ذبٶٹازٺ ټب اظ ټٱ ٲي پبقٷس ٸ خٹاٲٕ 

 آؾيت ٲي ثيٷس.
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 فصل دوم آسية ضناسي رواني

 عثقِ تٌذي ، تؽخيؿ ٍ ترًاهِ ّاي درهاى

 ل رٍاًي: تجرتيات درهاًجَ ٍ هتخصؿ تاليٌياختال

حٹظٺ ضٸاٶكٷبؾي ٶبثٽٷدبضي اظ ٲٹيٹٔ ٶٓطي ثطضؾي ٦طزٴ ضٞتبض ٞطاتط ٲي ضٸز. ايٵ حٹظٺ ټٷ٫بٲي ٦ٻ 

تب ثٻ زضٲبٶدٹ ٦ٳ٥ قٹز ٲك٧الت ضٸاٶي ذٹز ضا ح٭ ٦ٷس  زضٲبٶدٹ ٸ ٲترهم ثبٮيٷي ثب ټٱ ٦بض ٲي ٦ٷٷس

 ٲي ٪يطز.زاٲٷٻ ٸؾيٗي اظ ٲؿبي٭ اٶؿبٶي ضا زض ثط 

(: زض ايٵ خب ثطاي اقبضٺ ثٻ ٦ؿي ٦ٻ خٹيبي ذسٲبت ضٸاٴ قٷبذتي اؾت ثٻ ٦بضثطزٺ clientزضٲبٶدٹ )

 ٲي قٹز.

 هتخصؿ تاليٌي

آٶچٷبٴ ٦ٻ اٶتٓبض ٲي ضٸز ثٻ ذيٯي اظ اٞطاز ثٻ پيكٷٽبز ٲكبٸضٺ ٦طزٴ ثب ي٥ ٲترهم ؾالٲت ضٸاٶي، 

ثٹزٴ « زيٹاٶٻ»٦بٲالً ٚطيجٻ اي ٦ٻ ٲيتٹاٶسح٧ٱ نٹضت زٞبٖي ٸا٦ٷف ٶكبٴ ٲي زټٷس. آٶٽب ٲي تطؾٷس آزٰ 

نبزض ٦ٷس ايكبٴ ضا ثطضؾي ٦طزٺ ٸ ثٻ آٶٽب ثطچؿت ثعٶس. اٲب ثٻ نٹضت ذٹقجيٷبٶٻ ٲترهم ثبٮيٷي ٲكبټسٺ ٪ط 

ثب ش٦بٸت ٲبټيت اٶؿبٴ،ٲترهم زض ضٸاثٍ اٶؿبٶي ، تؿٽي٭ ٦ٷٷسٺ ضقس، ٸ ٲٷجٗي اؾت ٦ٻ زض تهٳيٱ ٪يطي 

ٳ٥ ٲي ٦ٷس. زض حب٬ حبيط ضٸاٴ پعق٧بٴ ٸ ضٸاٶكٷبؾبٴ ثبٮيٷي ثط حٹظٺ ټبي ٲٽٱ ظٶس٪ي ثٻ زي٫طاٴ ٦

ؾالٲت ضٸاٶي تؿٯٍ زاضٶس. ٞط٠ آٶٽب ايٵ اؾت ٦ٻ ضٸاٴ پعق٧بٴ اخبظٺ تدٹيع زضٲبٴ پعق٧ي ضا زاضٶس زض حبٮي 

 ٦ٻ ضٸاٶكٷبؾبٴ ٶساضٶس.

 راٌّواي تؽخيصي ٍ آهاري اختاللْاي رٍاًي:

س اظ انُالحبت ٸ تٗطيٟٽبي اؾتبٶساضزي اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس ٲترههبٴ ؾالٲت ضٸاٶي ثطاي تكريم زاٶ

ټط اظ ٪بټي تدسيس ٶٓط ٲي  DSM(ٸخٹز زاضز. ٦DSMٻ زض ضاټٷٳبي تكريهي ٸ آٲبضي اذتالٮٽبي ضٸاٶي)

 -DSMقٹز تب ضٸظ آٲستطيٵ زاٶف ٲطثٹٌ ثٻ اذتالٮٽبي ضٸاٶي ضا ٲٷ٧ٗؽ ؾبظز. ثب ايٷ٧ٻ آذطيٵ ٲس٬ ضؾٳبً 

IV- TR يبضي اظ ٲترههبٴ ٖٷٹاٴ ؾبزٺ تط ٶبٲيسٺ ٲيكٹز ثؿDSM-IV .ضا تطخيح ٲي زټٷس 

 تؼريف اختالل رٍاًي:

اذتال٬ ضٸاٶي ٖجبضت اؾت. ٶكبٶ٫بٴ يب اٮ٫ٹي ضٞتبضي يب ضٸاٶي ٦ٻ اټٳيت ثبٮيٷي زاضز ٸ زض ٞطز يبٞت 

ظٲيٷٻ ٲٽٱ )يٗٷي اذتال٬ زض ي٥ يب چٷس ٲي قٹز ٸ ثب پطيكبٶي ٞٗٯي )ٲث٭ ٶكبٶٻ ټبي ٖصاة آٸض( يب ٲٗٯٹٮيت 

يب ثب اٞعايف ٢بث٭ ٲالحٓٻ ذُط ٲط٨،زضز، ٲٗٯٹٮيت، يب ثب اظ زؾت زازٴ آظازي اضتجبٌ زاضز. ثٻ ٖالٸٺ  ٖٳٯ٧طز(

ايٵ ٶكبٶ٫بٴ يب اٮ٫ٹ ٶجبيس نطٞبً پبؾري ٢بث٭ پيف ثيٷي ٸ اظ ٮحبِ ٞطټٷ٫ي تأييس قسٺ ثٻ ضٸيسازي ذبل ، 

 ٲث٭ ٲط٨ ٞطزي ٖعيع ثبقس.



 

6 
 

DSM-IV-TR  ثطاي ټط اذتال٬ ٲستي ضا ٲكرم ٲي ٦ٷس َي آٴ ٶكبٶٻ ټب ثطاي تكريم اذتال٬

ضٞتبض ٪بٺ ٸ ثي ٪بٺ ٖديت، يب احؿبؼ ظٸز٪صض ثي ثجبتي  ثبيس ٸخٹز زاقتٻ ثبقس. ثٷبثطايٵ ٧ٞط يب ذٯ١ ظٸز٪صض ،

س ثبيس ثطاي زاقتٻ ثبق« اټٳيت ثبٮيٷي»يب ؾطزض٪ٳي. اذتال٬ ضٸاٶي ضا تك٧ي٭ ٶٳي زټس. ثطاي ايٷ٧ٻ اذتالٮي 

ٲستي پيٹؾتٻ ٸخٹز زاقتٻ ثبقس ٸ ثٻ ٢سض ٦بٞي ٲؤثط ثبقس ٦ٻ ظٶس٪ي ٞطز ثٻ ٶحٹ چكٳ٫يطي تحت تأثيط ٢طاض 

 ٪يطز.

 syndrome ًؽاًگاى :

ٶكبٶ٫بٴ ٲدٳٹٖٻ اي اظ ٶكبٶٻ ټبؾت ٦ٻ اٮ٫ٹي ٢بث٭ تكريهي ضا تك٧ي٭ ٲي زټس. ٶكبٶ٫بٴ ضٞتبضي يب 

ٸ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت ٪عاضـ قسٺ زضٲبٶدٹ ؾت. ثٷبثطايٵ ي٥ ضٞتبض  ضٸاٶي ٲدٳٹٖٻ اي اظ اٖٳب٬ ٢بث٭ ٲكبټسٺ

ٸاحس ؾبظٲبٴ يبٞتٻ  ٲدعا يب ٧ٞط يب احؿبؼ تٷٽب اذتال٬ ضا تك٧ي٭ ٶٳي زټس. ثٯ٧ٻ ي٥ اذتال٬ ٢بث٭ تكريم ،

 اي اؾت ٦ٻ ذٹز ضا زض زاٲٷٻ ٸؾيٗي اظ ا٧ٞبض احؿبؾبت ٸ ضٞتبضټب آق٧بض ٲي ؾبظز.

ال٬ زض ظٶس٪ي يب ذُط خسي اضتجبٌ زاضز. ثٻ ٖجبضت زي٫ط اذتال٬ ټعيٷٻ اذتال٬ ثب پطيكبٶي ٞٗٯي،اذت

 قرهي يب اختٳبٖي زاضز.

 DSM-IV.TRفرضْاي 

َج٣ٻ ثٷسي ثط اؾبؼ ايٵ اؾت ٦ٻ ايٵ ٶٓبٰ  DSM-IV-TRٲس٬ پعق٧ي: ي٧ي اظ ثبضظتطيٵ ٞطيٽبي 

 ي اٶ٫بقتٻ ٲي قٹز.٢طاض زاضز ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ اذتالٮٽب،ذٹاٺ خؿٳبٶي يب ضٸاٶي ، ثيٳبضٲس٬ پعق٧ي 

 جْت گيري ضذًظري

٢هس زاقتٷس ٶٓبٰ َج٣ٻ ثٷسي اي تسٸيٵ ٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ خبي تٹخيٽي ، تٹنيٟي  DSM-IVٲؤٮٟبٴ 

 ثبقس. 

 neurosisرٍاى رًجَري: 

آظاض زټٷسٺ ثٹزٺ ٸ آٴ ٞطز  ايٵ انُالح ثٻ ضٞتبضي اقبضٺ زاضز ٦ٻ قبٲ٭ ٶكبٶٻ ټبيي اؾت ٦ٻ ثطاي ٞطز

 آٶٽب ضا ٚيط ٢بث٭ ٢جٹ٬ ٲي زاٶس . ايٵ ٶكبٶٻ ټب ٲٗٳٹالً ثب زٸاٰ ټؿتٷس ٸ ٲجٷبي خؿٳبٶي ٶساضٶس.

 psychosis رٍاى پريؽي :

ثٻ ق٧ٯٽبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ضٞتبضي اقبضٺ زاضز ٦ٻ ٞب٢س تٳبؼ ثب ٸا٢ٗيت اؾت. ثٻ ٖجبضت زي٫ط ٦ؿي ٦ٻ ضٞتبض 

ٲٹضز آٶچٻ اتٟب٠ ٲي اٞتس ا٧ٞبض ٸ ازضا٦ٽبي ٖديت ٸ ٚطيت زاضز. ايٵ ضٞتبض ٲي ضٸاٴ پطيكي ٶكبٴ ٲي زټس زض 

يب تٹټٳبت )ازضا٦ٽبي ٚٯٍ( ضا قبٲ٭ قٹز.زض يٳٵ انُالح ضٸاٴ پطيف ٲي تٹاٶس  تٹاٶس ټصيبٶٽب )٣ٖبيس ٚٯٍ(

 ثطاي اقبضٺ ثٻ ضٞتبضي ثٻ ٦بض ضٸز ٦ٻ ثٻ ٢سضي آقٟتٻ اؾت ٦ٻ ٞطز ذبضج اظ ٦ٷتط٬ ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس.

 ظيعتن چٌذ هحَري:
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تكريم ټب ثط حؿت ظٲيٷٻ ټبي ٖٳٯ٧طز زض ٲحسٸزٺ اي ٦ٻ ٲحٹض ٶبٲيسٺ ٲي قٹز َج٣ٻ  DSMزض 

 ثٷسي ٲي قٹٶس. پٷح ٲحٹض ٸخٹز زاضز ٦ٻ زضٲبٶدٹ ضا ٲُبث١ ثب آٴ اضظيبثي ٲي ٦ٷٷس.

 ٲدٳٹٖٻ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ خٷجٻ اي اظ ٖٳٯ٧طز ٞطز اؾت. axisٲحٹض : 

 DSM-IV-TRهحَر 

ثجت قسٺ اؾت . ثب٢ي ٲحٹضټب ثطاي ٲكرم  IIيب ٲحٹض  Iټط اذتال٬ زض ٲحٹض  DSM-IV-TRزض 

( ٸ ٲيعاٴ ٦ٯي IV( ، ٲيعاٴ قطايٍ ظٶس٪ي اؾتطؼ ظا )ٲحٹض٦IIIطزٴ ؾالٲت خؿٳبٶي زضٲبٶدٹ )ٲحٹض

 ( ثٻ ٦بض ثطزٺ ٲي قٹٶس. Vٖٳٯ٧طز ) ٲحٹض 

 اختاللْاي تاليٌي Iهحَر 

ٶبٲيسٺ ٲي قٹٶس ثسيٵ ٲٗٷي « ٲدٳٹٖٻ ٶكبٶ٫بٴ ثبٮيٷي»ايٵ اذتالٮٽبي  DSM-IV-TRزض ؾيؿتٱ 

 ٦ٻ ټط ي٥ ٲدٳٹٖٻ اي اظ ٶكبٶٻ ټبؾت ٦ٻ ق٧٭ ذبني اظ ٶبثٽٷدبضي ضا تك٧ي٭ ٲي زټس.

ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ  adjustment disordersاذتالٮٽبي ؾبظ٪بضي  Iٲدٳٹٖٻ اذتالٮٽبي زي٫ط زض ٲحٹض 

ٶٷس ٸا٦ٷكٽبي ټيدبٶي ٲبٶٷس ايُطاة ٸ اٞؿطز٪ي ، آقٟت٫يٽبي ق٧ٯٽبي ٲتٗسز اذتالٮٽبي ؾبظ٪بضي ټٳب

 ضٞتبض، ق٧بيتٽبي خؿٳبٶي،٪ٹقٻ ٪يطي اختٳبٖي يب اذتال٬ زض ٦بض يب ٖٳٯ٧طز تحهيٯي ٲي ثبقس.

 اختاللْاي ؼخصيت ٍ ػقة هاًذگي رٌّي: IIهحَر 

ٸ ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ثٹزٺ ٸ ثبٖث ٲي قٹٶس ٦ٻ ٞطز قرهيتي ټؿتٷس ٦ٻ اٶُٗبٜ ٶبپصيط ايٵ اذتالٮٽب نٟبت 

 زچبض پطيكبٶي قسٺ يب زض تٹاٶبيي اٸ ثطاي اٶدبٰ زازٴ ت٧بٮيٝ ضٸظٲطٺ ظٶس٪ي اذتال٬ ظيبزي ايدبز قٹز. 

 تيواريْاي جعواًي IIIهحَر 

ايٵ ٲحٹض ٲرهٹل ٲكرم ٦طزٴ ثيٳبضيٽبي خؿٳبٶي زضٲبٶدٹ اؾت. ٪بټي ٲك٧الت خؿٳبٶي ٲي 

ت ضٸاٶي ثبقٷس. ثطاي ٲثب٬، ٞطزي ثٗس اظ تكريم ثيٳبضي خؿٳبٶي خسي ٲٳ٧ٵ اؾت تٹاٶٷس اؾبؼ ٲك٧ال

اٞؿطزٺ قٹز. ثط٧ٖؽ اذتالٮٽبيي چٹٴ ايُطاة ٲعٲٵ ٲي تٹاٶٷس ٶبضاحتيٽبي خؿٳبٶي ٲبٶٷس ظذٱ ٲٗسٺ ضا 

تكسيس ٦ٷٷس. ظٲبٶي ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي ٲكٛٹ٬ تساض٤ ثطٶبٲٻ زضٲبٴ ثطاي زضٲبٶدٹؾت ثبيس تكريهٽبي 

 ضا زض ٶٓط زاقتٻ ثبقس. IIIٲحٹض 

 اجتواػي ٍ هحيغي  –هؽنالت رٍاًي  : IVهحَر 

تهبزٜ اتٹٲجي٭ ٸ ٢ُٕ ضاثُٻ  ، ضٸيسازټبي ٶب٪ٹاض ظٶس٪ي ٲبٶٷس اظ زؾت زازٴ ٦بض، IVاذتالٮٽبي ٲحٹض 

ثب ٲٗكٹ٠ ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس. ټٳٻ ايٵ اذتالٮٽب ٖٹاٲ٭ اؾتطؼ ظايي ټؿتٷس ٦ٻ ٲي تٹاٶٷس اذتال٬ ضٸاٶي ضا 

ظٶس٪ي ٲبٶٷس ٸذيٱ ٦ٷٷس يب حتي اظ اذتال٬ ضٸاٶي ٶبقي قٹٶس. ثب ايٵ حب٬ ضٸيسازټبي ذٹقبيٷس   ايدبز ٦طزٺ،

 تطٞيٕ قٛٯي ٶيع ٲي تٹاٶٷس اؾتطؼ ظا ثبقٷس. 
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 ارزياتي ملي ػولنرد : Vهحَر 

ثطاي ٲكرم ٦طزٴ ٢ًبٸت ٦ٯي ٲترهم ثبٮيٷي زضثبضٺ ٖٳٯ٧طز ضٸاٶي ، اختٳبٖي ٸ قٛ٭  Vزض ٲحٹض 

ٸ زض زضٲبٶدٹ ثٻ ٦بض ٲي ضٸز. ٖٳٯ٧طز ٞٗٯي زضٲبٶدٹ ټٷ٫بٰ پصيطـ يب تطذيم ٸ يب ثبالتطيٵ ؾُح ٖٳٯ٧طز ا

َٹ٬ ؾب٬ ٪صقتٻ اضظيبثي ٲيكٹٶس. اضظيبثي ٖٳٯ٧طز زضٲبٶدٹ زض َٹ٬ ؾب٬ ٪صقتٻ اَالٖبت ٲٽٳي ضا زضثبضٺ 

 پيف آ٪ٽي زضٲبٶدٹ يب احتٳب٬ ثٽجٹز يبٞتٵ ٸي زض اذتيبض ٲترههيٵ ثبٮيٷي ٢طاض ٲي زټس.

اذتال٬ ٞطآيٷس تكريم قبٲ٭ اؾتٟبزٺ اظ تٳبٰ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثطاي زؾتيبثي ثٻ ثطچؿجي اؾت ٦ٻ 

زضٲبٶدٹ ٲكرم ٲي ٦ٷس. ايٵ اَالٖبت قبٲ٭ ٶتبيح آظٲٹٶٽبي زازٺ قسٺ ثٻ زضٲبٶدٹ ٲُبٮت ٪طزآٸضي قسٺ اظ 

ٲهبحجٻ ټب ٸ آ٪بټي اظ تبضيرچٻ قرهي زضٲبٶدٹؾت. ٶتيدٻ ٶٽبيي ٞطآيٷس تكريم ، تكريهي اؾت ٦ٻ ٲي 

 تٹاٴ اظ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲجٷبيي ثطاي زضٲبٴ زضٲبٶدٹ اؾتٟبزٺ ٦طز.

م ثبٮيٷي ذٹة ټٳچٷيٵ اظ تٳبٰ اَالٖبت ٲٹخٹز اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷس ٸ آٶٽب ضا َٹضي ٦ٷبض ي٥ ٲتره

ټٱ ٲي چيٷس ٦ٻ تهٹيط ضٸقٷي اظ ٸيٗيت زضٲبٶدٹ ثسؾت آيس ٸ ٖالٸٺ ثط ٪ٹـ ٦طزٴ ثٻ تٹنيٝ ٶكبٶٻ ټبي 

 زضٲبٶدٹ،ثٻ ضٞتبض، اثطاظ ټيدبٴ ٸ ؾج٥ ت٧ٟط اٸ ٶيع تٹخٻ ٲي ٦ٷس.

 فتراقيهالك ّاي تؽخيؿ ٍ تؽخيؿ ا

٪بٰ ثٗسي ايٵ اؾت ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي تب چٻ حس اٲ٧بٴ ثٻ ٣ٖيسٺ ضٸقٵ زضثبضٺ ٶكبٶٻ ټبي زضٲبٶدٹ 

زؾت يبثس ٸ ٲكرم ٦ٷس ٸي تب چٻ اٶساظٺ اي ثب ٲال٤ ټبي تكريهي اذتالٮي ذبل ٲُبث٣ت زاضز. ٖالٸٺ ثط 

زضثبضٺ ٶكبٶٻ  DSM-IV-TRآٴ ضاټٷٳبي ق٧٭ زضذت تهٳيٱ ٪يطي ي٥ ضقتٻ ؾٹاٮٽبي ؾبزٺ ثٯي / ذيط 

ټبي زضٲبٶدٹ ټؿتٷس ٸ ثٻ تكريم احتٳبٮي ٲٷدط ٲي قٹٶس. ثطاي اذتالٮٽبي ٖٳسٺ ٪ٹٶب٪ٹٴ زضذتٽبي 

 تهٳيٱ ٪يطي ٲتٟبٸتي ٸخٹز زاضز.

آذط زض ٞطآيٷس تكريم ايٵ اؾت ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي اَٳيٷبٴ يبثس تٳبٰ تكريهٽبي احتٳبٮي  ٪بٰ

يب ثطضؾي ٦طزٴ اَالٖبتي ٦ٻ ٪طزآٸضي  ٲطاخٗٻ ٦ٷٷسٺ )ثيٳبض(زي٫ط ضا ٲٷتٟي زاٶؿتٻ اؾت ٦ٻ ثب پطؾيسٴ اظ 

 ٦differentialطزٺ اؾت ٲي تٹاٶس اظ ايٵ اٲط ٲُٳئٵ قٹز. ايٵ ٲطحٯٻ تكريم اٞتطا٢ي )

diagnosis)  ٶبٲيسٺ ٲي قٹز. ٲترهم ثبٮيٷي زض خطيبٴ تكريم اٞتطا٢ي ثبيس ٲُٳئٵ قٹز ٦ٻ ٶكبٶٻ ټب

 ٲجٷبي ٞيعيٹٮٹغي٧ي ٶساقتٻ ثبقٷس.

 

 ؽخيؿ ًْايي:ت

تكريم ٶٽبيي ٦ٻ ٲترههبٴ ثبٮيٷي ٲ٣طض ٲي ٦ٷٷس، تٳبٰ اَالٖبت ثسؾت آٲسٺ زض َٹ٬ ٲطحٯٻ 

تكريم زضٲبٴ ضا زض ثط ٲي ٪يطز. ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثٻ اټٳيت ز٢ت زض تكريم ٶٽبيي ٸا٢ٝ اٶس ظيطا ايٵ 

 ثطچؿت، ظٲيٷٻ ضا ثطاي ٦٭ ثطٶبٲٻ زضٲبٴ آٲبزٺ ٲي ؾبظز.
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 case formulationجوغ تٌذي هَردي: 

ثطضؾي ضقس زضٲبٶدٹ ٸ ٖٹاٲٯي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثط حبٮت ضٸاٶي ٞٗٯي اٸ تأثيط ٪صاقتٻ ثبقٷس. ايٵ خٳٕ 

ثٷسي ،تكريم ضا اظ ي٥ ضقتٻ قٳبضٺ ٦س، ثٻ اَالٖبت تٹنيٟي پطٲبيٻ اي زضثبضٺ تبضيرچٻ قرهي زضٲبٶدٹ 

ثطٶبٲٻ زضٲبٶي اي ضا تساض٤ ثجيٷس تجسي٭ ٲي ٦ٷس. ايٵ اَالٖبت تٹنيٟي ثٻ ٲترهم ثبٮيٷي ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس تب 

 ٸ تٹاٶبيي آيٷسٺ اٸ ثطاي ضقس ٸ ٶٳٹ ثبقس. ٦ٻ پبؾر٫ٹي ٶكبٶٻ ټبي زضٲبٶدٹ ، تدطثيبت ٪صقتٻ ٲٷحهط ثٻ ٞطز،

 جوغ تٌذي فرٌّگي

ٲيعاٴ ټٳبٶٷس ؾبظي زضٲبٶدٹ ثب ٞطټٷ٣ٖ،٩بيس آٴ ٞطټٷ٩ زضثبضٺ اذتال٬ ضٸاٶي زض ايٵ خٳٕ ثٷسي 

ذبل زض آٴ ٞطټٷ٩ ٸ حٳبيتٽبي ٞطټٷ٫ي ٲٹخٹز ثطاي زضٲبٶدٹ زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲي ضٸقٽبي تٗجيط ضٸيسازټبي 

قٹٶس. ٲترهم ثبٮيٷي ثبيس اظ ٲيعاٴ آٲيرت٫ي ٞطز ثب ٞطټٷ٩ آ٪بٺ ثبقس ظيطا ايٵ ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ آيب الظٰ 

ضٸاٶي زض اؾت تأثيطات ٞطټٷ٫ي ضا ثط ٶكبٶٻ ټبي زضٲبٶدٹ ثٻ حؿبة آٸضز يب ٶٻ. زض ثطذي ٞطټٷ٫ٽب، اذتالٮٽبي 

ٲٹيٹٖبت ٞطټٷ٫ي حب٦ٳي ضا ٶكبٴ ٲي زټٷس ٦ٻ ثط ٢طٶٽب  حبٮتٽبي ضٞتبضي ذبني اثطاظ ٲي قٹٶس ٦ٻ احتٳبالً

ٲٗطٸٜ ټؿتٷس. (culture – bound syndromsپيف ثط ٲي ٪طزٶس ٸ ثٻ ٲدٳٹٖٻ ٶكبٶ٫بٴ ٞطټٷ٩ ثٻ )

ي٧ب ضا ٪عاضـ ٲي زټٷس. اقتٛب٬ شټٷي ثٻ ٲط٨ ٸ ٲتٹٞي اؾت ٦ٻ ؾطذپٹؾتبٴ آٲط« قجح ظز٪ي»ثطاي ٲثب٬ 

ايٵ پسيسٺ ٲدٳٹٖٻ اي اظ ٸا٦ٷكٽبي قسيس خؿٳبٶي ٸ ضٸاٶي ضا قبٲ٭ ٲي قٹز ٸ اٮ٫ٹټبي ٲ٧طض ضٞتبض يب 

 تدطثٻ ٶبثٽٷدبضي ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ ٞطټٷ٫ٽب يب خٹاٲٕ ذبل ٲحسٸز ٲي قٹٶس. 

 ّذفْاي درهاى

ٲترهم ثبٮيٷي اٲيسٸاض اؾت اٸٮيٵ ٲطحٯٻ ثطٶبٲٻ ضيعي زضٲبٴ تٗييٵ ٦طزٴ ټسٞٽبي زضٲبٴ اؾت ٦ٻ 

ثٗس اظ ٦بض ٦طزٴ ثب زضٲبٶدٹ ثٻ آٶٽب زؾت يبثس. ايٵ ټسٞٽب اظ ټسٞٽبي ٦ٹتبٺ ٲست تب ثٯٷس ٲست ٪ؿتطـ زاضٶس. 

ت٧ٟط ٸ ټيدبٶٽبي زضٲبٶدٹ،اٲب ٶٻ ثبظؾبظي اؾبؾي قرهيت ضا قبٲ٭  ټسٞٽبي ٦ٹتبٺ ٲست تٛييط زازٴ ضٞتبض،

ؾي ٸ ٖٳي١ تط زض قرهيت ٸ ضٸاثٍ زضٲبٶدٹ ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس. ٲي قٹٶس. ټسٞٽبي ثٯٷس ٲست، تٛييطات اؾب

ٲترهم ثبٮيٷي اثتسا ثٻ ثحطاٴ ٲي پطزاظز ثٗس ثٻ ٲك٧الت زض آيٷسٺ ٶعزي٥ ضؾيس٪ي ٲي ٦ٷس ٸ ؾطاٶدبٰ ثٻ 

ٲٹيٹٖبتي ٲي پطزاظز ٦ٻ ثٻ تالـ ٪ؿتطزٺ ٸ ټٳٻ خبٶجٻ زض آيٷسٺ ٶيبظ زاضٶس. ټسٜ ٦ٹتبٺ ٲست زي٫ط ٲي تٹاٶس 

ٸ ثبقس تب ٶكبٶٻ ټب تؿ٧يٵ يبثٷس. ټسٞٽبي ثٯٷس ٲست ، اټساٜ ٶٽبيي تٛييط زضٲبٶي ټؿتٷس. ټسٞٽبي تدٹيع زاض

ثٯٷس ٲست ثٻ نٹضت ايسٺ آ٬ ثطاي ټط زضٲبٶدٹيي ٚٯجٻ ٦طزٴ ثط ٲك٧٭ ٸ ثٻ ٸخٹز آٸضزٴ ضاټجطزي ثطاي 

 پيك٫يطي اظ ثط٪كت ٶكبٶٻ ټبؾت.

 هحل درهاى

ثبيس ټٷ٫بٰ تهٳيٱ ٪يطي زضثبضٺ ٲح٭ زضٲبٴ زض ٶٓط ي٧ي اظ اٸٮيٵ ٲٹيٹٖبتي ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي 

ث٫يطز ٸذبٲت ٲك٧٭ زضٲبٶدٹؾت. ٲحٯٽبي زضٲبٴ اظ ٮحبِ تأٲيٵ ٲحيٍ ٦ٷتط٬ قسٺ ٸ ٲبټيت ذسٲبتي ٦ٻ 

ثيٳبضؾتبٶٽبي ضٸاٶي، ٲحٯٽبي زضٲبٴ  ثٻ زضٲبٶدٹيبٴ ٖطيٻ ٲي ٦ٷٷس تٟبٸت زاضز. ٲحٯٽبي زضٲبٴ ٖجبضتٷس اظ :
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ٶٓيط ٲسضؾٻ يب ٲح٭ ٦بض ٦ٻ ذسٲبت  ٸ ؾبيط ٲحٯٽبي زضٲبٶي، ٸ ٲطا٦ع زضٲبٶي ضٸظاٶٻ،ذبٶٻ ټبي آٲبز٪ي  ؾطپبيي،

ؾالٲت ضٸاٴ تأٲيٵ ٲي ٦ٷٷس. ټط چٻ اذتال٬ زضٲبٶدٹ خسي تط ثبقس ثٻ ٲحيٍ ٦ٷتط٬ قسٺ تط ٸ ذسٲبت 

 ٞكطزٺ تط ٶيبظ اؾت.

 ًَع درهاى

ضٲبٶي ٞطزي زضٲبٶ٫ط ثٻ َٹض ت٥ ٶٹٔ اضائٻ ضٸاٴ زضٲبٶي ٖٷهط ٲٽٱ زي٫ط ثطٶبٲٻ زضٲبٴ اؾت. زض ضٸاٴ ز

ثٻ ت٥ ثب زضٲبٶدٹ ٦بض ٲي ٦ٷس. زض ظٸج زضٲبٶي ، ظٴ ٸ قٹټط ټط زٸ زض ذبٶٹازٺ زضٲبٶي چٷس ًٖٹ ذبٶٹازٺ يب 

ټٳٻ آٶٽب زض زضٲبٴ قط٦ت ٲي خٹيٷس. ٪طٸٺ زضٲبٶي ٶٹٖي اظ زضٲبٴ ضا تأٲيٵ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ اٞطاز 

ضا ثب زي٫طاٴ زض ٲيبٴ ث٫صاضٶس، پؿرٹضاٶٻ ث٫يطٶس، اٖتٳبز ٲت٣بث٭ ايدبز  آقٟتٻ ٲي تٹاٶٷس آظازاٶٻ ٲك٧الت ذٹز

 ٦ٷٷس، ٸ ٲٽبضتٽبي ٲيبٴ ٞطزي ضا ثٽجٹز ثركٷس.

 هحيظ درهاًي

٦ٻ ثطاي زضٲبٶدٹيبٴ ثؿتطي ٲٟيس ٸا٢ٕ قسٺ اؾت ثطايٵ ٞطو اؾتٹاض اؾت ٦ٻ ٲحيٍ ٖٷهط انٯي 

زضٲبٶدٹ ٦بض ٲي ٦ٷٷس تب ؾالٲت ضٸاٶي اٸ ضا زضٲبٴ اؾت، ٲحيٍ خسيسي ٦ٻ زض آٴ ي٥ ٪طٸٺ ٲترهم ثب 

 ثٽجٹز ثركٷس . ثٽتط اظ ٲحيٍ ذبٶٻ ٸ ٦بض زضٲبٶدٹ اٶ٫بقتٻ ٲي قٹز ٦ٻ ٲٳٯٹ اظ ٞكبضټب ٸ اؾتطؾٽبؾت.

تهٳيٱ ٲترهم ثبٮيٷي زض ٲٹضز تٹنيٻ ٦طزٴ ٶٹٔ ذبني اظ زضٲبٴ ثطاؾبؼ ټٳرٹاٶي ٶيبظټبي ٸيػٺ 

 زٴ ايٵ ٶيبظټب اؾتٹاض اؾت.زضٲبٶدٹ ٸ پتبٶؿي٭ زضٲبٴ ثطاي ثطآٸضزٺ ٦ط

 ديذگاُ ًظري مِ درهاى تر پايِ آى قرار دارد

ثبيس ثط پبيٻ ٲٷبؾجتطيٵ زيس٪بٺ ٶٓطي يب ټط ٶٹٔ زضٲبٶي ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي تٹنيٻ ٲي ٦ٷس 

ٲٷبؾجتطيٵ خٷجٻ ټبي چٷسيٵ زيس٪بٺ ٶٓطي ٲتٟبٸت اؾتٹاض ثبقس. ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثٻ َٹض ٞعايٷسٺ اي 

ٲكٛٹ٬ تط٦يت ٦طزٴ ثٽتطيٵ ٖٷبنط ٪طايكٽبي ٶٓطي ٪ٹٶب٪ٹٴ ټؿتٷس تب اظ ايٵ َطي١ زضٲبٴ ضا َٹضي ثطٶبٲٻ 

 زضٲبٶدٹيي ذبل ثؿيبض ظيبز ثبقس.  ضيعي ٦ٷٷس ٦ٻ احتٳب٬ ٲٹ٣ٞيت آٴ ثطاي

 اجراي درهاى

ثٗس اظ ايٷ٧ٻ ٞطايٷس تكريم ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي زضٲبٴ اٶدبٰ قسٶس ٲترهم ثبٮيٷي زضٲبٴ ضا اخطا ٲي ٦ٷس. 

ضٸـ ز٢ي١ زضٲبٴ ٲُبث١ ثب ذهٹنيبت ٲترهم ثبٮيٷي، زضٲبٶدٹ ٸ تٗبٲ٭ ثيٵ ايٵ زٸ ٞط٠ ٲي ٦ٷس. نطٜ 

چٻ ٞٷٹٶي ثطاي زضٲبٴ ٲك٧الت زضٲبٶدٹ اؾتٟبزٺ ٦ٷس ٦يٟيت ضاثُٻ ثيٵ ٶٓط اظ ايٷ٧ٻ ٲترهم ثبٮيٷي اظ 

زضٲبٶدٹ ٸ ٲترهم ثبٮيٷي ٖبٲ٭ تٗييٵ ٦ٷٷسٺ ٲٽٳي ثطاي ٲٹ٣ٞيت زضٲبٴ اؾت. ي٥ ٲترهم ثبٮيٷي ذٹة، 

ٖال٢ٻ قرهي ٖٳي١ ٸ احتطاٰ ثٻ زضٲبٶدٹ ضا ثب ضاثُٻ زضٲبٶي تط٦يت ٲي ٦ٷس ٸ ثب ثي اٖتٷبيي زضٲبٴ ضا ثٻ اخطا 

 ټٷط ٶيع ټؿت. ٪صاضز. ضٸاٴ زضٲبٶي اظ ايٵ ٶٓط ٖالٸٺ ثط ي٥ ٲٽبضت ، ٶٳي

 رًٍذ درهاى
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ٶحٹٺ پيكطٸي زضٲبٴ، حبن٭ ٲكبض٦تٽبي ٲترهم ثبٮيٷي ٸ زضٲبٶدٹؾت. زض تٗييٵ پيبٲس ي٥ ٲٹضز 

ټط ي٥ ٶ٣كي ثطاي اخطا زاضٶس ثٻ َٹضي ٦ٻ تٗبٲ٭ ٲٷحهط ثٻ ٞطز قرهيتٽب، تٹاٶبئيٽبٸ اٶتٓبضات آٶٽب زض ايٵ 

 اٲط زذبٮت زاضز.

 ًقػ هتخصؿ تاليٌي در درهاى

 –ي٧ي اظ ٲٽبضتٽبيي ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي پطٸضـ ٲي زټس تٹاٶبيي ثطضؾي ٦طزٴ تٗبٲ٭ زضٲبٶدٹ 

ٲترهم ثبٮيٷي ثطاي يبٞتٵ ؾطٶرٽبي ٲٗٷي زاضي اؾت ٦ٻ ٲبټيت ٲك٧الت زضٲبٶدٹ ضا ضٸقٵ ٲي ٦ٷٷس. 

٦ٷس ٶحٹٺ پبؾد زازٴ زضٲبٶدٹ ثٻ ٲترهم ثبٮيٷي  ي٧ي اظ اَالٖبت ٲٽٳي ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي ٪طزآٸضي ٲي

اؾت. ٖالٸٺ ثط ايٵ ٲترهم ثبٮيٷي چ٫ٹٶ٫ي ثطزاقت ذٹز ضا اظ ټط زضٲبٶدٹ ٸ ٶحٹٺ اي ٦ٻ ٧ٞط ٲي ٦ٷس 

ثطزاقت قسٺ اؾت ، ثطاي ٦ٳ٥ ثٻ تكريم زازٴ اذتال٬ زضٲبٶدٹ ٸ ٲجبزضت ٦طزٴ ثٻ ثطٶبٲٻ زضٲبٴ ثٻ ٦بض 

 ٲي ثطز.

 ًقػ درهاًجَ در درهاى

زض قطايٍ ٲُٯٹة ضٸاٴ زضٲبٶي ا٢ساٲي ٲكتط٤ اؾت ٦ٻ َي آٴ زضٲبٶدٹ ٶ٣ف ٞٗب٬ ايٟب ٲي ٦ٷس. 

ٖٳستبً ايٵ ٸْيٟٻ زضٲبٶدٹؾت ٦ٻ ٲبټيت اذتال٬ ذٹز ضا تٹنيٝ ٸ ٲكرم ٦ٷس ٸا٦ٷكٽبي قرهي ثٻ 

. پيكطٞت زضٲبٴ ضا قطح زټس ٸ ټط تٛييطي ضا ٦ٻ ٢طاض اؾت نٹضت ٪يطز آٚبظ ٶٳٹزٺ ٸ آٴ ضا زٶجب٬ ٦ٷس

ٶ٫طقٽبي زضٲبٶدٹ ٶؿجت ثٻ زضٲبٴ ٸ زضٲبٶ٫ط خعء ٲٽٳي اظ ٦ٳ٧ي اؾت ٦ٻ زضٲبٶدٹ ثٻ ضاثُٻ زضٲبٶي ٲي 

٦ٷس. ٦ٳ٧ي ٦ٻ زضٲبٶدٹ ذٹاټبٴ آٴ اؾت ، ٸيػ٪ي ذبني زاضز ايٵ ٦ٳ٥ ٲُبٮت ثبٮ٣ٹٺ ٖصاة آٸض، قطٰ آٸض ٸ 

ب ٦ٷس. ثٷبثطايٵ ضاثُٻ زضٲبٶي ذهٹني ضا قبٲ٭ ٲي قٹز ٦ٻ زضٲبٶدٹ ٖبزت ٶساضز آٶٽب ضا ثطاي ٞطز زي٫طي اٞك

ايدبة ٲي ٦ٷس ٦ٻ زضٲبٶدٹ ثٻ ټٳ٧بضي ثب ٲترهم ثبٮيٷي تٳبي٭ زاقتٻ ثبقس ٸ ٖصاة ٸ قطٲؿبضي ٶبقي اظ 

٦ٷبض ٪صاقتٵ اٮ٫ٹټبي ضٞتبض اٞكب٪طيٽبي قرهي ضا ٶيع تحٳ٭ ٦ٷس. ثٻ ٖالٸٺ ايٵ ضاثُٻ ٶيبظٲٷس تٳبي٭ ثٻ 

 ض ٶٓط ٪طٞتٵ ذٹز ٸ ثط٢طاض ٦طزٴ ضاثُٻ ثب زي٫طاٴ اؾت.٦طزٴ ٢سيٳي ٸ اٲتحبٴ ٦طزٴ قيٹٺ ټبي خسيس ز

 ًتيجِ درهاى

زض ثٽتطيٵ حبٮت ٲٳ٧ٵ زضٲبٴ ٶتيدٻ ثرف ذٹاټس ثٹز. ثب ايٵ حب٬ ٪بټي خبزٺ ثٻ ايٵ ټٳٹاضي ٶيؿت 

ثٻ َٹضي ٦ٻ يب ټسٞٽبي ثطٶبٲٻ زضٲبٴ ټط٪ع تح١٣ ٶٳي يبثٷس ٸ يب ٲك٧الت پيف ثيٷي ٶكسٺ اي ايدبز ٲي 

ٲٹاٶٗي ٦ٻ ٲترههبٴ ثبٮيٷي زض خطيبٴ ٦ٳ٥ ٦طزٴ ثٻ زضٲبٶدٹيبٴ ثب آٶٽب ٲٹاخٻ ٲي قٹٶس قٹٶس. ثطذي اظ 

ٸا٢ٗيتٽبي زٸض اظ شټٵ ٸ ٲأيٹؼ ٦ٷٷسٺ ټؿتٷس. اظ ټٳٻ ٲأيٹؼ ٦ٷٷسٺ تط ايٵ اؾت ٦ٻ زضٲبٶدٹ ٲبي٭ ٶجبقس 

دٹيبٴ ثٻ تٛييط ٦ٷس. ٲترههبٴ ؾالٲت ضٸاٶي ٲي ز اٶٷس ٦ٻ تٛييط ثؿيبض زقٹاض اؾت ٸ ثؿيبضي اظ زضٲبٶ

٢سضي ثب ٲك٧٭ ذٹز ذٹ ٪طٞتٻ اٶس ٦ٻ تالـ ثطاي ح٭ ٦طزٴ ٲك٧٭ آٶٽب َب٢ت ٞطؾبؾت. زض ٲٹاضزي زي٫ط 

ٲٳ٧ٵ اؾت َطٜ زي٫طي ٲبٶٷس ٲٗكٹ٠ يب ٸاٮس ٸخٹز زاقتٻ ثبقس. ٲؿبي٭ ٖٳٯي زي٫طي ټٱ ٲي تٹاٶٷس زضٲبٴ 

ت ثسټٷس يب ٞب٢س اٲ٧بٶبت ضٞت ٸ ٦بض ذٹز ضا اظ زؾ ضا ٲرت٭ ؾبظٶس. ٲٳ٧ٵ اؾت زضٲبٶدٹيبت ٶ٣٭ ٲ٧بٴ ٦ٷٷس،

 آٲس زايٳي ثٻ ٦ٯٷي٥ ثبقٷس.
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  3فصل 

 ارزياتي رٍاًي چيعت؟

آٶٽب ضا اضظيبثي ٲي ٦ٷيس.قبيس ؾٗي ٦ٷيس ثٟٽٳيس   ٦ٻ ثطاي اٸٮيٵ ثبض اٞطاز ضا ٲي ثيٷيس ٲٗٳٹالًټٷ٫بٲي 

ؾٗي ٦ٷيس ٲٗٳبټبي چ٣سض زٸؾت زاقتٷي يب چ٣سض پرتٻ ټؿتٷس. زض ثطذي قطايٍ قبيس  آٶٽب چ٣سض ثبټٹـ ،

تٳبيالت قٳب ضا زض ٶٓط زاضز يب ٲي ذٹاټس اظ ؾبز٪ي  زي٫طي ضا ح٭ ٦ٷيس ٶٓيط ايٷ٧ٻ آيب ٞطٸقٷسٺ اتٹٲجي٭،

ثطاؾبؼ اضظيبثي تبٴ اظ اٶ٫يعٺ ټب ٸ قرهيت آٴ ٞطز تهٳيٱ ذٹاټيس ٪طٞت.  قٳب ؾٹء اؾتٟبزٺ ٶٳبيس. احتٳبالً

ضٸقي ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ٲترهم ثبٮيٷي ، ٞطزي ضا ثط اؾبؼ  ټٳٻ ي ايٵ ؾٷبضيٹټب اضظيبثي ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس،

 ٖٹاٲ٭ ضٸاٶي ، خؿٳبٶي ٸ اختٳبٖي ٦ٻ ثيكتطيٵ تأثيط ضا ثط ٖٳٯ٧طز ٸي زاضٶس اضظيبثي ٲي ٦ٷس.

ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثب ټسٞٽبي ذبني زض ؾط، ثٻ ت٧بٮيٝ اضظيبثي ٲي پطزاظٶس. ايٵ اټساٜ ٲي تٹاٶٷس اظ 

٦ٻ ثٻ اذتال٬ ضٸاٶي ٲجتالؾت،ٲكرم ٦طزٴ تٹاٶبيي ٣ٖالٶي  ايٵ ٢جي٭ ثبقٷس. تكريم زازٴ ٦ؿي

ٲٷبؾت ثٹزٴ ٞطز ثطاي قٛٯي ذبل ٸ اضظيبثي ٦طزٴ ٦ؿي ثطاي ايٷ٧ٻ ٲكرم قٹز آيب اظ ٮحبِ ٣ٖالٶي  ٞطز،

ثؿتٻ ثٻ ؾؤاٮٽبيي ٦ٻ ٢طاض اؾت ثٻ  ثطاي تحٳ٭ ٦طزٴ ي٥ آظٲبيف،قبيؿت٫ي زاضز يب ٶٻ. ٲترهم ثبٮيٷي ،

ٽب پبؾد زټس ٲٷبؾجتطيٵ اثعاضټب ضا اٶتربة ٲي ٦ٷس. ثطاي ٲثب٬ ضٸاٴ قٷبؾي ٦ٻ ثٷب ثٻ ٸؾيٯٻ اضظيبثي ثٻ آٶ

زضذٹاؾت ي٥ ٲٗٯٱ، ٲي ذٹاټس تٹاٶبيي ضيبيي ٦ٹز٤ ٦الؼ ؾٹٰ ضا اضظيبثي ٦ٷس،زض ٲ٣بيؿٻ ثب ظٲبٶي ٦ٻ اظ 

ي اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ اضظيبثي ثؿيبض ٲتٟبٸت اٸ ذٹاؾتٻ ٲي قٹز ؾبظ٪بضي ټيدبٶي آٴ ٦ٹز٤ ضا اضظيبثي ٦ٷس،

 ذٹاټس ٦طز.

تٟبٸت زاضٶس.  اظ ٮحبِ تٳط٦ع ٸ زضخٻ ؾبذتبضقبٴ، اٶٹأ ضٸقٽبيي ٦ٻ زض اضظيبثي ثٻ ٦بض ٲي ضٸٶس،

اثعاضټبي زي٫طي قرهيت ضا ٲي  اثعاضټبي اضظيبثي اي ٸخٹز زاضٶس ٦ٻ ضٸي ؾبذتبض ٸ ٖٳٯ٧طز ٲٛع تٳط٦ع زاضٶس،

اظ آٶٽبيي ٦ٻ ثؿيبض  ا اضظيبثي ٲي ٦ٷٷس. ايٵ اثعاضټب،ٸ ثبظ ټٱ اثعاضټبي زي٫طي ٦ٻ ٖٳٯ٧طز ٣ٖالٶي ض ؾٷدٷس

ؾبذت زاض ټؿتٷس ٸ اظ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټبيي پيطٸي ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ ز٢ت تٗطيٝ قسٺ اٶس تب آٶٽبيي ٦ٻ ثٻ 

 آظٲبيٷسٺ اٲ٧بٴ اٶُٗبٜ پصيطي ٲي زټٷس ٪ؿتطـ زاضٶس. 

 هصاحثِ تاليٌي

ٲهبحجٻ ثبٮيٷي ضايح تطيٵ اثعاض اضظيبثي اؾت ٦ٻ ثطاي قٷبذتٵ زضٲبٶدٹ ٸ ٲبټيت ٲك٧الت 

ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطز. ٲهبحجٻ اضظيبثي اظ ي٥ ضقتٻ ؾؤاٮٽبيي  تبضيرچٻ ٸ آضظٸټبي آيٷسٺ اٸ، ٞٗٯي،

هبحجٻ قطٸٔ تك٧ي٭ ٲي قٹز ٦ٻ زض تٗبٲ٭ ضٸزضٸ پطؾيسٺ ٲي قٹٶس. ٲترهم ثبٮيٷي ٲي تٹاٶس ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٲ

ٲي قٹز ؾؤاٮٽبيي ضا َطح ٦ٷس يب ايٷ٧ٻ ٲدٳٹٖٻ ؾؤاٮٽبيي ضا زٶجب٬ ٦ٷس ٦ٻ ٢ج٭ اظ ٲهبحجٻ َطاحي قسٺ اٶس. 
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زٸ ٶٹٔ ٲهبحجٻ ٲٹضز  ٲهبحجٻ ضا ٲي تٹاٴ ثٻ نٹضت ؾٳٗي ٸ ثهطي يجٍ ٦طز. زض ٲٹ٢ٗيت ټبي ثبٮيٷي،

 اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطٶس. ٲهبحجٻ ثي ؾبذت ٸ ٲهبثٻ ؾبذت زاض .

 حثِ ي تي ظاختهصا

آٶٽب ٲكرم ٦طزٴ زالي٭ زضٲبٶدٹ ٲهبحجٻ ثي ؾبذت ي٥ ضقتٻ ؾؤاٮٽبي ثبظ پبؾد اؾت ٦ٻ ټسٜ 

پيكيٷٻ ي ذبٶٹاز٪ي ٸ تبضيرچٻ ظٶس٪ي  ٸيٕ ؾالٲتي ، ثطاي زضذٹاؾت زضٲبٴ ٸ ضٸقٵ ٦طزٴ ٶكبٶٻ ټب ،

ثط اؾبؼ پبؾرٽبي  ٶبٲيسٺ ٲي قٹز. ظيطا ٦ٻ ٲهبحجٻ ٪ط زض َٹ٬ ٲهبحجٻ« ثي ؾبذت»اٸؾت. ايٵ ٲهبحجٻ 

تٷٓيٱ ٲي ٦ٷس. ٲهبحجٻ ٪ط زض َٹض ٲهبحجٻ ثط اؾبؼ پبؾرٽبي ٦الٲي ٦الٲي ٲحتٹي ٸ تطتيت ؾؤاٮٽب ضا 

زضٲبٶدٹ ثٻ ؾؤاالت ٢جٯي، ؾؤاٮٽبي ضا تسٸيٵ  ٲي ٦ٷس. اظ خٳٯٻ اَالٖبت زي٫طي ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي ثطاي 

ٲبٶٷس تٳبؼ چكٳي،ٸيٕ ثسٴ ، تٵ نسا ،  ؾبذتٵ ؾؤاٮٽب ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي زټس ضٞتبضټبي ٚيط ٦الٲي

 زضٶ٫ٽب ٸ ؾبيط ٶكبٶٻ ټبي ټيدبٶي ټؿتٷس. 

تبضيرچٻ ٶ٫بضي اؾت ٦ٻ َي آٴ ٲترهم ثبٮيٷي اظ زضٲبٶدٹ ٲي  ثرف ٲٽٳي اظ ٲهبحجٻ ثي ؾبذت ،

ذٹاټس اَالٖبت ذبٶٹاز٪ي ٸ ظٲبٴ ضٸيساز ټبي ٪صقتٻ ضا زض اذتيبض اٸ ٢طاض زټس . ټسٜ انٯي تبضيرچٻ ٶ٫بضي 

آ٪بٺ قسٴ اظ ظٶس٪ي ٸ ذبٶٹازٺ زضٲبٶدٹؾت تبضيرچٻ ٶ٫بضي ثبيس اَالٖبت ٦بٞي زض اذتيبض ٲترهم ثبٮيٷي  ،

٢طاض زټس تب اٸ ثتٹاٶس چ٧يسٺ اي اظ ٶ٣ُٻ ټبي ُٖٝ ٲٽٱ زض ظٶس٪ي زضٲبٶدٹ ٸ تُبث١ ٶكبٶٻ ټب ٸ ٶ٫طاٶيٽبي 

ټبي ٲٽٱ ظٶس٪ي ذٹيكبٸٶساٴ زضٲبٶدٹ اظ ٞٗٯي اٸ ثب ايٵ ظٶديطٺ ضٸيسازټب ثٷٹيؿس. تبضيرچٻ ذبٶٹاز٪ي ، ضٸيساز 

خٳٯٻ آٶٽبيي ٦ٻ ثٻ زضٲبٶدٹ ثيكتط ٶعزي٥ ټؿتٷس ٸ ټٳيٵ َٹض اًٖبي ذبٶٹازٺ زٸض ضا زض ثط ٲي ٪يطز. 

ؾؤاٮٽبيي ٦ٻ زضثبضٺ تبضيرچٻ ذبٶٹاز٪ي ٲُطح ٲي قٹٶس ظٲبٶي ذيٯي اټٳيت پيسا ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ زضٲبٶ٫ط 

 اضثي زاضز. ثرٹاټس ٲكرم ٦ٷس آيباذتال٬ زضٲبٶدٹ ظٲيٷٻ

 هصاحثِ ظاخت دار

ٲهبحجٻ ؾبذت زاض اظ ي٥ ضقتٻ ؾؤاٮٽبيي تك٧ي٭ ٲي قٹٶس ٦ٻ َطظ ثيبٴ ٸ تطتيت آٶٽب اظ پيف تٗييٵ 

قسٺ اٶس. ٲٹاز ايٵ ٶٹٔ ٲهبحجٻ ټب ثٻ نٹضت ضؾٳي ٶٹقتٻ قسٺ اٶس ٸ تٹاٮي ؾؤا٬ ٦طزٴ تٗييٵ قسٺ اؾت. 

ٲت٧ي ٶيؿتٷس. اضظيبثي ٲهبحجٻ ټبي ؾبذت زاض ثط  ثٷبثطايٵ ثٻ تدطثٻ ٲترهم ثبٮيٷي ٸ ٢ًبٸت ٲهبحجٻ ٪ط

زض ٶتيدٻ ثب ٲهبحجٻ ټبي ثي ؾبذت ٦ٻ اظ ي٥  اؾبؼ ٲال٦ٽبي ٖيٷي ٸ اظ پيف تٗييٵ قسٺ اؾتٹاض اؾت،

 ذيٯي تٟبٸت زاضز. ٲهبحجٻ ٪ط ثٻ ٲهبحجٻ ٪ط ثٗسي ٞط٠ ٲي ٦ٷس،

يبٞتٻ اٶس تب ثتٹاٶٷس ٲهبحجٻ ټبي ؾبذت زاض زض ٦ٳ٥ ثٻ پػٸټك٫طاٴ ٸ ٲترههبٴ ثبٮيٷي تطتيت 

زضٲبٶدٹيبٴ ضا ثٻ ز٢ت تكريم زټٷس. زض حبٮي ٦ٻ تٗسازي اظ ٲهبحجٻ ټبي ؾبذت زاض زاٲٷٻ اي اظ 

اذتالٮٽبي ٲٳ٧ٵ ضا زض ثط ٲي ٪يطٶس ، ٲهبحجٻ ټبي زي٫ط تٳط٦ع ٲحسٸزي زاضٶسٸ ټسٜ آٶٽب ٲكرم ٦طزٴ 

يب اذتال٬  اذتال٬ ذٯ٣ي، ٞطٶي،ايٵ ٲٹيٹٔ اؾت ٦ٻ آيب ٲهبحجٻ قٹٶسٺ ثٻ اذتال٬ ذبني چٹٴ اؾ٧يعٸ

 ايُطاثي ٲجتالؾت.

 هؼايٌِ ٍضغ رٍاًي
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نحجت يب  ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثطاي اقبضٺ ثٻ آٶچٻ زضٲبٶدٹ زضثبضٺ اـ ٧ٞط ٲي ٦ٷس ٸ ٶحٹٺ اي ٦ٻ ٧ٞط،

ضا ثٻ ٦بض ٲي ثطٶس. ٲترهم ثبٮيٷي ثطاي اضظيبثي ضٞتبض ٸ  انُالح ٸيٕ ضٸاٶي)يب ٸيٕ ٲٹخٹز( ٖٳ٭ ٲي ٦ٷس،

ٶكبٶٻ ټبي ټٳطاٺ ثب آقٟت٫ي ضٸاٶي ضا  ضٲبٶدٹ، اظ ٲٗبيٷٻ ٸيٕ ضٸاٶي اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷس ٸ زض ايٵ ضاثُٻ،ٖٳٯ٧طز ز

 ٲٹضز تٹخٻ  ذبل ٢طاض ٲي زټس.

٪ط چٻ ٲٗبيٷبت ٸيٕ ضٸاٶي ثٻ نٹضت اؾتبٶساضز قسٺ ٶيؿتٷس، تٗسازي اظ ٲٗبيٷبت ٸيٕ ضٸاٶي ترههي 

بيٷٻ ٸيٕ ضٸاٶي ي٥ ٶٳٹٶٻ اظ اثعاض ٸيٕ ضٸاٶي ضٸي تكريم اذتالٮٽبي ذبل تٳط٦ع ٲي ٦ٷٷس. ټٳيٵ ٲٗ

ؾبذت زاض اؾت ٦ٻ زض اضظيبثي ضٸاٶي اٞطاز ٲجتال ثٻ ثيٳبضي آٮعايٳط ٸ ؾبيط ٶكبٶ٫بٶٽبي ٲٛعي ٦ٻ ٲكرم 

 ٲٹ١ٞ ثٹزٺ اؾت. ٦طزٴ آٶٽب اظ َطي١ ضٸقٽبي اضظيبثي زي٫ط زقٹاض اؾت،

ؾج٥ ت٧ٟط  ٲحتٹاي ٧ٞط، تكريم ٲٹ٢ٗيت،اظ ضٞتبض ،  ټٷ٫بٰ اخطاي ٲٗبيٷٻ ٸيٕ ضٸاٶي، ٲترهم ثبٮيٷي،

يبززاقتٽبيي ثط ٲي زاضز.  ټٹـ ٸ ثيٷف زضٲبٶدٹ، اٶ٫يعـ ، زض٤ ذٹز، تدطثيبت ازضا٦ي، ٖبَٟٻ ٸ ذٯ١ ، ٸ ظثبٴ،

٪عاضـ ٲٗبيٷٻ ٸيٕ ضٸاٶي ټٱ پبؾرٽبي زضٲبٶدٹ ثٻ ؾؤاٮٽبي ذبل ٸ ټٱ ٲكبټسات ٖيٷي ٲترهم ثبٮيٷي ضا 

 زض ثط ٲي ٪يطز. ضٞتبض ٸ نحجت ٲي ٦ٷس، ٺ ،زض ٲٹضز ٶحٹٺ اي ٦ٻ زضٲبٶدٹ ٶ٫ب

 ٍضغ ظاّر ٍ رفتار

ثٻ ٶحٹٺ اي ٦ٻ آٴ قرم  احتٳبالً ثٻ چٻ چيعي تٹخٻ ٲي ٦ٷيس، ٸ٢تي ٦ؿي ضا ثطاي اٸٮيٵ ثبض ٲي ثيٷيس،

ٸ حتي ٶحٹٺ اي ٦ٻ اٸ ٮجبؼ پٹقيسٺ اؾت  ثٻ قٳب پبؾد ٲي زټس . ايٷ٧ٻ آيب ضٞتبضـ ٖديت ٸ ٚطيت اؾت،

 تٹخٻ ٲي ٦ٷيس.

ٲترهم ثبٮيٷي ٶيع ټٷ٫بٰ ٪طزآٸضي اَالٖبت زضثبضٺ تهٹيط ٦ٯي زضٲبٶدٹ، اظ ْبټط ، ؾُح 

٪ط چٻ ټط ٢ُٗٻ ، ؾُح ٞٗبٮيت ٸ ؾج٥ تٗبٲ٭ اٸ ، يبززاقت ثط ٲي زاضز. آضايف  ٮجبؼ ، َطظ ضٞتبض ، ټٹقيبضي،

ٹخٻ ظيبزي اٲب حط٦بت ثسٴ ٸؾُح ٞٗبٮيت ٞطز زض ذٹض ت اَالٖبت ٲي تٹاٶس اټٳيت تكريم زاقتٻ ثبقس،

ټؿتٷس. انُالح ضٞتبض حط٦تي ثٻ قيٹٺ ټبيي ٦ٻ زضٲبٶدٹ حط٦ت ٲي ٦ٷس، اقبضٺ زاضز. حتي زضٲبٶدٹيبٶي ٦ٻ 

ٲبي٭ ٶيؿتٷس يب ٶٳي تٹاٶٷس نحجت ٦ٷٷس، ٲ٣ساض ظيبزي اَالٖبت ٲٽٱ ضا اظ َطي١ حط٦بت ثسٶكبٴ ٲٷت٣٭ ٲي 

ٖبزي ٦ٻ ثب حط٦بت ٸ نحجت ٦طزٴ ؾطيٕ ٦ٷٷس. ثيف ٞٗبٮي ٖجبضت اؾت اظ ٞٗبٮيت خؿٳبٶي پط اٶطغي ٸ ٚيط 

حط٦تي ٲكرم ٲي قٹز ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ٞطز ثي  –ثيف ٞٗبٮي ثب ثي ٢طاضي ضٸاٶي ٲكرم ٲيكٹز. ٪بټي 

حط٦بت ٦ٷس ٸ ٦طذتي ضا قبٲ٭ ٲي  حط٦تي، –٢طاض ٸ تحطي٥ قسٺ ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس. زض ٲ٣بث٭ ٦ٷسي ضٸاٶي 

زضذٹض تٹخٻ ٸ اظ  اٲب ثب ايٵ حب٬، ي ٚيطٖبزي ٶجبقٷس،قٹز. قبيس ٞطز ضٞتبضټبي ٖديجي زاقتٻ ثبقس ٦ٻ ذيٯ

ٶٓيط غؾت ٪طٞتٵ ٶٳبيكي يب تي٥ نٹضت ضا  ٮحبِ تكريهي ثب اټٳيت ثبقٷس. ايٵ ٪ٹٶٻ ضٞتبضټب، اَٹاض ٢بٮجي،

  ٞطز ټٷ٫بٰ نحجت ٦طزٴ ثٻ ؾطٖت چكٱ ثط ټٱ ٲي ظٶس قبٲ٭ ٲي قٹٶس ٦ٻ َي آٴ،

٬ ضٸاٴ پطيكي اقبضٺ زاضز ٦ٻ ثٻ ٖٯتٽبي ٦بتبتٹٶي ثٻ آقٟت٫ي ټبي حط٦تي قسيس زض اذتال

ٞيعيٹٮٹغي٧ي ٲطثٹٌ ٶٳي قٹٶس زض ثطذي ٲٹضز ٦بتبتٹٶي ، ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ٞطز زض حبٮت اٚٳبؾت ٸ زؾت ٸ 

ٞطز ٦بتبتٹٶي٥ ثؿيبض اٶُٗبٜ پصيط ٲي قٹز ٸ ٲي  زض ٲٹاضز زي٫ط،پبي اٸ ذك٥ ٸ ٚيط ٢بث٭ حط٦ت ټؿتٷس. 
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ي زي٫ط ٦بتبتٹٶي ٸخٹز زاضز ٦ٻ زض آٴ ٞطز ثٻ ضٞتبض ټيدبٴ ظزٺ ٸ تٹاٴ ٸيٕ ثسٴ اٸ ضا ق٧٭ زاز. ق٧ٯٽب

 ت٧طاضي ٲي پطزاظز. ٶٓيط ايٷ٧ٻ زؾتٽبيف ضا ت٧بٴ ت٧بٴ ٲي زټس. ٲٗٳٹالً

ټسٞٳٷس   ضٞتبضي ت٧طاضي ٸ ْبټطاً آقٟت٫ي ضٞتبضي زي٫طي ٸخٹز زاضز ٦ٻ ٸؾٹاؼ ٖٳٯي ٶبٲيسٺ ٲي قٹز،

١ ٲ٣طضات تكطيٟبتي يب ٦ٯيكٻ اي اٶدبٰ ٲي قٹز . ٸؾٹاؾٽبي ٦ٻ زض پبؾد ثٻ تٳبيالت ٦ٷتط٬ ٶبپصيط يب َج

ٲي تٹاٶٷس ثط ظٶس٪ي ٞطز حب٦ٱ قٹٶس ٸ پطيكبٶي ظيبزي ثٻ ثبض  ٖٳٯي ٦ٻ ضٞتبضټبي ٶبذٹاؾتٻ ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس،

ٲبٶٷس ٦ٝ ظزٴ ٢ج٭ اظ نحجت ٦طزٴ يب ايٷ٧ٻ  آٸضٶس . ٸؾٹاؼ ٖٯٳي ٲي تٹاٶس ي٥ ٖٳ٭ ت٧طاضي ؾبزٺ ثبقس،

 ٺ اي اظ ضٞتبضټبيي ثبقس ٦ٻ ثب تكطيٟبت اٶدبٰ ٲي قٹٶس.ٲدٳٹٖٻ پسيس

 تؽخيؿ هَقؼيت

٪ٱ ٪كتٻ ټؿتٷس ٸ اظ ٸا٢ٗيتٽبي اؾبؾي زضثبضٺ ذٹز ٸ ٲحيٍ زٸض  اٞطاز ٲجتال ثٻ ثطذي اظ اٶٹأ اذتالٮٽب،

ٲ٧بٴ ٸ ټٹيت اؾت. آقٟت٫ي زض تكريم ٲٹ٢ٗيت  ٸ ثطقبٴ ثي ذجطٶس. تكريم ٲٹ٢ٗيت آ٪بټي ٞطز اظ ظٲبٴ ،

يبز ثيٳبضي ٲٛعي ٲي ٲبٶٷس  زض تكريم زازٴ اذتالٮٽبيي ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطز ٦ٻ ثب اٶٹأ آؾيت ٸ

ظزٸز٪ي ٸ ظٸا٬ ٣ٖ٭ ټٳطا ٺ ټؿتٷس ٸ ٲي تٹاٶٷس ٖالٲت اذتالٮٽبي ضٸاٴ پطيكي ، ٲبٶٷس اؾ٧يعٸٞطٶي ٶيع 

 ثبقٷس.

 هحتَاي فنر

زض ٞطايٷس اضظيبثي ثؿيبض اټٳيت زاضز.  ٲحتٹاي ٧ٞط يب ا٧ٞبضي ٦ٻ شټٵ زضٲبٶدٹ ضا پط ٲي ٦ٷٷس،

٬ اَالٖبتي زضثبضٺ اٶٹأ ٲحتٹاي ٧ٞط آظاضٶسٺ ث٫طزز ٦ٻ ٲي تٹاٶٷس ثب ٲترهم ثبٮيٷي ثبيس ثٻ ز٢ت ثٻ زٶجب

تٗسازي اظ اذتالٮٽبي ضٸاٶي ټٳطاٺ ثبقٷس. ايٵ خؿتدٹ تب اٶساظٺ اي زض خطيبٴ ٲهبحجٻ ثبٮيٷي ثب زضٲبٶدٹ 

نٹضت ٲي ٪يطز اٲب زض ٢ؿٳتٽبيي اظ ٲٗبيٷٻ ٸيٕ ضٸاٶي، ٲترهم ثبٮيٷي ٲي تٹاٶس ؾؤاٮٽبي ثب ٲٷٓٹضي ضا 

آيب »اٸ ٲي تٹاٶس ثپطؾس  ٲثالً طؾس ، ٲرهٹنبً ظٲبٶي ٦ٻ ٖاليٳي اظ آقت٫ٟي ٧ٞط خسي ٸخٹز زاقتٻ ثبقس،ثپ

ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثٻ آقٟت٫ي ټبي ٲحتٹاي ٧ٞط « ا٧ٞبضي زاضيس ٦ٻ ٶٳي تٹاٶيس آٶٽب ضا اظ ؾطتبٴ ثيطٸٴ ٦ٷيس

 تٹخٻ ذبني زاضٶس. ٲٗطٸٜ ثٻ ٸؾٹاؾٽبي ٧ٞطي ،

ٖجبضت يب تهٹض ٶبذٹاؾتٻ اي اؾت ٦ٻ ٲطتجبً ٸ ثٻ َٹض ٲ٧طض ٸاضز شټٵ ٞطز  ،٦ٯٳٻ  ٧ٞط ، ٸؾٹاؼ ٧ٞطي ،

قسٺ ٸ ٲٹخت پطيكبٶي اٸ ٲي قٹز ٸ ټط چٻ ٞطز تالـ ٲي ٦ٷس ٶٳي تٹاٶس ايٵ ٸؾٹاؼ ضا اظ شټٵ ذٹز پب٤ 

 ٦ٷس.

ٚيط ٲٷ٣ُي ټؿتٷس اٲب اظ آٴ ٚيط ٲٷ٣ُي تط ټصيبٶٽب ټؿتٷس. ټصيبٶٽب ٣ٖبيس   ٸؾٹاؾٽبي ٧ٞطي ٢ُٗبً

ُي ټؿتٷس ٦ٻ ثبټٹـ يب پيكيٷٻ ٞطټٷ٫ي زضٲبٶدٹ ټٳبټٷ٩ ٶيؿتٷس. ثٻ ضٚٱ تالـ زي٫طاٴ ثطاي ٲت٣بٖس ٚٯ

اٸ ټصيبٶٽبيي زاضز ٦ٻ زض ثطاثط زيس٪بټٽبي ٲٷ٣ُي ، ثؿيبض ٲ٣بٸٰ  ايٵ ٣ٖبيس ٚيط ٲٷ٣ُي اٶس،٦طزٴ ٞطز ٦ٻ 

ٷٻ ٞطټٷ٫ي قرم ټؿتٷس. ٲترهم ثبٮيٷي ثطاي ٲكرم ٦طزٴ ٸخٹز ت٧ٟط ټصيبٶي ثبيس اظ ټٹـ ٸ پيكي

 آ٪بٺ ثبقس.
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٪بټي ي٥ ٶٟط ٣ٖبيسي ثؿيبض ٚيطٖبزي زاضز ٦ٻ آٴ ٢سض اٞطاَي ٶيؿتٷس ٦ٻ ټصيبٶي اٶ٫بقتٻ قٹٶس،٣ٖبيس 

ٚيطٖبزي ٶيؿتٷس. ثطاي ٲثب٬  ٸٮي ٲٗٳٹالً ټؿتٷس ٦ٻ ٦يٟيت ٖديت ٸ ٶبٲ٣ٗٹٮي زاضٶس،  ا٧ٞبضي ثيف ثٽب زازٺ

ذتٱ قٹز ثطاي اٸ ثسقبٶؿي ٲي آٸضز. زض ت٧ٟط خبزٸيي ٶيع ٲطزي ٲٗت٣س اؾت ٦بضت اٖتجبضي ٦ٻ ثٻ ٖسز ٞطز 

اٲب زض ايٵ ٲٹاضز ثيٵ زٸ ٲٹيٹٔ يب ضٸيسازي ٦ٻ زي٫طاٴ  ٲحتٹاي ٧ٞط ٞطز ٖديت ٸ ٚطيت ٸ ٚيط ٲٷ٣ُي اؾت،

آٶٽب ضا ٶبٲطثٹٌ ٲي زاٶٷس زض شټٵ ٞطز اضتجبٌ ٸخٹز زاضز ثطاي ٲثب٬ ذبٶٳي اٖت٣بز زاضز ٦ٻ ټط ٸ٢ت ٮجبؼ 

 ضٸظ ثٗس ي٥ ٞبخٗٻ َجيٗي زض زٶيب اتٟب٠ ٲي اٞتس. ٥ قٹيي ٲي ثطز،ټبيف ضا ثٻ ذك

ظٲيٷٻ ٲٽٱ زي٫طي ثطاي اضظيبثي اؾت . ٲترههبٴ ثبٮيٷي اٲ٧بٴ ا٧ٞبض ذكٵ ضا  اٶسيكٻ پطزاظي ذكٵ،

ذٹاٺ ثٻ نٹضت ت٧ٟط ذٹز٦كي ٪طا ثبقس يب ا٧ٞبض ٲطثٹٌ ثٻ نسٲٻ ظزٴ يب احتٳبالً ٦كتٵ زي٫طاٴ اضظيبثي ٲي 

 ٦ٷٷس. 

 تفنر ٍ زتاىظثل 

ثٻ زٶجب٬ قٹاټسي اظ ؾج٥ ت٧ٟط ٸ  ٲترهم ثبٮيٷي ٖالٸٺ ثط ٪ٹـ ٦طزٴ ثٻ آٶچٻ ٞطز ٧ٞط ٲي ٦ٷس،

ظثبٴ ٲي ٪طزز تب ٶكبٴ زټس چ٫ٹٶٻ قرم ٧ٞط ٲي ٦ٷس. ايٵ قبٲ٭ اَالٖبتي زضثبضٺ اؾتٟبزٺ اظ ٸاغ٪بٴ ٸ 

 ؾبذتبض خٳٯٻ تٹؾٍ زضٲبٶدٹ ٲي قٹز.

 

 ػاعفِ ٍ خلق

بٴ ٞطز اؾت. حبٮت احؿبؾي ظٲبٶي ٖبَٟٻ ٲي قٹز ٦ٻ زي٫طاٴ ثتٹاٶٷس آٴ ضا ټيدٖبَٟٻ خٯٹٺ ثيطٸٶي 

تحط٤ ٸ زاٲٷٻ اظ آٴ  قست، ثجيٷٷس ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثٻ چٷس ٲؤٮٟٻ ٖبَٟٻ تٹخٻ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٲٷبؾت ثٹزٴ،

ب چٻ يٗٷي ايٷ٧ٻ ت اظ ٖبَٟٻ ٶبٲٷبؾت، يبززاقت ثط ٲي زاضز، خٳٯٻ اٶس. ٲترهم  ثبٮيٷي ټٷ٫بٰ اضظيبثي ٖبَٟٻ ،

 اٶساظٺ اي اثطاظ ټيدبٴ ٞطز ثب ٲحتٹاي آٶچٻ ٲٹضز ثحث اؾت ٲُبث٣ت ٶساضز.

قست ٖبَٟٻ يب ٶيطٸي اثطاظ ټيدبٴ ، ؾطٶرٽبي ثبٮيٷي ٲٽٳي زض اذتيبض ٲي ٪صاضز ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي 

اظ آٶٽب ثطاي تكريم زازٴ اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷس. ٲترهم ثبٮيٷي ثطاي تٹنيٝ قست ٖبَٟٻ ثؿيبض 

ثٻ ٦بض  ضاٸ ٖبَٟٻ ؾُحي )٣ٞساٴ ٦بٲ٭ ٸا٦ٷف پصيطي(  انُالحبتي ٲبٶٷس اٞت ٖبَٟٻ )٦ٳتطيٵ  ثيبٶ٫طي( ٦ٱ،

ٲترهم ثبٮيٷي انُالحي چٹٴ ٖبَٟٻ اٚطا٠  ٲي ثطز. زض ٲ٣بث٭ ټٷ٫بٲي ٖبَٟٻ ٞطز ثؿيبض ٶيطٸٲٷس اؾت،

قسيس ٸ پط قٹض ضا ثٻ ٦بض ٲي ثطز. تحط٤ ٖبَٟٻ ، ؾٽٹٮت ٸ ؾطٖت خبثٻ خبيي اظ ي٥ ٶٹٔ احؿبؼ يب  آٲيع،

ٸ تٷٹٔ خٯٹٺ ټيدبٶي ٶيع  ؾُح قست ټيدبٶي ثٻ حبٮت زي٫ط اؾت . ٖبَٟٻ ثط حؿت زاٲٷٻ ٖبَٟٻ يب قست

 تٹنيٝ ٲي قٹز. 

ذٯ١ ثٻ تدطثٻ ټيدبٶي ٞطز اقبضٺ  ٦ٻ ضٞتبضي اؾت ٦ٻ ثٻ نٹضت ثيطٸٶي اثطاظ ٲي قٹز، ثط ذالٜ ٖبَٟٻ ،

ايُطاة ٶٳٹٶٻ ټبيي اظ ايٵ  ذكٱ، ؾطذٹقي، احؿبؼ ٲي ٦ٷس . اٞؿطز٪ي ،« زضٸٴ»زاضز ثٻ ٶحٹٺ اي ٦ٻ اٸ زض 

 ټيدبٶبت ټؿتٷس.
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ذٯ٣ي اؾت ٦ٻ ٶٻ ثيف اظ حس قبز ٸ ٶٻ ٚٳ٫يٵ اؾت . ثٯ٧ٻ ضٸظثٻ ضٸظ زض زاٲٷٻ  ذٯ١ َجيٗي يب ؾطحب٬،

ٲبٶٷس ٚٱ ٸ تحطي٥ پصيطي ضا قبٲ٭  ٲحسٸز ٸ ٲٷبؾت ٶٹؾبٴ زاضز. ذٯ١ ٲٯٹ٬ ، احؿبؾٽبي ٶبذٹقبيٷس ، ٶؿجتبً

 ٲي قٹز. 

ض اؾت. ذٯ١ ؾطذٹـ حبٮتي حتي ٸخس آٸ ذٯ١ ؾطذٹـ ، قبزتط ٸ ثبالتط اظ ٲتٹؾٍ اؾت ٸ احتٳبالً

 اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ احؿبؼ قبزي ، قٗٝ ٸ ټيدبٴ ظز٪ي اٚطا٠ آٲيعي ٲي ٦ٷيس.

 تجرتيات ادرامي

اٚٯت زچبض آقٟت٫ي زض ازضا٤ ټؿتٷس. تٹټٳبت ازضا٦ٽبي ٚٯُي  اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتالٮٽبي ضٸاٶي ،

ٶٽب ټٳطاٺ ٻ ٸؾيٯٻ احؿبؾي ٦ٻ ثٻ آټؿتٷس ٦ٻ ثب ٲحط٦ٽبي ٖيٷي ٲٹخٹز زض ٲحيٍ ٲُبث٣ت ٶساضٶس. تٹټٳبت ث

 ټؿتٷس تٹنيٝ ٲي قٹٶس. 

نساټب يب حتي ٦٭ ٲ٧بٮٳبت ضا  قٷيسٴ انٹات ، ٲٗٳٹالً تٹټٳبت قٷيساضي ٦ٻ اظ ټٳٻ قبيٕ تط ټؿتٷس،

ازضا٤  ذٹز زؾتٹضي ضا ثطاي ٖٳ٭ ٦طزٴ ٲي قٷٹز. تٹټٳبت زيساضي ، قبٲ٭ ٲي قٹٶس زض تٹټٳبت اٲطي ،

ٶبزض ټؿتٷس. ثٻ حؽ ثٹيبيي   اقربل ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس. تٹټٳبت ثٹيبيي ٦ٻ ٶؿجتبًزيساضي ٦بشة اقيبء يب 

ثٹي ٶبذٹقبيٷس ٲبٶٷس ٲسٞٹٔ، ظثبٮٻ يب ٪بظټبي ؾٳي ٲطثٹٌ ٲي قٹٶس. تٹټٳبت تٷي، ازضا٦ٽبي ٦بشة  احتٳبالً

ټٳٻ  احؿبؾٽبي ثسٶي ضاقبٲ٭ ٲي قٹٶس ٦ٻ قبيٗتطيٵ آٶٽب تدطثيبت الٲؿٻ اي اؾت. تٹټٳبت چكبيي ٦ٻ اظ

 ٶبذٹقبيٷس ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس. ٦ٳتط ٪عاضـ قسٺ اٶس احؿبؼ چكبيي ٦بشة ٸ ٲٗٳٹالً

 درك خَد

اٸ ضا تٛييط ٲي زټٷس. « چٻ ٦ؿي ټؿتٱ؟»ټٹيت قرهي ٞطز يب زض٤ تٗسازي اظ اذتالٮٽبي ضٸاٶي ،

خؿٳبٶي  ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثطاي اضظيبثي زض٤ ذٹز تٛييط يبٞتٻ،اظ زضٲبٶدٹيبٴ ٲي ذٹاټٷس ټط٪ٹٶٻ احؿبؾبت

يب احؿبؼ ٢ُٕ اضتجبٌ ثب ثسٶكبٴ ضا قطح زټٷس. ٲؿد قرهيت ثٻ تدطثٻ ذٹز تٛييط يبٞتٻ اقبضٺ زاضز  ٖديت ،

ٶٳي ٦ٷس. « ٸا٢ٗي ثٹزٴ»ٲبٶٷس ايٵ احؿبؼ ٦ٻ ثسٴ قرم ثٻ شټٷف ٲته٭ ٶيؿت. ٪بټي ٞطز احؿبؼ 

ٲي قٹز ٸ زضٲبٶدٹ آقٟت٫ي ټبي زي٫ط زض زض٤ ذٹز ظٲبٶي آق٧بض ٲي قٹٶس ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي ٲتٹخٻ 

 زچبض ؾطزض٪ٳي ټٹيت قسٺ اؾت ، ثٻ ايٵ نٹضت ٦ٻ ٞطز ثٻ ضٸقٷي زض٤ ٶٳي ٦ٷس چٻ ٦ؿي اؾت.

 اًگيسغ

ٲترهم ثبٮيٷي اظ زضٲبٶدٹ ٲي ذٹاټس زض ايٵ ثبضٺ نحجت ٦ٷس ٦ٻ چ٣سض ٲبي٭ اؾت تٛييط قرهيت ثب 

ٶ٫يعـ اٸ ضا زض ظٲيٷٻ ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ زٸاٰ زض اٸ ايدبز قٹز يب پطيكبٶي ټيدبٶي اٸ ٦بټف يبثس ٸ اظ ايٵ ضاٺ ا

 اضظيبثي ٲي ٦ٷس.

 ػولنرد ؼٌاختي
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ٲي ٦ٹقس ؾُح ٦ٯي ټٹـ زضٲبٶدٹ ضا ٦ٻ ثٹؾيٯٻ ؾُح  ٲترهم ثبٮيٷي زض خطيبٴ ٲٗبيٷٻ ٸيٕ ضٸاٶي،

ټٳبټٷ٫ي خؿٳبٶي ٸ تٹاٶبيي اٶتعأ ٸ ٲٟٽٹٰ ؾبظي ثبثت ٲي قٹز  حبٞٓٻ، اَالٖبت ٖٳٹٲي تٹخٻ ٸ تٳط٦ع ،

 اضظيبثي ٦ٷس.

 تيٌػ ٍ قضاٍت

قٷبذتٵ ٲبټيت  ضٲي ٦ٹقس تٹاٶبيي زضٲبٶدٹ ضا ز ٲترهم ثبٮيٷي زض خطيبٴ ٲٗبيٷٻ ٸيٕ ضٸاٶي ،

اذتالٮف اضظيبثي ٦ٷس ثيٷف ٖجبضت اؾت اظ آ٪بټي ٶؿجت ثٻ ذٹز ٸ زٶيب. ٢ًبٸت، ٞطايٷسي ٣ٖالٶي اؾت ٦ٻ 

 ثٻ ٲٹخت آٴ ٞطز ثطاي تهٳيٱ ٪يطي ٪عيٷٻ ټب ضا ؾج٥ ٸ ؾٷ٫يٵ ٲي ٦ٷس. 

 اى آزهاييرٍ

ضٸاٴ آظٲبيي ٞٷٹٴ اٶساظٺ ٪يطي ٲتٗسزي ضا زض ثط ٲي ٪يطز ٦ٻ زض ټٳٻ آٶٽب اٞطز ثبيس اَالٖبت ٢بث٭ 

 ٶٳطٺ ٪صاضي زض ٲٹضز ٖٳٯ٧طز ضٸاٶي ذٹزقبٴ زض اذتيبض ث٫صاضٶس. 

 

 آزهَى رٍاًي خَب چِ ٍيصگيْايي دارد

پبيبيي ٸ اٖتجبض زٸ ٸيػ٪ي ثؿيبض يطٸضي ثطاي ٲكرم ٦طزٴ ذهٹنيبت ضٸاٴ ؾٷدي ي٥ آظٲٹٴ 

اؾت. پبيبيي ثيبٶ٫ط ثجبت ٶٳطات آظٲٹٴ اؾت ٸ اٖتجبض ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ ي٥ آظٲٹٴ تب چٻ اٶساظٺ اي آٶچٻ ضا 

 اٶساظٺ ٪يطي ٲي ٦ٷس.٦ٻ ثطاي اضظيبثي آٴ َطاحي قسٺ اؾت 

اؾت ٦ٻ اظ ضٸقٽبي اؾتبٶساضز قسٺ يب ي٧پبضچٻ ثطاي اخطا ٸ ٶٳطٺ ي٥ آظٲٹٴ ضٸاٶي ذٹة، آظٲٹٶي 

٪صاضي آظٲٹٴ ٶيع تجٗيت ٦ٷس . ٖالٸٺ ثط ٲكرم ٦طزٴ پبيبيي ٸ اٖتجبض ي٥ آظٲٹٴ ثبيس ٢بثٯيت ٦بض٦طز آٴ ضا 

 زض ٶٓط ٪طٞت. زض ٲٹضز آظٲٹٴ قٹٶس٪بٶي ٦ٻ ظٲيٷٻ ټبي ٪ٹٶب٪ٹٶي زاضٶس،

 َّغ آزهايي

اؾت ٦ٻ ثٻ ثطضؾي ټٹـ ٖال٢ٻ زاضٶس، ظيطا ټٹـ ثط چٷس خٷجٻ اظ ٖٳٯ٧طز ٞطز ضٸاٴ قٷبؾبٴ زيط ظٲبٶي 

تأثيط ٪ؿتطزٺ اي زاضز. َج١ ٶٓط اؾپيطٲٵ ٸيػ٪ي ٪ؿتطزٺ اي ثٻ ٶبٰ ټٹـ ٖٳٹٲي ٸخٹز زاضز ٦ٻ ظيطثٷبي 

تب اٶساظٺ اي تٹاٶبيي ُٞطي ٞطز ٸ تب اٶساظ ټبي « g»اؾت. ذهٹنيت« زض٤ ٦طزٴ ضٸاثٍ»تٹاٶبيي ٞطز ثطاي 

 ثيط آٲٹظـ ٸ ؾبيط تدطثيبت ضا ٲٷ٧ٗؽ ٲي ٦ٷس.تأ

آظٲٹٶٽبي ټٹـ ٲي تٹاٶٷس اَالٖبت ثؿيبض اذتهبني ضا زضثبضٺ يٟٗٽب يب ٢ٹتٽبي قٷبذتي ٞطز زض 

 اذتيبض ث٫صاضٶس ٦ٻ ثطاي ثطٶبٲٻ ضيعي زضٲبٴ ثٻ زضٲبٶ٫ط ٦ٳ٥ ظيبزي ٲي ٦ٷس.

ٍ آٮٟطز ثيٷٻ ٸ تئٹٞي٭ ؾيٳٹٴ تٹؾ 1905ثيٷٻ : اٸٮيٵ آظٲٹٴ ټٹـ زض ؾب٬  –آظٲٹٴ ټٹـ اؾتٷٟٹضز 

ؾبذتٻ قس ٦ٻ زٸٮت ٞطاٶؿٻ اظ آٶٽب ذٹاؾتٻ ثٹز ٦ٹز٦بٴ ٸ ثعض٪ؿبالٴ ٣ٖت ٲبٶسٺ شټٷي ضا قٷبؾبيي ٦ٷٷس. 
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ثٻ اٶساظٺ ٶؿجي اقبضٺ زاقت  ايٵ انُالح ضا ٲٗطٞي ٦طز ز٢ي٣بً 1916ظٲبٶي ٦ٻ ٮٹيؽ تطٲٵ اٸٮيٵ ثبض زض ؾب٬ 

 ٲبٶي.ٞطز زض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾٵ ظ« ؾٵ ٣ٖٯي»يٗٷي 

ثٯٹيٹ ضا  –زيٹيس ٸ٦ؿٯط ضٸاٴ قٷبؼ ٲ٣يبؼ ټٹـ ٸ٦ؿٯط  1939زض ؾب٬  ٲ٣يبؾٽبي ټٹـ ٸ٦ؿٯط:

ثطاي اضظيبثي ټٹـ ثعض٪ؿبالٴ اثسأ ٦طز. ٸ٦ؿٯط ضٸـ ٶٳطٺ ٪صاضي تبظٺ اي اثسأ ٦طز ٦ٻ ټٹقجٽط اٶحطاٞي ٶبٰ 

نٹضت ٲحبؾجٻ ٲي قٹز ٦ٻ  تٟبٸت زاضز. ټٹقجٽط اٶحطاٞي ثٻ ايٵ زاقت. ٲٟٽٹٲي ٦ٻ ثب ٲٟٽٹٰ ٶؿجت ٦بٲالً

ٶٳطٺ آظٲٹٴ ٞطز ضا ثٻ ٶٳطٺ اي تجسي٭ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٶكبٴ ٲي زټس آٴ ٶٳطٺ زض ٲ٣بيؿٻ ثب ٶٳطات اٞطاز زي٫طي 

 ٦ٻ ؾٵ ٸ خٷؿيت ٲكبثٽي زاضٶس چ٣سض ثبال يب پبييٵ اؾت.

 اضظيبثي : ٦الٲي ٸ ٖٳٯ٧طزي. ٲ٣يبؼ ٦الٲي،  ټٳٻ آظٲٹٶٽبي ٸ٦ؿٯط ثٻ زٸ ٲ٣يبؼ ت٣ؿيٱ ٲي قٹٶس

حبٞٓٻ ٦ٹتبٺ ٲست ٸ اؾتسال٬ ٦الٲي ضا قبٲ٭ ٲي قٹز. ذطزٺ آظٲٹٶٽبي  ٸاغ٪بٴ ، زاٶف ٲجتٷي ثط ٸا٢ٗيت،

اؾتسال٬ ٚيط ٦الٲي ٸ تٹاٶبيي آٲٹذتٵ ضٸاثٍ خسيس ضا اضظيبثي ٲي ٦ٷس.  حط٦تي، –ٖٳٯ٧طز تٹاٶبييٽبي ضٸاٶي 

تكريم  آٲٹظقي ، –ثي ضٸاٶي آظٲٹٶٽبي ټٹـ ٲبٶٷس ٲ٣يبؾٽبي ٸ٦ؿٯط ثطاي ٲ٣بنس ٲرتٯٝ اظ خٳٯٻ اضظيب

ٲكرم ٦طزٴ ؾطآٲسي يب ٣ٖت ٲبٶس٪ي شټٷي ٸ پيف ثيٷي پيكطٞت تحهيٯي آيٷسٺ  ٲٗٯٹٮيتٽبي يبز٪يطي،

 ثٻ ٦بض ٲي ضٸٶس.

 آزهًَْاي ؼخصيت ٍ تؽخيصي

ضٞتبضټب ٸ ټيدبٶبت ٞطز زض  آظٲٹٶٽبي قرهيت ٸ تكريهي اثعاضټبي زي٫طي ضا ثطاي آ٪بٺ قسٴ اظ ا٧ٞبض،

٪صاضٶس. ٪بټي ايٵ آظٲٹٶٽب ثٻ َٹض ٲؿت٣٭ ثٻ ٦بض ثطزٺ ٲي قٹٶس ٸ زض ٲٹا٢ٕ زي٫ط ٲ٧ٳ٭ ٲهبحجٻ اذتيبض ٲي 

 ذٹؾٷدي ٸ ٞطا٧ٞٵ. ټبي ثبٮيٷي يب پػٸټكي ټؿتٷس. زٸ ٶٹٔ انٯي آظٲٹٶٽبي قرهيت ٸخٹز زاضٶس ،

 پرظؽٌاهِ ّاي تاليٌي خَدظٌجي

٣بت پبؾد ثبثت اؾت ٦ٻ آظٲٹزٶي پطؾف ٶبٲٻ ثبٮيٷي ذٹزؾٷدي حبٸي ؾؤاٮٽبي اؾتبٶساضز قسٺ ثب َج

ثٻ َٹض ٲؿت٣٭ ثٻ آٶٽب پبؾد ٲي زټس. انُالح ذٹزؾٷدي ثٻ ايٵ ٲٹيٹٔ اقبضٺ زاضز ٦ٻ آظٲٹزٶي ذٹزـ 

تٗييٵ ٲي ٦ٷس ٦ٻ پبؾرٽبيف تب چٻ اٶساظ ټبي ٸيػ٪ي ټبي اٸ ضا ثٻ ز٢ت ٪عاضـ ٲي زټٷس. ايٵ ٶٹٔ آظٲٹٴ 

ثٻ ٢ًبٸت ٲترهم ثبٮيٷي ٶيبظي   ز قسٺ اؾت ٸ ٲٗٳٹالًٲحؿٹة ٲي قٹز. ظيطا ٶٳطٺ ٪صاضي اؾتبٶساض« ٖيٷي»

ٶساضز. ٲٽٳتطيٵ اٲتيبظ پطؾف ٶبٲٻ ټبي ذٹزؾٷدي ايٵ اؾت ٦ٻ اخطا ٸ ٶٳطٺ ٪صاضي آٶٽب آؾبٴ اؾت. 

MMPI  ٸMMPI-2  ضايح تطيٵ پطؾف ٶبٲٻ ذٹزؾٷدي ثطاي ٲهطٜ ثبٮيٷي ، پطؾف ٶبٲٻ قرهيت چٷس

 1989اؾت ٦ٻ زض ؾب٬  MMPI-2ٹٔ تدسيس ٶٓط قسٺ آٴ ٸ ٶ1943ٸخٽي ٲيٷٻ ؾٹتب ٲٷتكط قسٺ زض ؾ٭ 

 ٲٷتكط قس.

٦ٻ قرهيت ضا َج١ پٷح ثٗس يب ٲدٳٹٖٻ نٟبت اضظيبثي ٲي ٦ٷس. ايٵ   NEOپطؾف ٶبٲٻ قرهيت 

( ٸ A( ، ذٹقبيٷسي )O٪كٹز٪ي ثٻ تدطثٻ ) ( ،E، ثطٸٴ ٪طايي ) ( Nٲ٣يبؾٽب ٖجبضتٷس اظ ضٸاٴ ضٶدٹض ذٹيي )

 (Cٸْيٟٻ قٷبؾي )
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 فرافني آزهًَْاي

ثٻ آظٲٹزٶي ٲبزٺ يب ت٧ٯيٝ ٲجٽٳي ضا اضايٻ ٲي زټٷس ٸ اظ اٸ  آظٲٹٴ ٞطا٧ٞٵ ٞٷي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ،

ٸضقبخ اؾت. ضآظٲٹٴ ٮ٧ٻ خٹټط  ٲي ذٹاټٷس ثب زازٴ ٲٗٷي ذٹزـ ثٻ آٴ پبؾد زټس. ٲكٽٹضتطيٵ ٞٵ ٞطا٧ٞٵ،

ثٹخٹز آٸضز.  1911ٹٴ ضا زض ؾب٬ ٪طٞتٻ قسٺ ٦ٻ ايٵ آظٲټطٲٵ ضٸضقبخ ٶبٰ ايٵ ٞٵ اظ ضٸاٴ پعق٥ ؾٹئيؿي 

آٴ ضا ٲُطح ٦طز( اٲب اٸٮيٵ ٦ؿي ثٹز ٦ٻ اظ 1896ٞٵ ٮ٧ٻ خٹټط ضا اثسأ ٶ٧طز )ثيٷٻ زض ؾب٬  ٪طچٻ ضٸضقبخ

ٮ٧ٻ ټبي خٹټط اؾتبٶساضزقسٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲجٷبيي ثطاي اضظيبثي اذتال٬ ضٸاٶي اؾتٟبزٺ ٦طز. آظٲٹٴ ضٸضقبخ قبٲ٭ 

كبٴ ٲي زټٷس. اظ آظٲٹزٶي ذٹاؾتٻ ٲي قٹز ثٻ ټط ٮ٧ٻ خٹټط ٶ٫بٺ ٦ٷس ٦بضت اؾت ٦ٻ ٮ٧ٻ ټبي خٹټط ضا ٶ 10

 ٸ ث٫ٹيس ايٵ ٮ٧ٻ قجيٻ چيؿت؟

 ( TATآزهَى اًذريافت هَضَع )

ٖٳ٭ ٲي ٦ٷس . ٸ٢تي ٦ٻ ثٻ آظٲٹزٶيٽب ٲحط٦ٽبي ٲجٽٳي اضايٻ آظٲٹٴ ٞطا٧ٞٵ َج١ ټٳبٴ ٞطو ضٸضقبخ 

ثٻ خبي ٮ٧ٻ ټبي  TATٲي قٹز خٷجٻ ټبي پٷٽبٴ قرهيت ذٹز ضا آق٧بض ٲي ؾبظٶس. ٲحط٦ٽبي 

ٶ٣بقيٽبي ٲط٦جي ٸ ٧ٖؿٽبي ؾيبٺ ٸ ؾٟيسي ټؿتٷس ٦ٻ اٞطازي ضا زض ٲٹ٢ٗيتٽبي ٲجٽٱ ٶكبٴ ٲي  خٹټط،

ثبيس زضثبضٺ آٶچٻ زض تهٹيط ضٸي ٲي زټس زاؾتبٶي ضا ٶ٣٭ ټٷسٺ پبؾد ز TATزټٷس. َج١ زؾتٹض اٮٗٳ٭ ټبي 

چٻ ضٸيسازټبيي ٢ج٭  ٦ٷس. اظ خٳٯٻ ايٷ٧ٻ قرهيتٽبي انٯي ثٻ چٻ چيعي ٧ٞط ٲي ٦ٷٷس ٸ چٻ احؿبؾي زاضٶس،

زض آٚبظ  TATاظ ٲٹ٢ٗيت تٹنيٝ قسٺ، ٸا٢ٕ قسٺ اٶس ٸ ثطاي اٞطاز ٲٹخٹز زض تهٹيط چٻ اتٟب٢ي ذٹاټس اٞتبز 

( ذُٹض ٦طز ٦ٻ زض ٦ٯيٷي٥ ضٸاٴ قٷبؾي ټبضٸاضز ٦بض ٲي 1935ؿتيبٶب ٲٹض٪بٴ ٸ ټٷطي ٲٹضي )ثٻ ٧ٞط ٦طي

 اٶُٗبٜ پصيطي آٴ اؾت. ٦TATطزٶس. ي٧ي اظ اٲتيبظات 

 ارزياتي رفتاري

اضظيبثي ضٞتبضي قبٲ٭ تٗسازي ٞٷٹٴ اٶساظٺ ٪يطي اؾت ٦ٻ ثط اؾبؼ ثجت ٦طزٴ ضٞتبض ٞطز اؾتٹاض 

آ٪بټي يبٞتٵ اظ آٶچٻ ايٵ ضٞتبضټب ضا ٶ٫ٻ  ٲكرم ٦طزٴ ضٞتبضټبي ٲك٧٭ ؾبظ،ټؿتٷس. ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثطاي 

ٲي زاضز ٸ اثسأ ٲساذٯٻ ټبي ٲٷبؾت ثطاي تٛييط زازٴ ايٵ ضٞتبضټب اظ ايٵ ٶٹٔ ٞٷٹٴ اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس. اظ 

ثٻ ٦بض ٲي ضٸٶس ، ذٹزؾٷدي ضٞتبضي زضٲبٶدٹ ٸ ٲكبټسٺ زضٲبٶدٹ تٹؾٍ ٲترهم  خٳٯٻ ضٸقٽبيي ٦ٻ ٖٳٹٲبً

 ثبٮيٷي ټؿتٷس.

 خَدظٌجي رفتاري

ذٹزؾٷدي ضٞتبضي ٶٹٖي ضٸـ اضظيبثي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ زضٲبٶدٹ اَالٖبتي ضا زضثبضٺ ٞطاٸاٶي 

ضٞتبضټبي ذبل زض اذتيبض ٲي ٪صاضز. ٲٷ١ُ ٶٽٟتٻ زض ٞٷٹٴ ذٹزؾٷدي ضٞتبضي ايٵ اؾت ٦ٻ اَالٖبت ٲطثٹٌ 

ٶعزي٧تطيٵ زؾتطؾي ضا ثٻ اَالٖبت الظٰ ثطاي ثٻ ضٞتبض ٲك٧٭ آٞطيٵ ضا ثبيس اظ زضٲبٶدٹ ٦ؿت ٦طز ٦ٻ 

ٸ زضٲبٴ ٦طزٴ ضٞتبض ٲك٧٭ آٞطيٵ زاضز. ايٵ اَالٖبت ضا ٲيتٹاٴ ثٻ چٷس َطي١ ٦ؿت ٦طز، اظ خٳٯٻ قٷبذتٵ 

ذٹزثبظثيٷي ضٞتبض تٹؾٍ زضٲبٶدٹ، ٸ پط ٦طزٴ تٗسازي  ٲهبحجٻ ټبيي ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي اٶدبٰ ٲي زټس،



 

21 
 

تهبنبً ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض َطاحي قسٺ اٶس . ٲهبحجٻ ضٞتبضي اظ زيطثبظ ثٻ ٞٽطؾت ثبظثيٷي يب پطؾكٷبٲٻ ٦ٻ اذ

 ٖٷٹاٴ خعء انٯي اضظيبثي ٸ زضٲبٴ ضٞتبضي ٲحؿٹة قسٺ اؾت.

 

 خَدتازتيٌي

ٞٵ ذٹزؾٷدي ضٞتبضي زي٫طي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ، زضٲبٶدٹ حؿبة ٞطاٸاٶي ضٞتبضټبي ذبل ضا ٶ٫ٻ 

ٲبٶدٹ ٸ٢ٹٔ ا٧ٞبض ٲطتجٍ ثب اٞؿطز٪ي ضا ٲكرم ٲي ٦ٷس. ٲي زاضز . پطؾكٷبٲٻ اٞؿطز٪ي ث٥ ٦ٻ زض آٴ زض

ټٳچٷيٵ پطؾكٷبٲٻ زي٫طي ٦ٻ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطز ٞٽطؾت اضظيبثي تطؼ اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ اظ 

 ٞطز ذٹاؾتٻ ٲي قٹز ٲكرم ٦ٷس تب چٻ اٶساظٺ اي تدطثيبت ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲٹخت احؿبؼ تطؼ زض اٸ ٲي قٹٶس.

 هؽاّذُ رفتاري

زضٲبٶدٹ ٖٷهط ٲٽٱ اضظيبثي ضٞتبضي اؾت. ٲترهم ثبٮيٷي ټٷ٫بٰ ٲكبټسٺ ضٞتبضي  ٲكبټسٺ ضٞتبضي

ضٞتبض ٞطز ضا ٲكبټسٺ ٶٳٹزٺ ٸ ٞطاٸاٶي ضٞتبضټبي ذبل ضا ټٳطاٺ ثب ٲطاح٭ ٲٹ٢ٗيتي ٲطثٹٌ ثجت ٲي ٦ٷس. اٸٮيٵ 

ثيف ٪بٰ زض ٲكبټسٺ ضٞتبضي اٶتربة ٦طزٴ ضٞتبضټبي آٲبخي اؾت ٦ٻ ٲٹضز ٶٓط ټؿتٷس. ثطاي ٲثب٬ ٦ٹز٤ 

 ٞٗب٬ ضٞتبض آٲبج ثطذبؾتٵ ٦ٹز٤ اظ نٷسٮي زض ٲٹا٢ٕ ٶبٲٷبؾت اؾت.

 ارزياتي هحيغي

ٲٟيس ٸا٢ٕ  ټٷ٫بٰ اضظيبثي ي٥ ٶٟط، زؾتيبثي ثٻ چكٱ اٶساظي زضثبضٺ ٲحيٍ اختٳبٖي يب ظٶس٪ي اٸ ٲٗٳٹالً

ٞتبض تأثيط ٲي قٹز. زض ٲ٣يبؾٽبي اضظيبثي ٲحيُي اظ اٞطاز ٲي ذٹاټٷس خٷجٻ ټبي ذبل ضا ٦ٻ ٞطو قسٺ ثط ض

زاضٶس اضظيبثي ٦ٷٷس. ضٸزٮٝ زض ؾبذتٵ ايٵ ٪ٹٶٻ اثعاضټب ٦ٻ اضظيبثيٽبي ٲطثٹٌ ثٻ ٲحيٍ ذبٶٹاز٪ي ، ٲحيٍ 

 اختٳبٖي ٸ آؾبيك٫بٺ ٲطا٢جت زضاظ ٲست ضا زض ثط ٲي ٪يطٶس قٽطت زاضز.

 ارزياتي فيسيَلَشيني

تٗسازي اظ اذتالٮٽبي ضٸاٶي ثب آقٟت٫ي ټبي ٞيعيٹٮٹغي٧ي ټٳطاٺ ټؿتٷس ٦ٻ يب زض ثيٳبضي ٞطز زذبٮت 

زاضٶس يب حسا٢٭ ثٻ آٴ ٲطثٹٌ ټؿتٷس. ٪بټي ٲح٭ ايٵ آقٟت٫ي زض ٲٛع ثٻ نٹضت ٶبثٽٷدبضي ؾبذتبضي اؾت . 

بقس٦ٻ ثبٖث ٲي قٹز تٛييطاتي يب قبيس ٞطز ثٻ اذتال٬ خؿٳبٶي ٲبٶٷس زيبثت، ايسظ، يب پط٦بضي تيطٸئيس ٲجتال ث

 ضا زض ٖٳٯ٧طز ضٸاٶي ذٹز احؿبؼ ٦ٷس. 

 فيسيَلَشيني -ارزياتي رٍاًي 

اظ ټٳبٴ اثتساي پيسايي ضٞتبض زضٲبٶي ، تٗساز ظيبزي اظ ٲترههبٴ ٸ پػٸټك٫طاٴ ثٻ اضظيبثي تٛييطات زض 

ٖطٸ٢ي ،  –ٱ ٢ٯجي تٛييطات زض ؾيؿت  ثسٴ ٦ٻ ثب تدطثيبت ضٸاٶي يب ټيدبٶي ټٳطاٺ ټؿتٷس ، ٲرهٹنبً

 –پٹؾت ٸ ٲٛع ٞطز ٖال٢ٳٷس ثٹزٺ اٶس. آٶٽب ثطاي اضظيبثي ايٵ تٛييطات اظ ضٸقٽبي اضظيبثي ضٸاٶي  ًٖالت،
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ٞيعيٹٮٹغي٧ي اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ زضثبضٺ پبؾرٽبي خؿٳبٶي ٞطز ثٻ ٲٹ٢ٗيتي ذبل اَالٖبت ثب اضظقي ٞطاټٱ 

 ٲي آٸضٶس.

 فٌَى تصَير ترداري هغس

٦ؿت آ٪بټي ثيكتط اظ ٲٛع ؾبٮٱ ٸ تٛييطات ٲٛعي زض اثط اٶٹأ اذتالٮٽبي خؿٳبٶي ٸ  ايٵ ٞٷٹٴ ، اٲ٧بٴ

ضٸاٶي ضا ثطاي ضٸاٴ قٷبؾبٴ، ضٸاٴ پعق٧بٴ ٸ ٖهت قٷبؾبٴ ٲيؿط ؾبذتٷس. ي٧ي اظ ٢سيٳي تطيٵ ٞٷٹٴ ثطاي 

( اؾت ٦ٻ ٞٗبٮيت ثط٢ي ضا زض ٲٛع اٶساظٺ ٲي ٪يطز ٸ قبذهي ثطاي EEGثط٠ ٶ٫بضي ٲٛع ) اضظيبثي ٲٛع ظٶسٺ،

اؾت ٦ٻ  Xاؾ٧ٵ( ي٥ ضقتٻ اقٗٻ ټبي  CTيب  CATضا ثٻ ٶ٫بضي ٲحٹضي ٦بٲپيٹتطي )ؾُح اٶ٫يرت٫ي ٞطز 

اظ ظٸايبي ٲرتٯٝ پيطاٲٹٴ ثسٴ ٪طٞتٻ ٲي قٹز ٸ ٦بٲپيٹتط آٶٽب ضا تط٦يت ٲي ٦ٷس ٸ ثٻ نٹضت ي٥ تهٹيط 

 ٲط٦ت زض ٲي آٸضز.

َٷيٵ ٲٛٷبَيؽ ضٸـ تهٹيط ثطزاضي زي٫طي ٦ٻ ثطاي ؾبذتبض ٲٛع اؾتٟبزٺ ٲي قٹز تهٹيطثطزاضي 

(MRT اؾت ٦ٻ ثطاي ؾبذتٵ تهٹيطي اظ ٲٛع ظٶسٺ ثط اؾبؼ حدٱ آة ثبٞتٽبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ثٻ خبي اقٗٻ ټبي )

X .اظ اٲٹاج ضازيٹيي اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷس 

ع ثٻ ٦بض ٲي ضٸز اليٻ ٶ٫بضي ٶكطپٹظيتطٸٴ ضٸـ زي٫طي ٦ٻ ثطاي اضظيبثي ٶبثٽٷدبضي ټبي ٦بض٦طز ٲٛ

(PET( اؾت ٦ٻ ٶٹٔ زي٫طي اظ آٴ ثٻ اليٻ ٶ٫بضي ٦بٲپيٹتطي ٶكط ت٥ ٞٹتٹٴ )SPECT ٲٗطٸٜ اؾت . زض )

 ايٵ ضٸـ تط٦يجبت ضازيٹ ا٦تيٹ ثٻ ٲ٣ساض ثؿيبض ٦ٱ ثٻ زاذ٭ ض٨ ٞطز تعضي١ ٲي قٹز.

 ارزياتي ًَرٍپعينَلَشيني

٧ٹٮٹغي٧ي ٲدٳٹٖٻ آظٲٹٴ ٶٹضٸپؿ٧ٹٮٹغي٧ي ټبٮؿتيس ضيتبٴ اؾت. ايٵ ٲٽٳتطيٵ اثعاض اضظيبثي ٶٹضٸپؿي

ازضا٦ي ٸ ٪ٟتبضي َطاحي قسٺ  حط٦تي، –اثعاض قبٲ٭ ي٥ ضقتٻ آظٲٹٴ اؾت ٦ٻ ثطاي اضظيبثي ٖٳٯ٧طز حؿي 

 اٶس.
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 فصل چهار

 ديذگاه نظري

 ديذگاُ رٍاى پَيؽي

 زيس٪بٺ ضٸاٴ پٹيكي ٪طايكي ٶٓطي اؾت ٦ٻ ثط ٖٹاٲ٭ تٗييٵ ٦ٷٷسٺ ٶبټكيبض ضٞتبض تأ٦يس زاضز. 

 ًظريِ رٍاى ماٍي فرٍيذ

ٞطٸيس ٲٗت٣س ثٹز ٦ٻ اذتالٮٽبي شټٵ، ضٞتبضټب ٸ ٶكبٶٻ ټبي ٖديت ٸ ٶبٲتٗبضٞي ايدبز ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٲي 

٦بٸي ثب ٶٓطيٻ ٸ ضٸي٧طز انٯي ٞطٸيس زض ٲٹضز تٹاٴ آٶٽب ضا ثهٹضت ٖٯٳي ثطضؾي ٸ تٹخيٻ ٦طز. انُالح ضٸاٴ 

زضٲبٴ ٲتطازٜ اؾت. انُالح ضٸاٴ پٹيكي ثٻ نٹضت ٪ؿتطزٺ تط، ثٻ ضٸي٧طزي اقبضٺ زاضز ٦ٻ ضٸي ٞطايٷسټبي 

 ٶبټكيبض تٳط٦ع زاضز ٸ اٶٹأ ٪ؿتطزٺ تطي اظ ضٸي٧طزټبي ٶٓطي ضا زض ٲٹضز قرهيت ٸ زضٲبٴ زض ثط ٲي ٪يطز.

 هذل ظاختاري ؼخصيت فرٍيذ

ذٹزٸ ٞطاذٹز. ٶٽبز ؾبذتبضي اؾت ٦ٻ ٚطايع خٷؿي ٸ  ٶٽبز، : ثٻ ٣ٖيسٺ ٞطٸيس شټٵ ؾٻ ؾبذتبض زاضز

ٶبٲيس. ٶٽبز ٦ٻ ثطاي آ٪بټي ټكيبض ٚيط٢بث٭ « پبتي٭ خٹقبٴ»پطذبق٫طي ضا زض ثط زاضز ٦ٻ ٞطٸيس آٴ ضا 

س. ٶيطٸي ثطاٶ٫يعٶسٺ اي زض اليٻ ٶبټكيبض شټٵ ٢طاض زاضز. ٶٽبز اظ ان٭ ٮصت تجٗيت ٲي ٦ٷ ٦بٲالً زؾتطؼ اؾت،

٦ٻ ثٻ ٦ٳ٥ اضيبي ٞٹضي ٸ ٦بٲ٭ ٶيبظټب ٸ اٲيب٬ خٷؿي ٪طايف زاضز. ثٻ ٣ٖيسٺ ٞطٸيس ، ٮصت ٣ٍٞ ظٲبٶي 

حبن٭ ٲي قٹز ٦ٻ تٷف ؾبث١ اضيب ٶكسٺ ، ٦بټف يبٞتٻ ثبقس. ٞطٸيس ثطاي تٹنيٝ ثبظٶٳبيي قٷبذتي 

 ثٻ نٹضت ٞطايٷس ٶرؿتيٵ ضا ثٻ ٦بض ثطز. ٪ؿيرتٻ، ٶب ٲتٗبضٜ ٸ تحطيٝ قسٺ زٶيب تٹؾٍ ٶٽبز انُالح ت٧ٟط

ازضا٤ ٸ   ، ټكيبض زض قرهيت ذٹز اؾت. ذٹز ٸْيٟٻ زاضز ٶيطٸټبي ٢ًبٸت، حبٞٓٻٲحٹض آ٪بټي 

تهٳيٱ ٪يطي ضا ثٻ ذٹز ثسټس ٦ٻ اٸ ضا ٢بزض ٲي ؾبظٶس ثب ٸا٢ٗيتٽبي زٶيبي ثيطٸٶي ؾبظ٪بض قٹز. يبزتبٴ ثبقس 

كريم زټس . ٞطٸيس ذٹز ضا ثٻ نٹضتي ٦ٻ تحت ٦ٷتط٬ ان٭ ٸا٢ٗيت ٦ٻ ٶٽبز ٢بزض ٶيؿت ذيب٬ ضا اظ ٸا٢ٗيت ت

، تٹنيٝ ٦طز . ٶيطٸي اٶ٫يعقي ٦ٻ ٞطز ضا ثٻ ؾٳت ٲٹاخٻ قسٴ ثب ٢يس ٸ ثٷسټبي زٶيبي ثيطٸٶي ټسايت  اؾت

َج١ ت٧ٟط ثٻ نٹضت ٞطايٷس ثبٶٹي  ٲي ٦ٷس. ذٹز ثطذالٜ ت٧ٟط ٚيط ٲٷ٣ُي ٶٽبز ٦ٻ ثٻ نٹضت ٶرؿتيٵ اؾت ،

 ٻ ٲؿتٯعٰ ٲٷ١ُ ٸ ٲؿئٯٻ ٪كبيي ٲٷ٣ُي اؾت.ٖٳ٭ ٲي ٦ٷس ٦
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زض ٶٓطيٻ ي ٞطٸيس ذٹز اظ ذٹزـ ٶيطٸي ثطاٶ٫يعٶسٺ ٶساضز. ټٳٻ اٶطغي ذٹز اظ اٶطغي ٶٽبز ثٻ زؾت ٲي 

ٶبٲيس. ذٹز ٸْيٟٻ زاضز اٲيب٬ ٶٽبز ضا ثٻ نٹضت ٸا٢ٗي ٶٻ  ٮيجسٸآٸضز يٗٷي ٞكبضي ثطاي اضيب ٦ٻ ٞطٸيس آٴ ضا

 ٽبز اضثبة ذٹز اؾت.اضيب ٦ٷس. ثٷبثطايٵ ٶ ذيبٮي،

ٞطاذٹز ثٻ َٹضي ٦ٻ اظ اؾٱ آٴ ثط ٲي آيس ٞطاتط اظ ذٹز اؾت. ٸ زٶجب٬ ٦طزٴ اٲيب٬ ٶٽبز تٹؾٍ ذٹز 

ضا زٶجب٬ ٲي ٦ٷٷس. « ٲحطٲبت»٦ٷتط٬ ٲي ٦ٷس. ٞطٸيس ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ثسٸٴ ٞطاذٹز آزٲٽب ٮصت اضيبي 

ذٹزِ  اٮٽبٰ ثركيسٴ ضا ٶيع زاضز. ٞطاذٹز،ٞطاذٹز ٖالٸٺ ثط ايٷ٧ٻ ثٻ نٹضت ٸخساٴ ٞطز ذسٲت ٲي ٦ٷس ٸْيٟٻ 

 آضٲبٶي ضا قبٲ٭ ٲي قٹز ٦ٻ اٮ٫ٹي ٞطز ثطا يبيٵ اؾت ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ثبيس آزٰ ٦بٲٯي ثبقس.

 پٹيكٽبي ضٸاٶي ، يب تأثيطٲت٣بث٭ ؾبذتبضټبي شټٵ، اؾبؼ ٖٳٯ٧طز ضٸاٶي ثٽٷدبض ٸ ٶبثٽٷدبض اؾت. 

 هناًيسم ّاي دفاػي

ثٳبٶٷس اظ ضاټجطزټبي ٪ٹٶب٪ٹٶي ثطاي زٸض ٶ٫ٻ زاقتٵ ا٧ٞبض ، ٚطايع، اٞطاز ثطاي ايٷ٧ٻ اظ ايُطاة ٲهٹٴ 

 احؿبؾٽبي ٚيط ٢بث٭ ٢جٹ٬ اظ آ٪بټي ټكيبض اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٞطٸيس آٶٽب ضا ٲ٧بٶيعٰ ټبي زٞبٖي ٶبٲيس.

 جٌعي -رؼذ رٍاًي 

بٲيس. خٷؿي ٶ –اٖالٰ زاقت ي٥ تٹاٮي ضقس َجيٗي ٸخٹز زاضز ٦ٻ آٴ ضا ٲطاح٭ ضٸاٶي (1905ٞطٸيس)

خٷؿي ٦ٻ ٲكرهٻ ٦ٹز٦ي اؾت ثب٢ي ٲي ٲبٶس. زض ذال٬  –ٞطز زض ٲطحٯٻ اي اظ ضقس ضٸاٶي  زض حبٮت تثجيت ،

ٲٷجٕ انٯي ٮصت ثطاي ٦ٹز٤ تحطي٥ زټبٴ ٸ ٮجٽبؾت ايٵ ٲطحٯٻ ذٹز ثٻ  ٲبټ٫ي( 18ٲطحٯٻ زټبٶي ) تٹٮس تب 

حؿبؾٽبي ٮصت ثرف اظ پصيطقي اؾت ٦ٻ َي آٴ ا –زٸ ٲطحٯٻ ت٣ؿيٱ ٲي قٹز. ٲطحٯٻ اٸ٬ : زټبٶي 

پطذبقي ٶبٰ زاضز. ٮصت اظ ٪بظ ٪طٞتٵ ټط  –پطؾتبضي يب ذٹضزٴ حبن٭ ٲي قٹز. زض ٲطحٯٻ زٸٰ ٦ٻ زټبٶي 

ٸاپؽ ضٸي ٲي پطذبقي  –چيعي ٦ٻ ٦ٹز٤ ثٻ زټبٴ ٲي ثطز ٶبقي ٲي قٹز. اٞطازي ٦ٻ ثٻ ٲطحٯٻ زټبٶي 

 ٶسٺ( ٶؿجت ثٻ زي٫طاٴ زاضٶس.٦ٷٷس يب زض آٴ تثجيت ٲي قٹٶس ٲتربنٱ ټؿتٷس ٸ ٶ٫طـ اٶت٣بزي )٪ع

اٶطغي خٷؿي ٦ٹز٤ ٶٹپب ثط تحطي٥ ٶبحيٻ ٲ٣ٗس  ؾبٮ٫ي( 3ٲبټ٫ي تب18زض َٹ٬ ٲطحٯٻ ي ٲ٣ٗسي)

ٲتٳط٦ع ٲي قٹز ٦ٻ اظ ٶ٫ٽساقتٵ يب زٕٞ ٦طزٴ ٲسٞٹٔ حبن٭ ٲي ٪طزز. ٞطزي ٦ٻ زض ايٵ ٲطحٯٻ تثجيت ٲي 

 ٶ٫ٽساضٶسٺ ٲ٣ٗسي ٶبٰ زاضز. تيپ قرهيت ثيف اظ حس ٦ٷتط٬ قسٺ يب ٲحت٧ط ذٹاټس زاقت ٦ٻ قٹز،

ٶبحيٻ تٷبؾٯي ثسٴ ٲط٦ع احؿبؾٽبي خٷؿي ٦ٹز٤ اؾت. ٞطٸيس ٲٗت٣س  ؾبٮ٫ي( 5تب 3زض ٲطحٯٻ آٶي )

ثٹز ٦ٻ ؾطٶٹقت ؾالٲت ضٸاٶي آيٷسٺ ٦ٹز٤ زض ايٵ ٲطحٯٻ تٗييٵ ٲي قٹز ٸ ايٵ ظٲبٶي اؾت ٦ٻ ٦ٹز٤ ثبيس 

 ٲٽٳتطيٵ ٲؿبي٭ اٸاي٭ ظٶس٪ي ضا ح٭ ٸ ٞه٭ ٦ٷس.

ثب ټٳؿبالٴ تٗبٲ٭ ٶٳٹزٺ ٸ اظ ضٞتبض ٸاٮسيٵ ٸ ؾبيط ثعض٪ؿبالٴ  ؾبٮ٫ي(12تب5َٹ٬ ٶٽٟت٫ي )٦ٹز٤ زض 

 ټٳدٷؽ ت٣ٯيس ٲي ٦ٷس.
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٦ٻ ثب پيسايي زٸثبضٺ اٶطغي خٷؿي،زضؾت ٢ج٭ اظ ثٯٹ٘ ؾبٮ٫ي تب ثعض٪ؿبٮي( 12زض ٲطحٯٻ تٷبؾٯي )

س. ٶٹخٹاٴ ثبيس يبز ث٫يطز خٷؿي ٲ٣بضٴ اؾت . احؿبؾٽبي خٷؿي ٲطتجٍ ثب ٣ٖسٺ ازيپ زٸثبضٺ ْبټط ٲي قٹٶ

 احؿبؾٽبي خٷؿي ذٹز ضا اظ ٸاٮسيٵ ثٻ ؾٳت ټٳؿبالٴ خٷؽ ٲربٮٝ ٲٷت٣٭ ٦ٷس.

 درهاى

اٶت٣ب٬ ٲٹاز ؾط٦ٹة قسٺ  ټسٜ انٯي زضٲبٴ ضٸاٴ ٦بٸي ؾٷتي ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ ٞطٸيس آٴ ضا اثسأ ٦طز،

ت ٲي ٪يطز. زض خطيبٴ تساٖي اظ َطي١ زٸ ضٸـ زضٲبٶي نٹض  ٶبټكيبض ثٻ آ٪بټي ټكيبض اؾت. ايٵ ٦بض ٖٳستبً

آظازاٶٻ ثبظ٪ٹ ٲي ٦ٷس. زض تحٯي٭ ضٸيب   آظاز، زضٲبٶدٹ ټط چيعي ضا ٦ٻ زض خٯؿٻ زضٲبٶي ثٻ شټٷف ٲي ضؾس،

زضٲبٶدٹ ضٸيسازټبي ضٸيب ضا ثطاي ضٸاٴ ٦بٸ ٶ٣٭ ٦طزٺ ٸ ثٻ ايٵ ضٸيسازټب تساٖي آظاز ٲي ٦ٷس. ضٸاٴ ٦بٸ ٲي 

 اظ تساٖيٽبيي ٦ٻ زضٲبٶدٹ ثٻ آٴ ضٸيب ٲي ٦ٷس تٗجيط ٶٳبيس. ٦ٹقس ٲٗٷي ايٵ ضٸيب ضا اظ ٲحتٹاي آٴ ٸ

زضٲبٶدٹ ضٸاثٍ تٗبضيي  ثٻ ٣ٖيسٺ ٞطٸيس خطيبٴ ضٸاٴ ٦بٸي تحت تأثيط اٶت٣ب٬ ٢طاض ٲي ٪يطز ٦ٻ َي آٴ ،

ثب ٸاٮسيٷف ضا ثب اٶت٣ب٬ زازٴ احؿبؾٽبيي ٦ٻ ٶؿجت ثٻ آٶٽب زاقتٻ اؾت ثٻ ضٸاٴ ٦بٸ زٸثبضٺ اظ ذبَط ٲي 

يٵ ٦بضي ٦ٻ ضٸاٴ ٦بٸ ٲي تٹاٶس ثطاي ثٻ ٸخٹز آٸضزٴ اٶت٣ب٬ اٶدبٰ زټس ايٵ اؾت ٦ٻ ٶ٫طـ ٪صضاٶس. ثٽتط

ذٷثي زاقتٻ ثبقس، ثٻ ايٵ نٹضت ٦ٻ ټيچ ٪ٹٶٻ اَالٖبتي زض اذتيبض ٶ٫صاضز ٦ٻ تطخيحبت ، پيكيٷٻ قرهي يب 

 ٸا٦ٷكٽبي ٸي ثٻ اٞكب٪طي زضٲبٶدٹ زض زضٲبٴ ضا ثطٲال ٦ٷس.

 ديذگاُ اًعاى گرايي

ٲحٹض زيس٪بٺ اٶؿبٴ ٪طايي ايٵ ٣ٖيسٺ اؾت ٦ٻ اٶ٫يعـ اٶؿبٴ ثط پبيٻ ٪طايف ُٞطي ثٻ تالـ ثطاي ثٻ 

اٞطاز تٹؾٍ ٶيبظ ٦ٳب٬ ضؾبٶسٴ ذٹز ٸ يبٞتٵ ٲٗٷي زضظٶس٪ي ٢طاض زاضز. َج١ ٶٓطيٻ ټبي قرهيت اٶؿبٴ ٪طا، 

تح١٣ ثركيسٴ ثٻ  ثٻ قٷبذتٵ ذٹزقبٴ ٸ زٶيب ٸ ثٻ زؾت آٸضزٴ ٚٷبي ثيكتط اظ تدطثيبتكبٴ ثٻ ٸؾيٯٻ

اؾتٗساز ثي ٶٓيطقبٴ ثطاٶ٫يرتٻ ٲي قٹٶس. زٸ تٵ اظ ٲكٽٹضتطيٵ ٶٓطيٻ پطزاظاٴ ايٵ ٲ٧تت ٦بض٬ ضاخطظ ٸ 

 آثطاټبٰ ٲعٮٹ ثٹزٶس.

 درهاى فردهذار

اټٳيت اخبظٺ زازٴ ثٻ ټط ٞطز ثطاي تح١٣ ثركيسٴ  ٶٓطيٻ ٞطزٲساض ٦بض٬ ضاخطظ ثطثي ٶٓيط ثٹزٴ ټط ٞطز،

تأ٦يس زاضز. ضاخطظ  ٶيبظ ثٻ ٞطز ثٻ ضٸثطٸ قسٴ نبز٢بٶٻ ثب ٸا٢ٗيت تدطثيبتف زض ظٶس٪ي ،ثٻ حسا٦ثط اؾتٗسازـ،ٸ 

ثطاي ثٻ ٦بض ثطزٴ ٶٓطيٻ ٞطزٲساض زضظٲيٷٻ زضٲبٴ ، اظ انُالح زضٲبٶدٹ ٲساض اؾتٟبزٺ ٦طز تب ٣ٖيسٺ ذٹز ضا ثٻ 

٫ط يب ٞٷٹٴ زضٲبٶي ٢طاض ذٹة ټؿتٷس ٸ اؾتٗساز پيكطٞت قرهي زض ذٹز ٞطز ٸ ٶٻ زض زضٲبٶ ايٷ٧ٻ اٞطاز شاتبً

زاضز ٲٷ٧ٗؽ ٶٳبيس. ٸيػ٪ي انٯي ٶٓطيٻ ضاخطظ ايٵ ٣ٖيسٺ اؾت ٦ٻ ذٹز اٶ٫بض ٞطز ٲتٗبز٬ ٸ ؾبظ٪بض ثبيس ثٻ 

تدطثيبت اٸ ټٳرٹاٶي زاقتٻ ثبقس. انُالح ٦بٲ٭ زالٮت زاضز ثط ايٷ٧ٻ ٞطز اظ حسا٦ثط ٲٷبثٕ ضٸاٶي اؾتٟبزٺ 

 ضؼ آٲٹظـ ٸاٮسيٵ ٸ ٲكبٸضٺ اؾت.٦طزٺ اؾت. ٲجٷبي ٦بضثطز ٶٓطيٻ ضاخطظ زضٲسا

 ًظريِ خَدؼنَفايي
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ٶٓطيٻ اي ضا ثٹخٹز آٸضز ٦ٻ ثط  ( زض اضتجبٌ ثب ٶٓط ضاخطظ زض ذهٹل ٞطز٦بٲ٭،1962آثطاټبٰ ٲعٮٹ)

يٗٷي تح١٣ ٦بٲ٭ اؾتٗساز ٞطز ثطاي ضقس ضٸاٶي. ٶٓطيٻ ٲعٮٹ ثط اٶ٫يعـ ٶيع  ٲٟٽٹٰ ذٹز ق٧ٹٞبيي تٳط٦ع زاضز،

ٹاؾت تٹخٻ ٖٳٹٰ ضا ثٻ تدطثيبتي خٯت ٦ٷس ٦ٻ اٞطاز ضا ثٻ ؾٳت تح١٣ ثركيسٴ تٳط٦ع زاضز ظيطا اٸ ٲي ذ

ايٷ٧ٻ اٞطاز ثٻ ذٹز ٲطاتت ٲعٮٹ ايٵ اؾت: ثطاي  حسا٦ثط اؾتٗسازقبٴ پيف ٲي ضاٶٷس. ٞطو اؾبؾي ؾٯؿٯٻ

ايٵ ق٧ٹٞبيي ثطؾٷس ثبيس ٶيبظټبي اؾبؾي تط خؿٳبٶي ٸ ضٸاٶي ذٹز ضا اضيب ٦طزٺ ثبقٷس ٶيبظټبي پبييٵ تط زض 

ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ٶيبظټبي ٦ٳجٹز ٶبٲيسٺ ٲي قٹٶس ظيطا حبٮتي ضا ٶكبٴ ٲي زټٷس ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ، ٞطز ثٻ زٶجب٬ 

 ثٻ زؾت آٸضزٴ چيعي اؾت ٦ٻ ٞب٢س آٴ ٲي ثبقس.

 : ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ٶيبظټب َج١ ٶٓطيٻ ٲعٮٹ

 ٶيبظټبي ذٹزق٧ٹٞبيي 

 ٰٶيبظټبي احتطا 

 ٶيبظټبي ٲحجت ٸ پيٹٶس خٹيي 

  اٲٷيتٶيبظټبي ايٳٷي يب 

 ٶيبظټبي ٞيعيٹٮٹغي٧ي 

 درهاى

َج١ ضٸي٧طز زضٲبٶدٹ ٲساض ضاخطظ ، زضٲبٴ ثبيس ثٻ خبي تٳط٦ع ثط زيس٪بٺ ټبي اظ پيف تٗييٵ قسٺ 

ٲترهم ثبٮيٷي، ثط ٶيبظټبي زضٲبٶدٹ تٳط٦ع زاقتٻ ثبقس. ٸْيٟٻ ٲترهم ثبٮيٷي ايٵ اؾت ٦ٻ ثٻ زضٲبٶدٹيبٴ 

زض ايٵ خطيبٴ ثٻ ټط زضٲبٶدٹ ٦ٳ٥ ٦ٷس تب ذٹزآ٪بټي  ٦ٳ٥ ٦ٷس تب ثٻ ذٹة ثٹزٴ ُٞطي قبٴ پي ثجطٶس ٸ

ثيكتطي ٦ؿت ٦ٷس. ضاخطظ تٹنيٻ ٦طز ٦ٻ ثطاي ثي اثط ٦طزٴ ٲك٧الت ايدبزقسٺ تٹؾٍ قطايٍ اضظـ زض 

٦ٹز٦ي ، زضٲبٶ٫طاٴ ثب تٹخٻ ثٻ ٲثجت ٶبٲكطٸٌ ثٻ زضٲبٶدٹيبٴ پبؾد زټٷس. زضٲبٶ٫طاٶي ٦ٻ زض چبضچٹة ٲس٬ 

ٞٷٹٶي چٹٴ ثبظتبة ٸ تٹييح ضا ثٻ ٦بض ٲي ثطٶس. ٲعٮٹ ضٸـ زضٲبٶي ذبل  ٲٗٳٹالًزضٲبٶدٹ ٲساض ٦بض ٲي ٦ٷٷس. 

ٶٓطيٻ اٸ ثيكتط ثٻ َطحي ثطاي ضقس ٲُٯٹة اٶؿبٴ قجبټت زاضز تب ٲجٷبي ٖيٷي ثطاي زضٲبٴ  ، ضاٲكرم ٶ٧طز

 اذتالٮٽبي ضٸاٶي.

 ارزياتي ًظريِ ّاي اًعاى گرايي

تدبضي ثٻ ٦بض ضٞتٻ اٶس. ضاخطظ ثٻ تح٣ي١ زضثبضٺ زٸ خٷجٻ اظ زض ٲٹ٢ٗيتٽبي نٷٗتي ٸ  ٣ٖبيس ٲعٮٹ ٸؾيٗبً

ضٸي٧طز زضٲبٶدٹ ٲساض ٖال٢ٻ زاقت. ذٹز پٷساضٺ ٸ ٞطايٷس زضٲبٴ. ضاخطظ زض پػٸټف ٲطثٹٌ ثٻ ذٹزپٷساضٺ ، ضٸي 

ايٵ ٶ٧تٻ تٳط٦ع ٦طز ٦ٻ تب چٻ اٶساظٺ اي ثيٵ ذٹز ٸا٢ٗي ٸ ذٹز آضٲبٶي ٞطز ٶبټٳرٹاٶي ٸخٹز زاضز. ټسٜ 

ذٹزپٷساضٺ زضٲبٶدٹ ٸ ٞطزي ضا ٦ٻ اٸ زٸؾت زاضز ثبقس ٦بټف زټس.  ٵيٵ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ٶبټٳرٹاٶي ثيٴ ازضٲب

٣ٖبيس ذٹز ضا خسايي ٢بَٕ اظ تٳط٦ع ؾٷتي ضٸاٴ قٷبؾي ٲي  ٶٓطيٻ پطزاظاٴ ٸ ٲترههبٴ ثبٮيٷي اٶؿبٴ ٪طا،

 آظاز ضا زض تدطثٻ اٶؿبٴ ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶس.زاٶٷس ٦ٻ ٶ٣ف اضازٺ 



 

27 
 

 فرٌّگيديذگاُ اجتواػي 

ٞطټٷ٫ي زاضٶس ثط ٶحٹٺ اي ٦ٻ اٞطاز تحت تأثيط زي٫طاٴ ،  -ٶٓطيٻ پطزاظاٶي ٦ٻ زيس٪بٺ اختٳبٖي

 ٲٹؾؿبت اختٳبٖي ٸ ٶيطٸټبي اختٳبٖي پيطاٲٹٶكبٴ ٢طاض ٲي ٪يطٶس تأ٦يس ٲي ٸضظٶس.

 ديذگاُ خاًَادُ

ٸ ضٸاثُي ٦ٻ ثيٵ  َطٞساضاٴ زيس٪بٺ ذبٶٹازٺ ٖٯت ٶبثٽٷدبضي ضا آقٟت٫ي ټبي ٲٹخٹز زض اٮ٫ٹټبي تٗبٲ٭

اًٖبي ذبٶٹازٺ ثط٢طاض اؾت ٲي زاٶٷس. ٪ط چٻ زض ٲحسٸزٺ ي زيس٪بٺ ذبٶٹازٺ ٶٓطيٻ ټبي ٲدعايي ٸخٹز زاضز 

اٲب ټٳٻ آٶٽب اظ ٶٓط تب تأ٦يس ثط پٹيكٽبي ذبٶٹازٺ يٗٷي تٗبٲ٭ اًٖبي ذبٶٹازٺ ٲكتط٤ ټؿتٷس. زض ٲحسٸزٺ 

 ؾبذتبضي،ضاټجطزي ٸ تدطثٻ اي. ؿٯي،زيس٪بٺ ذبٶٹازٺ چٽبض ضٸي٧طز ٖٳسٺ ٸخٹز زاضز: ثيٵ ٶ

زض  ضٸي٧طز ثيٵ ٶؿٯي ٲٹضي ثٹئٵ ثط تدطثيبت ٸاٮسيٵ زض ذبٶٹازٺ انٯي ذٹزقبٴ ٸ تأثيط ايٵ تدطثيبت

تٗبٲ٭ آٶٽب ثب ٞطظٶساٶكبٴ تأ٦يس ٲي ٦ٷس. ٸاٮسيٷي ٦ٻ زض ٦ٹز٦ي ذٹزقبٴ ٦ثط ٦بضي ذبٶٹاز٪ي ضا تدطثٻ ٦طزٺ 

 ټٳيٵ اٮ٫ٹټبي آقٟتٻ ضا ت٧طاض ذٹاټٷس ٦طز. ٦ٷٷس،ٸ٢تي ٦ٻ ٞطظٶساٶكبٴ ضا ثعض٨ ٲي  اٶس،

ؾبٮٹازٸض ٲيٷٹچيٵ زض ضٸي٧طز ؾبذتبضي، ٞطو ٲي ٦ٷس ٦ٻ زض ذبٶٹازٺ ټبي ثٽٷدبض ٸاٮسيٵ ٸ ٞطظٶساٴ 

ٲك٧الت ظٲبٶي پيسا ٲي قٹٶس ٦ٻ اًٖبي ذبٶٹازٺ  ٲطظټبيي ٸخٹز زاضز، ٶ٣كٽبي ٲدعايي زاضٶس ٸ ثيٵ ٶؿٯٽب ،

 ثبقٷس.ذيٯي ٶعزي٥ يب ذيٯي زٸض 

خي ټيٯي،ضٸي٧طز ضاټجطزي ضا ٲُطح ٦طز ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ،ضٸي ح٭ ٦طزٴ ٲك٧الت ذبٶٹازٺ تأ٦يس ٲي 

 ضٸاثٍ ٢سضت زض ذبٶٹازٺ ٲٹضز تٹخٻ ذبل ٢طاض ٲي ٪يطز. قٹز ٸ زض ايٵ ضاؾتب ،

ٶٓطيٻ پطزاظاٶي چٹٴ ٦بض٬ ٸيتب٦ط ضٸي ٞطايٷسټبي ٶبټكيبض ٸ ټيدبٶي  زض ٲحسٸزٺ ضٸي٧طز تدطثٻ اي ،

 ٹازٺ ټب تأ٦يس ٲي ٦ٷس، ضٞتبض ٦ػ٦بض اظ اذتال٬ زض ضقس قرهي حبن٭ ٲي قٹز.ذبٶ

 تثؼيض اجتواػي

ايٵ ٸا٢ٗيت تٯري اؾت ٦ٻ اٞطاز ظيبزي ثٻ ٖٯت خٷؿيت، ٶػاز يب ؾٵ زچبض تجٗيى ٲي قٹٶس ٸ 

ٲي تٹاٶس اؾتطؾٽبي ټٳطاٺ ثب ايٵ تجٗيى ٲي تٹاٶس ٲك٧الت ضٸاٶي ايدبز ٦ٷس. ٪طچٻ ٞطايٷسټبي تجٗيى 

ثب آٶٽبيي ٦ٻ ثٻ خٷؿيت ٸ ؾٵ ٪طچٻ ٞطايٷسټبي تجٗيى ٲطتجٍ ثب َج٣ٻ اختٳبٖي ك٧الت ضٸاٶي ايدبز ٦ٷس. ٲ

ٲطثٹٌ ټؿتٷس تٟبٸت زاضٶس اٲب تأثيط آٶٽب ٲكبثٻ اؾت. ٸ٢تي ٦ٻ ثٻ اٞطاز ٞطنتٽبي ٦ٳي زازٺ ٲي قٹز يب ثٻ 

ٻ ٶبچبض آقٹة زضٸٶي،ٶب٦بٲي ٸ ٖٯت ٸيػ٪يٽبي اٶؿبٶي ٚيط٢بث٭ تٛييط، ثب ْٯٱ ٸ تٗسي ٲٹاخٻ ټؿتٷس، پؽ ث

 اؾتطؼ ضا ٲتحٳ٭ ٲي قٹٶس ٦ٻ ثٻ ايدبز ٶكبٶٻ ټبي ضٸاٶي ٲي اٶدبٲس.

 تأثيرات  اجتواػي ٍ رٍيذادّاي تاريخي

ٲٗت٣س اؾت ثي ثجبتي اختٳبٖي ٸ ٣ٞساٴ ټٷدبضټبي اختٳبٖي ضٸقٵ ثٻ ذبٶٻ ضاٺ پيسا ٲي ٦ٷٷس ٸ ٲيٯٹٴ 

ثٻ ايدبز ثبٖث ٲي قٹٶس ٦ٹز٦بٴ احؿبؼ ٦ٷٷس ظٶس٪ي ٚيط٢بث٭ پيف ثيٷي اؾت ٸ ثٗساً زض ظٶس٪ي ذٹز ٶؿجت 
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ٲبٶٷس  ري ٸيطاٶ٫ط ،اذتالٮٽبي ضٸاٶي ٲؿتٗستط قٹٶس. اذتالٮٽبي ضٸاٶي ٲي تٹاٶٷس زض ٶتيدٻ ضٸيسازټبي تبضي

 قرهيتٽبي اٶ٣الة ؾيبؾي،آقٹة ٸ ثاليبي َجيٗي، يب  ٣ٞط ٶبقي اظ ض٦ٹز ا٢تهبزي ټٱ ايدبز قٹٶس.

 درهاى

: زض خطيبٴ ذبٶٹازٺ زضٲبٶي اًٖبي ذبٶٹازٺ تكٹي١ ٲي قٹٶس ضٸقٽبي خسيس ثط٢طاضي  خاًَادُ درهاًي

 ضاثُٻ ثب ي٧سي٫ط ٸ ٧ٞط ٦طزٴ ثٻ ٲك٧التكبٴ ضا اٲتحبٴ ٦ٷٷس.

ذيٯي اظ اٞطاز آقٟتٻ ٸ٢تي ٦ٻ تدطثيبت ٸ ؾط٪صقتٽبي ذٹز ضا ثب ٦ؿبٶي زض ٲيبٴ ٲي  گرٍُ درهاًي :

تٛييط ٲي ٦ٷٷس. َطٞساضاٴ ٪طٸٺ زضٲبٶي تٹنيٻ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ايٵ ٶٹٔ زضٲبٴ ثطاي  ٪صاضٶس ٦ٻ قجيٻ آٶٽب ټؿتٷس،

ض نٹضت ٶيبظ زضٲبٴ اٞطازي يب زاضٸيي ز اٞؿطز٪ي،ثبيس ثطاي ثيٳبضاٴ ؾطپبيي اٞؿطزٺ، ٲساذٯٻ ٲ٣سٰ ثبقس ٸ ثٗساً

آٴ ضا ت٧ٳي٭ ٦ٷس. ٪طٸٺ زضٲبٶي ٶٻ تٷٽب ثٻ ذبَط اثطثركي آٴ ثٯ٧ٻ ثٻ ايٵ ٖٯت ٦ٻ زض ٸ٢ت ٸ ټعيٷٻ نطٞٻ 

 خٹيي ٲي قٹز اضخحيت زاضز.

 فرٌّگي -ارزياتي ديذگاُ اجتواػي 

اٶي زض اذتيبض ٲي ٞطټٷ٫ي ضٸقٽبي ثب اضظـ ضا ثطاي زض ٶٓط٪طٞتٵ اذتالٮٽبي ضٸ-زيس٪بٺ اختٳبٖي

 ٪صاضز ٸٮي ثٽتط اؾت ثٻ ٖٹاٲ٭ ضٸاٶي ٸ ظيؿتي ټٱ تٹخٻ زاقتٻ ثبقس.

 ديذگاُ ّاي رفتاري ٍ ؼٌاختي

 ؼرعي ظازي مالظيل:

ثٻ ٣ٖيسٺ ضٞتبض٪طايبٴ ثؿيبضي اظ ٸا٦ٷكٽبي ذٹز٦بض ٸ ټيدبٶي ٲب اظ َطي١ قطَي ؾبظي ٦الؾي٥ 

پبؾد ثبظتبثي ضا ثب ٲحط٤ ٶبٲطثٹٌ تساٖي ٲي ٦ٷيٱ. ٲحط٤ ذٷثي ٲحط٤  ٞطا٪يطي ٲي قٹٶس ٦ٻ َي آٴ ي٥

قطَي ٶبٲيسٺ ٲي قٹز ظيطا ٣ٍٞ ثٗس اظ قطَي ؾبظي ٲٹخت پبؾد ٲي قٹٶس. ٲحط٦ي ٦ٻ ثٻ َٹض َجيٗي 

ٚيطقطَي ذٹاٶسٺ ٲي قٹز ظيطا ٢ج٭ اظ ټط٪ٹٶٻ قطَي ؾبظي پبؾد ايدبز ٲي ٦ٷٷس. تٗٳيٱ ٲحط٤ ثطاٶ٫يعٶسٺ 

نٹضت ٲي ٪يطز ٦ٻ ٞطز ثٻ ٲحط٦ٽبيي ٦ٻ ٸيػ٪يٽبي ٲكتط٦ي زاضٶس ثٻ نٹضت ي٧ؿبٴ پبؾد ٲحط٤ ظٲبٶي 

تٳييع ٞطايٷسي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ، پبؾد زټي ثٻ ٲٹ٢ٗيتي ذبل ثٻ َٹض ٞعايٷسٺ اي  زټس. زض ٲ٣بث٭،

 اذتهبني ٲي قٹز. ٲتٳبيع ٦طزٴ زٸ ٲحط٦ي ٦ٻ ذهٹنيبت ٲكبثٻ زاضٶس ٸٮي اؾبؾبً ٲتٟبٸت ټؿتٷس، تٳييع

 ٲحط٤ ٶبٲيسٺ ٲي قٹز.

 

 ؼرعي ظازي مٌؽگر:

ٞطز اظ َطي١ ت٣ٹيت ضٞتبضټبيي ضا ٞطا ٲي ٪يطز. قطَي ؾبظي  ٞطايٷس يبز٪يطي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ،

٦ٷك٫ط ثط ذالٜ قطَي ؾبظي ٦الؾي٥ يبز٪يطي ضٞتبضټبيي ضا قبٲ٭ ٲي قٹز ٦ٻ ذٹز٦بض ٶيؿتٷس. انٹ٬ 
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ان٭ ظيطثٷبي ٲس٬ قطَي ؾبظي ٦ٷك٫ط اؾت. زٸ ٶٹٔ  قطَي ؾبظي ٦ٷك٫ط ضا اؾ٧يٷط اثسأ ٦طز. ت٣ٹيت

ت٣ٹيت ٦ٷٷسٺ ٸخٹز زاضز. ت٣ٹيت ٦ٷٷسٺ ټبي ٶرؿتيٵ : ت٣ٹيت ٦ٷٷسٺ ټبيي ٦ٻ ي٥ ٶيبظ ظيؿتي ٲبٶٷس 

 ٪طؾٷ٫ي،تكٷ٫ي، ٦بټف زضز ٸ ... ضا ثطآٸضزٺ ٲي ٦ٷس ضا ت٣ٹيت ٦ٷٷسٺ ټبي ٶرؿتيٵ ٶبٲيسٺ ٲي قٹز.

بيي ٦ٻ اضظـ آٶٽب اظ ايٵ ٸا٢ٗيت حبن٭ ٲي قٹز ٦ٻ ٲي تٹاٴ ت٣ٹيت ٦ٷٷسٺ ټبي ثبٶٹي:ت٣ٹيت ٦ٷٷسٺ ټ

 اظ آٴ ثطاي ثٻ زؾت آٸضزٴ ت٣ٹيت ٦ٷٷسٺ ټبي ٶرؿتيٵ اؾتٟبزٺ ٦طز.

 يادگيري اجتواػي ٍ ؼٌاخت اجتواػي

ٞطايٷس ا٦تؿبة پبؾرٽبي خسيس ثٻ ٸؾيٯٻ ت٣ٯيس ٦طزٴ اظ ضٞتبض زي٫طاٴ ؾطٲك١ ٪يطي ٶبٲيسٺ ٲي قٹز. 

ٶٓطيٻ پطزاظ يبز٪يطي اختٳبٖي ٸ٢تي قٳب ٦ؿي ضا ٲي ثيٷيس ٦ٻ ثطاي ضٞتبض ذبني  ثٻ ٣ٖيسٺ آٮجطت ثٷسٸضا

ت٣ٹيت ٲي قٹز. ت٣ٹيت خبٶكيٷي زضيبٞت ٲي ٦ٷيس ظيطا ثب آٴ قرم ټٳبٶٷسؾبظي ٲي ٦ٷيس ٸ ذٹز ضا ثٻ 

خبي اٸ ٲي ٪صاضيس.ي٧ي اظ ذسٲبت ثطخؿتٻ ٶٓطيٻ ټبي يبز٪يطي اختٳبٖي ٸ اختٳبٖي قٷبذتي ايٵ ثٹز ٦ٻ 

ٴ زاز چ٫ٹٶٻ ضٞتبضټبي ٶبؾبظ٪بضاٶٻ اظ َطي١ ٲكبټسٺ ٦طزٴ ٦ؿبٶي ٦ٻ ايٵ ضٞتبضټب ضا اٶدبٰ ٲي زټٷس ٸ يب ٶكب

 زاٶف زضيبٞت ٲي ٦ٷٷس آٲٹذتٻ ٲي قٹٶس.

 ًظريِ ؼٌاختي

ٞطا٪يط تٗسازي اظ اذتالٮٽبي ضٸاٶي، ٸخٹز ا٧ٞبض ذٹز٦بض اؾت. ٣ٖبيس ثؿيبض ثٻ ٣ٖيسٺ ث٥ ٸيػ٪ي 

ٲح٧ٳي ٦ٻ ٞطز حتي ٶٳي زاٶس آٶٽب ثٻ احؿبؾٽبي ٶبذكٷٹزي ٸ زٮؿطزي ٲٷدط ٲي قٹز. ا٧ٞبض ذٹز٦بض ثٻ 

نٹضت ذٹزاٶ٫يرتٻ پسيساض ٲي قٹٶس ٸ ٶبزيسٺ ٪طٞتٵ آٶٽب زقٹاض اؾت. ا٧ٞبض ذٹز٦بض حبن٭ ٶ٫طقٽبي ٦ػ٦بض 

ٷس يٗٷي ٢ٹاٖس يب اضظقٽبي قرهي ٦ٻ اٞطاز ثٻ آٶٽب اٖت٣بز زاضٶس ٸ زض ؾبظ٪بضي ٲٷبؾت اذتال٬ ايدبز ٲي ټؿت

 ٦ٷٷس. 

(ذٹز اضتجبٌ ٞطايٷسټبي قٷبذتي ٸ ټيدبٶي ضا قطح ٲي زټس ٦ٻ ثٻ ٲٹخت A-B-Cاٮيؽ زض ٲس٬ )

ذٹز ضا ذٹقجرت يب ثسثرت  آٴ اٖالٰ ٲي زاضز اٞطاز ثب ٶحٹٺ اي ٦ٻ زضثبضٺ تدطثيبت ٧ٞط ٲي ٦ٷٷس ٲي تٹاٶٷس

 ثٻ پيبٲسټب اقبضٺ زاضز. Cثٻ ٣ٖبيس ٸ  Bثٻ تدطثٻ ٞٗب٬ ؾبظ يب ٶبٲاليٳبت، ٦Aٷٷس. زض ايٵ ٲس٬ 

 درهاى

َج١ زيس٪بټٽبي ضٞتبضي ٸ قٷبذتي ٶبثٽٷدبضي اظ يبز٪يطي ٸ ت٧ٟط ٚٯٍ ٶبقي ٲي قٹز ٸ ثب ضٸقٽبيي 

زاز. ٲترهم ثبٮيٷي زض ٲساذٯٻ ټبيي ٦ٻ ثط ٶٓطيٻ ٦ٻ ثٻ ايٵ ٞطايٷس ټب ثپطزاظٶس ٲي تٹاٴ آٴ ضا تٛييط 

 قٷبذتي اؾتٹاض ټؿتٷس ثب ټٳ٧بضي زضٲبٶدٹ ، زض خٽت تٛييط زازٴ اٮ٫ٹټبي ت٧ٟط ٶبؾبظ٪بضاٶٻ تالـ ٲي ٦ٷس.

 فٌَى ؼرعي ظازي

ي٧ي اظ ضٸقٽبيي ٦ٻ ثطاي زضٲبٴ ٦طزٴ تطؾٽبي ٚيط ٲٷ٣ُي ذيٯي ٲٟيس ٸا٢ٕ ٲي قٹز قطَي ؾبظي 

ٵ ضٸـ، پبؾد ذٹقبيٷسي ضا خبي٫عيٵ پبؾري ٶبذٹقبيٷس ثٻ ي٥ ٲحط٤ ٲي ٦ٷٷس. ٞطو ت٣بثٯي اؾت. زض اي
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اؾبؾي قطَي ؾبظي ت٣بثٯي ايٵ اؾت ٦ٻ پبؾد ٶبذٹقبيٷس آٲٹذتٻ قسٺ ثبقس پؽ ٲي تٹاٴ ٶبآٲٹذتٻ يب 

پبؾد ذٹقبيٷس ٲي تٹاٶس اظ َطي١ ٞطايٷس ٲكبثٽي ٞطا٪يطي قٹز. ٶٹٖي اظ قطَي يبز٪يطي ظزايي قٹز ٸ 

٣بثٯي، حؿبؾيت ظزايي ٲٷٓٱ اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ، زضٲبٶ٫ط زض حبٮي ٦ٻ زضٲبٶدٹ آضٲيسٺ اؾت اظ اٸ ؾبظي ت

 ٲي ذٹاټس نحٷٻ ټبيي ضا ٦ٻ ايُطاة آٸض ټؿتٵ ٸ ثٻ تسضيح قست آٶٽب اٞعايف ٲي يبثٷس تدؿٱ ٦ٷس.

 فٌَى هذيريت ٍاتعتگي

زضٲبٶدٹ ثطاي ضٞتبضټبي  ٲسيطيت ٸاثؿت٫ي ٶٹٖي ضٞتبض زضٲبٶي اؾت ٦ٻ ايٵ ان٭ پبزاـ زټي ثٻ

ذٹقبيٷس ٸ پبزاـ ٶسازٴ ثطاي ضٞتبضټبي ٶبذٹقبيٷس ضا زض ثطزاضز. ايٵ زضٲبٴ ثٻ زضٲبٶدٹ ٲي آٲٹظز پيبٲس ضٞتبض 

 ضا ثٻ ذٹز ضٞتبض پيٹٶس زټس ثٻ َٹضي ٦ٻ ٸاثؿت٫ي يب پيٹٶس ثط٢طاض قٹز.

 درهاًْاي ؼٌاختي

ٴ ٲترهم ثبٮيٷي ثٻ زضٲبٶدٹ ٦ٳ٥ ٲي ي٧ي اظ ٞٷٹٴ اؾبؾي،ثبظؾبظي قٷبذتي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آ

زٶيب ٸ آيٷسٺ ضا ٲي ثيٷس تٛييط زټس. زض ايٵ ضٸـ زضٲبٶ٫ط ٣ٖبيس ٲٷٟي ضا زض ٢بٮت ٦ٷس ٶحٹٺ اي ٦ٻ ذٹز، 

٣ٖبيس ٲثجت تط ثبظٶ٫طي ٲي ٦ٷس ٸ پطٸضـ زازٴ ضٸقٽبي ٲٷبؾجتط ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ ثب ٲك٧الت ټيدبٶي ضا تطٚيت 

  ٲي ٶٳبيس.

 رفتاري ٍ ؼٌاختيارزياتي ديذگاُ ّاي 

ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثط ضٞتبضټبي ٢بث٭ ٲكبټسٺ تأ٦يس ٲي ٦ٷٷس. زض  زض ٲساذٯٻ ٲجتٷي ثطٶٓطيٻ ضٞتبضي،

 حبٮي ٦ٻ َطٞساضاٴ زيس٪بٺ قٷبذتي ثطاي تٛييط زازٴ اٮ٫ٹټبي ت٧ٟط ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ثب زضٲبٶدٹيبٴ ٦بض ٲي ٦ٷٷس.

 ديذگاُ زيعتي

ٗبٮيتٽبي ؾيؿتٱ ٖهجي ٲط٦عي ټؿتٷس. ؾيؿتٱ ٖهجي ضٞتبضټبي پيچيسٺ، ا٧ٞبض ٸ ټيدبٶٽب حبن٭ ٞ

ٲط٦عي اظ ٲٛع ٸ ٪صض٪بټٽبي ٖهجي ٦ٻ اظ َطي١ ٶربٔ قٹ٦ي ثٻ َطٜ ٲٛع اٲتساز زاضٶس ٸ اظ آٴ ٲٷب١َ زي٫ط 

 ٲٷتٽي ٲي قٹٶس تك٧ي٭ ٲي قٹز.

 

 ًَرًْا ٍ ظيٌاپعْا

ٸْيٟٻ ٶٹضٸٴ ٲٷت٣٭ ٶٹضٸٴ يب ؾٯٹ٬ ٖهجي،ٸاحس اؾبؾي ؾبذتبض ٸ ٖٳٯ٧طز زضٸٴ ؾيؿتٱ ٖهجي اؾت. 

 ٦طزٴ اَالٖبت اؾت ٶٹضٸٶٽب اٶٹأ ٲرتٯٝ زاضٶس ٸٮي ټٳ٫ي زاضاي خؿٱ ؾٯٹ٬، ا٦ؿٹٴ ٸ زٶسضيت ټؿتٷس.

ضٞتبض ٸ ٞطايٷسټبي قٷبذتي ضا ثٻ ٖٯت ٶبټٷدبضيٽبيي زض  َطٞساضاٴ زيس٪بٺ ظيؿتي، اذتال٬ زض ټيدبٶٽب ،

زاٶٷس. ؾبذت غٶتي٧ي ٞطز ٲيتٹاٶس زض تٗييٵ  ٖٳٯ٧طز ثسٴ ٲبٶٷس ٲٛع ٸ ؾيؿتٱ ٖهجي يب ؾيؿتٱ زضٸٴ ضيع ٲي

ثطذي اظ اذتالٮٽب ٶ٣ف ٲٽٳي زاقتٻ ثبقس. زضٲبٶٽبي ٲجتٷي ثط ٲس٬ ظيؿتي،زاٲٷٻ اي اظ زضٲبٶٽبي تٷي ضا زض 
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ثطزاضٶس ٦ٻ ضايح تطيٵ آٶٽب زاضٸ زضٲبٶي اؾت.ٲساذٯٻ ټبي تٷي اٞطاَي تط، خطاحي ضٸاٶي ٸ زضٲبٴ ثب تكٷح 

پؿرٹضاٶس ظيؿتي، ٶٹٖي ٲساذٯٻ تٷي اؾت ٦ٻ َي آٴ زضٲبٶدٹيبٴ يبز ٲي ٪يطٶس ثط٢ي ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس. 

 اٶٹأ ٸا٦ٷكٽبي خؿٳبٶي ټٳطاٺ ثب اؾتطؼ ضا ٦ٷتط٬ ٦ٷٷس. 

 رٍينرد ينپارچِ ًگر

 زض ضٸي٧طز ي٧پبضچٻ ٶ٫ط ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثٻ ؾٻ قيٹٺ ٲسٮٽبي زضٲبٶي ضا ازٚبٰ ٲي ٦ٷٷس:

 .ضٸـ ٖٹاٲ٭ ٲكتط3٤ٓطي           .ازٚبٰ ٶ2.اٮت٣بٌ ٪طايي ٞٷي        1

َطٞساضاٴ اٮت٣بٌ ٪طايي ٞٷي ٲي ذٹاټٷس ٲساذٯٻ ذبني ضا ثب ټط زضٲبٶدٹ ٸ ٲك٧٭ ٲٹخٹز خٟت ٸ خٹض 

 ٦ٷٷس. ايٵ زضٲبٶ٫طاٴ زٸؾت زاضٶس تهسي١ ٦ٷٷس ٦ٻ ٞٵ ذبني ثطاي ٲك٧٭ ثٻ ذهٹني ٲؤثط اؾت.

ٮٽبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ضا زض ٦بض ثبٮيٷي ٞطز زض ازٚبٰ ٶٓطي ٖجبضت اؾت اظ تسٸيٵ ي٥ ضٸـ ضٸاٴ زضٲبٶي ٦ٻ ٲس

 ٦ٷبض ي٧سي٫ط ٢طاض ٲي زټس.

ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثٻ ټٷ٫بٰ اؾتٟبزٺ اظ ضٸي٧طز ٖٹاٲ٭ ٲكتط٤ ثٻ ازٚبٰ ثب ثطضؾي ٖٷبنط انٯي ٲكتط٤ 

زض زضٲبٶٽبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ٸ اٶتربة ٦طزٴ ٖٷبنطي ٦ٻ ثبثت قسٺ ٲؤثط تطيٵ ٖٹاٲ٭ تأثيط ٪صاض زض ضؾيسٴ ثٻ 

 ضٸاٴ زضٲبٶي ټؿتٷس ضاټجطزي ضا ثٻ ٸخٹز ٲي آٸضٶس. ٶتبيح ٲثجت زض

 

 

 فصل پنجن آسية ضناسي رواني 

 anxiety disorderهاّيت اختالل ّاي اضغراتي :

انُالحبت تطؼ ٸ ايُطاة ثٻ نٹضت ٲتطازٜ ثٻ ٦بض ٲي ضٸٶس اٲب ضٸاٶكٷبؾبٴ زض ظٲيٷٻ  ٪طچٻ ٖٳٹٲبً

ٸ ت٣طيجبً ظيؿتٵ ثٻ ٲٹ٢ٗيت ذُطٶب٤ يب ٲٽٯ٥ ثبٮيٷي ثيٵ آٶٽب ٞط٠ ٲي ٪صاضٶس. تطؼ ثٻ پبؾد ټكساض ذُطي 

ضز ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ٞطز ثيف اقبضٺ زاضز. ايُطاة زض ٲ٣بث٭ ثيكتط آيٷسٺ ٪طا ٸ ٦ٯي اؾت ٸ ثٻ حبٮتي اقبضٺ زا

ٸ ٶبضاحت اؾت. ايُطاة ټٱ ٖٷهط       اظ اٶساظٺ زضثبضٺ اتٟب٠ اٞتبزٴ چيع ٸحكتٷب٦ي زض آيٷسٺ ٶ٫طاٴ، 

قٷبذتي ٸ ټٱ ٖبَٟي زاضز. ايُطاة ظٲبٶي ٲبيٻ ٶ٫طاٶي ثبٮيٷي ٲي قٹز ٦ٻ ثٻ چٷبٴ ؾُح قسيسي ضؾيسٺ 

قسٺ ٭ ٦ٷس ثٻ َٹضي ٦ٻ ٞطز زچبض حبٮت ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ثبقس ٦ٻ تٹاٶبيي ٖٳ٭ ٦طزٴ زض ظٶس٪ي ضٸظٲطٺ ضا ٲرت

 ثبـ ٦ٻ ٲكرهٻ آٴ ٸا٦ٷكٽبي خؿٳبٶي ٸ ضٸاٶي قسيس اؾت.

زضٲبٶسٺ ٲي قٹٶس. ايٵ  اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتالٮٽبي ايُطاثي زض اثط احؿبؾٽبي ٲعٲٵ ٸ قسيس ايُطاة ،

ؿتٷس ٞٗبٮيتٽبي ضٸظٲطٺ ذٹز ضا اٶدبٰ احؿبؾٽب ثٻ ٢سضي ٶيطٸٲٷس ټؿتٷس ٦ٻ اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتالٮٽب ٢بزض ٶي

 زټٷس. زض ٶتيدٻ آٶٽب ٞطنتٽبيي ضا ثطاي ذٹـ ٪صضاٶي يب ٖٳ٭ ٦طزٴ َج١ تٳبيالتكبٴ ضا اظ زؾت ٲي زټٷس.
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 panie disorderاختالل ٍحؽتسدگي : 

ٸحكتعز٪ي ٲي قٹٶس. ايٵ حٳالت زٸضٺ ټبي تطؼ اٞطاز ٢جال ثٻ اذتال٬ ٸحكتعز٪ي زچبض حٳالت 

قسيس ٸ ٶبضاحتي خؿٳبٶي ټؿتٷس ثٻ َٹضي ٦ٻ اٞطاز ٲجتال احؿبؼ ٲي ٦ٷٷس اظ پبي زض آٲسٺ اٶس ٸ ٶٳي تٹاٶٷس 

ز٢ي٣ٻ ثٻ اٸج ٲي ضؾٷس . ٶٟؽ 10ْطٜ  ذٹز ضا ٦ٷتط٬ ٦ٷٷس. قطٸٔ ايٵ حٳالت ٶب٪ٽبٶي اؾت ٸ ٲٗٳٹالً

ٶبضاحتي  ٖط٠ ٦طزٴ، احؿبؼ ذ٫ٟي، تپف ٢ٯت،ٮطظـ ، ؿبؼ ٖسٰ تٗبز٬،تٷٟؽ ؾطيٕ، ؾط٪يدٻ يب اح تٷ٫ي،

ٲٗسٺ، احؿبؼ ٸا٢ٗي ٶجٹزٴ، احؿبؼ ٦طذتي يب ٲٹضٲٹض قسٴ، احؿبؼ ٪ط ٪طٞت٫ي اظ خٳٯٻ احؿبؾٽبيي 

زض حبٮي ٦ٻ ايٵ اتٟب٠ ٲي اٞتس ٞطز احؿبؼ ٶبثٹزي ټؿتٷس ٦ٻ ٞطز ټٷ٫بٰ حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي تدعيٻ ٲي ٦ٷس. 

 قسيس ثٻ ٪طيرتٻ زاضز. ٢طيت اٮٹ٢ٹٔ ٸ ٲي٭

ثطاي ايٵ ٦ٻ اذتال٬ ٸحكتعز٪ي زض ٦ؿي تكريم زازٺ قٹز حسا٢٭ تٗسازي اظ حٳالت ٸحكتعز٪ي 

ثبقٷس ثسيٵ ٲٗٷي ٦ٻ ٶكبٶٻ ٲٹ٢ٗيتي يب آٚبظ٪طي ٸخٹز ٶساقتٻ ثبقس. چٷيٵ حٳٯٻ اي « ٶب٪ٽبٶي»ٸي ثبيس 

اضز ٦ؿي ټٷ٫بٰ تهٹض ٲٹاخٻ قسٴ ثب حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي ٚيط ٲٷتٓطٺ )ثسٸٴ ٲحط٤( ٶبٲيسٺ ٲي قٹٶس. اٲ٧بٴ ز

ٲٹ٢ٗيتي ذبل يب ثالٞبنٯٻ ثٗس اظ ضٸثٻ ضٸ قسٴ ثب ٲحط٤ يب ٶكبٶٻ اي ذبل زض ٲحيٍ زچبض حٳٯٻ 

 ٸحكتعز٪ي قٹز ٦ٻ ايٵ ٶٳٹٶٻ حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي ٸاثؿتٻ ثٻ ٲٹ٢ٗيت يب ٲحط٤ زاضز.

ټط ثبض زچبض آٴ ٶٳي  زض ٲٹاضزي اؾت ٦ٻ ٞطاض زض ي٥ ٲٹ٢ٗيت ، ٪طايف ثٻ حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي زاضز ٸٮي

 قٹز ثٻ ايٵ ضٸيساز حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي ثب ظٲيٷٻ ٲٹ٢ٗيتي ٪ٟتٻ ٲي قٹز.

ي )٦ٳي ٢ٷس ذٹٴ( پط٦بضي تيطٸئيس يب تٹٲٹضټبي تطقح ٦ٷٷسٺ ٳاذتالٮٽبي خؿٳبٶي ٲبٶٷس ټيپٹ٪ٯيؿ

طذي اظ اٶؿٹٮيٵ ٸ ثيٳبضيٽبي ٢ٯجي ، ٖطٸ٢ي يب تٷٟؿي ٲي تٹاٶٷس ٶكبٶٻ ټبي قجٻ ٸحكتعز٪ي ايدبز ٦ٷٷس. ث

ٟتبٲيٵ ټب يب حتي ٦بٞئيٵ ٲؿٳٹٰ قسٺ اٶس ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ٶٓط ثطؾٷس ٦ٻ ٲزاضٸټب يب اٞطازي ٦ٻ ثب ٦ٹ٦بئيٵ ، آ

 زچبض حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي قسٺ اٶس.

 ٍيصگيْاي اختالل ٍحؽتسدگي 

تكريم اذتال٬ ٸحكتعز٪ي ظٲبٶي نٹضت ٲي ٪يطز ٦ٻ حٳالت ٸحكتعز٪ي ت٧طاض قٹٶس يبظٲبٶي ٦ٻ 

حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي ؾپطي قسٺ ثبقس ٸٮي ٞطز ټٳچٷبٴ زض ٲٹضز ثط٪كت حٳالت ٶ٫طاٴ اؾت. ي٥ ٲبٺ اظ اٸٮيٵ 

 40تب  30ؾبٮٻ ټؿتٷس يبٞت ٲي قٹز ٸ ٦ؿبٶي ٦ٻ 20 اٚٯت ٲٹاضز اذتال٬ ٸحكتعز٪ي زض اٞطازي ٦ٻ ت٣طيجبً

ٴ ٸ ؾبٮٻ ټؿتٷس ٸ ٪طٸٺ ٦ٹچ٧تطي ضا تك٧ي٭ ٲي زټٷس زض ٲ٣بٰ زٸٰ ٢طاض زاضٶس. ثب ايٷ٧ٻ ثطذي اظ ٦ٹز٦ب

ٶبزض   ٶٹخٹاٶبٴ زچبض ٶكبٶٻ ټب يبذتالٮي ٸحكتعز٪ي ٲي قٹٶس اٲب ايٵ اذتال٬ زض ثيٵ ايٵ ٪طٸٺ ؾٷي ٶؿجتبً

 اؾت.

 Agoraphobia آگَرافَتي :
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ٖجبضت اؾت اظ ايُطاة قسيس زض ٲٹضز ٪يطاٞتبزٴ، زضٲبٶسٺ قسٴ يب قطٲٷسٺ قسٴ زض ي٥ ٲٹ٢ٗيت 

 ثسٸٴ ٦ٳ٥ زض نٹضت ٸ٢ٹٔ حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي.

ٲجتال ثٻ آ٪ٹضا ٞٹثي اظ ٲٹ٢ٗيتٽبي ٶٓيط تٷٽب ثٹزٴ زض ذبٶٻ يب ثيطٸٴ اظ ذبٶٻ ثٹزٴ زض خٳٗيت، اٞطاز 

« اٲٵ»ٲبٶٷس ٞطزي «ٶكبٶٻ ټبي اٲٵ»ثٻ زٶجب٬  يب زض اتٹٲجي٭ ٲتحط٤ ٲي تطؾٷس. ايٵ اٞطاز ٲٗٳٹالً ضٸي پ٭ ،

ٶكبٶٻ ټبي اٲٵ زي٫ط زاضٸ،  ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ اٖت٣بز آٶٽب ٲي تٹاٶس زض نٹضت حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي يبضي ضؾبٴ ثبقس.

 حيٹاٴ زؾت آٲٹظ، يب ذٹزذبٶٻ ثبقس.

 ًظريِ ّا ٍ درهاى اختالل ٍحؽتسدگي ٍ آگَرافَتي:

ٶٓطيٻ ټبي ٲٹخٹز حب٦ي ټؿتٷس ٦ٻ ټط زٸ اذتال٬ ٖٷبنط ٞيعيٹٮٹغي٧ي ٸ ضٸاٴ قٷبذتي زاضٶس اٲب 

 يب ثبٮ٧ٗؽ.ٲٗٯٹٰ ٶيؿت آيب ٖٹاٲ٭ ضٸاٶكٷبذتي ٲٹخت تٛييطات ٞيعيٹٮٹغي٧ي ٲي قٹٶس 

پػٸټك٫طاٴ ټٷ٫بٰ ثطضؾي زذبٮت ٖٹاٲ٭ ظيؿتي زض ايدبز اذتال٬ ٸحكتعز٪ي اظ ايٵ ٸا٢ٗيت ق٫ٟت 

ثطاثط ثيكتط احتٳب٬ زاضز ٦ٻ ثٻ آٴ زچبض قٹٶس  8ظزٺ قسٶس ٦ٻ ذٹيكبٸٶساٴ تٷي اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ 

ثطاثط ثيكتط اظ ؾبيطيٵ  20ٲي قٹٶس ؾبٮ٫ي ثٻ اذتال٬ ٸحكتعز٪ي ٲجتال 20ٖالٸٺ ثط ايٵ اٞطازي ٦ٻ ٢ج٭ اظ 

 ذٹيكبٸٶساٴ زضخٻ ي٥ ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ زاضٶس.

ي٧ي اظ اٸٮيٵ ٶٓطيٻ ټبيي ٦ٻ ثٻ ٖٹاٲ٭ ٞيعيٹٮٹغي٧ي ٲطثٹٌ ٲي قٹز ضٸي ٶ٣ف ال٦تيت زض ٲحالت 

َجيٗي ٲك٧الت ضٸاٶي تٹٮيس ٸحكتعز٪ي تأ٦يس زاضز. ال٦تيت ٲبزٺ اي قيٳيبيي زض ذٹٴ اؾت ٦ٻ ثٻ َٹض 

ٲبٶٷس زٸيسٴ يب قٷب ٦طزٴ تٹٮيس آٴ ضا تحطي٥ ٲي ٦ٷس. َج١ ٶٓطيٻ  ي ٦ٷس زض ٸا٢ٕ ٸضظـ ايطٸثي٥ ،ٶٳ

ال٦تيت اذتال٬ ٸحكتعز٪ي ، ايُطاة قسيسي ٦ٻ ثٻ ټٷ٫بٰ حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي ثٻ ٞطز زؾت ٲي زټس اظ 

ُٹح اٶت٣ب٬ اٞعايف ال٦تيت زض ذٹٴ ٶبقي ٲي قٹز. تٗسازي اظ ٶٓطيٻ ټبي ظيؿتي ضٸي ٶبثٽٷدبضيٽبيي زض ؾ

ي٥ ٶٓطيٻ ، ٲيعاٴ ٶٹضاپي ٶٟطيٵ زضٲٛع اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ زټٷسٺ ټبي ٖهجي تٳط٦ع ٦طزٺ اٶس. َج١ 

ٸحكتعز٪ي ثيف اظ اٶساظٺ اؾت. ٸ اٶت٣ب٬ زټٷسٺ ٖهجي ٶٹضاپي ٶٟطيٵ ظٲبٶي ٞٗب٬ ٲي قٹز ٦ٻ ٞطز تحت تأثيط 

 اؾتطؼ يب ٲٹ٢ٗيت ذُطٶب٤ ٢طاض ٪طٞتٻ ثبقس.

ٻ اٶت٣ب٬ زټٷسٺ ټبي ٖهجي ٲطثٹٌ ٲي قٹز اٖالٰ ٲي زاضز ٦ٻ اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ زي٫طي ٦ٻ ثٶٓطيٻ 

 ( زچبض ټؿتٷس.GABAاذتال٬ ٦ٳجٹز اؾيس٪بٲب... آٲيٷٹثطتيطي٥ )

َج١ ٶٓطيٻ حؿبؾيت ٶؿجت ثٻ ايُطاة اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ٸحكتعز٪ي خٯٹٺ ټبي قٷبذتي ٸ تٷي 

ثؿيبض « ذ٫ٟي»ط ٲي ٦ٷٷس. تهٹض ٲي قٹز آٶٽب اظ ٲ٧بٶيعٰ اؾتطؼ ٸ ايُطاة ضا ثٻ نٹضت ٞبخٗٻ آٲيع تٗجي

حؿبؾي ثطذٹضزاضٶس ثٻ َٹضي ٦ٻ احؿبؼ ٲي ٦ٷٷس اٶ٫بض ٶٳي تٹاٶٷس ٶٟؽ ث٧كٷس، ټط چٷس ٦ٻ زي٫طاٴ ټيچ 

چيع ٚيطٖبزي زض آٴ ٲٹ٢ٗيت احؿبؼ ٶٳي ٦ٷٷس. ټٷ٫بٲي ٦ٻ ؾُح زي ا٦ؿيس ٦طثٵ زض ذٹٴ آٶٽب اٶجبقتٻ 

٦بشة ٞٗب٬ قسٺ ٸ ثبٖث ٲي قٹز ٞطز ثٻ ٶٟؽ ٶٟؽ ثيبٞتس. ٸ ا٪ط ايٵ اٞعايف زض  ٲي قٹز ايٵ ٲ٧بٶيعٰ ټكساض

 ٲيعاٴ ٶٟؽ ٦كيسٴ ٶتٹاٶس ؾُح زي ا٦ؿيس ٦طثٵ ذٹٴ ضا پبييٵ ثيبٸضز ٞطز ثٻ حبٮت ٸحكتعز٪ي ٲي اٞتس.
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ي٧ي اظ ضٸي٧طزټبيي ٦ٻ ضٸي ٖٹاٲ٭ ضٸاٶي تأ٦يس زاضز ٸا٦ٷكٽبي تطؼ قطَي ضا زض ايدبز حٳالت 

زذي٭ ٲي زاضٶس. ايٵ ثساٴ ٲٗٷي اؾت ٦ٻ ٞطز احؿبؾٽبي ثسٶي ذبني ضا ثب ذبَطات حٳالت ٸحكتعز٪ي 

تٛييطات ظيؿتي ٢بث٭ تٹخٽي حٳٯٻ  ٢جٯي تساٖي ٲي ٦ٷس ٦ٻ ثبٖث ٲي قٹز حتي ٢ج٭ اظ ٸ٢ٹٔ ٸحكتعز٪ي

ي ٸحكتعز٪ي تٳبٰ ٖيبضي ايدبز قٹز. ثب ٪صقت ظٲبٴ ٞطز ٢ج٭ اظ ٸ٢ٹٔ حٳٯٻ ٸحكتعز٪ي آٴ ضا پيف ثيٷي ٲ

 ٦ٷس ٦ٻ ايٵ ثٻ ضٞتبض اختٷبثي ٲٷدط ٲي قٹز ٦ٻ زض ا٪ٹضاٞٹثي قبيٕ اؾت. 

ثب ايٷ٧ٻ زاضٸټب ٶكبٶٻ ټبي ٸحكتعز٪ي ضا تؿ٧يٵ ٲي زټٷس ٸٮي ثطاي زضٲبٴ اذتال٬ ٸحكتعز٪ي ٦بٞي 

ٶيؿتٷس. ا٦ٷٹٴ ٲترههبٴ تٹنيٻ ٲي ٦ٷٷس ټٷ٫بٰ تدٹيع زاضٸ ٲساذٯٻ ضٸاٴ زضٲبٴ ټٱ ثبيس زض زضٲبٴ ٪ٷدبٶسٺ 

 .قٹز

آٲٹظـ آضٲيس٪ي ي٧ي اظ ٞٷٹٴ ضٞتبضي اؾت ٦ٻ زض زضٲبٴ اذتال٬ ٸحكتعز٪ي ٸ آ٪ٹضاٞٹثي ٲٹضز 

اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطز. زض ايٵ ضٸـ زضٲبٶدٹ يبز ٲي ٪يطز ًٖالت ؾطتبؾط ثسٶف ضا ثٻ تٷبٸة ؾٟت ٸ ق٭ 

 اظ پيكبٶي قطٸٔ ٸ تب پبټب پيف ٲي ضٸز. ٦ٷس ٦ٻ ٲٗٳٹالً

ٳالت ٸحكتعز٪ي اؾت ٪بټي ثب ٶٹٖي قطَي ؾبظي ت٣بثٯي زضٲبٴ ؾطيٕ ٦ٻ ٶكبٶٻ قبيٕ زض حتٷٟؽ 

ثب تٷٟؽ ؾطيٕ ٶٟؽ ٲي ٦كس ٸ ثٗس آضاٰ ٶٟؽ ٲي ٦كس ٦ٻ ايٵ پبؾد  ٲي قٹز. زض ايٵ ضٸـ زضٲبٶدٹ ٖٳساً

ؾطيٕ ٲٛبيط اؾت . ثٗس اظ ايٵ آٲٹظـ زضٲبٶدٹ ٲي تٹاٶس ثب اٸٮيٵ ٶكبٶٻ ټبي تٷٟؽ ؾطيٕ تٷٟؽ آټؿتٻ ضا 

 قطٸٔ ٦ٷس.

آٶٽبيي ٦ٻ ثٻ آ٪ٹضاٞٹثي  ټٷ٫بٰ زضٲبٴ ٦طزٴ اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ٸحكتعز٪ي ٲرهٹنبً ٲترههبٴ

ٲٹاخٽٻ ٸا٢ٗي ضا تٹنيٻ ٲي ٦ٷٷس. ٞطو ثط ايٵ اؾت ٦ٻ زضٲبٴ ظٲبٶي ثيكتطيٵ تأثيط ضا  ٲجتال ټؿتٷس ٖٳٹٲبً

اؾتٟبزٺ اظ ٲترههبٴ  اذيطاًزاضز ٦ٻ زضٲبٶدٹيبٴ ثتٹاٶٷس ثب ٲٹ٢ٗيتٽبيي ٦ٻ اظ آٶٽب ٲي تطؾٷس ضٸثٻ ضٸ قٹٶس. اٲب 

ٲٹاخٽٻ تسضيدي ضا تٹنيٻ ٦طزٺ اٶس ضٸقي ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ زضٲبٶدٹيبٴ ذٹز ضا ثٻ تسضيح ثب ٲٹ٢ٗيت ټبي 

 ايُطاة آٸضي ٦ٻ ثٻ َٹض ٞعايٷسٺ قسيستط ٲي قٹٶس ٲٹاخٻ ٲي ؾبظٶس.

طاٺ ثب آ٪ٹضاٞٹثي ثبضٮٹ ٸ ټٳ٧بضاٶف خبٲٗتطيٵ ٲس٬ ضا ثطاي زضٲبٴ اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ٸحكتعز٪ي ټٳ

(اظ ثبظؾبظي قٷبذتي ، آ٪بٺ قسٴ اظ ٖاليٱ ثسٶي ٲطتجٍ ثب PCTزضٲبٴ ٦ٷتط٬ ٸحكتعز٪ي )اثسأ ٦طزٶس. 

 حٳالت ٸحكتعز٪ي ٸ ثبظ آٲٹظي تٷٟؿي تك٧ي٭ ٲي قٹز.

 specific phobiaفَتي خاؾ : 

ايُطاثي ٞٹضي ٶبپصيط اظ قيء ٞٗبٮيت يب ٲٹ٢ٗيت ذبني اؾت ٦ٻ پبؾد تطؼ ٚيط ٲٷ٣ُي ٸ ٦بټف 

 ايدبز ٲي ٦ٷس، اذتال٬ ظيبزي زض ٖٳٯ٧طز ثٹخٹز ٲي آٸضز ٸ ثٻ ضٞتبض اختٷبثي ٲٷدط ٲي قٹز.

 ًظريِ ّا ٍ درهاى فَتيْاي خاؾ:
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ٞطٸيس ٲٗت٣س ثٹز ٞٹثيٽب ٶكبٶٻ ټبي ضٸاٶي اي ٲي ثبقٷس ٦ٻ اظ ذٹز زض ثطاثط ايُطاة زٞبٔ ٲي ٦ٷٷس. 

ؾج٧ٽبي قٷبذتي زضٲبٶدٹ ثبٖث ايدبز ٸ ٶ٫ٽساضي اذتالٮٽبي  ضٞتبضي ٲٗت٣سٶس ٦ٻ -ٶٓطيٻ پطزاظاٴ قٷبذتي

 ايُطاثي ٲبٶٷس ٞٹثيٽبي ذبل ٲي قٹٶس.

ٞطز ٲي تٹاٶس طو ٢طاض زاضز ٦ٻ ي٧ي اظ ضٸقٽبي زضٲبٴ ٞٹثي حؿبؾيت ظزايي ٲٷٓٱ اؾت ٦ٻ ثط ايٵ ٞ

ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ٦بٲالً زض حبٮي ٦ٻ آضٲيسٺ اؾت اظ َطي١ ٶعزي٥ قسٴ تسضيدي ثٻ ٲحط٦ٽبي تطؾٷب٤ ثط ايُطاة 

 چيطٺ قٹز.

٪بټي اٸ٢بت آٶ٣سض ايُطاة قسيس اؾت ٦ٻ زضٲبٶ٫ط اظ ٞٵ ضٞتبضي زي٫طي ثٻ ٶبٰ ٚط٢ٻ ؾبظي اؾتٟبزٺ 

زض ٲٹ٢ٗيت ايُطاة   ثب ٲحط٤ تطؾٷب٤ ذٹ ث٫يطز ٦بٲالً  ٲي ٦ٷس ٦ٻ َي آٴ ثٻ خبي ايٷ٧ٻ زضٲبٶدٹ تسضيدبً

 ٚط٠ ٲي قٹز.

ظي تدؿٳي اؾت ٦ٻ ٲٹاخٻ قسٴ ثب ٲحط٤ تٽسيس ٦ٷٷسٺ زض حبٮي ي٧ي اظ اٶٹأ ٚطٞٻ ؾبظي ، ٚطٞٻ ؾب

٦ٻ اٸ زض ٲٹ٢ٗيت اٲٷي ٢طاض زاضز ٲي ثبقس ٦ٻ ثيٳبض ضا قطَي ذٹاټس ٦طز تب ثسٸٴ احؿبؼ ايُطاة ثيف اظ 

ٲؤثطتط ٶيع ټؿتس  ذٹز ضٸثٻ ضٸ قٹز. ٪عيٷٻ زي٫ط ثٻ خبي تهٹيط ؾبظي شټٷي ٦ٻ ٖٳٹٲبًحس ثب ټسٜ ٞٹثي 

احؿبؼ ايُطاة ٶ٧ٷس. ثسيٽي زضٲبٶدٹ ثب ٲٹيٹٔ يب ٲٹ٢ٗيت تطؾٷب٤ اؾت تب ايٷ٧ٻ زي٫ط  ٲٹاخٻ ٦طزٴ ٸا٢ٗي

ٞٹثي٥ زؾتطؾي زاقتٻ ثبقس. ٚط٢ٻ ؾبظي ٲي ٦ٷس ٦ٻ زضٲبٶ٫ط ثٻ ٲحط٤ اؾت ٦ٻ ايٵ ضٸـ ٸا٢ٗي ايدبة 

اؾت ٦ٻ تط اؾت. ٪عيٷٻ زي٫ط ضٸـ ٸا٢ٗي تسضيدي اظ ؾبيط زضٲبٶٽبيي ٦ٻ قطح زازيٱ اؾتطؼ ظا ٸا٢ٗي احتٳبالً

ٲٹاخٽٻ تسضيدي ٲٹاخٽٻ تسضيدي ثب ٲحط٦ٽبي ثٻ َٹض ٞعايٷسٺ ايُطاة آٸض ضا قبٲ٭ ٲي قٹز. زض ضٸـ 

اثتسا ثب ٲٹ٢ٗيتٽبيي ضٸثطٸ ٲي قٹٶس ٦ٻ ايُطاة ٦ٳي ايدبز ٲي ٦ٷٷس ٸ ثٻ تسضيح ثٻ ؾٳت آٶٽبيي  زضٲبٶدٹيبٴ

 ٦ٻ ايُطاة ثيكتطي ضا ثٹخٹز ٲي آٸضٶس پيكطٸي ٲي ٦ٷٷس. 

 ٞٷٹٴ ضٞتبضي ت٣ٹيت ٲثجت ٸخٹز زاضز.زض تٳبٰ 

زض ٞٵ تٹ٢ٝ ٧ٞط ٞطز يبز ٲي ٪يطز ا٧ٞبض ايُطاة آٸض ضا ٲتٹ٢ٝ ٦ٷس. زضٲبٶدٹ اظ َطي١ ايٳٷي ؾبظي زض 

ضٞتبضي زي٫طي اؾت ٲي تٹاٶس اْٽبضات ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ ضا ثيبٲٹظز. ايٵ  –ثطاثط اؾتطؼ ٦ٻ ضٸـ قٷبذتي 

طز اٞعايف ٲي زټٷس. ت٣ٹيت ٦طزٴ احؿبؼ ٦بضايي قرهي اْٽبضات احؿبؼ چيطٺ قسٴ ثط ٲٹ٢ٗيت ضا زض ٞ

ٞطز ٖٷهط زضٲبٶي زي٫طي اؾت ٦ٻ ثٻ زضٲبٶدٹ ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس. اَٳيٷبٴ يبثس ٦ٻ ٲي تٹاٶس اظ پؽ ٲحط٤ 

 ٞٹثي٥ ثطآيس.

 فَتي اجتواػي

تطؼ ٚيط ٲٷ٣ُي ٸ قسيس اظ ايٵ اؾت ٦ٻ ضٞتبض ٞطز زض ٲٹ٢ٗيت اختٳبٖي  ٸيػ٪ي انٯي ٞٹثي اختٳبٖي،

ٳؿرط يب اٶت٣بز زي٫طاٴ ٢طاض ٪يطز. اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ٲي زاٶٷس ٦ٻ تطؾكبٴ ٚيط ٲٷ٣ُي اؾت ثب ٲٹضز ت

ايٵ حب٬ ٶٳي تٹاٶٷس خٯٹي ٶ٫طاٶي ذٹز ضا اظ ايٷ٧ٻ زي٫طاٴ ٲكٛٹ٬ ثطضؾي ز٢ي١ آٶٽب ټؿتٷس ث٫يطٶس. ايٵ اٞطاز 

ٸ اؾتٗسازټبي ت ٶٟؽ پبييٵ زاضٶس ٖالٸٺ ثط ايٷ٧ٻ ٲي تطؾٷس احٳ١ يب زؾت ٸ پب چٯٟتي ثٻ ٶٓط ضؾٷس ٖع

 –ٸا٢ٗي ذٹز ضا زؾت ٦ٱ ٲي ٪يطٶس. ثطاي زضٲبٴ اٞطاز ٲجتال ثٻ ٞٹثي اختٳبٖي ٞٷٹٴ ضٞتبضي ٸ قٷبذتي 
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ضٞتبضي ٲبٶٷس آٶٽبيي ٦ٻ ثطاي زضٲبٴ اٞطاز ٲجتال ثٻ ٞٹثيٽبي ذبل ثٻ ٦بض ٲي ضٸٶس، زض ضؾيسٴ ثٻ ايٵ ټسٜ 

ٴ ثبظؾبظي قٷبذتي ثب ٲٹاخٽٻ ٸا٢ٗي ٲي تٹاٶس ٶتبيح ٖبٮي ثٻ ثبض ذيٯي ٲٟيس ټؿتٷس. ټٳطاٺ ٦طزٴ ٞٷٹٶي چٹ

 آٸضز.

 اختالل اضغراب فراگير

اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ايُطاة ٞطا٪يط ثيكتط اٸ٢بت ثب ايُطاة ٚيط٢بث٭ ٦ٷتط٬ زؾت ثٻ ٪طيجبٴ 

ټبي ٲتٗسز خؿٳبٶي ثي ٶتيدٻ اؾت ٸ ثٻ ٶكبٶٻ  ټؿتٷس. تالقٽبي آٶٽب ثطاي ٦ٷتط٬ ٦طزٴ ٶ٫طاٶي قبٴ ٲٗٳٹالً

ٸ ضٸاٶي ٲجتال ټؿتٷس ٦ٻ زض ٖٳٯ٧طز اختٳبٖي، قٛ٭ ٸ ٦ٯي آٶٽب زض ظٶس٪ي اذتال٬ ايدبز ٲي ٦ٷس. آٶٽب اٚٯت 

اٸ٢بت ٲؿتٗس احؿبؼ ثي ٢طاضي ٸ ټيدبٴ ظز٪ي ټؿتٷس ٸ ثٻ ؾرتي ٲي تٹاٶٷس تٳط٦ع ٦ٷٷس ٸ٢تي ٪بټي 

س ثٻ ذٹاة ثطٸٶس يب ذٟتٻ ثٳبٶٷس ٸ زض احؿبؼ ٲي ٦ٷٷس شټٷكبٴ تٽي اؾت. ټٷ٫بٰ قت ثٻ ؾرتي ٲي تٹاٶٷ

ٸ ا٧ٞبض ٲطتجٍ ثب َٹ٬ ضٸظ احؿبؼ ٲي ٦ٷٷس ذؿتٻ،تحطي٥ پصيط ٸ ٶبآضاٰ ټؿتٷس. ٸا٦ٷكٽبي ثسٴ، احؿبؾبت 

 ثب ٲٹيٹٔ ٢بث٭ تكريهي زض ظٶس٪ي ٞطز اضتجبٌ ٲؿت٣يٱ ٶساضز. اذتال٬ ايُطاة ٞطا٪يط ٲٗٳٹالً

ثي زض ثعض٪ؿبالٴ اؾت ثٻ َٹضي ٦ٻ ٲيعاٴ قيٹٔ آٴ اذتال٬ ايُطاة ٞطا٪يط قبيٕ تطيٵ اذتال٬ ايُطا

ثٻ  زضنس اؾت. زض نٹضت ٸخٹز ايٵ اذتال٬ زض ٦ٹز٦بٴ ، ايُطاثٽب ٸ تطؾٽبي آٴ ٲٗٳٹال6ًزض َٹ٬ ٖٳط 

 ٖٳٯ٧طز ٲسضؾٻ يب ٞٗبٮيتٽبي ٸضظقي ضثٍ زاضٶس.

 ًظريِ ّا ٍ درهاى اختالل اضغراب فراگير:

ط اظ تحطيٟٽبي قٷبذتي ٶبقي ٲي قٹز. اٞطاز ٲجتال ثٻ ايُطاة ٞطا٪ي ضٞتبضي، –اظ زيس٪بٺ قٷبذتي 

اذتال٬ ايُطاة ٞطا٪يط اظ زضزؾطټبي خعيي ٸ اذتالٮٽبي پيف پب اٞتبزٺ زض ظٶس٪ي ثٻ ضاحتي ٶبضاحت ٲي 

 قٹٶس. ٸ يب ٲك٧الت ضا ثعض٨ خٯٹٺ زازٺ ٸ زضثبضٺ پيبٲس آٴ ثيف اظ حس ٶ٫طاٴ ٲي قٹٶس. 

 –اذتال٬ اؾت ٸٮي ثٻ خبي زاضٸ ٲي تٹاٴ اظ زضٲبٴ قٷبذتي  زاضٸ زضٲبٶي ي٧ي اظ ضٸقٽبي زضٲبٴ ايٵ

ضٞتبضي اؾتٟبزٺ ٦طز ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ زضٲبٶدٹيبٴ يبز ٲي ٪يطٶس ا٧ٞبض ٲًُطة ضا تكريم زټٷس، ٪عيٷٻ ټبي 

 ٶ٫طاٴ قسٴ خؿتدٹ ٦ٷٷس ٸ ثطاي اٲتحبٴ ٦طزٴ ايٵ ٪عيٷٻ ټب ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.ٲٷ٣ُي تطي ضا ثٻ خبي 

 ػولي  –اختالل ٍظَاض فنري 

ظٺ اي اظ ٴ ثيطٸٴ ٦ٷيس تب اٶساا٪ط تب ثٻ حب٬ ٧ٞطي زاقتٻ ايس ٦ٻ ٶتٹاٶؿتٻ ايس آٴ ضا اظ ټٹقيبضي تب

تدطثٻ ٸؾٹاؼ ٧ٞطي آ٪بټيس. ٣ٖيسٺ، ٧ٞط، ت٧بٶٻ يب تهٹض ؾٳح ٸ ٲعاحٱ. قبيٕ تطيٵ ٸؾٹاؾٽبي ٖٳٯي ٖجبضتٷس 

ٸاضؾي ٦طزٴ يب زضذٹاؾت  چيسٴ چيعټب،ٲٷٓٱ  قٳطزٴ، ت٧طاض ي٥ ضٞتبض ذبل،ٲبٶٷس قؿتٵ ٸ تٳيع ٦طزٴ، اظ :

ٶيبظ ثٻ تٷبؾت ٸ ٲٷٓٱ  ذبَطخٳٗي ٸ احت٧بض ٸؾٹاؾٽبي ٧ٞطي ٲطتجٍ ثب ٸؾٹاؾٽبي ٖٳٯي ٸاضؾي ٦طزٴ،

 چيسٴ چيعټب ٲي ثبقس.

 اختالل اظترض حاد ٍ اختالل اظترض پط از آظية



 

37 
 

ٶي ٸ خؿٳبٶي قسيسي ضٸيساز ٲهيجت ثبض يب ثؿيبض تأثيط آٸضي اؾت ٦ٻ پيبٲسټبي ضٸا تدطثٻ آؾيت ظا،

ٲٹاضزي ٶٓيط ٲهيجتٽبي قرهي زض٪يط ثٹزٴ زض حبزثٻ اي  زاضز. اظ خٳٯٻ ضٸيسازټبي آؾيت ضؾبٴ،

يب تدطثٻ ٦طزٴ ثاليبي ٲٽٯ٥ ټؿتٷس. زض اٶتٽبي زي٫ط ايٵ َيٝ ضٸيسازټبي  ٢طثبٶي ذكٹٶت ثٹزٴ، خسي،

ي اظ اٞطاز تحت تأثيط ٢طاض ٲي قٹضـ ٸ خٷ٩ ټؿتٷس ٦ٻ تٗساز ظيبز ٲٽٯ٧ي ٲبٶٷس آتف ؾٹظي، ظٲيٵ ٮطظٺ ،

 زټٷس.

زچبض اذتال٬ اؾتطؼ حبز ٲي قٹٶس ٞطز تحت چٷيٵ  ثطذي اٞطاز ثالٞبنٯٻ ثٗس اظ ضٸيسازي آؾيت ظا،

زضٲبٶس٪ي يب ٸحكت ٲي قٹز. ٲٳ٧ٵ اؾت ٶكبٶٻ ټبي تدعيٻ اي ٲبٶٷس احؿبؼ  قطايُي زچبض تطؼ قسيس،

 ٺ ضٸيساز آؾيت ظا ايدبز قٹٶس.يب خسايي ٸ يب ظزٸز٪ي زضثبض ٦طذتي ٚيطٸا٢ٗي ثٹزٴ،

ثٻ ضٚٱ قسيس ثٹزٴ ٶكبٶٻ ټبي اذتال٬ اؾتطؼ حبز اٚٯت اٞطاز ٲي تٹاٶٷس ْطٜ چٷس ضٸظ يب چٷس ټٟتٻ 

ٖبزي ثط٪طزٶس. ثب ايٵ حب٬ ثطذي زي٫ط ثٻ ٖٳٯ٧طز ٖبزي ثطٶٳي ٪طزٶس. آٶٽب زچبض اذتال٬  ثٻ ٖٳٯ٧طز ٶؿجتبً

ٸضي آؾيت ذٹاٺ زض ا٧ٞبض ذٹز ٞطز ثبقٷس يب زض ٲحيٍ ( ٖٹاٲ٭ يبزآPTSDاؾتطؼ پؽ اظ آؾيت ٲي قٹٶس)

 ٶبضاحتي ضٸاٶي يب خؿٳبٶي قسيسي ضا ثط ٲي اٶ٫يعٶس.

اٞطاز ثٗس اظ ي٥ ضٸيساز آؾيت ظا ي٥ ضقتٻ پبؾرٽبي قبذم ضا اٶدبٰ ٲي زټٷس ٦ٻ زض زٸ ٲطحٯٻ ضٸي 

ٴ ٶيطٸٲٷس ، ٲبٶٷس ٲي زټٷس ٸا٦ٷف ٲ٣سٲبتي ٲطحٯٻ اٖتطاو اؾت ٦ٻ َي آٴ ٞطز ثب حبٮت ټكساض ٸ ټيدب

 تطؼ يب ٚٱ ٸا٦ٷف ٶكبٴ ٲي زټس. ٲٳ٧ٵ اؾت زض ايٵ ٲطحٯٻ ٞطز خيٙ ث٧كس يب ثٻ چيعي يطثٻ ثعٶس.

ٲطحٯٻ زٸٰ پبؾد ثٻ ضٸيساز اؾتطؼ ظا ٲطحٯٻ اٶ٧بض / ٲعاحٳت اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ قرم ثيٵ اٶ٧بض 

ت ٸ ٲعاحٳت يٗٷي تدطثٻ ا٧ٞبض ٸ يٗٷي ٞطاٲٹـ ٦طزٴ ضٸيساز يب ٸاٶٳٹز ٦طزٴ ثٻ ايٵ ٦ٻ اتٟب٠ ٶيٟتبزٺ اؾ

 احؿبؾبت ٲعاحٱ زض ٲٹضز آٴ ضٸيساز زض ٶٹؾبٴ اؾت.

ٲبٶٷس قتبة يطثبٴ  ظا ټٳطاٺ ثب ٶكبٶٻ ټبي خؿٳبٶي،ٶبذٹاؾتٻ ٲطثٹٌ ثٻ ضٸيساز آؾيت ٦بثٹؾٽب ٸ ا٧ٞبض 

 ٢ٯت يب ٖط٠ ٦طزٴ قسيس ٞطز ضا زض َٹ٬ ايٵ ٲطحٯٻ ثٻ ؾتٹٺ ٲي آٸضٶس. 

 

 

 

 

 آسية ضناسي رواني  6فصل 

 اختاللْاي جعواًي ؼنل
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اذتالٮٽبي خؿٳبٶي ق٧٭ اٶٹأ اذتالٮٽبيي ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس ٦ٻ زض آٶٽب تٗبضيٽبي ضٸاٶي ثٻ ٲك٧الت 

يب ق٧بيتٽبي خؿٳبٶي اي تجسي٭ ٲي قٹٶس ٦ٻ پطيكبٶي يب اذتالٮي ضا زض ظٶس٪ي ٞطز ثٹخٹز ٲي آٸضٶس. 

ثسؾت آٲسٺ اؾت. ثب ايٵ حب٬ اذتالٮٽبي « خؿٱ»ي تَٵ ثٻ ٲٗٷي انُالح خؿٳبٶي ق٧٭ اظ ٦ٯٳٻ يٹٶبٶ

خؿٳبٶي ق٧٭ ثٻ خبي ايٷ٧ٻ خؿٳبٶي ثبقٷس ضٸاٶي ټؿتٷس ظيطا ټيچ ٶبثٽٷدبضي خؿٳبٶي ٸخٹز ٶساضز ٦ٻ 

 ثتٹاٶس ق٧بيت خؿٳبٶي ضا تٹخيٻ ٦ٷس.

 اختالل تثذيلي

آٞطيٵ ثٻ ٶكبٶٻ ټبي حط٦تي  اذتال٬ تجسيٯي ايٵ تجسي٭ ؾبي٣ٽبي ٚيط ٢بث٭ ٢جٹ٬ ثب تٗبضو ټبي ٲك٧٭

اظ اذتال٬ ٖهت قٷبذتي يب ٶٹٔ زي٫طي اظ اذتال٬ خؿٳبٶي ذجط ٲي   يب حؽ ثسٴ ضا قبٲ٭ ٲي قٹز ٦ٻ ْبټطاً

 زټس.

 اختالل جعواًي مردى ٍ اختاللْاي هرتَط

اذتال٬ خؿٳبٶي ٦طزٴ ٲبٶٷس اذتال٬ تجسيٯي اثطاظ ٲؿبي٭ ضٸاٶي اظ َطي١ ٲك٧الت خؿٳبٶي ضا قبٲ٭ 

٦ٻ ٶٳي تٹاٴ آٴ ضا ثب ټيچ ثيٳبضي خؿٳبٶي قٷبذتٻ قسٺ اي تٹخيٻ ٦طز يب آٴ ضا ثٻ ٖٯت ٖٹاضو ٲي قٹز 

 ٲهطٜ ٲٹاز زاٶؿت.

تٟبٸت اذتال٬ خؿٳبٶي ٦طزٴ ثب اذتال٬ تجسيٯي زض ايٵ اؾت ٦ٻ اذتال٬ خؿٳبٶي ٦طزٴ ثٻ خبي ي٥ 

اذتال٬ خؿٳبٶي ٦طزٴ زض اٚٯت ق٧بيت خؿٳبٶي تٷٽب ٶكبٶٻ ټبي خؿٳبٶي چٷس٪بٶٻ ٸ ٲ٧طض ضا زض ثطزاضز. 

 ٶبزض اؾت.  ٲٹاضز اثتسا زض ٶٹخٹاٶي پسيساض ٲي قٹز ٸ ٶؿجتبً

 

 اختالل درد

اذتال٬ ٲطثٹٌ زي٫طي اؾت . ثط ذالٜ اذتال٬ ټبي خؿٳبٶي ٦طزٴ ٦ٻ چٷس ٶكبٶٻ اي اؾت زض اذتال٬ 

ؾت. زض تٗسازي  ٶٹٖي زضز )٦ٻ ٲٹخت پطيكبٶي قسيسي ٲي قٹز( ٖٯت انٯي ق٧بيت خؿٳبٶي زضٲبٶدٹ زضز،

اظ ٲٹاضز ثيٳبضي خؿٳبٶي ٢بث٭ تكريهي ٸخٹز زاضز ٸٮي ٲبټيت ق٧بيت اظ زضز ثٻ ٪ٹٶٻ ْطيٟي ثب ٲؿبي٭ 

ضٸاٶي اضتجبٌ زاضز. اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ زضز ثطاي ٦بټف زازٴ ٶبضاحتي قبٴ ثٻ ٲٹاز ٲرسض يب زاضٸټبي 

 تدٹيعي ٸاثؿتٻ ٲي قٹٶس. 

 اختالل تذ ؼنلي تذى

اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ثس ق٧ٯي ثسٴ ٶٻ تٷٽب ٶبذكٷٹزٶس ثٯ٧ٻ تب ثساٴ حس زض ايٵ ثبضٺ ٦ٻ ًٖٹي اظ 

ثسٶكبٴ ظقت يب ٶب٢م اؾت اقتٛب٬ شټٷي زاضٶس ٦ٻ ټصيبٶي ٲحؿٹة ٲي قٹٶس . آٶٽب ثٻ ٢سضي زضثبضٺ ٲك٧٭ 

يهي ٦ٻ ايٵ اٞطاز ثسٶي قبٴ ٶبضاحت ټؿتٷس ٦ٻ ظٶس٪ي قٛٯي، اختٳبٖي ٸ ضٸاثُكبٴ ٲرت٭ ٲي قٹٶس. ٶ٣ب

ًٖٹي اظ ثسٴ آٶٽب ٚيطٖبزي اؾت ٸٮي ٶ٫طاٶي  ذيبٮي اؾت. زض ؾبيط ٲٹاضز ٸا٢ٗبً زضثبضٺ اـ ٶ٫طاٴ ټؿتٷس ٖٳستبً
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آضٲيس٪ي ٸ  ٲبٶٷس تٹ٢ٝ ٧ٞط، ٞطز ثؿيبض اٞطاَي اؾت . ٖالٸٺ ثط زاضٸ زضٲبٶي آٲٹظـ زازٴ ضٸقٽبي ضٞتبضي،

 ٶيع ٲؤثط ٸا٢ٕ ٲي قٹٶس.زضٲبٴ ٲٹاخٻ ؾبظي ټٳطاٺ ثب خٯٹ٪يطي اظ پبؾد 

 خَد تيوار اًگاري

اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ خؿٳبٶي ق٧ٯي ثٻ ٶبٰ ذٹز ثيٳبضاٶ٫بضي ٲٗت٣سٶس يب ٲي تطؾٷس ٦ٻ ثيٳبضي خسي 

اي ٲجتال قسٺ ثبقٷس زض حبٮي ٦ٻ ٸا٦ٷكٽبي ثسٶي آٶٽب ؾبٮٱ اؾت. ثطذالٜ اذتال٬ تجسيٯي يب اذتال٬ 

ي خؿٳبٶي قسيس يب ٶكبٶٻ ټبي خؿٳبٶي ٚيط ٢بث٭ تٹخيٻ ضا قبٲ٭ خؿٳبٶي ق٧٭ ، ذٹز ثيٳبض اٶ٫بضي ٦ػ٦بض

ٶٳي قٹٶس. زض ٖٹو ٞطز ٲجتال ثٻ ذٹز ثيٳبض اٶ٫بضي ضٸيسازټبي َجيٗي ثسٴ ضا ؾٹء تٗجيط ٲي ٦ٷس يب آٶٽب ضا 

ثعض٨ خٯٹٺ ٲي زټس. ٪بټي ذٹز ثيٳبضاٶ٫بضاٴ ثٻ ٢سضي زض ٲٹضز ٶكبٶٻ ټبيكبٴ ٶ٫طاٴ ٲي قٹٶس ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲي 

زض آؾتبٶٻ ٸحكتعز٪ي ٢طاض زاضٶس. ٸيػ٪ي ذٹز ثيٳبضاٶ٫بضي ايٵ اؾت ٦ٻ ثٻ ضٚٱ آٶ٧ٻ ٲٗبيٷبت پعق٧ي ضؾٷس 

 ثٻ ٶبثٽٷدبضي ذيبٮي زض ٖٳٯ٧طز ذٹز اقتٛب٬ شټٷي زاضز. ٶكبٴ ٲي زټٷس ټيچ اق٧بٮي ٸخٹز ٶساضز ٞطز قسيساً

 اختاللْاي هرتثظ تااختاللْاي جعواًي ؼنل

اظ ٸاٶٳٹز ٦طزٴ ٖٳسي ٶكبٶٻ ټبي ثيٳبضي خؿبٶي يب اذتال٬ ( ٖجبضت اؾت malingeringتٳبضو )

ٲبٶٷس ٲٷبٕٞ ٲبزي اظ ٮحبِ ضٸاٶي آقٟتٻ ثٻ  ضٸاٶي ثب اٶ٫يعٺ ٶٽٟتٻ، ٪بټي ي٥ ٶٟط ٲي ذٹاټس ثب اٶ٫يعٺ پٷٽبٶي ،

 ٶٓطضؾس.

( اٞطاز ٶكبٶٻ ټب يب اذتالٮٽبيي ضا ٸاٶٳٹز ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ factitious disorderزض اذتال٬ ؾبذت٫ي )

اظ آٴ ٦ؿت ٦طزٴ ٶٟٕ ذبني ٶيؿت ثٯ٧ٻ ٲي ذٹاټٷس ٶ٣ف ثيٳبض ضا حّٟ ٦ٷٷس. ايٵ ٶكبٶٻ ټب ٲي  ټسٜ

تٹاٶٷس خؿٳبٶي يب ضٸاٶي ٸ يب تط٦يجي اظ ټط زٸ ثبقٷس. آٶچٻ اذتال٬ ؾبذت٫ي ضا ثؿيبض خبٮت ٲي ؾبظز ايٵ 

ثٯ٧ٻ ايٵ اٞطاز اظ ثيٳبض اؾت ٦ٻ ٞطز اٶ٫يعٺ پٷٽبٶي ٲبٶٷس ٦ؿت ٶٟٕ ٲبٮي يب اختٷبة اظ ٲؿئٹٮيتٽب ضا ٶساضز 

 ثٹزٴ ٮصت ٲي ثطٶس ٸ ثطاي ايٷ٧ٻ ثيٳبض ثٻ ٶٓط ثطؾٷس يب ذٹز ضا ثيٳبض ٦ٷٷس زؾت ثٻ ټط ٦بضي ٲي ظٶٷس.

ٶكبٶ٫بٴ ٲٹٶچبٸظٴ ٶٹٖي اذتال٬ ؾبذت٫ي اؾت. ايٵ ٶكبٶ٫بٴ اظ ٶبٰ ثبضٸٴ ٞٹٴ ٲٹٶچبٸظٴ اٞؿط ؾٹاضٺ 

اـ « زاؾتبٶٽبي ٖديت ٸ ٚطيت»ٻ ثٻ ذبَط ا٢تجبؼ قسٺ اؾت ٦ 1700ٶٓبٰ ثبظٶكؿتٻ آٮٳبٴ زض زټٻ 

ٲٗطٸٜ اؾت. ٶكبٶ٫بٴ ٲٹٶچبٸظٴ ٲٹاضز ٞطيي ضا زض ثط ٲي ٪يطز ٦ٻ ٦٭ ظٶس٪ي ٞطز نطٜ زٶجب٬ ٦طزٴ 

ظٲبٴ ثيف اظ حسي ضا نطٜ ٸاضز ٦طزٴ خطاحت ثٻ ذٹزقبٴ ٲي  ٲطا٢جت پعق٧ي ٲي قٹز. ايٵ اٞطاز ٲٗٳٹالً

ثبٮيٷي ثب ٶٹٔ ثؿيبض ثيٳبضي ثٻ ٶٓط ثطؾٷس ٦ٻ ثؿتطي ٦طزٴ يطٸضت يبثس. ٪بټي ٲترههبٴ ٦ٷٷس تب ثٻ ٢سضي 

خبٮت اذتال٬ ؾبذت٫ي ضٸثٻ ضٸ ٲي قٹٶس . زض اذتال٬ ؾبذت٫ي اظ َطي١ ٲدبٸضت )يب ٶكبٶ٫بٴ ٲٹٶچبٸظٴ اظ 

 ٦ٷس.َطي١ ٲدبٸضت( ٞطز ٶكبٶٻ ټبي خؿٳي ضا زض ٞطز زي٫طي ٦ٻ تحت ٲطا٢جت ٸي ٢طاض زاضز ايدبز ٲي 

 اظترض

اٚٯت پػٸټك٫طاٴ انُالح اؾتطؼ ضا ثطاي اقبضٺ ثٻ ٸا٦ٷف ٶبذٹقبيٷس ٞطز ثٻ ټٷ٫بٲي ٦ٻ ضٸيسازي ضا 

تٽسيس ٦ٷٷسٺ ٲي زاٶس ثٻ ٦بض ٲي ثطٶس. ايٵ ٸا٦ٷف ټيدبٶي ٲي تٹاٶس اٞعايف اٶ٫يرت٫ي ٞيعيٹٮٹغي٧ي ثٻ ٖٯت 
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ذٹز ضٸيساز اؾت ٦ٻ ضٸيساز ظٶس٪ي اٞعايف ٸا٦ٷف پصيطي زؾت٫بٺ ٖهجي ؾٳپبتي٥ ثبقس. ٖبٲ٭ اؾتطؼ ظا 

اؾتطؼ ظا ٶيع ٶبٲيسٺ ٲي قٹز. ٸ٢تي ٞطزي زچبض اؾتطؼ ٲي قٹز ؾٗي ٲي ٦ٷس ايٵ احؿبؼ ٶبذٹقبيٷس ضا 

٦بټف زټس. تالـ ٦طزٴ ثطاي ٦بټف زازٴ اؾتطؼ ٲ٣بثٯٻ  ٦طزٴ ذٹاٶسٺ ٲي قٹز. ٸ٢تي ٦ٻ ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ 

خؿٳبٶي يب ضٸاٶي اي ٦ٻ زض اثط اٶ٫يرت٫ي  ٶبٲٹ١ٞ ثبقس ٸ اؾتطؼ ٞطٸ٦ف ٶ٧ٷس ٞطز ثطاي ٲك٧الت

 ٞيعيٹٮٹغي٧ي ٲؿتٳط ايدبز قسٺ اؾت زضنسز ٦ٳ٥ ثبٮيٷي ثط ٲي آيس.

 هقاتلِ مردى

ثسٴ ايٵ اؾت ٦ٻ چ٫ٹٶٻ اٞطاز ؾٗي ٲي ٦ٷٷس اظ َطي١ ٲ٣بثٯٻ  –ٖبٲ٭ زي٫ط زض ٲٗبزٮٻ شټٵ 

ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ ٸخٹز زاضز.اٲب  احؿبؼ اؾتطؼ ضا ٦بټف زټٷس. ضاټٽبي ٪ٹٶب٪ٹٶي ثطاي زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٦طزٴ،

ي٧ي اظ ٲٟيستطيٵ آٶٽب تٳبيع ثيٵ ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ ٲك٧٭ ٲساض ٸ ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ ټيدبٴ ٲساض اؾت. زض ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ 

ٲك٧٭ ٲساض ٞطز ټط چيعي ٦ٻ ٲٹ٢ٗيت ضا اؾتطؼ ظا ٲي ٦ٷس تٛييط ٲي زټس. ٲٳ٧ٵ اؾت ثطٶبٲٻ ضيعيٽبي 

طزٴ آٴ ٲٹ٢ٗيت پيسا ٦ٷس. زض ٲ٣بث٭ زض ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ ټيدبٴ زي٫طي ٦ٷس يب ضٸـ تبظٺ ٸ ثٽتطي ثطاي انالح ٦

ٲساض ٞطز ټيچ چيعي اظ ٲٹ٢ٗيت ضا تٛييط ٶٳي زټس ثٯ٧ٻ ثٻ خبي آٴ ٲي ٦ٹقس ذٹز يب احؿبؾبتف ضا ٶؿجت 

ي٧ي اظ ضٸقٽبي ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ ټيدبٴ ٲساض اؾت ٦ٻ اٞطاز تحت « ٲثجت ٧ٞط ٦طزٴ»ثٻ ٲٹ٢ٗيت ثٽجٹز ثركس. 

 ي ايٷ٧ٻ احؿبؼ ثٽتطي زاقتٻ ثبقٷس ثٻ ٦بض ٲي ثطٶس.قطايٍ اؾتطؼ ظا ثطا

ايٷ٧ٻ ٦ساٰ قيٹٺ ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ اؾتطؼ ضا ثٻ ٶحٹ ٲؤثطتطي ٦بټف ٲي زټس ثٻ ٞٗبٮيت ٖبٲ٭ اؾتطؼ ظا 

 ثؿت٫ي زاضز. 

 اظترض ٍ ظيعتن ايوٌي

پػٸټك٫طاٴ ثٻ َٹض ضٸظ اٞعٸٴ زض حٹظٺ ټبي پعق٧ي ٸ ضٸاٴ قٷبؾي ، اذتالٮٽبيي ٲبٶٷس ثيٳبضي ٢ٯجي ٸ 

ضٸزٺ اي ضا تحت تأثيط پبؾرٽبي ٲطتجٍ ثب اؾتطؼ ٲي  –اٶٹأ ذبل اظ زيبثتٽب ٸ اذتالٮٽبي ٲٗسٺ  تٷٟؿي ،

طثيبت اؾتطؼ ، ٖبَٟٻ ٦ٻ تدزاٶٷس ٦ٻ زض ؾيؿتٱ ٖهجي ٲط٦عي آٚبظ ٲي قٹٶس. ټط ضٸظ ضٸقٵ تط ٲي قٹز 

٣ٞساٴ حٳبيت اختٳبٖي ٸ ؾط٦ٹثي ٸ اٶ٧بض ٲي تٹاٶٷس ثط ٸيٗيت ٖٳٯ٧طز ايٳٷي تأثيط  اٞؿطز٪ي ، ٲٷٟي ،

 ث٫صاضٶس.

 اتراز ّيجاى

خٯٹ٪يطي اظ اثطاظ ټيدبٴ ٖٷهط ٲٽٱ زي٫طي زض ضاثُٻ ثيٵ ٖٳٯ٧طز ضٸاٶي ٸ ؾالٲتي اؾت. ٞطز زاضاي 

ٲرهٹنبً ذكٱ ضا ٲي ٪يطز ٸ ثؿيبض  قٹز خٯٹي اثطاظ ټيدبٴ، ٶبٲيسٺ ٲي Cتٗسز ؾطَبٴ ٦ٻ قرهيت تيپ 

ٲُيٕ ٸ ټٳٷٹا اؾت. ٶٹقتٵ زضثبضٺ تدطثٻ اي ٶبضاحت ٦ٷٷسٺ ، ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ ضا تؿٽي٭ ٲي ٦ٷس ٸ ثٻ ؾالٲت 

 خؿٳبٶي ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس.

 تيپ ؼخصيت
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ٲي ٦ٷٷس ثي ٢طاضي يب ٞكبض  اٞطازي ٦ٻ ثطاي اٶدبٰ زازٴ ٦بضي ثب ٖدٯٻ اٚٯت احؿبؼ ٶبق٧يجبيي ،

ٲٓٷٹٴ  ٶبق٧يجب، ثسثيٵ،  ٲٳ٧ٵ اؾت زض ٲٗطو ذُط اثتال ثٻ ٲك٧الت ٢ٯجي ٢طاض ٪يطٶس. ايٵ اٮ٫ٹي ض٢بثت خٹ،

 Aضا تٹنيٝ ٲي ٦ٷس. اٞطاز تيپ   A  ٸ ٲتربنٱ ثٹزٴ ٶؿجت ثٻ زي٫طاٴ ٸ ثٻ ضاحتي تحطي٥ قسٴ تيپ

زض ٲٹ٢ٗيتٽبي تحهيٯي ٦ٳتط احتٳب٬ زاضز ٦ٻ ت٣ٯت ٦ٷٷس. اٞطاز زاضاي  Bزضٲ٣بيؿٻ ثب اٞطاز آضٲيسٺ تيپ 

ثٻ ضٞتبضټبي ٶبؾبٮٳي ٲبٶٷس ؾي٫بض   آٶٽبيي ٦ٻ ذهٹٲت ظيبزي زاضٶس ٖٳٹٲبً  ٲرهٹنبً Aاٮ٫ٹټبي ضٞتبضي تيپ 

٦كيسٴ ٸ ٲهطٜ ٲ٣ساض ظيبز اٮ٧٭ ٲي پطزاظٶس .ثطاي زضٲبٴ ٲٹ٣ٞيت آٲيع ٦ؿبٶي ٦ٻ ٲك٧الت خؿٳبٶي قبٴ 

اضتجبٌ زاضٶس ثبيس آٲٹظـ ، ٞطا٪يطي ضاټجطزټبي ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ ٸ ٲساذٯٻ ټبي ضٞتبضي  Aضي تيپ اٮ٫ٹي ضٞتبثب 

 ٞٷٹٴ آٲٹظـ آضٲيس٪ي ٸ ثبظؾبظي قٷبذتي ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس. ازٚبٰ قٹٶس. ضاټجطز ټبي ٲ٣بثٯٻ ٦طزٴ،

 اختاللْاي تجسيِ اي 

 اختالل َّيت تجسيِ اي:

قٹز ٦ٻ قرم ثيف اظ ي٥ ذٹز يب قرهيت ضا پطٸضـ ٲي  زض اذتال٬ ټٹيت تدعيٻ اي ٞطو ٲي

ب ٪ٟتٻ ٲي قٹز زض ٲ٣بث٭ آٴ قرهيت ان٭ ٲيعثبٴ ذٹاٶسٺ ٲي قٹز. ايٵ زټس. ثٻ ايٵ قرهيتٽب ز٪ط ټٹيتٽ

 اذتال٬ قرهيت چٷس ٪بٶٻ ٶبٲيسٺ ٲي قس. اذتال٬ ٢جالً

 ٍيصگيْاي اختالل َّيت تجسيِ اي 

ثٻ اذتال٬ ټٹيت تدعيٻ اي حسا٢٭ زٸ ټٹيت يب حبٮت قرهيتي زاضز ٦ٻ ټط ٦ساٰ اٮ٫ٹي ٞطز ٲجتال 

تبضيرچٻ قرهي ٸ ذٹزاٶ٫بضٺ  ٧ٞط ٦طزٴ ٸ ضاثُٻ ثط٢طاض ٦طزٴ ٸ ټٳيٵ َٹض ؾج٥ ضٞتبض ، زض٤ ٦طزٴ،

ټٹيت زاضٶس اٲب ٪عاضقٽب اظ نسټب ټٹيت ح٧بيت زاضٶس. ټط  10ٲرهٹل ذٹزـ ضا زاضز. اٚٯت ٲٹاضز ٦ٳتط اظ 

ي٥ اظ ايٵ ټٹيتٽب يب حبٮتٽبي قرهيت زض ٲٹا٢ٕ ٲرتٯٝ ٦ٷتط٬ ضٞتبض قرم ضا زض اذتيبض ٲي ٪يطٶس. اٞطاز 

ٲجتال ثٻ اذتال٬ ټٹيت تدعيٻ اي ي٥ ټٹيت انٯي زاضٶس ٦ٻ ثب ٶبٰ تٗييٵ قسٺ ثطاي آٶٽب ٲطتجٍ اؾت. ايٵ 

تٟبٸت  بض اؾت. ز٪ط ټٹيتٽب ٲٗٳٹالًاٞؿطزٺ ٸ ٪ٷبټ٧ ٲٷٟٗ٭ ٸ ٸاثؿتٻ ٸ احتٳبالً ټٹيت انٯي يب ٲيعثبٴ ٲٗٳٹالً

ٶػاز ، ؾُح  ٞبحكي زاضٶس ٸ ثٻ نٹضت ذهٳبٶٻ ، پطتٹ٢ٕ يب ذٹز ٸيطاٶ٫ط ٖٳ٭ ٲي ٦ٷٷس. آٶٽب ٲي تٹاٶٷس ؾٵ،

ټٹـ ٸ حبٮتٽبي ٖبَٟي ٲتٟبٸتي زاقتٻ ثبقٷس ٸ حتي اظ خٷؽ ٲربٮٝ ثبقٷس. اٶت٣ب٬ اظ ي٥ ز٪ط ټٹيت ثٻ 

اختٳبٖي يب ٲحط٦ي ٦ٻ ثطاي قرم ٲٽٱ اؾت آٚبظ  –اؾتطؼ ضٸاٶي ٶب٪ٽبٶي اؾت ٸ  ز٪ط ټٹيت ثٗسي ٲٗٳٹالً

 ٪ط آٴ ٲي ثبقس.

 

 ساير اختاللهاي تجسيه اي

 ياد زدودگي تجسيه اي:
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ذٹاٶسٺ ٲي قس ٞطز ٢بزض ٶيؿت خعئيبت ٸ يبز ظزٸز٪ي ضٸاٴ ظاز   اي ٦ٻ ٢جالً زض يبزظزٸز٪ي تدعيٻ

ظا يب ذيٯي اؾتطؼ ظايي اضتجبٌ زاضٶس ثٻ يبز آٸضز. ثب ضٸيسازټبي آؾيت   تدطثيبت قرهي ٲٽٳي ضا ٦ٻ ٲٗٳٹالً

ايٵ ٶبتٹاٶي زض يبزآٸضي ضا ٶٳي تٹاٴ ثٻ ٦ػ٦بضي ٲطتجٍ ثب آؾيت يب زاضٸټب ٶؿجت زاز ٸ ثب ٞطاٲٹقي ٖبزي ٶيع 

 ٢بث٭ تٹخيٻ ٶيؿت.

چٽبض ٶٹٔ يبز ظزٸز٪ي تدعيٻ اي ٸخٹز زاضز ٦ٻ ټط ٦ساٰ ثب ٲبټيت اظ زؾت زازٴ حبٞٓٻ ٞطز اضتجبٌ 

 ز . زاض

زض يبز ظزٸز٪ي ٲٹيٗي ٦ٻ قبيٕ تطيٵ ٶٹٔ اؾت ٞطز تٳبٰ ضٸيسازټبيي ضا ٦ٻ زض ٞبنٯٻ ظٲبٶي ٲكرم 

ايٵ ٞبنٯٻ ٞٹضاً ثٗس اظ ضٸيساز ثؿيبض ٶبضاحت ٦ٷٷسٺ اي ٲبٶٷس تهبزٜ  اتٟب٠ اٞتبزٺ اٶس ٞطاٲٹـ ٲي ٦ٷس. ٲٗٳٹالً

 اتٹٲجي٭، آتف ؾٹظي يب ثاليبي َجيٗي اؾت.

طز ٶٳي تٹاٶس ثطذي اٲب ٶٻ ټٳٻ خعييبت ضٸيسازټبيي ضا ٦ٻ زض زٸضٺ ظٲبٶي زضيبز ظزٸز٪ي ٪عيٷكي ٞ

ذبل اتٟب٠ اٞتبزٺ اٶس ثٻ يبز آٸضز. ثبظٲبٶسٺ ي٥ آتف ؾٹظي ٲٳ٧ٵ اؾت حط٦ت آٲجٹالٶؽ ثٻ ؾٳت 

 ثيٳبضؾتبٴ ضا ثٻ يبز آٸضز ٸٮي ٶدبت يبٞتٵ اظ ذبٶٻ ٲكتٗ٭ ضا ثٻ يبز ٶٳي آٸضز.

ٶبتٹاٶي زض يبزآٸضي ضٸيسازټب اظ تبضيد ثٻ ذهٹني تب ظٲبٴ حب٬ .  ٖجبضت اؾت اظيبز ظزٸز٪ي پيٹؾتٻ 

زٸضاٴ ٦ٹز٦ي ٸ ٶٹخٹاٶي ذٹز ضا تب ظٲبٶي ٦ٻ ٸاضز ذسٲت ٶٓبٰ قسٺ  ثطاي ٲثب٬ ؾطثبظ اظ خٷ٩ ثط٪كتٻ اي ،

ؾٟط اٸ ثٻ ٲأٲٹضيت خٷ٫ي اتٟب٠ اٞتبزٺ اؾت ثٻ يبز اؾت ثٻ يبز ٲي آٸضز اٲب ټط چيعي ضا ٦ٻ ثٗس اظ اٸٮيٵ 

 ضز.ٶسا

تكريم يبز ظزٸز٪ي تدعيٻ اي ثطاي ٲترههبٴ ثبٮيٷي ذيٯي زقٹاض اؾت ظيطا اظ زؾت زازٴ حبٞٓٻ 

ٖٯت ټبي ٲتٗسزي زاضز. ثطاي ٲثب٬ يبز ظزٸز٪ي ٲي تٹاٶس تٹؾٍ ٦ػ٦بضي خؿٳبٶي ٶبقي اظ نسٲٻ ٲٛعي 

 ، يب نطٔ ايدبز قٹز ٸ... ؾٹء ٲهطٜ ٲٹاز ضٸاٴ ٪طزاٴ ،

 گريس تجسيِ اي:

٦ٻ زض ٲٹضز ټٹيت قرهي ذٹز ؾطزض٪ٱ اؾت ٶب٪ٽبٴ ٸ ثٻ َٹض ٚيط ٲٷتٓطٺ ثٻ ٞطزي زض ايٵ اذتال٬ 

ٲ٧بٴ زي٫طي ؾٟط ٲي ٦ٷس. ٞطزي ٦ٻ زض حبٮت ٪طيع تدعيٻ اي اؾت ٢بزض ٶيؿت تبضيرچٻ يب ټٹيت ذٹز ضا ثٻ 

ؾطٖت يبز آٸضز ٸ ٲٗسٸزي اظ آٶٽب حتي ټٹيت تبظٺ اي اذتيبض ٦ٷٷس. ٪طيع تدعيٻ اي ٶبزض اؾت ٸ ٲٗٳٹالً ثٻ 

 ؾپطي ٲيكٹز.

ثحطاٶٽبي قرهي يب اؾتطؼ قسيس، ٲبٶٷس ٲك٧الت ٲبٮي، ٲي٭ ثٻ ٪طيرتٵ اظ تٷجيٻ يب تدطثٻ آؾيت ٶيع 

 ٲي تٹاٶٷس ثبٖث ٸ٢ٹٔ حبٮت ٪طيع قٹٶس.

 ضخصيت : هسخاختالل 
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ټؿتيس. قبيس ثطاي ٲست َٹالٶي  «ٚيطٸا٢ٗي»قبيس ثتٹاٶيس ثٻ ظٲبٶي ٧ٞط ٦ٷيس ٦ٻ احؿبؼ ٲي ٦طزيس 

ٶرٹاثيسٺ يب ٚصا ٶرٹضزٺ ثٹزيس ٸ احؿبؼ ٲي ٦طزيس ٚطيجٻ اي ټؿتيس ٦ٻ حط٦بت ثسٶتبٴ ضا اٶ٫بض ذٹاة ٲي 

ٲي قٹز ٦ٻ اظ ثسٴ ضا قبٲ٭  –تٛييطات زض ازضا٤ شټٵ  ثيٷيس ٲكبټسٺ ٲي ٦ٷيس. پسيسٺ ٲؿد قرهيت،

خسايي اظ تدطثيبت قرهي تب ايٵ احؿبؼ ٦ٻ ٞطز اظ ثسٶف ذبضج قسٺ اؾت ٪ؿتطـ زاضز. تدطثيبت ٲؿد 

ثٽٷدبض ضٸي ٲي زټس ٦ٻ تحت اؾتطؼ ظيبز ٢طاض ٪طٞتٻ ثبقٷس يب زاضٸټبي تٛييط زټٷسٺ شټٵ، ظٲبٶي زض اٞطاز 

ثسٴ  –رهيت تحطيٟبت ازضا٦ٽبي شټٵ ٲهطٜ ٦طزٺ ثبقٷس. اٲب زض اذتال٬ ٲؿد ق LSDٲبٶٷس ٲبضي خٹاٶب يب 

 ثبضټب ثسٸٴ تحطي٥ زاضٸټب اتٟب٠ ٲي اٞتس.

ثٗس اظ ضٸيسازي آؾيت ظا  ثطذي اظ ٲترههبٴ ذبَط ٶكبٴ ؾبذتٻ اٶس ٦ٻ تدطثٻ ٲؿد قرهيت ٲٗٳٹالً

 اؾت.  «آضاٲف ثٗس اظ َٹٞبٴ»اتٟب٠ ٲي اٞتس ٸ ثٻ نٹضت 

 

 اختالل هاي ضخصيت

اٮ٫ٹټبي ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ٸ ثبزٸاٰ تدطثٻ زضٸٶي ٸ ضٞتبض ٦ٻ ثٻ ظٲبٴ اذتال٬ قرهيت ٖجبضت اؾت اظ 

 ٶٹخٹاٶي ٸ خٹاٶي ثط ٲي ٪طزز. ٸ حسا٢٭ زض زٸ ظٲيٷٻ ظيط آق٧بض ٲي قٹز :

 .٦ٷتط٬ ت٧بٶٻ.4.ٖٳٯ٧طز ٲيبٴ ٞطزي ٸ 3.ټيدبٴ پصيطي 2.قٷبذت 1

ٲترههبٴ  ٲٗٳٹالًاظ آٶدبيي ٦ٻ اذتال٬ ټبي قرهيت ٦٭ ؾبذتبض ٲٹخٹزيت ٞطز ضا زض ثط ٲي ٪يطٶس. 

ٲي زاٶٷس. ٲترههيٵ ثبٮيٷي ټٷ٫بٰ اضظيبثي ٞطزي ثبٮيٷي آٴ ټب ضا زقٹاضتطيٵ اذتال٬ ټبي ضٸاٶي ثطاي زضٲبٴ 

٦ٻ ثٻ اذتال٬ قرهيت ٲجتالؾت ، تبضيرچٻ ظٶس٪ي اٸ ضا ثطضؾي ٲي ٦ٷس. ا٪ط ٲٗٯٹٰ قٹز ٦ٻ ايٵ ٲك٧الت 

زض ايٵ نٹضت ٞطز  بؼ ٦طزٴ ٸ ضٞتبض ٦طزٴ ټؿتٷس،ٸ ضٸـ ټبي قبذم احؿ تثجيت قسٺ ٸ ثب زٸاٰ اٶس،  ٖٳي٣بً

ثٻ اذتال٬ قرهيت ٲجتالؾت. اذتال٬ قرهيت ٲك٧الت زضٸٴ ضٸاٶي ٸ ٲيبٴ ٞطزي ٖٳسٺ اي ايدبز ٲي 

٦ٷٷس ٸ ثٻ اذتال٬ َٹالٶي ٲست ٲٷدط ٲي قٹٶس. تكريم اذتال٬ ټبي قرهيت زقٹاض اؾت ، ظيطا تٗسازي 

-DSM-IVتكريم ټبؾت. ٲبيٻ ٶ٫طاٶي اظ پبيبيي ٸ اٖتجبض  اظ آٶٽب ٸيػ٪ي ټبي ٲكتط٦ي زاضٶس ٦ٻ ټٳيٵ

TR ٻ ؾٻ ٪طٸٺ زؾتٻ ثٷسي اظ تكريم ټبي ٲدعايي اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷس ٦ٻ ثط اؾبؼ ٸيػ٪يٽبي ٲكتط٤ ، ث

ٸ اؾ٧يعٸ تبيپي تك٧ي٭ ٲي قٹز ٦ٻ زض  اؾ٧يعٸيس، ٲي قٹٶس. ٪طٸٺ اٮٝ(اظ اذتال٬ ټبي قرهيت پبضاٶٹيس،

ٲطظي،  ت ٸ ٶبٲأٶٹؼ ؾٽيٱ اٴ. ٪طٸٺ ة اذتالٮٽبي قرهيت يس اختٳبٖي ،ٸيػ٪ي ټبي ضٞتبض ٖديت ٸ ٚطي

زٲسٲي  ټيدبٶي ، ٶٳبيكي ٸ ذٹز قيٟتٻ ضا قبٲ٭ ٲي قٹز. اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ټب ثيف اظ حس ٶٳبيكي ،

ٽب ثب ٸاثؿتٻ ٸ ٸؾٹاؾي ٢طاض زاضٶس .ايٷ يب ٚيط ٢بث٭ پيف ثيٷي ټؿتٷس. زض ٪طٸٺ ج اذتالٮٽبي قرهيت اختٷبثي ،

 ظيطا ٦ٻ ضٞتبضټبي ٲًُطة ٸ ثيٳٷب٤ ضا زض ثط زاضٶس.  ټٱ زؾتٻ ثٷسي قسٺ اٶس،

 اختالل ضخصي ضذ اجتواعي 
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اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ثطاي ٲٗيبضټبي اذال٢ي يب ٢بٶٹٶي اضظقي ٢بث٭ ٶيؿتٷس. ايٵ اذتال٬ اظ ٲٟٽٹٰ 

ؾبي٧ٹپبٶي ٦ٯ٧ٯي ؾطچكٳٻ ٪طٞتٻ اؾت. ؾبي٧ٹپبتي ٶٹٖي تيپ قرهيت اؾت ٦ٻ ثب چٷس ٸيػ٪ي ٲبٶٷس 

طٞتٵ اظ تدطثٻ ذٹز ٢ًبٸت ٶبٲٷبؾت ٸ ٶبتٹاٶي زض زضؼ ٪ ٣ٞساٴ ٶساٲت يب قطٰ اظ نسٲٻ ظزٴ ثٻ زي٫طاٴ ،

٣ٞساٴ پبؾرسټي ټيدبٶي ثٻ زي٫طاٴ، ت٧بٶك٫طي )ضٞتبض ٖديت ٸ  ذٹاټي قسيس ٸ ٶبتٹاٶي زض ٖك١ ٸضظيسٴ،

زضٸ٫ٚٹ ثٹزٴ ٲكرم ٲي قٹٶس . ٲال٤ ٣ٞساٴ زٮكٹضٺ ، ٚيط ٢بث٭ اٖتٳبز ٸ ضيب٦بضي ،  ، ٚطيت ٸ ٶبذٹقبيٷس(

س ٦ٻ ضٞتبضټبي ثي قطٲبٶٻ ٸ ٞطيج٧بضي خٷجٻ ټبي ضٞتبضي ضا ا يبٞٻ ٲي ٦ٷ DSM-IV-TRټبي تكريهي 

ٲبٶٷس ٶ٣بيهي زض ٢ُٗٻ ټبي پيف پيكبٶي  ضا قبٲ٭ ٲي قٹز. ٶٓطيٻ ټبي ظيؿتي ضٸي ٶبثٽٷدبضيٽبي ٲٛع ،

ثٻ ٖٹاٲ٭ اؾتطؼ ظاي   ٢كطٲد تأ٦يس ٲي ٦ٷٷس. ايٵ اٞطاز ٢ُٗٻ ټبي پيف پيكبٶي تٛييط يبٞتٻ زازٶس ،

ټٷس. ټٳچٷيٵ اظ ايٵ ٣ٖيسٺ ٦ٻ ؾبذت غٶتي٧ي زض ايٵ اذتال٬ پبؾد ذٹز ٲرتبض يٗيٟي ٶكبٴ ٲي ز اختٳبٖي،

حٳبيت ظيبزي قسٺ اؾت. ٶٓطيٻ ټبي ضٸاٴ قٷبذتي ثطايٵ ٣ٖيسٺ اٶس ٦ٻ ايٵ  اذتال٬ ٶبقي  ٶ٣ف ٲٽٳي زاضز،

ضٸاٴ قٷبذتي اؾت. زض ٞطييٻ زي٫ط ثٻ ٶبٰ ٞطييٻ تٗسي٭ پبؾد اٖالٰ ٲي زاضز اٞطاز  –اظ ٶبضؾبئيٽبي ٖهجي 

ټب اضتجبٌ ٶساضز پطزاظـ ٦ٷٷس. ٸ ايٵ اٞطاز ٶٳي تٹاٶٷس تٹاٶٷس اَالٖبتي ٦ٻ ثب اټساٜ انٯي آٴ  ؾبي٧ٹپبت ٶٳي

تطؼ يب ايُطاة ضا احؿبؼ ٦ٷٷس. ټٳچٷيٵ ٖت ٶٟؽ پبييٵ ضا ٖبٲ٭ ؾججي زض ايدبز ايٵ اذتال٬ ٲي زاٶٷس. 

اٖٳب٬ پطذبق٫طاٶٻ  ايٵ اٞطاز زض ٦ٹز٦ي احؿبؼ ٲي ٦ٷٷس ٶيبظ زاضٶس قبيؿت٫ي ذٹزقبٴ ضا ثب پطزاذتٵ ثٻ

ٲحيٍ اٸٮيٻ ٸ تدطثيبت اختٳبٖي قسٴ ٸ ضاثُٻ ؾٹء  ٞطټٷ٫ي ضٸي ذبٶٹازٺ، -ثبثت ٦ٷٷس. زيس٪بټٽبي اختٳبٖي

 اؾتٟبزٺ اظ ٦ٹز٤ تأ٦يس ٲي ٦ٷٷس. 

اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ  اذتال٬ ثٻ ضاحتي تٛييط ٶٳي ٦ٷٷس. آٶٽب ثٗيس اؾت ٦ٻ ثٻ َٹض اضازي زضنسز ٦ٳ٥ 

ظيطا زٮيٯي ثطاي تٛييط ٦طزٴ ٶٳي ثيٷٷس. ټسٜ زضٲبٴ ايٵ ٶيؿت ٦ٻ ثٻ زضٲبٶدٹيبٴ ٦ٳ٥  آيٷس،حطٞٻ اي ثط 

قٹز احؿبؼ ثٽتطي ٦ٷٷس ثٯ٧ٻ ايٵ اؾت ٦ٻ آٴ ټب ضا ٸازاقت تب ٶؿجت ثٻ ذٹز ٸ ٲٹ٢ٗيتكبٴ احؿبؼ ثستطي 

 ٦ٷٷس. ٲترههبٴ ثبٮيٷي اظ ٞٷٹٴ ٲٹاخٽٻ ؾبظي ٸ ٪طٸٺ زضٲبٶي اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس.

اذتال٬ قرهيت ٲطظي، ايٵ اٞطاز زض ٲطظ ثيٵ ضٸاٴ ضٶدٹضي ٸ ضٸاٴ پطيكي ٖٳ٭ ٲي٧ٷٷس. ايٵ اذتال٬ 

احؿبؼ ټبي ٲعٲٵ  ذٯ١ ٸ ضٸاثٍ ٶبپبيساض ، ثي ټٹيتي، ثب اٮ٫ٹي ٞطا٪يط ٦ٷتط٬ ت٧بٶٻ يٗيٝ ذٹزاٶ٫بضٺ ثي ثجبت،

رم ٲي قٹز. ٲس٬ ٦ؿبٮت ٸ ثي حٹنٯ٫ي، احؿبؼ اٞؿطز٪ي ټٳطاٺ ثب پٹچي ٸ ټيدبٴ پصيطي ٲٷٟي ٲك

ايٵ اذتال٬ ٦بٲالً ٲٷبؾت اؾت. پػٸټك٫طاٴ ثٻ َٹض ٞعايٷسٺ اي  اختٳبٖي ثطاي قٷبذتٵ –ضٸاٶي  –ظيؿتي 

تدطثيبت آؾيت ظا زض ٦ٹز٦ي ٸ ضٸيساز يب  –تكريم زازٺ اٶس ٦ٻ ايٵ اذتال٬ اظ تط٦يت ؾطقت آؾيت پصيط 

ٲرهٹنبً  يٻ ظيؿتي خبٮجي ثط تٟبٸتٽبي ٲٛع ،ٲدٳٹٖٻ ضٸيسازټبي آٚبظ ٪ط زض ثعض٪ؿبٮي ثٻ ٸخٹز ٲي آيس. ٶٓط

ضٸي ٪صض٪بٺ ٶٹض آزضٶػي٥ ثيف اظ حس حؿبؼ تأ٦يس ٲي ٦ٷس ٦ٻ اٲ٧بٴ ٲي ضٸز زض ٶتيدٻ آؾيت اٸٮيٻ ايدبز 

آؾيت ٸ ؾٹء اؾتٟبزٺ قسٴ زض ٦ٹز٦ي ضا ٖٹاٲ٭ ظٲيٷٻ ؾبظ ٲي زاٶٷس.  قسٺ ثبقس . ٶٓطيٻ ټبي ضٸاٴ قٷبذتي ،

آؾيت قٷبؾي ظيط ثٷبيي ايٵ اذتال٬ اؾت.  ت ٶبضؾبييٽبي زض ق٧٭ ٪يطي ذٹز ،ضٸي٧طز ضٸاٴ پطيكي ٲٗت٣س اؾ

زٸ ٶيٳٻ ٲي  ت٧ٟط ذٹز ضا ٶؿجت ثٻ ذٹزقبٴ ٸ زي٫طاٴ، اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬، ثطَج١ ضٸي٧طز قٷبذتي ث٥،

ط ايٵ ٞطټٷ٫ي ث –٧ٞط ٲي ٦ٷٷس. زيس٪بټٽبي اختٳبٖي « ټٳٻ يب ټيچ»ثٻ ٖجبضت زي٫ط ، آٴ ټب ثط حؿت  ٦ٷٷس،

احتٳب٬ تأ٦يس ٦ٻ ذيٯي اظ اٞطاز ثٻ ٖٯت ٦بټف ثٻ ټٱ پيٹؾت٫ي زض خبٲٗٻ ٲٗبنط ثٻ ايٵ اذتال٬ ٲجتال ٲي 



 

45 
 

تساض٤ زيسٴ ي٥ چبضچٹة  قٹٶس. آٶچٻ زض زضٲبٴ اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ قرهيت ٲطظي ذيٯي اټٳيت زاضز،

س ثيٵ حٳبيت ٸ ٲٹاخٽٻ زازٴ ؾٗي ٲي ٦ٷٷ زضٲبٶي ضٸقٵ اؾت. ٲترههبٴ ثبٮيٷي ثطاي زضٲبٴ ايٵ اذتال٬،

ٲؤٮٟٻ ټبي پصيطـ ٸ ٲٹاخٽٻ ضا زض ثط زاضز. زض ايٵ ضٸـ  تٗبز٬ ثط٢طاض ٦ٷٷس. ضٞتبض زضٲبٶي ٸ يب ٦ٯتي٧ي ٮيٷٽبٴ،

ضاټجطز زضٲبٶ٫ط ايٵ اؾت ٦ٻ ثيٵ پصيطٞتٵ زضٲبٶدٹيبٴ آٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ټؿتٷس ٸ ٲٹاخٻ ٦طزٴ ضٞتبض آظاضٶسٺ آٶٽب 

 ٴ ٦ٷس. ثطاي ٦ٳ٥ ثٻ تٛييط ٦طزٶكبٴ ٶٹؾب

 اختالل ضخصيت نوايطي

آٶچٻ اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ضا اظ  ايٵ اٞطاز ټيدبٴ پصيطي ٸ تٹخٻ ذٹاټي اٞطاَي ٶكبٴ ٲي زټٷس،

آٴ ټبيي ٦ٻ ټيدبٴ پصيطي ٲٷبؾت ٶكبٴ ٲي زټٷس ٲتٳبيع ٲي ٦ٷس. ٲبټيت ظٸز٪صض حبٮت ټبي ټيدبٶي آٴ 

ظ ټيدبٴ ټبي اٞطاَي اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس. ٮصت اظ ٦بٶٹٴ ټب ٸ ايٵ ٸا٢ٗيت اؾت ٦ٻ ثطاي ٞطيت زازٴ زي٫طاٴ ا

تٹخٻ ثٹزٴ ، تٹخٻ ثيف اظ اظ حس ثٻ ْبټط ، ضٞتبض اَٹاضي ٸ ٖكٹٺ ٪طي اظ ٸيػ٪ي ټبي آٴ ټبؾت.ثٻ احتٳب٬ 

ضٞتبضي ٲٗت٣سٶس ايٵ اٞطاز اظ ٞطو  –ظيبز ايٵ اٞطاز ؾج٥ زٮجؿت٫ي ٶب ايٳٵ زاضٶس. ٶٓطيٻ پطزاظاٴ قٷبذتي 

ضٞتبضي زض زضٲبٴ ايٵ اٞطاز اظ ٞٷٹٴ ٸ  –طذٹضزقبٴ ثب ظٶس٪ي ضٶح ٲي ثطٶس. زضٲبٶ٫ط قٷبذتي ټبي اقتجبٺ زض ث

يبز زازٴ ز٢ي١ ٸ ٖيٷي ٧ٞط  آٲٹظـ ټبيي ٶٓيط ضٸـ ټبي ٲؤثط ثطاي ثطذٹضز ثب ٲك٧الت، تٳط٦ع ثط اټساٜ ،

 ضاټجطزټبي ٦ٷتط٬ قرهي ، ٲٽبضت ټبي خؿبضت اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷس. ٦طزٴ،

قيٟتٻ ثطاي اٞطازي ٲ٣طض اؾت ٦ٻ اٮ٫ٹي ٞطا٪يط ذٹز ثعض٨ ثيٷي، ٶيبظثٻ اذتال٬ قرهيت ذٹز 

ذٹز قيٟت٫ي ضا ٶب٦بٲي زض ٞطاتط ضٞتٵ اظ  تحؿيٵ ٸ ٣ٞساٴ ټٳسٮي ٶكبٴ ٲي زټٷس. ضٸي٧طز ضٸاٶ٧بٸي ٞطٸيس،

قس خٷؿي زض ٶٓط ٲي ٪يطز. ٶٓطيٻ  زي٫ط ضٸي تأثيط ضاثُٻ آقٟتٻ ٸاٮسٺ ٞطظٶس ثط ض  –ٲطاح٭ اٸٮيٻ ضقس ضٸاٶي 

ضٞتبضي ٲٗت٣سٶس ايٵ اٞطاز زض ٲٹضز  –زض٤ ذٹيكتٵ ٦ٹز٤ تأ٦يس ٲي ٦ٷٷس. ٶٓطيٻ پطزاظاٴ قٷبذتي 

٣ٖبيس ٶبؾبظ٪بضاٶٻ زاضٶس. ټسٜ ضٸي٧طز ضٸاٴ پٹيكي ثٻ زضٲبٴ تأٲيٵ تدعيٻ ضقسي انالحي ٸ ټٳسٮي  ذٹزقبٴ،

 ثب زضٲبٶدٹ زض ضؾيسٴ ثٻ قٽطت ٸ تحؿيٵ اؾت. 

ثٻ ؾٳت ٦بټف زازٴ ذٹز ثعض٨ ثيٷي زضٲبٶدٹ ٸ ت٣ٹيت ٦طزٴ تٹاٶبيي اٸ  ضٞتبضي –زضٲبٴ قٷبذتي 

 زض ثط٢طاض ٦طزٴ ضاثُٻ ثب زي٫طاٴ ٪طايف زاضز. 

 اختالل ضخصيت پارانويذ

قرهيت پبضاٶٹيس ثب ؾٹء ْٵ قسيس ثٻ زي٫طاٴ ٲكرم ٲي قٹز. ايٵ اٞطاز قسيساً ثٻ زي٫طاٴ ٲك٧ٹ٤ 

حبٮت زٞبٖي زاضٶس. ٶٓطيٻ پطزاظاٴ پٹيكي ، ايٵ احتٳب٬ ضا ثٻ  اٶس ٸ ټٳيكٻ زض ثطاثط ذُط يب آؾيت احتٳبٮي

ضٞتبضي ٲٗت٣سٶس ايٵ اٞطاز ٞطيٽبي  –نٹضت ٶٹٖي ٶ٫طيؿتٵ ثٻ زٶيب تٹخيٻ ٲي ٦ٷٷس. ٶٓطيٻ پطزاظاٴ قٷبذتي 

اقتجبټبت قرهي ضا ثٻ زي٫طاٴ ٶؿجت ٲي زټٷس. زضٲبٴ ايٵ اذتال٬ ٦ٻ اظ اقتجبٺ زض ٲٹضز زٶيب زاضٶس ٸ 

ضٞتبضي پيطٸي ٲي ٦ٷس ثٻ ايٵ نٹضت اخطا ٲي قٹز ٦ٻ ٞطيٽبي اقتجبٺ زضٲبٶدٹ ضا زض  –ذتي زيس٪بٴ قٷب

 خٹي ٦ٻ احؿبؼ اٖتٳبز ٦ٷس ثي اثط ٲي ٦ٷٷس.
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 يپياختالل ضخصيت اسكيسوتا

ٸ ثب زي٫طاٴ اضتجبٌ ثط٢طاض ٲي ٦ٷٷس،  ٧ٞط ٲي ٦ٷٷس ، اٞطاز ٲجتال اظ ٶٓط ٶحٹٺ اي ٦ٻ ضٞتبض ٲي ٦ٷٷس ،

٦ٻ ٮجبؼ ٲي پٹقٷس ، ٖديت ٸ ٚطيت ټؿتٷس. ٸيػ٪يٽبي ٖديت ثٹزٴ، ٦ٷبضٺ ٪عيٷي ٸ حتي زض ٶحٹٺ اي 

اٶعٸاي اختٳبٖي ثبضظتطيٵ ذهٹنيبت ايٵ اٞطاز اؾت. ٶكبٶٻ ټب يبيٵ اذتال٬ ثيبٶ٫ط ق٧٭ ٶٽٟتٻ اؾ٧يعٸٞطٶي 

اذالت اؾت. قٹاټسي ثط ٶ٣ف ٖٹاٲ٭ غٶتي٧ي زض ايدبز ايٵ اذتال٬ تأ٦يس زاضٶس. زضٲبٴ ايٵ اٞطاز قجيٻ ٲس

اؾ٧يعٸٞطٶي اؾت ثط٢طاضي ضاثُٻ زضٲبٶي ٸ تدٹيع زاضٸټبي يس ضٸاٴ پطيكي اظ خٳٯٻ ضاټ٧بضټبي زضٲبٶي ٲي 

 ثبقس.

 اختالل ضخصيت اسكيسويذ 

اٞطاز ٲجتال اٮ٫ٹي ٦ٷبضٺ ٪يطي اظ ضٸاثٍ ٸ زاٲٷٻ ٲحسٸز اثطاظ ټيدبٴ زض ثطذٹضزقبٴ ثب زي٫طاٴ ٶكبٴ 

جت ثٻ ضٸاثٍ اختٳبٖي ٸ خٷؿي ٸ زاٲٷٻ ثؿيبض ٲحسٸز تدطثٻ ٸ اثطاظ ٲي زټٷس. ايٵ اذتال٬ ثب ثي تٟبٸتي ٶؿ

ټيدبٴ ٲكرم ٲي قٹز. زض َيٝ اذتال٬ ټبي اؾ٧يعٸٞطٶي ٢طاض زاضز. زضٲبٴ ايٵ اٞطاز ثؿيبض زقٹاض اؾت 

ظيطا آٶٽب ٞب٢س اٮ٫ٹي َجيٗي پبؾرسټي ټيدبٶي ټؿتٷس. تٛييط ؾج٥ اضتجبَي ثب اؾتٟبزٺ اظ ٞٷٹٴ ثبظي ٶ٣ف ٸ 

 ٸا٢ٗي ٶٹيس ثرف تطيٵ ضٸي٧طز ثٻ زضٲبٴ ايٵ اذتال٬ اؾت.ٲٹاخٽٻ 

 اجتناتي 

احؿبؼ ټبي ثي ٦ٟبيتي ٸ حؿبؾيت ٲٟطٌ ٶؿجت ثٻ اضظيبثي  اٮ٫ٹي ثبظزاضي اختٳبٖي ، ايٵ اذتال٬،

ثط تطؼ ٞطز اظ زٮجؿت٫ي زض ضٸاثٍ تأ٦يس زاضز.  ٲٷٟي ٲكرم ٲي قٹز. تٹخٽيبت ضٸاٴ پٹيكي ايٵ اذتال٬ ،

ضٞتبضي ٲٗت٣سٶس ثٻ ٖٯت ايٷ٧ٻ زض ٦ٹز٦ي اٶت٣بز قسيس ٸاٮسيٵ ضا تحٳ٭  –ز ټبي قٷبذتي زض حبٮي ٦ٻ ضٸي٧ط

٦طزٺ اٶس ثيف اظ حس ٶؿجت ثٻ َطز حؿبؼ ټؿتٷس. ضٸقٽبي زضٲبٴ ٖجبضتٷس اظ : پي ثطزٴ ثٻ ٣ٖبيس ٚيط 

 .ٲٹاخٽٻ تسضيدي ثب ٲٹ٢ٗيتٽبي اختٳبٖي آٲٹظـ زازٴ ٲٽبضت ټبي ذبل ٲٷ٣ُي زض ي٥ خٹ حٳبيت ٦ٷٷسٺ،

 اختالل ضخصيت واتسته

٦ٻ ثٻ ضٞتبض ؾُط پصيط ٸ ٸاثؿتٻ ٸ تطؼ اظ خسايي ٲٷدط  ايٵ اٞطاز ٶيبظ قسيس ثٻ ٲطا٢جت قسٴ زاضٶس ،

ٲي قٹز. ٶٓطيٻ پطزاظاٴ ضٸاثٍ قيء ايٵ اٞطاز ثٻ نٹضت زٮجؿتٻ ٶبايٳٵ زض ٶٓط ٲي ٪يطٶس. ثط اؾبؼ ضٸي٧طز 

ضٞتبضي ثي خطأت ثٹزٴ ٸ ٶ٫طاٶي اظ تهٳيٱ ټبي ٲؿت٣٭ اظ ٸيػ٪يٽبي انٯي ايٵ اذتال٬ اؾت.  –قٷبذتي 

 قٷبؾبيي ٦ٳجٹزټبي ٲٽبضتي. ضٞتبضي ٖجبضتٷس اظ : ٦ٳ٥ ثٻ  اؾت٣ال٬ زض اٲٹض ضٸظٲطٺ ، –انٹ٬ زضٲبٴ قٷبذتي 

 اختالل ضخصيت وسواسي 

٦ٷتط٬ شټٷي ٸ ٲيبٴ ٞطزي ثٻ ٢يٳت اٶُٗبٜ ٦ٳب٬ ٪طايي ٸ  ايٵ اٞطاز ثب اقتٛب٬ ظيبز ثٻ ٶٓٱ ٸ تطتيت ،

٪كبزٺ ضٸيي ٸ ٦بضآٲسي ٲكرم ٲي قٹٶس. ٞطٸيس ثبٸض زاقت ٦ٻ ؾج٥ ٸؾٹاؾي ثيبٶ٫ط تثجيت زض  پصيطي ،



 

47 
 

اٞطاز ٲجتال  ضٞتبضي ، –خٷؿي ثب ثط٪كت ثٻ ايٵ ٲطحٯٻ اؾت. اظ زيس٪بٺ قٷبذتي  –ٲطحٯٻ ٲ٣ٗسي ضقس ضٸاٶي 

 بټبت اٶتٓبضات ٚيط ٸا٢ٕ ثيٷبٶٻ زاضٶس.زضثبضٺ ٦بٲ٭ ثٹزٴ ٸ اختٷبة اظ اقتج

ثٻ  –تٹ٢ٝ ٧ٞط اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس  ثطذي زضٲبٶ٫طاٴ ثطاي زضٲبٴ ايٵ اذتال٬ اظ ضٸقٽبي ضٞتبضي ؾٷتي،

 زضٲبٶدٹ آٲٹظـ ٲي زټٷس ٲ٣ساض ظٲبٶي ضا ٦ٻ زض ٶ٫طاٶي ٧ٞٹضاٶٻ ؾپطي ٲي ٦ٷٷس، ٦بټف زټٷس.

 اسكيسوفرني

اظ ٶكبٶٻ ټب ضا قبٲ٭ ٲي قٹز. ايٵ ٶكبٶٻ ټب ٖجبضتٷس اظ : اؾ٧يعٸٞطٶي اذتالٮي اؾت ٦ٻ زاٲٷٻ اي 

ضٞتبض ٸ ٖٳٯ٧طز ٲيبٴ ٞطزي. ايٵ  اٶ٫يعـ ، ٖبَٟٻ ، زض٤ ذٹز ، ازضا٤، آقٟت٫ي زض ٲحتٹاي ٧ٞط، حبٮت ٧ٞط،

اذتال٬ ٦ٻ ظٸا٬ ٣ٖ٭ پيف ضؼ ذٹاٶسٺ ٲي قٹز ، تجبټي ٲٛع اؾت ٦ٻ زض ؾٵ خٹاٶي آٚبظ ٲي قٹز ٸ 

ٲبٺ ازاٲٻ يبٞتٻ ثبقس ثطاي تكريم  6رهيت ٲي اٶدبٲس. آقٟت٫ي ثبضظي ٦ٻ حسا٢٭ ؾطاٶدبٰ ثٻ تدعيٻ ٦٭ ق

ضٞتبض آقٟتٻ ٸ  ٪ٟتبض آقٟتٻ ، تٹټٳبت، ٲبٶٷس ټصيبٶٽب، ٲطحٯٻ ٞٗب٬ ٶكبٶٻ ټب، ٲبټٻ، 6يطٸضي اؾت. زض ايٵ زٸضٺ 

اظ ٲطحٯٻ ٞٗب٬ ٸخٹز زاضز. ٲٗٳٹالً ٢ج٭   ٶكبٶٻ ټبي ٲٷٟي )ثي تٟبٸتي ٖبَٟي، ٣ٞساٴ ت٧ٯٱ ٸ ثي اضاز٪ي(

ٲطحٯٻ پيف ٶكبٶٻ اي ٸ ثٻ  زٶجب٬ آٴ ٲطحٯٻ ثب٢ي ٲبٶسٺ ٸا٢ٕ ٲي قٹز. ٲطحٯٻ پيف ٶكبٶٻ اي ثب ضٞتبضټبي  ،

تدطثيبت  ٶبتٹاٶي زض ٦بض ٦طزٴ ثٻ نٹضت ثٳطثرف، ضٞتبض ٖديت ٸ ٚطيت، ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ٲبٶٷس اٶعٸاي اختٳبٖي،

هي ٶبٲٷبؾت ٲكرم ٲي قٹز. زض ٲطحٯٻ ثب٢ي ازضا٦ي ٖديت ٸ ٦بټف اٶطغي ٸ اثت٧بض ٖٳ٭ ٸ ٶٓبٞت قر

 ضٸاثٍ ٸ ٲطا٢جت قرهي ثٻ ٲك٧الت خسي زچبض ٲي قٹز. ٲبٶسٺ ٞطز زض ٦بض ،

ٶٹٔ ٦بتبتٹٶي٥ يب ضٞتبضټبي حط٦تي ٚيط اضازي )ثي حط٦تي  چٷس ٶٹٔ اؾ٧يعٸٞطٶي ٲكرم قسٺ اٶس ،

ت يب ق٧ٯ٥ زض يب ثٽت ٞٗبٮيت حط٦تي ٲٟطٌ ثسٸٴ ټسٜ، ٲٷٟي ٦بضي قسيس، حط٦بت ٖديخٷجكي 

اظ خٳٯٻ  ٲكرم ٲي قٹز. ٶٹٖي آقٟتٻ ثب تط٦يجي اظ ٶكبٶٻ ټب ، پػٸا٤ ٪ٹيي يب ت٧طاض ثي ٲٗٷي ٦ٯٳبت( آٸضزٴ،

، ضٞتبض آقٟتٻ ٸ ٖبَٟٻ ؾُحي يب ٶبٲٷبؾت ٲكرم ٲي قٹز)ضا قبٲ٭ ٲي قٹز( ايٵ اٞطاز اظ  ٪ٟتبض آقٟتٻ

 ٮحبِ ْبټط ثٻ َٹض ٲحؿٹؾي ٚيط ٖبزي ټؿتٷس.

ٻ ثٻ ي٥ يب چٷس ټصيبٴ ٚيطٖبزي اقتٛب٬ شټٷي زاضٶس ثب ايٷ٧ٻ زاضاي تٹټٳبتي )تٹټٳبت ٶٹٔ پبضاٶٹيس ٦

قٷيساضي( ټؿتٷس ٦ٻ ثب ٲٹيٹٔ ٲٹضز آظاض ٸ اشيت ٢طاض ٪طٞتٵ اضتجبٌ زاضز، اٲب ٪ٟتبض ٸ ضٞتبض آٴ ټب آقٟتٻ 

 ٶيؿت.

٪ؿيرت٫ي ٸ ضٞتبض   تٹټٳبت، زض ٶٹٔ ٲتٳبيع ٞطز ٲدٳٹٖٻ اي اظ ٶكبٶٻ ټبي اؾ٧يعٸٞطٶي ٲبٶٷس ټصيبٶٽب،

آقٟتٻ ضا ٶكبٴ ٲي زټس اٲب ٲال٦ٽبي الظٰ ثطاي پبضاٶٹيس، ٦بتبتٹٶي٥ ٸ آقٟتٻ ٶساضز . انُالح ٶٹٔ ثب٢ي ٲبٶسٺ 

زض ٲٹضز ٦ؿبٶي ثٻ ٦بض ٲي ضٸز ٦ٻ ٲجتال ثٻ اؾ٧يعٸٞطٶي تكريم زازٺ قسٺ اٶس ٸ ٖاليٱ َٹالٶي اذتال٬ 

زټٷس . ٪طچٻ آٴ ټب ټصيبٶي ، ٪ؿيرتٻ يب  آقٟتٻ ٶيؿتٷس زي٫طي ٚيط اظ ٶكبٶٻ ټبي ضٸاٴ پطيكي ضا ٶكبٴ ٲي 

 اٶعٸاي اختٳبٖي ٸ ٚيط ٖبزي ضا حّٟ ٦طزٺ ثبقٷس. ٸٮي ٲٳ٧ٵ اؾت تٗسازي اظ ٶكبٶٻ ټب ٲبٶٷس ٦ٷسي ټيدبٶي ،

زضنس ٶٹؾبٴ زاضز. اٞطازي ٦ٻ ثٽجٹزي ٶٳي  67زضنس اٞطاز تب 20اظ اؾ٧يعٸٞطٶي اظ ثطآٸضزټبي ثٽجٹزي 

 ٻ ټبي ظٶس٪ي ٖٳي٣بً تحت تأثيط احتٳبالتكبٴ ٢طاض زاضٶس.يبثٷس زض ٲ٣بٰ خٷج
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ٖالٸٺ ثط َج٣ٻ ثٷسي اؾ٧يعٸٞطٶي ثٻ اٶٹأ ٲرتٯٝ ، ايٵ اذتال٬ ثط حؿت اثٗبز ټٱ زض ٪طٞتٻ ٲي قٹز، 

زض  .ٲٷٟي ،2.ضٸاٴ پطيف، ثٻ ٲٹاضزي ٲطثٹٌ ٲي قٹز  ٦ٻ ٞطز ټصيبٶٽب ٸ تٹټٳبت ثبضظي ضا تدطثٻ ٲي ٦ٷس. 1

اذتال٬ ټبيي ثٻ ٦بض ٲي ضٸز ٦ٻ ثب ٶكبٶٻ ټبي ٲٷٟي ٲكرم ٲي قٹٶس )ٲبٶٷس : ٖبَٟٻ ٲٹضز آٴ زؾتٻ اظ 

 ٖبٲ٭ آقٟتٻ : ضٞتبض آقٟتٻ ٸ ٖبَٟٻ ٶبٲٷبؾت ضا قبٲ٭ ٲي قٹز..٣ٞ3ساٴ ت٧ٯٱ ٸ ٣ٞساٴ اضازٺ(  ؾُحي،

ٶٓطيٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٖٯت اؾ٧يعٸٞطٶي ضٸي تٗبٲ٭ ٖٹاٲ٭ ظيؿتي ٸ تدطثٻ تٳط٦ع ٲي ٦ٷٷس ٸ ثٻ ٲٟٽٹٰ 

  احتٳبالً ظيؿتي ٸ ضٸاٴ قٷبذتي. اظ ٶٓط ظيؿتي ، ؾيت پصيطي تٹخٻ ذبل زاضٶس. ايٵ ٶٓطيٻ ټب زٸ زؾتٻ اٶس:آ

اٲب ايٵ اذتال٬ ٣ٍٞ ظٲبٶي ايدبز ٲي قٹز ٦ٻ قطايٍ  اٞطاز ثطاي اثتال ثٻ اؾ٧يعٸٞطٶي آٲبز٪ي ظيؿتي زاضٶس،

آٲبز٪ي ټبي  تبض ٖٳٯ٧طز ٲٛع،ٲحيُي ذبني ٞطاټٱ ثبقٷس. پػٸټك٫طاٴ ظيؿتي ضٸي ٶبثٽٷدبضيٽبي ؾبذ

 قبذم ټبي ظيؿتي ٸ ٖٹاٲ٭ اؾتطؼ ظاي ظيؿتي تأ٦يس زاضٶس.  غٶتي٧ي ،

زض اثجبت يبٞتٵ ضاثُٻ ثيٵ ٲٛع ٸ ضٞتبض تح٣ي٣بت ظيبزي اٶدبٰ ٪طٞتٻ اؾت. ا٦ٷٹٴ اٖت٣بز ثط ايٵ اؾت ٦ٻ 

ضٶس. ټٳچٷيٵ ٶبثٽٷدبضي زض اؾ٧يعٸٞطٶي زذبٮت زا D2يٵ ذبل ثٻ ٶبٰ ٪يطٶسٺ ٲٶبثٽٷدبضيٽبي ٪يطٶسٺ زٸ پب

ٲساضټبي پيف پيكبٶي ٲٛع زض اؾ٧يعٸٞطٶي   GABAزض ؾيؿتٱ اٶت٣ب٬ زټٷسٺ ؾطٸتٹٶيٵ ٸ زض ٶٹضٸٶٽبي 

 ٶ٣ف زاضٶس.

ضايح تطيٵ ٲساذٯٻ ټبي ضٸاٴ قٷبذتي ثطاي اٞطاز ٲجتال ثٻ اؾ٧يعٸٞطٶي آٶٽبيي ټؿتٷس ٦ٻ اظ ضٸي٧طز  

قٹز ٦ٻ ثيكتطيٵ ٲك٧التي ٦ٻ اٞطاز ٲجتال ثٻ  ضٞتبضي ثٻ زؾت آٲسٺ اٶس. زض ايٵ ضٸي٧طز ٞطو ٲي

 اؾ٧يعٸٞطٶي ثب آٴ ٲٹاخٻ ٲي قٹٶس. ٶبقي اظ ٞطا٪يطي اٮ٫ٹټبي ضٞتبضټبي ٚيطٖبزي ٸ ٶبؾبظ٪بضاٶٻ اؾت.

ايٵ ٶٓطيٻ پطزاظاٴ ٪ٟتٷس اٞطاز اثتسا ٶكبٶٻ ټبي اؾ٧يعٸٞطٶي ضا اظ َطي١ ٶبتٹاٶي زض آٲٹذتٵ ٶحٹٺ 

ايٵ ٞطايٷس يبز٪يطي  زض تٗبٲ٭ ټبي اختٳبٖي ٞطا ٲي ٪يطٶس. احتٳبالًټسايت ٦طزٴ تٹخٻ ثٻ ٲحط٦ٽبي ٲٽٱ 

ٲٗيٹة زض ٦ٹز٦ي آٚبظ ٲي قٹز. ثي تٹخٽي ٦ٹز٤ ٲٳ٧ٵ اؾت اظ تدطثٻ تٷجيٻ تٹؾٍ زي٫طاٴ ٶبقي قسٺ 

 پٷبٺ ثطزٴ ثٻ ٖبٮٱ زضٸٶي ا٧ٞبض ٸ ذيبالت ثطاي ٦ٹز٤ ت٣ٹيت ٦ٷٷسٺ تطاؾت. ثبقس ،

تٗبٲ٭ ټب ٸ  ذبٶٹازٺ ٦بض ٲي ٦ٷٷس. ثط ؾيؿتٱ ، ٶ٣ف ټب ، پػٸټك٫طاٶي ٦ٻ زض حيُٻ ؾيؿتٱ ټبي

ثٻ اؾ٧يعٸٞطٶي زض آٴ پطٸضـ ٲي يبثس تٳط٦ع زاضٶس. تهٹض زض ٲحيٍ ذبٶٹازٺ اي ٦ٻ ٞطز ٲجتال  اٮ٫ٹټبي اضتجبٌ

ٲي قٹز آقٟت٫يٽب زض ضٸاثٍ ذبٶٹاز٪ي ثٻ پطٸضـ پبؾرسټي ټيدبٶي ٲٗيٹة ٸ تحطيٝ ټبي قٷبذتي ٲٷدط 

٦ٻ اؾبؼ ٶكبٶٻ ټبي ضٸاٶي اؾ٧يعٸٞطٶي ضا تك٧ي٭ ٲي زټٷس. ٲسٮٽبي خبٲٕ زضٲبٴ زض حب٬ حبيط، قٹٶس 

زضٲبٶٽبي ظيؿتي، ٲساذٯٻ ټبي ضٸاٴ قٷبذتي ٲجٷي ثط ق٧٭ ٞٷٹٴ ضٞتبضي ٸ ٲساذٯٻ ټبي اختٳبٖي ٸ 

 ٞطټٷ٫ي ثب تٳط٦ع ثط ٲحيٍ زضٲبٶي ٸ ذبٶٹازٺ زضٲبٶي ټؿتٷس. 

 درهانهاي زيستي

ي زضٲبٴ ٶكبٶٻ ټبي اؾ٧يعٸٞطٶي زاضٸټبي ٲؤثطي ٖطيٻ قس. چٷس َج٣ٻ زاضٸټبي ثطا 1950زض زټٻ 

يس ضٸاٴ پطيف ٸخٹز زاضز ٦ٻ آضاٰ ثركٽبي ٖٳسٺ يب زاضٸټبي ٶٹضٸٮپتي٥ ٶبٲيسٺ ٲي قٹٶس. ٦ٯطپطٸٲبظيٵ 

َج٣ٻ  (ٸ تيٹتي٧ؿيٵ)ٶبٸيٵ تطيٟٯٹپطاظيٵ )اؾتالظيٵ( َج٣ٻ زاضٸټبي ٦ٱ ٢سضت، )تٹضاظيٵ( ٸ تيٹضيساظيٵ )ٲالضي٭(
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َج٣ٻ زاضٸټبي پط ٢سضت ټؿتٷس. ٦ٻ  ٸ ٞٯٹٞٷبظيٵ )پطٸٮي٧ؿيٵ( زاضٸټبي ٲيبٴ ٢سضت ، ټبٮٹپطيسٸ٬ )ټبٮٹزٸ٬ (

اؾت « حط٦ت پطيكي ٸيطٸؼ» ٲي ٪صاضٶس. اظ ٖٹاضو خبٶجي ايٵ زاضٸټب اظ َطي١ ٲؿسٸز ٦طزٴ زٸپبٲيٵ تأثيط

زاضٸټبي يس ضٸاٴ »ط ، زاضٸټبيي ثٻ ٶبٰ زض ؾب٬ ټبي اذي . ثٻ ٖٯت ٖٹاضو خبٶجي ٶ٫طاٴ ٦ٷٷسٺ ايٵ زاضٸټب،

اٲب ايٵ زاضٸ ثٻ  تدٹيع قسٺ اٶس. ٦ٯٹظاپيٵ )٦ٯٹظاضي٭( ٶٹٖي ٲؿسٸز ٦ٷٷسٺ ؾطٸتٹٶيٵ اؾت،« پطيكي ٚيط ٖبزي

َٹض ٚيط ٲؿت٣يٱ ٲٹخت ٲط٨ ٲي قٹز)ٞطز ضا زچبض ا٪طاٶٹٮٹؾيتٹظ،ٲٛع اؾترٹاٴ اظ تٹٮيس ٦طزٴ ؾٯٹٮٽبي 

اٸالٶعاپيٵ  ههبٴ ټٳچٷيٵ ثٻ زاضٸټبيي ٲبٶٷس ضيؿپطيسٸٴ )ضيؿپطزا٬( ،ٲي ٦ٷس( ٲتر ؾٟيس ذٹٴ ٲي ايؿتس،

 ٸ ٦ٹتيبپيٵ )ؾطٸ٦٭( ضٸي آٸضزٺ اٶس. )ظثپط٦ؿب(

ضايح تطيٵ ٲساذٯٻ ټبي ضٸاٴ قٷبذتي ثطاي اٞطاز اؾ٧يعٸٞطٶي اظ زيس٪بٺ ضٞتبضي ثٻ زؾت آٲسٺ اٶس. اظ 

ض ٦طزٴ ثٻ نٹضت خبٲٗٻ پؿٷس ، ثب تطاقٻ ټبي خٳٯٻ ٲساذالت ضٞتبضي، ا٢تهبز غتٹٶي )اٞطاز ضا ثٻ ذبَط ضٞتب

ت٣ٹيت ٲي ٦ٷٷس. ٞطز ٲي تٹاٶس ايٵ غتٹٶٽب ضا ثطاي ثٻ زؾت آٸضزٴ اٲتيبظټب يب ٞطنت « غتٹٴ»پالؾتي٧ي ثٻ ٶبٰ 

ٸ آٲٹظـ ٲٽبضتٽبي اختٳبٖي اؾت. ټٳچٷيٵ ي٥ ٪طٸٺ پػٸټك٫ط ضٸي٧طزي ثٻ ٶبٰ   ټبي ذبل ٲهطٜ ٦ٷس(

س ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ٲترههبٴ ضٸاٴ زضٲبٶي ضا ثطاي ت٣ٹيت ٦طزٴ ٲٽبضت ثٻ ٸخٹزآٸضزٺ اٶ« زضٲبٴ قرهي»

ټبي ٲيبٴ ٞطزي ٸ ٦ٷتط٬ اؾتطؼ اختٳبٖي تٷٓيٱ ٲي ٦ٷٷس. زضٲبٴ قرهي ثطاي ٞطو اؾتٹاض اؾت ٦ٻ 

ټيدبٴ ټبي ٲطتجٍ ثب اؾتطؼ، ٶكبٶٻ ټبي ٲثجت ٲبٶٷس ټصيبٶٽب ٸ تٹټٳبت ٸ ټٳيٵ َٹض ٶكبٶٻ ټبي ٲٷٟي 

 ٳبٖي ٸ ثي احؿبؾي ضا تكسيس ٲي ٦ٷس.ٲبٶٷس ٦ٷبضٺ ٪يطي اخت

ٞطټٷ٫ي اؾت اظ ٞطايٷسټبي اختٳبٖي  –زض ٲحيٍ زضٲبٶي ٦ٻ اظ ٲساذالت ٲطثٹٌ ثٻ ضٸي٧طز اختٳبٖي 

٦ٯيٻ ٦بض٦ٷبٴ ٸ زضٲبٶدٹيبٴ زض  ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاضي ثطاي تٛييط زازٴ ضٞتبض ٞطز اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷس. زض ايٵ ضٸي٧طز،

ٲحيٍ زضٲبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ خبٲٗٻ زضٲبٶي، ثطاي ثٻ ٸخٹز آٸضزٴ ٖٳٯ٧طز ٲثجت زض زضٲبٶدٹيبٴ ټٳ٧بضي ٲي 

ختٳبٖي ٶيع ٲي تٹاٶس زض ايٵ ضٸي٧طز ٦ٻ ذبٶٹازٺ زضٲبٶدٹ ضا زض ثط ٲي ٦ٷٷس. ټٳچٷيٵ آٲٹظـ ٲٽبضتٽبي ا

 ٪يطز. ٪ٷدبٶسٺ قٹز.

چٷس ٶٹٔ اذتال٬ ثب ٶكبٶٻ ټبي ٲكبثٻ ثب ٶكبٶٻ ټبي اؾ٧يعٸٞطٶي ٸخٹز زاضٶس ٦ٻ اذتال٬ ضٸاٴ پطيكي 

٬ ضٸاٴ پطيكي اذتال٬ ټبي ټصيبٶي ٸ اذتال اذتال٬ اؾ٧يعٸا٧ٞتيٹ ، ٦ٹتبٺ ٲست ، اذتال٬ اؾ٧يعٸٞطٶيٟطٰ ،

 ٲكتط٤ ، اظ آٴ خٳٯٻ اٶس.

 اذتال٬ ضٸاٴ پطيكي ٦ٹتبٺ ٲست ثب قطٸٔ ٶب٪ٽبٶي ٶكبٶٻ ټبي ضٸاٴ پطيكي ٲكرم 

ثسٸٴ اؾتطؼ ظايي ثبضظ يب ثب  ٲي قٹز ٦ٻ ثيٵ ي٥ ضٸظ تب ي٧ٳبٺ ازاٲٻ ٲي يبثس. ايٵ اذتال٬ ثب اؾتطؼ ظايي ثبضظ،

 6تب  1اؾ٧يعٸٞطٶيٹٞطٰ، اٞطاز ثٻ زٸضٺ ضٸاٴ پطيكي  قطٸٔ پؽ اظ ظايٳبٴ ٲكرم ٲي قٹز. زض حبٮت اذتال٬

ٲبټٻ زچبض ٲي قٹٶس. تكريم اذتال٬ اؾ٧يعٸا٧ٞتيٹ ثطاي ٦ؿبٶي ٲ٣طض ٲي قٹز ٦ٻ ثٻ آقٟت٫ي ذٯ٣ي 

زٸضٺ ٲٷي٥، يب زٸضٺ ٲرٯٹٌ( ټٳطاٺ ثب حسا٢٭ زٸ ٶكبٶٻ اؾ٧يعٸٞطٶي ٲجتال  قسيس) زٸضٺ اٞؿطز٪ي اؾبؾي،

زي تكريم زازٺ ٲي قٹز ٦ٻ ټصيبٶٽبي ثسٸٴ ٦يٟيت ٖديت ٸ ٚطيت زاضٶس ټؿتٷس. اذتال٬ ټصيبٶي زض اٞطا

٦ٻ زؾت ٦ٱ ي٥ ٲبٺ ازاٲٻ زاقتٻ ٸ ٖٳٯ٧طز آٴ ټب ثٻ نٹضت زي٫طي آقٟتٻ ٶيؿت. زض اذتال٬ ضٸاٴ پطيكي 
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ٲكتط٤ ٞطز زچبض ټصيبٶٽبيي ٲي قٹز ٦ٻ ثب ټصيبٴ اظ پيف ايدبز قسٺ ٞطزي ٦ٻ ثب اٸ ضاثُٻ ٶعزي٧ي زاضز، 

 .ٲكبثٻ اؾت

 اختالل هاي هرتثط تا پيري و ضناختي 

اذتال٬ ټبي قٷبذتي آٴ ټبيي ټؿتٷس ٦ٻ ٸيػ٪ي انٯي قبٴ ، اذتال٬ قٷبذتي ٶبقي اظ ٖٯتٽبيي 

ٶبٰ  DSM-IV-TRثيٳبضي يب ٢طاض ٪طٞتٵ زض ٲٗطو ٲٹاز ٲؿٳٹٰ ٦ٷٷسٺ ٲي ثبقٷس. زض  ٲبٶٷس يطثٻ ٲٛعي ،

ظٸا٬ ٣ٖ٭ ، اذتالٮٽبي يبزظزايكي ٸ ؾبيط  اذتال٬ ټبي  ٹٰ،زيطي ضؾٳي ايٵ ٪طٸٺ اظ اذتال٬ ټب ٖجبضت اؾت اظ :

ثٻ َٹضي ٦ٻ  َي آٴ اٞطاز تيطٺ قسٴ ټكيبضي ضا تدطثٻ ٲي ٦ٷٷس،قٷبذتي. زٮيطيٹٰ حبٮتي ٲٹ٢تي اؾت ٦ٻ 

ٶٳي زاٶٷس چٻ چيعي زض اَطاٜ آٴ ټب اتٟب٠ اٞتبزٺ ٸ ٢بزض ٶيؿتٷس تٳط٦ع يب تٹخٻ ٦ٷٷس. زٮيطيٹٰ تٹؾٍ تٛييط 

ثيبٶ٫ط ٸ٢ٹٔ چيعي ٚيطٖبزي زض ثسٴ اؾت. آٴ ټب ثٻ تٛييطات  بظ ٲٛع ايدبز ٲي قٹز. ٲٗٳٹالًزض ؾٹذت ٸ ؾ

قٷبذتي اي زچبض ٲي قٹٶس ٦ٻ زض آٴ ټب حبٞٓٻ قبٴ زض ټٱ ثطټٱ اؾت ٸ ٪ٱ ٪كتٻ ټؿتٷس ٸ اٲ٧بٴ زاضز 

قٷس. ٲؿٳٹٲيت تٹټٳبت ٸ آقٟت٫ي ټيدبٶي زاقتٻ ثب ٶكبٶٻ ټبي زي٫طي ټٱ ٲبٶٷس ٪ٟتبض ثي ؾطٸ تٻ ، ټصيبٶٽب ،

خطاحت ٸاضزٺ ثٻ ؾط، تت ثبال ٸ ٦ٳجٹز ٸيتبٲيٵ اظ خٳٯٻ ٖٹاٲ٭ ايدبز ٦ٷٷسٺ ايٵ اذتال٬ ټؿتٷس.  يب تط٤ ٲٹاز،

 قطٸٔ آٴ ٲٗٳٹالً ؾطيٕ ٸ زٸضٺ آٴ ٦ٹتبٺ اؾت.

 اختالل هاي ياد زدايطي

اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ٶٳي تٹاٶٷس اَالٖبت اظ پيف آٲٹذتٻ قسٺ ضا ثٻ يبز آٸضٶس يب ذبَطات خسيس 

آٶٽبيي ٦ٻ ٶبقي اظ ٲهطٜ ٲٹاز   زٸ َج٣ٻ اذتال٬ يبز ظزايكي ٸخٹز زاضز: DSM-IV-TRضا ثجت ٦ٷٷس. زض 

خسي اؾت ثٻ َٹضي ٦ٻ ٞطز ٲجتال  ايٵ اذتال٬ زض َٹ٬ ظٶس٪ي ازاٲٻ ٲي يبثس ٸ ٦بٲالً ټؿتٷس. زض ثطذي اٞطاز ،

 ثٻ ؾطپطؾتي ٶيبظ زاضز.

اذتالالت ٶبقي اظ ثيٳبضي خؿٳي ٲي تٹاٶٷس اظ اٶٹأ ٲك٧الت خؿٳبٶي ٲبٶٷس نسٲٻ ثٻ ؾط، ٣ٞساٴ 

 ا٦ؿيػٴ يب تجرب٬ ؾبزٺ ٶبقي قٹز.

 

 زوال عقل

ٖبت تبظٺ ، ٶٹٖي اذتال٬ قٷبذتي اؾت ٦ٻ ٶبضؾبييٽبي ٞطا٪يط ٸ پيف ضٸٶسٺ زض حبٞٓٻ ٸ يبز٪يطي اَال

٢ًبٸت ٸ ټٳبټٷ٫ي حط٦تي ضا قبٲ٭ ٲي قٹز. اٞطاز ٲجتال، زؾترٹـ تٛييطاتي  تٹاٶبيي ثط٢طاض ٦طزٴ اضتجبٌ ،

زض قرهيت ٸ حبٮت ټيدبٶي ٲي قٹٶس. ٖٯت انٯي ظٸا٬ ٣ٖ٭ آؾيت ٲٛعي قسيس ٸ پيف ضٸٶسٺ اؾت. قطايٍ 

ٲٹاز ضٸاٴ  يطثٻ ٲٛعي ، ايسظ، ٖطٸ٢ي ،خؿٳبٶي زي٫طي ٦ٻ ٲٹخت ظٸا٬ ٣ٖ٭ ٲي قٹز ٖجبضتٷس اظ : ثيٳبضيٽبي 

٪طزاٴ ٸ ... ٸيػ٪يٽبي ظٸا٬ ٣ٖ٭ ٶ٣هبٴ حبٞٓٻ ، ظثبٴ پطيكي ، ٦ٷف پطيكي ٸ ازضا٤ پطيكي ، اذتال٬ زض 

ٖٳٯ٧طز اخطايي اؾت. ٶكبٶٻ ټبي ظٸا٬ ٣ٖ٭ ثب ٞطاٲٹق٧بضي ذٟيٝ قطٸٔ ٲي قٹز. ٲٗطٸٜ تطيٵ ٶٹٔ ظٸا٬ 

ييطات ٲي٧طٸؾ٧ٹپي زض ٲٛع ټٳطاٺ ٣ٖ٭ ، ثيٳبضي آٮعايٳط اؾت . اذتالٮي ٦ٻ ثب پالؾيس٪ي قسيس ٲٛع ٸ تٛ
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.ټٳطاٺ 3.ټٳطاٺ ثب ټصيبٴ 2.ټٳطاٺ ثب زٮيطيٹٰ 1اؾت. ثيٳبضي آٮعايٳط َج١ ايٵ ذطٞٻ تيپ ټب ٲكرم ٲي قٹز: 

٪ٱ  . ؾبزٺ. ٶكبٶٻ ټبي ضٞتبضي ظٸا٬ ٣ٖ٭ ٶبقي اظ ثيٳبضي آٮعايٳط، ٶ٣هبٴ حبٞٓٻ ،4ثب ذٯ١ اٞؿطزٺ يب 

ؾُحي يب تٛييط پصيط ټؿتٷس. ؾبيط ٶكبٶٻ  ختٳبٖي ٸ ٖبَٟٻ قسيساًتجبټي ٲٽبضت ټبي ا يٗٝ ٢ًبٸت ، ٪كت٫ي،

پطذبق٫طي ، ثي ذٹاثي ٸ ٶبتٹاٶي زض ؾبظ٪بض قسٴ ثب  ټصيبٶٽب، ټبي ضٸاٶي : ثي ٢طاضي ، ؾط٪طزاٶي ، تٹټٳبت ،

 ٞٗبٮيتٽب يب ٲحيٍ ټبي خسيس ټؿتٷس.

ٟٹٶي ٲبٶٷس ؾيٟٯيؽ ٖهجي، ظٸا٬ ٣ٖ٭ ٲي تٹاٶس اظ اٶٹأ ثيٳبضي ټبي خؿٳبٶي اظ خٳٯٻ ثيٳبضي ټبي ٖ

ٲٷٷػيت ٶبقي اظ ؾ٭ يب ٖٟٹٶت ټبي ٲٹيٗي ٲٛع ٶبقي قٹز. ټٳچٷيٵ ظٸا٬ ٣ٖ٭ ٲي  اٮتٽبة ٲٛع )اٶؿٟبٮيت( ،

تٹاٶس زض اٞطاز ٲجتال ثٻ ٶبضؾبيي ٦ٯيٻ ، تٹٲٹضټبي ٲٛعي ثي ا٦ؿيػٶي ٶيع زيسٺ قٹز. ټٳچٷيٵ ٦ٳجٹز تٛصيٻ 

 ُي ٶيع ايدبز ظٸا٬ ٣ٖ٭ ٲي ٦ٷس.اي قسيس ، ٢طاض ٪طٞتٵ زض ٲٗطو ٲٹاز ؾٳي ٲحي

ټٳچٷيٵ اٞطاز ٲجتال ثٻ ثيٳبضي ايسظ ، ثيٳبضي پي٥ )ثيٳبضي ٦ٻ ثط ٢ُٗٻ ټبي پيكبٶي ٸ ٪يد٫بټي 

غا٦ٹة ٸ اٞؿطز٪ي ثٻ  –ثيٳبضي ٦طٸتعٞٯس  ثيٳبضي ټبٶتيٷ٫تٹٴ، ٢كط ٲد تأثيط ٲي ٪صاضز( ثيٳبضي پبض٦يٷؿٹٴ ،

آٮعايٳط س ظٸا٬ ٣ٖ٭ ٖطٸ٢ي ٶكبٶٻ ټبي ٲكبثٻ ثب ٶكبٶٻ ټبي ظٸا٬ ٣ٖ٭ زچبض ٲي قٹٶس. ثطذي ثيٳبضيٽب ٲبٶٷ

زاضٶس. اذتال٬ ټبي زي٫ط ٦ٻ ٶبٰ ثطزٺ قس ، ٲبٶٷس اٞؿطز٪ي ٲي تٹاٶس ثٻ ٶكبٶٻ ټبيي ٲٷدط قٹٶس ٦ٻ ثٻ ٲطاح٭ 

ٲ٣سٲبتي ثيٳبضي آٮعايٳط قجبټت زاضٶس. تكريم ثيٳبضي آٮعايٳط اظ َطي١ ثطضؾي ز٢ي١ پعق٧ي ٸ 

ت ٲي٫يطز. ثطاي تكريم زازٴ ثيٳبضي آٮعايٳط اظ ٞٷٹٴ تهٹيطثطزاضي ٲٛعي اؾتٟبزٺ ٶٹضٸپؿي٧ٹٮٹغي٧ي نٹض

ٲي قٹز. ټٳٻ ٶٓطيٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٖٯت ثيٳبضي آٮعايٳط ضٸي ٶبثٽٷدبضي ظيؿتي ٦ٻ ؾيؿتٱ ٖهجي ضا زض ثط 

اٸٮيٵ تٛييط تٳط٦ع ٲي ٦ٷٷس. زض ٲٛع اٞطاز ٲجتال ثٻ ثيٳبضي آٮعايٳط زض تٛييط اؾبؾي ضٸي ٲي زټس.  ٲي ٪يطٶس،

تك٧ي٭ ٪طٺ ذٹضز٪يٽبي ضقتٻ ټبي ٖهجي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ، ضقتٻ ټبي ٶبظ٤ ثٻ ټٱ پيچيسٺ اي اظ  ،

پطٸتئيٵ ٦ٻ تطا٦ٱ ظيبزي زاضٶس خبي٫عيٵ ٲٹاز ؾٯٹٮي زاذ٭ اخؿبٰ ؾٯٹٮي ٶٹضٸٶٽب ٲي قٹٶس. زٸٲيٵ تٛييط ٦ٻ 

تٻ ټبيي اظ ٶٹضٸٶٽبي ٲطزٺ يب زض حب٬ ٲطزٴ زض ٲٛع ايٵ اٞطاز ضٸي ٲي زټس ايدبز ضؾٹثبت آٲيٯٹيس اؾت ٦ٻ زؾ

 ټؿتٷس ٦ٻ ثب ت٧ٻ ټبي ٲٯ٧ٹٮٽبي پطٸتئيٵ ٲرٯٹٌ قسٺ اٶس.

پػٸټك٫طاٴ ٖالٸٺ ثط تٹخٽبت ظيؿتي ، ضٸي ٖٹاٲ٭ ٲحيُي زذي٭ زض ثيٳبضي آٮعايٳط ٸ ٶ٣ف ثطذي 

اٲب  ٲبٴ ٶساضز،ضٞتبضټب زض پيك٫يطي اظ ايدبز ايٵ ثٳبضي ٶيع تأ٦يس ٦طزٺ اٶس. ٪طچٻ ثيٳبضي آٮعايٳط زض

پػٸټك٫طاٴ ؾٗي زاضٶس زاضٸټبيي ٲبٶٷس ٖٷبنط آٶتي ٦ٯٹٶيؿتطاظ ضا پيسا ٦ٷٷس ٦ٻ ٶكبٶٻ ټبي آٴ ضا تؿ٧يٵ 

ٲترههبٴ ضٸي انالح ٦طزٴ ٞٷٹٴ ضٞتبضي ثطاي ٦ٷتط٬ ٦طزٴ ٶكبٶٻ ټب تٳط٦ع ٦طزٺ اٶس ٸ  زټس. زض ٖيٵ حب٬ ،

بني ٲجصٸ٬ زاقتٻ اٶس. ضاټجطزټبي ضٞتبضي اي ٦ٻ ثٻ ضاټجطزټبيي ثطاي ٦بټف زازٴ ٞكبض ثط ٲطا٢جبٴ تٹخٻ ذ

اٮ٫ٹټب ٸ ضټٷٳٹزټب ثٻ نٹضت ٲطاحٯي  ټسٞكبٴ اٞعايف زازٴ اؾت٣ال٬ ثيٳبض اؾت ٖجبضتٷس اظ : ٦ٳ٥ ضؾبٶيٽب،

 ٦ٻ قبٲ٭ ذٹزثبٶي ٲي قٹٶس.

 اختالل هاي هرتثط تا رضذ
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قٹز ٦ٻ اثتسا زض َج٣ٻ ثٷسي اذتال٬ ټبي ٲطتجٍ ثب ضقس اظ چٷس ٲدٳٹٖٻ اذتال٬ ټب تك٧ي٭ ٲي 

٦ٹز٦ي يب ٶٹخٹاٶي ٶٳبيبٴ ٲي قٹٶس. ايٵ اذتالالت ثٻ ٖٯت ايٷ٧ٻ ثٻ ٶبؾبظ٪بضي يب تدطثيبت پطيكبٶي ٲٷدط ٲي 

 قٹٶس زض َيٝ اذتالالت ضٸاٶي ٪ٷدبٶسٺ قسٺ اٶس.

 عقة هانذگي رهني

٦ٳتط يب  70اذتالٮي اؾت ٦ٻ اظ ٦ٹز٦ي ٶٳبيبٴ ٲي قٹز ٸ ثب ٖٳٯ٧طز ٣ٖالٶي ظيط ٲتٹؾٍ ټٹقجٽط 

زض تٹاٶبييٽبي ٪ٹٶب٪ٹٴ  ٲكرم ٲي قٹز. اٞطاز ٲجتال ثٻ ٣ٖت ٲبٶس٪ي شټٷي ٖالٸٺ ثط ٶبضؾبئيٽبي ٣ٖالٶي،

٢بثٯيت ٲطا٢جت اظ ذٹز اذتال٬ قسيس زاضٶس. ٣ٖت ٲبٶس٪ي شټٷي  ٢ًبٸت ، اضتجبٌ ، ٲٽبضتٽبي اختٳبٖي ، ٲبٶٷس :

اظ ٮ٣بح ٪طٞتٻ تب ٶٹخٹاٶي اتٟب٠ اٞتبزٺ اؾت   ضقس،ٲي تٹاٶس اظاذتالٮي اضثي يب اظ ضٸيساز يب ثيٳبضي ٦ٻ زض َٹ٬ 

ٶبقي قٹز. ثطذي اظ اٶٹأ ٣ٖت ٲبٶس٪ي شټٷي ثٻ نٹضت غٶتي٧ي ټٷ٫بٰ ٮ٣بح اظ ٸاٮسيٵ ثٻ ٦ٹز٤ ٲٷت٣٭ ٲي 

ؾب٦ؽ ٸ ٶكبٶ٫بٴ زاٸٴ. ٲربَطات ٲحيُي زٸٲيٵ  –( . ثيٳبضي تي PKUقٹز ٲبٶٷس ثيٳبضي ٞٷي٭ ٦تٹٶٹضيب )

٢طاض ٪طٞتٵ زض ٲٗطو زاضٸټب يب ٲٹاز قيٳيبيي ؾٳي ،  . ٦ٻ ايٷٽب ٖجبضتٷس اظ:ٖٯت ٣ٖت ٲبٶس٪ي شټٷي اؾت

اثتالي ٲبزض ثٻ ؾطذچٻ ، ٸ زض اثتساي تٹٮس  ٖٟٹٶت ٲبزض زض ٲست ٲطاح٭ حؿبؼ ضقس خٷيٵ، ٲبزض،ؾٹء تٛصيٻ 

ضي ثب ٖٟٹٶتٽب ٸ ثي ا٦ؿيػٶي ٸ ثٗساظ تٹٮس ثيٳبضيٽب ، نسٲبت ٸاضز قسٺ ثٻ ؾط زض اثط تهبزٞبت يب ثسضٞتب

زض ٲٗطو ٲٹاز ؾٳي ٲبٶٷس ؾطة يب ٲٹٶٹ ا٦ؿيس ٦طثٵ. ٪ط چٻ ايٵ اذتال٬ زضٲبٶي ٶساضز اٲب ٲساذٯٻ ثٻ  ٦ٹز٤،

 ٲي تٹاٶس ثٻ ضقس ٣ٖالٶي ٸ خؿٳبٶي اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ٦ٳ٥ ٦ٷس.ٲٹ٢ٕ 

 اختالل رضذ فراگير

يب ٸخٹز  بضتٽبي اضتجبَي(يب ٲٽ ثب چٷسيٵ اذتال٬ زض ظٲيٷٻ ټبي ٲتٗسز ضقس ٲبٶٷس )تٗبٲ٭ اختٳبٖي ،

ٞٗبٮيت ټبي ٖديت ٸ ٚطيت ٲكرم ٲي قٹز. قبيٕ تطيٵ ايٵ اذتالٮٽب ، اذتال٬ ضٞتبض ، تٳبيالت ٸ 

اٸتيؿتي٥ اؾت ٦ٻ ثب اذتال٬ قسيس زض تٹاٶبيي اضتجبٌ ثط٢طاض ٦طزٴ ثب زي٫طاٴ ٲكرم ٲي قٹز. اٞطاز ٲجتال 

ٹنيبت زض چٷس ظٲيٷٻ ٦ٻ زي٫طاٴ ٲيتٹاٶٷس ثٻ آٴ ټب پي ثجطٶس ، ذه ؾبٮ٫ي ، 3زض ٶٹثبٸ٪ي ، ٢ج٭ اظ  ٲٗٳٹالً

تٳبيالت ٸ ٞٗبٮيتٽب. اظ ٶٓط تٗبٲ٭ اختٳبٖي ، ضٞتبضټبي ٚيط ٦الٲي ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ  ٖديت ٸ ٚطيت ضٞتبض،

اختٷبة اظ تٳبؼ چكٳي ، خٯٹٺ ټبي نٹضت ٖديت ٸ ٚطيت ، اؾتٟبزٺ اظ غؾت ټبي  ٞبنٯٻ ٖبَٟي اؾت ،

ټٳؿبالٴ ، ٖسٰ تٹاٶبيي زض ثب ذبل ٲكرم ٲي قٹٶس. ټٳچٷيٵ ٖسٰ تٳبي٭ ثٻ ثط٢طاضي اضتجبٌ ٸ ثبظي ٦طزٴ 

ثي تٟبٸت ثي اٖتٷب ثٹزٴ اظ زي٫ط ٸيػ٪ي ټبي آٶٽبؾت.  ٲيبٴ ٪صاقتٵ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت ثب زي٫طاٴ ، اٶعٸا ،

٪ٟتبض آٶٽب ثب پػٸا٤ ٪ٹيي ٲكرم ٲي قٹز. چٷس ذهٹنيت ضٞتبضي ٖديت ٸ ٚطيت ٖجبضتٷس اظ ٲبٶٷس ٖال٢ٻ 

ٲتحط٤. ؾٻ چٽبضٰ اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ تحت تأثيط ٣ٖت  پبييٵ پٹٮيٹض ٸ يب ثٻ اقيبيٶكبٴ زازٴ ثٻ ٮجٻ 

ٞطز  ٲبٶس٪ي شټٷي ٢طاض زاضٶس. زض ٶٹٔ ٚيط ٖبزي ايٵ اذتال٬ ٦ٻ ٶكبٶ٫بٴ زاقتٷس اٸتيؿتي٥ ٶبٲيسٺ ٲي قٹز،

ٲٽبضتي ٞٹ٠ اٮٗبزٺ ٲبٶٷس تٹاٶبيي اٶدبٰ زازٴ ٖٳٯيبت ٖسزي پيچيسٺ زاضز.  ٖالٸٺ ثط ٲحسٸزيتٽبي قسيس،

ٻ ثٻ اٮ٫ٹټبي ٸضاثت ذبٶٹاز٪ي اقبضٺ زاضٶس ثٻ ٖالٸٺ تح٣ي٣بت ٲطثٹٌ ثٻ اٶساظٺ ٸ ؾبذتبض ٲٛع، اظ قٹاټسي ٦

ثب  حٳبيت ٲي ٦ٷس. ثب ايٷ٧ٻ زضٲبٴ ايٵ اذتال٬، ٶٓطيٻ اي ٦ٻ اٖالٰ زاضز اذتال٬ اٸتيؿتي٥ ٖٯت ظيؿتي زاضز،

زاضٶس اظ ٌ ي١ زاضٸ ٸ ؾٗي  زاٲٷٻ ٸؾيٕ ٸ قسيس ٶبضؾبييٽبي آٴ چٷساٴ ٶٹيس ثرف ٶيؿت. ٲترههبٴ ثبٮيٷي
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ثطٶبٲٻ ټبي زضٲبٴ ضٞتبضي ، ضٞتبض ايٵ ٦ٹز٦بٴ ضا ثب ٲٹ٣ٞيت تٛييط زټٷس. ضاټجطزټبي ضٞتبضي زي٫ط ٖجبضتٷس اظ : 

 ضٸقٽبي ذٹز٪طزاٶي ٲبٶٷس ذٹز٪طزاٶي ظثبٴ، آٲٹظـ آضٲيس٪ي ٸ قطَي ؾبظي ٶبآق٧بض.

 اختاللهاي يادگيري ، ارتثاطي و ههارتهاي حركتي

بي يبز٪يطي ٖجبضت اؾت اظ تأذيط يب ٶبضؾبيي زض ٲٽبضت تحهيٯي ٸ ظٲبٶي آق٧بض ٲي قٹز ٦ٻ اذتال٬ ټ

ٲٹ٣ٞيت ٞطز زض آظٲٹٴ ټبي اؾتبٶساضز ذيٯي پبييٵ تط اظ ؾُح ؾٷي ، ټٹقي ٸ تحهيٯي اؾت. ٦ٻ  اظ ؾبيط 

ي٥ ثب ٲٽبضت  اٞطاز ٢بث٭ ٲ٣بيؿٻ اٶتٓبض ٲي ضٸز. اذتال٬ ټبي يبز٪يطي زض ؾٻ ظٲيٷٻ آق٧بض ٲي قٹٶس ٦ٻ ټط

ٶ٫بضـ ٸ ذٹاٶسٴ. ٞطز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ضيبيي زض ت٧بٮيٝ ٸ ٲٟبټيٱ  ضيبييبت، تحهيٯي ذبني اضتجبٌ زاضٶس:

ٶٳبزټب يب ٲٟبټيٱ ضيبيي (،  زض٤ ٦طزٴ انُالحبت ، ضيبيي اق٧ب٬ زاضز . اٲ٧بٴ زاضز زض ٲٽبضتٽبي ظثبٶي )ٲثالً

ٸ ٲٽبضت ټبي ضيبيي  ٹخٻ ) ٦پي زضؾت اٖساز(ٲٽبضتٽبي ازضا٦ي )ذٹاٶسٴ ٖاليٱ حؿبة( ٲٽبضتٽبي ت

)يبز٪يطي خسٸ٬ يطة( اذتال٬ ټبيي ٸخٹز زاقتٻ ثبقس. زض اذتال٬ ثيبٴ ٶٹقتبضي ، ٶ٫بضـ ٞطز ثب اٲالي 

ٚٯٍ ، ذُبټبي زؾتٹضي يب ٶ٣ُٻ ٪صاضي ٸ ثي ٶٓٳي پبضا٪طاٞٽب ٲكرم ٲي قٹز. اذتال٬ ذٹاٶسٴ يب ذٹاٶف 

ٻ ٲٹخت آٴ ، ٞطز ټٷ٫بٰ ذٹاٶسٴ ٦ٯٳٻ ټب ضا حصٜ ، تحطيٝ يب پطقي ٶٹٖي اذتال٬ يبز٪يطي اؾت ٦ٻ ث

 خبي٫عيٵ ٲي ٦ٷس ٸ ثٻ نٹضت آټؿتٻ ٸ ٲطٸض ٲي ذٹاٶس.

 اختالل هاي ارتثاطي

اذتال٬ ټبيي ټؿتٷس ٦ٻ ثب آقٟت٫ي زض ثيبٴ يب ٞٽٳيسٴ ظثبٴ ٲكرم ٲي قٹٶس. اذتال٬ ظثبٴ ثيبٶي 

ٶٹٖي اذتال٬ ضقسي اؾت ٦ٻ ثب ٲك٧التي زض ثيبٴ ٦الٲي ٲكرم ٲي قٹز. ٸيػ٪ي آٴ ، ثٻ ٦بضثطزٴ ٸاغ٪بٴ 

بت يب حصٜ قسٴ ٦ٯٳ نحجت ٦طزٴ ثب خٳالت ٦ٹتبٺ ثب ؾبذتبضټبي زؾتٹضي ؾبزٺ قسٺ، ٲحسٸز ٸٚٯٍ ،

 –ٖجبضتٽب ٸ ٦ٷبض ټٱ ٢طاض زازٴ ٦ٯٳبت ثٻ تطتيت ٚيط ٖبزي اؾت. ٦ٹز٦بٴ ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ظثبٴ زضيبٞتي 

ثيبٶي ٲرٯٹٌ ټٱ زض ثيبٴ ٸ ټٱ زض ٞٽٳيسٴ اٶٹأ ذبني اظ ٦ٯٳبت ٸ ٖجبضات ٲك٧٭ زاضٶس. زض اذتال٬ ٸاج 

٦ٷس. ٮ٧ٷت ظثبٴ ٖجبضت اؾت اظ اذتال٬ زض ٞطز انٹ٬ ٪ٟتبضي ضا خبي٫عيٵ يبحصٜ يب ثٻ ٚٯٍ ازا ٲي  قٷبؾي ،

٦ٯٳبت ثطيسٺ  حبٮت ٪ٟتبض ضٸاٴ ٦ٻ ثب ازا ٦طزٴ ٦ٯٳبت ثٻ نٹضت ت٧طاض يب َٹالٶي ٦طزٴ انٹات،

خٯٹ٪يطي ٦طزٴ اظ انٹات، خبي٫عيٵ ٦طزٴ ٦ٯٳبت ثطاي اختٷبة ٶٳٹزٴ اظ ٦ٯٳبت زقٹاض ٸ ازاي ٦ٯٳبت  ثطيسٺ،

 ثب ٞكبض ايبٞي ٲكرم ٲي قٹز.

 ههارت هاي حركتياختالل هاي 

اذتال٬ ټٳبټٷ٫ي حط٦تي اؾت ٦ٻ ثب اذتال٬ ثبضظ زض ضقس  ٶٹٔ انٯي اذتال٬ ٲٽبضتٽبي حط٦تي،

 ټٳبټٷ٫ي حط٦تي ٲكرم ٲي قٹز.

ٲجٷبي ٖهت قٷبؾي زاضٶس٦ٻ ٖٯتٽبي آٴ ټب ٲتٟبٸت اؾت،  اٚٯت اذتال٬ ټبي ٲطتجٍ ثب ايٵ َج٣بت،

آؾيت خؿٳبٶي ٸ اذتال٬ خؿٳبٶي ٲي تٹاٶٷس آٴ ټب ضا  ٸاضز قسٴ آؾيت ټٷ٫بٰ ضقس خٷيٷي يب تٹٮس يب ٲثالً
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ٲ٧بٴ انٯي زضٲبٴ اذتال٬ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ضقس اؾت. ي٥ تيٱ چٷس ضقتٻ  ايدبز ٦ٷٷس. ٲحيٍ ٲسضؾٻ ٲٗٳٹالً

 اي ٲتك٧٭ اظ ٲترههبٴ ٪ٹٶب٪ٹٴ ثطٶبٲٻ زضٲبٴ ضا تساض٤ ٲي ثيٷٷس.

 (ADHDاختالل كاستي توجه / تيص فعالي )

ضٞتبضټبيي چٹٴ ثي اذتالٮي اؾت ٦ٻ قبٲ٭ ثي تٹخٽي ٸ ثيف ٞٗبٮي ت٧بٶك٫طي اؾت. ثي تٹخٽي ثب 

ٞطاٲٹق٧بضي زض ٞٗبٮيتٽبي ضٸظٲطٺ ، ٸ ؾبيط ٲك٧الت ٲطثٹٌ ثٻ تٹخٻ ٲكرم ٲي قٹز. ٖٷهط ثيف  ز٢تي ،

ثي  –اٲي ت٣ؿيٱ ٲي قٹٶس. ثيف ٞٗبٮي ثب ٶبآضذطزٺ تيپٽبي ثيف ٞٗبٮي ٸ ت٧بٶك٫طي ت٧بٶك٫طي  –ٞٗبٮي 

اق٧ب٬ زض ثبظي ٦طزٴ آضاٰ ٸ پطحطٞي ٲكرم ٲي قٹز. ت٧بٶك٫طي زض اٞطازي  ٢طاضي ، زٸيسٶٽبي ٶبٲٷبؾت ،

ثطاي زي٫طاٴ تٹٮيس ٲعاحٳت  ٲكبټسٺ ٲي قٹز ٦ٻ پبؾرٽب ضا ٲي پطاٶٷس ، ٶٳي تٹاٶٷس ٲٷتٓط ٶٹثتكبٴ ثٳبٶٷس،

 ٲي ٦ٷٷس.

اذتال٬ ؾٯٹ٤ ٸ اذتال٬ ٮدجبظي ٸ ٶبٞطٲبٶي  زاضٶس،اذتال٬ ټبي زي٫طي ٦ٻ ضٞتبض ايعايي ٦ٹز٦بٴ ضا زض ثط 

ٸ ثٻ َٹض ٲساٸٰ ح٣ٹ٠ زي٫طاٴ ضا ٶ٣م   ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹخٹاٶبٴ ٲجتال ثٻ اذتال٬ ؾٯٹ٤ ٲ٧طضاً ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس،

ٲي ٦ٷٷس . اظ خٳٯٻ ضٞتبضټبي خؿٳبٶي ثب اٶؿبٴ ټب ٸ حيٹاٶبت ٸ تدبٸظ خٷؿي اؾت. اذتال٬ ٮدجبظي ٸ 

ذهٳبٶٻ ٸ ٶبٞطٲبٴ ضا ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ ثٻ ٲك٧الت ذبٶٹاز٪ي يب تحهيٯي ٲٽٳي  ٷٟي ،ٶبٞطٲبٶي اٮ٫ٹي ضٞتبض ٲ

خط ٸ ثحث ٲي ٦ٷٷس ، اظ  ٲٷدط ٲي قٹز. ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹخٹاٶبٴ ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ، ثبضټب اظ ٦ٹضٺ زض ٲي ضٸٶس،

. آٴ ټب ظٸزضٶح، اٶدبٰ زازٴ آٶچٻ ثٻ آٶٽب ٪ٟتٻ ٲي قٹز ذٹززاضي ٲي٧ٷٷس ٸ ٖٳستبٌ زي٫طاٴ ضا ٲي ضٶدبٶٷس

ؾبٮ٫ي ٶٳبيبٴ ٲي  12تب  8ؾتيعٺ خٹ ٸ ٲٛطٸض ٸ ح١ ثٻ خبٶت ټؿتٷس. اذتال٬ ٮدجبظي ٲٗٳٹالً ثيٵ  زٮرٹض،

پػٸټف ظيبزي قسٺ اؾت ، ثٻ َٹضي ٦ٻ پػٸټك٫طاٴ ثٻ   ADHDقٹز. زضثبضٺ ٖٯتٽب ٸ ٲساذٯٻ ټب ي

ٻ اٶس. ٖالٸٺ ثط ٸضاثت نسٲٻ تٹخٻ ذبني ٲجصٸ٬ زاقتٶبثٽٷدبضي ٖهت قٷبذتي ٲطتجٍ ثب ٖٹاٲ٭ غٶتي٧ي 

٢طاض ٪طٞتٵ زض ٲٗطو ٲٹاز ؾٳي ٸ ثيٳبضيٽبي ٖٟٹٶي اظ خٳٯٻ زي٫ط ٖٹاٲ٭ ټؿتٷس. ٶبثٽٷدبضي  ٲٛعي ا٦تؿبثي،

ثٻ اذتال٬ زض ثبظزاضي ضٞتبضي ٸ ٦ٷتط٬ قرهي ٲٷدط ٲي قٹز. ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ ٦ٹز٤  ٖهت قٷبذتي احتٳبالً

٧الت قرهي ضا تكسيس ٲي ٦ٷٷس. زضٲبٴ ٦ٹز٦بٴ ٲتحٳ٭ ق٧ؿت ٸ آقٟت٫ي ذبٶٹاز٪ي ٲي قٹز ٦ٻ ٲك

زاٸضټب ضا قبٲ٭ ٲي قٹز ٦ٻ ضايح تطيٵ آٴ ټب ٲيت٭ ٞٷيسيت زضيتبٮيٵ اؾت . ٞٷٹٴ   ٲٗٳٹالADHDًٲجتال ثٻ 

خٷجٻ ټبي ٲٽٳي اظ ٲساذ٭ ٲحؿٹة  ضٞتبضي ٢طاض زاضٶس ،آٴ ټبيي ٦ٻ ثط اؾبؼ انٹ٬   ضٸاٴ قٷبذتي ٲرهٹنبً

٦ٳ٥ قٹز ثط ضٞتبض ٸ تٹخٻ ذٹز ٦ٷتط٬ ٦ؿت ADHDؾت ٦ٻ ثٻ اٞطاز ٲجتال ٲي قٹٶس ٦ٻ ټسٜ آٴ ټب ايٵ ا

 ٦ٷٷس. 

 اختالل اضطراب جذايي

ٖجبضت اؾت اظ تدطثٻ ايُطاة قسيس ٸ ٶبٲٷبؾت زضثبضٺ خسايي اظ ذبٶٻ يب ٲطا٢جبٴ. ٪ط چٻ پػٸټف 

ٸٮي يبز٪يطي ټٱ ٶ٣ف ٲٽٳي زاضز.  ظيؿتي اظ ٖٷهط  غٶتي٧ي زض اذتال٬ ټبي ايُطاثي ٦ٹز٦ي ذجط ٲي زټس،

َٹالٶي ٸ ٞٷٹٴ ضٞتبضي ثطاي زضٲبٴ ايُطاة ټب ٸ تطؾٽب زض ٦ٹز٦بٴ حؿبؾيت ظزايي ٲٷٓٱ ، ٲٹاخٽٻ 
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ؾطٲك١ ٪يطي ضا قبٲ٭  ٲي قٹز. ټٳچٷيٵ ٲسيطيت ٸاثؿت٫ي ٸ ذٹز٪طزاٶي ٶيع ثٻ ٦ٹز٤ ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷٷس. 

 ٶ٫طاٴ ٦ٯيٻ ضٸي٧طزټب تٹنيٻ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ذبٶٹازٺ زض زضٲبٴ ٲكبض٦ت ٦ٷس.زضٲب

 اختالل هاي خوردى كودكي

ب اٸاي٭ ٦ٹز٦ي ٸ اذتال٬ ٦ٻ اظ خٳٯٻ ايٵ اذتالٮٽب ، اذتال٬ ټطظٺ ذٹضي ، اذتال٬ تٛصيٻ ٶٹثبٸ٪ي ي

 ٶكرٹاض ټؿتٷس. 

 اختالل تيك

تي٥ تٹٖي حط٦ت يب ثيبٴ ٦الٲي ٲ٧طض ٚيط اضازي ټؿتٷس. اذتال٬ ټبي تي٥ ٲبٶٷس اذتال٬ تٹضت)تٹضٺ( 

ٲبٶٷس ثي اذتيبضي زٕٞ ٸ ثي اذتيبضي   حط٦بت ثسٶي يب ثيبٶي ٦الٲي ضا قبٲ٭ ٲي قٹز. اذتال٬ ټبي زٕٞ،

ٶ٫ٽساقتٵ ذٹز زض ٲطحٯٻ ؾٷي ٲٷبؾت ٲكرم ٲي قٹٶس. اذتال٬ زٮجؿت٫ي ٸا٦ٷكي ثب ٶبتٹاٶي زض  ازضاض،

ٶٹٖي آقٟت٫ي قسيس  زض تٹاٶبيي ثط٢طاض٦طزٴ اضتجبٌ ثب زي٫طاٴ اؾت. اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتالٮٽبي حط٦ت ٦ٯيكٻ 

ٷس ، اظ تحطي٥ قسٺ ٲي پطزاظٶس . ٦ؿبٶي ٦ٻ ثٻ الٮي ٪عيٷكي ٲجتال ټؿت  اي ، ثٻ حط٦بت ثسٶي ٲ٧طض ٸ ْبټطاً

ٲبٺ  1ذٹززاضي ٲي ٦ٷٷس. ايٵ اذتال٬ ثٻ ٲست حسا٢٭  زض ٲسضؾٻ، نحجت ٦طزٴ زض ثطذي ٲٹ٢ٗيتٽب ، ٲثالً

  ٶٳبيبٴ ٲي قٹز.

 اختالل هاي هرتثط تا هواد

ٶٹقيسٺ ، اؾتٷكب٠ يب ثٻ نٹضت ٢طل ٲهطٜ  تعضي١ ، ٲبزٺ ، ٞطآٸضزٺ اي قيٳيبيي اؾت ٦ٻ ٸ٢تي زٸز،

تٛييط ٲي زټس. ٲهطٜ ايٵ ٲٹاز ثط ضٞتبض اٶؿبٴ ثٻ قيٹٺ ټبي ٲرتٯٝ تأثيط ٲي ٲي قٹز ذٯ١ يب ضٞتبض ٞطز ضا 

٪صاضٶس. ٲؿٳٹٲيت ٶبقي اظ ٲٹاز تدطثٻ ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ٲٹ٢تي تٛييطات ضٞتبضي يب ضٸاٶي زض اثط تطا٦ٱ ٲٹاز زض ثسٴ 

ٲي  ٸ٢تي ٦ٻ ٲهطٜ ثطذي ٲٹاز ٢ُٕ اؾت. ٖالٸٺ ثط تأثيطاتي ٦ٻ ثٻ زٶجب٬ ٲهطٜ ٲٹاز ضٸي ٲي زټٷس،

تط٤ ٲٹاز ٪ٟتٻ ٲي قٹز . ٦ؿي ٦ٻ زض  تٛييطات ثسٶي ٸ ضٸاٶي ٶيع ضٸي ٲي زټٷس ٦ٻ ثٻ ايٵ ٸا٦ٷف ، قٹز،

ٲح٭ ٦بض يب ؾبيط ٲٹ٢ٗيتٽبي ٲٽٱ ظٶس٪ي زچبض ٲي  ثٻ پطيكبٶي يب اذتال٬ ظيبز زض ذبٶٻ، حبٮت تط٤ ٲٹاز اؾت،

بٶي ضٸي ٲي زټس ٦ٻ ٞطز ثطاي زؾتيبثي ثٻ ثٻ تط٤ ٲٹاز ضثٍ زاضز. ايٵ حبٮت ظٲ قٹز. پسيسٺ اي ثٻ ٶبٰ تحٳ٭ ،

ثٗس اظ  تأثيط ٲُٯٹة ثٻ َٹض ٞعايٷسٺ اي ثٻ ٲ٣ساض ثيكتطي اظ ٲٹاز ٶيبظ زاضز، يب ظٲبٶي ٦ٻ ٞطز احؿبؼ ٲي ٦ٷس،

ٲهطٜ ي٧ؿبٴ ٲٹاز تأثيط آٴ ٦ٳتط قسٺ اؾت. ؾٹء ٲهطٜ ٲٹاز اٮ٫ٹي ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ٲهطٜ ٲٹا زاؾت ٦ٻ ْطٜ 

ثٻ اذتال٬ يب پطيكبٶي قسيس ٲٷدط قٹز ٦ٻ ثب ي٥ ٲٹضز ظيط يب ثيكتط ٲكرم  ٲبټٻ ضٸي زټسٸ 12ي٥ زٸضٺ 

  ٲي قٹز:

.ٲهطٜ ٲٹاز زض ٲٹ٢ٗيت ټبيي ٦ٻ اظ ٮحبِ خؿٳبٶي ذُطٶب٤ 2.ٶبتٹاٶي زض ثطآٸضزٺ ٦طزٴ تٗٽسات 1

 . ٲك٧الت ٲيبٴ ٞطز ي4.ٲك٧الت ٢بٶٹٶي 3ټؿتٷس

٢طاض ٪طٞتٻ اؾت ، ظيطا ؾٹء ٲهطٜ ايٵ  اٮ٧٭ ٲبزٺ اي اؾت ٦ٻ زض ؾب٬ ټبي  اذيط ٲٹضز تٹخٻ ظيبزي

ظيبٴ ټبي قرهي ٸ اختٳبٖي ٖٓيٳي ثٻ ثبض ٲي آٸضز. تأثيطات ٦ٹتبٺ ٲست ٲهطٜ  زاضٸ ز٪ط٪ٹٴ ٦ٷٷسٺ شټٵ ،
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اٮ٧٭ ثطاي ذيٯي اظ  اٞطاز خبٮت اؾت. ظيطا ايٵ ٲبزٺ ٸيػ٪يٽبي تؿ٧يٷي زاضز اٲب ٖٹاضو خبٶجي آٴ ، ٲبٶٷس 

تحطي٥ پصيطي  ذؿت٫ي ، ؾطزضز، تكٷ٫ي قسيس، اظ : تٽٹٔ ٸ اؾتٟطا٘ ،ذٳبضي ٦ٻ ٶكبٶٻ ټبي آٴ ٖجبضتٷس 

ثب ٶكبٶٻ  ٶبضاحت ٦ٷٷسٺ ټؿتٷس. ٲهطٜ ثٯٷس ٲست اٮ٧٭ ٲي تٹاٶسثٻ آؾيت ٲٛعي زايٳي ، اٞؿطز٪ي ٸ ؾط٪يدٻ، ،

ؾ٧تٻ، تٹټٳبت ٸ آؾيت ثٻ ؾيؿتٱ ٖهجي پيطاٲٹٴ ٲٷدط قٹز. زٸ ٶٹٔ ظٸا٬ ٣ٖ٭ ثب  ټبي ظٸا٬ ٣ٖ٭ ، ٲٷ٫ي ،

ثيٳبضي ٸضيٷ٧ٻ )٦ٻ اذتال٬ حبزي اؾت ٦ٻ زٮيطيٹٰ ، اذتال٬  ثٯٷس ٲست ٸ ؾٷ٫يٵ اٮ٧٭ اضتجبٌ زاضز،ٲهطٜ 

ټبي حط٦ت چكٱ ، اق٧بالت زض حط٦ت ٸ تٗبز٬ ٸ تجبټي اٖهبة پيطاٲٹٶي ثٻ ؾٳت زؾتٽب ٸ پبټب ضا قبٲ٭ 

ٳي تٹاٶس ضٸيسازټبي ٲي قٹز ٸ ٶكبٶ٫بٴ ٦ٹضؾب٦ٝ ٦ٻ ٖجبضتٷس اظ ٶٹٔ زايٳي ظٸا٬ ٣ٖ٭ ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ٞطز ٶ

ثيٳبضي ؾيطٸظ  پٹ٦ي اؾترٹاٴ، خسيس ضا يبزآٸضي ٦ٷس يب اَالٖبت خسيس ضا يبز ث٫يطز. ٲهطٜ ٲعٲٵ اٮ٧٭ ثٻ 

ذُط اثتال ثٻ ؾطَبٴ ٲي  اٶدبٲس.  ٦ٻ زٸاظزټٳيٵ ٖٯت انٯي ٲط٨ زض آٲطي٧ب، )ثيٳبضي تجبٺ ٦ٷٷسٺ ٦جس(

ي ثٹزٶس ٦ٻ ثطاي تٹخيٻ ٦طزٴ اثتال ثٻ اذتال٬ ضٸاٴ پػٸټك٫طاٴ زض حٹظٺ ٸاثؿت٫ي اٮ٧٭ اظ خٳٯٻ اٸٮيٵ ٦ؿبٶ

اختٳبٖي ضا ٲُطح ٦طزٶس. پػٸټك٫طاٴ زض ضاثُٻ ثب ٖٹاٲ٭ ظيؿتي ، ثب تٹخٻ ثٻ  –ضٸاٶي  -قٷبذتي، ٲس٬ ظيؿتي

ثط ٶ٣ف ٸضاثت تأ٦يس ٦طزٺ اٶس. ايٵ خٳٯٻ  ايٵ ٸا٢ٗيت ٦ٻ ٸاثؿت٫ي ثٻ اٮ٧٭ زض ذبٶٹازٺ ټب خطيبٴ زاضز ،

 ټب ٸ ٶ٣كٻ ثطزاضي غٶتي٧ي تٳط٦ع ٦طزٺ اؾت.پػٸټكي ضٸي قبذم 

قطَي  َطٞساضاٴ زيس٪بٺ ضٞتبضي ، ٸاثؿت٫ي ثٻ اٮ٧٭ ضا ٶتيدٻ ٞطايٷسي ٲي زاٶٷس ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ،

ٲس٬ اٶتٓبض  ؾبظي ٦الؾي٥ زض ايدبز  اقتيب٠ ثٻ آٴ ٶ٣ف زاضز. ي٥ ٲس٬ ٦ٻ حٳبيت ظيبزي ٦ؿت ٦طزٺ اؾت،

زض اٸي٭ ظٶس٪ي ، اظ َطي١ تط٦يت ت٣ٹيت ٸ يبز٪يطي ٲكبټسٺ  ٭ ت٣طيجبًاٞطاز ٸاثؿتٻ ثٻ اٮ٧ اؾت َج١ ايٵ ٲس٬ ،

اي ، ٣ٖبيس ٲك٧٭ ؾبظي ضا زضثبضٺ اٮ٧٭ پطٸضـ ٲي زټٷس. پػٸټك٫طاٴ ٸ ٶٓطيٻ پطزاظاٶي ٦ٻ زض حٹظٺ 

ٲي ٦ٷٷس ٲٗت٣سٶس ٦ٻ ٸ٢تي ٖٹاٲ٭ اؾتطؼ ظا زض ذبٶٹازٺ ، خبٲٗٻ ٸ ٞطټٷ٩ ثب آؾيت بض ٞطټٷ٫ي ٦ –اختٳبٖي 

ثبٖث ٲي قٹٶس ٦ٻ ٞطز ثٻ اٮ٧٭ ٸاثؿتٻ قٹز . ثطاي زضٲبٴ ٲك٧الت اٮ٧٭  پصيطي غٶتي٧ي آٲيرتٻ قسٺ ثبقٷس،

ظ زاضٸټبيي ٲي تٹاٴ اظ ټط ي٥ اظ ايٵ زيس٪بٺ ټب ثٻ زضخبت ٲرتٯٝ اؾتٟبزٺ ٦طز. اظ زيس٪بٺ ظيؿتي، ٲيتٹاٴ ا

٦ٷتط٬ ٦طزٴ ٶكبٶٻ ټبي تط٤ ٦ٷتط٬ ٦طزٴ ٶكبٶٻ ټبي ٲطتجٍ ثب اذتال٬ ټبي ټٳعيؿت يب ايدبز تٽٹٔ ثطاي 

ثٗس ا ظ ٲهطٜ اٮ٧٭ اؾتٟبزٺ ٦طز. اظ ٲساذٯٻ ټبي ضٸاٴ قٷبذتي ٪ٹٶب٪ٹٶي اؾتٟبزٺ ٲي قٹز ٦ٻ ثطذي اظ آٴ 

ټٳطاٺ ٦طزٴ چيع  قطَي ؾبظي ثيعاضي آٸض )ضٞتبضي ٢طاض زاضٶس. ٲس٬  –ټب  ثط اؾبؼ ٞٷٹٴ ضٞتبضي ٸ قٷبذتي 

ٶبذٹقبيٷس ٲبٶٷس قٹ٤ ثط٢ي ٲاليٱ زض خٯؿبت زضٲبٴ ثب ٲهطٜ اٮ٧٭( ، ضٸـ ٲٹاخٽٻ ثب ٶكبٶٻ )زازٴ ٲ٣ساضي 

زضٲبٴ پيك٫يطي اظ ثط٪كت) زض ايٵ ضٸـ  اٮ٧٭ ثٻ ٞطز ٸ ؾپؽ تطٚيت ٦طزٴ اٸ ثٻ ذٹززاضي اظ ٲهطٜ ثيكتط(

ٲي ٪يطز ٦ٻ ثٻ اٸ اٲ٧بٴ ٲي زټٷس ٲٹ٢ٗيت پطٲربَطٺ ضا تدعيٻ ٸ تحٯي٭ ٦ٷس ٞطز تٹاٶبيي تهٳيٱ ٪يطي ضا يبز 

زض يٳٵ ٲٽبضت آٲٹظي ٲي تٹاٶس ثٻ ٞطز ٦ٳ٥ ٦ٷس يب ث٫يطز چ٫ٹٶٻ احؿبؼ ٲثجت ٸ ٲٷٟي ذٹز ضا اثطاظ  ،

 ٲطحٯٻ اي ٲجتٷي ثط ايٵ ان٭ اؾت ٦ٻ اٮ٧ٯيؿٱ ثيٳبضي اؾت. 12، ثطٶبٲٻ ثٽجٹزي  . اٮ٧ٯي ټبي ٪ٳٷبٰ  ٦ٷس.(

ٸ ٸاثؿت٫ي زاضٶس. زاضٸټبي ٲحط٤ تأثيط ٞٗب٬ ٦ٷٷسٺ ثط اٲ٧بٴ ؾٹء ٲهطٜ  ٲٹاز ٪ٹٶب٪ٹٶي ٚيطاظ اٮ٧٭،

٦ٹ٦بييٵ ٸ  ؾيؿتٱ ٖهجي زاضٶس. زاضٸټبي ٲحط٦ي ٦ٻ ثب اذتال٬ ټبي ضٸاٶي اضتجبٌ زاضٶس ، آٲٷتبٲيٵ ټب ،

اض ضٸـ ٸ ٲست ٲهطٜ ٸ ٦بٞئيٵ ټؿتٷس. آٲٷتبٲيٵ ټب زاضٸټبي ٲحط٤ يب ٶكبٌ آٸض ټؿتٷس ٦ٻ ثؿتٻ ثٻ ٲ٣س

تأثيطات ٲتٟبٸتي ثٻ ٸخٹز ٲي آٸضٶس. آٲٷتبٲيٵ ټب زض ٲ٣بزيط ٲتٹؾٍ  ٶٹٔ ذبل زاضٸيي ٦ٻ ٲهطٜ ٲي قٹز،
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ٲٹخت ؾطذٹقي ، اٞعايف اٖتٳبز ثٻ ٶٟؽ، پطحطٞي ٸ اٶطغي ٲي قٹٶس. زض ٲ٣بزيط ٲهطٜ ظيبز ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ 

ٶٻ ټبي ضٸاٴ پطيكي ٲجتال ٲي قٹز. ثبالتطيٵ ٸا٦ٷف ټبي قسيستطي زاضز ٸ ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ ٲٗتبز ٸ ثٻ ٶكب

ؾب٬ ټؿتٷس. ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٦ٹ٦بييٵ ثطاي ٲست ٦ٹتبټي  25تب  18ٲيعاٴ ٲهطٜ ٦ٹ٦بييٵ ثيٵ ٪طٸٺ ؾٷي 

ثٻ ؾطذٹقي  ، قسيس ضا تدطثٻ ٲي٧ٷٷس. ٦ٹ٦بييٵ زض ٲ٣بزيط ٲهطٜ ٲتٹؾٍ تأثيطات تحطي٥ ٦ٷٷسٺ ، اٲب ٦بٲالً

اٶطغي ٸ پطحطٞي ٲٷدط ٲي قٹز. زض ٲ٣بزيط ٲهطٜ ظيبزتط اٲ٧بٴ زاضز ٶكبٶٻ  ٶيطٸٲٷسي ، ثطاٶ٫يرت٫ي خٷؿي، ،

ٲك٧الت خؿٳبٶي  ټبي ضٸاٴ پطيكي ايدبز قٹٶس. ٲهطٜ ٦ٹ٦بييٵ ٖالٸٺ ثط ٶكبٶٻ ټبي ضٸاٴ قٷبذتي آظاضٶسٺ ،

ټط ٦ؽ آٴ ضا اٲتحبٴ ٦طزٺ اؾت. ٦بٞئيٵ زض ثؿيبضي  ثٻ ثبض ٲي آٸضٶس. ٦بٞئيٵ زاضٸيي اؾت ٦ٻ ت٣طيجبً

زاضٸټبي تدٹيعي ٸ ٚيط تدٹيعي ، اظ خٳٯٻ ٢طل ټبي ٲؿ٧ٵ ؾطزضز ٸ ٢طنٽبي ضغيٱ ٸخٹز زاضز. ٲهطٜ اظ

ؾٹء ٲهطٜ ٲٹاز ٲحؿٹة ٶٳي قٹز اٲب ٲي تٹاٶس ٲك٧الت ضٸاٶي ٸ خؿٳبٶي   ظيبز ٦بٞئيٵ ٪طچٻ ٲٗٳٹالً

ايٵ ٲبزٺ ٶكبٶٻ ٲتٗسز ايدبز ٦ٷس. ټٳچٷيٵ ايٵ ٲبزٺ زضَج٣ٻ زاضٸټبي ضٸاٴ ٪طزاٴ ٢طاض زاضز. ٲهطٜ ظيبز 

  اذتال٬ زضٲٗسٺ، ازضاض ٲ٧طض، چٽطٺ ثطاٞطٸذتٻ، ثي ذٹاثي، ثطاٶ٫يرت٫ي، ٖهجبٶيت، ثي ٢طاضي ، ټبيي اظ خٳٯٻ :

ثي ٶٓٳي تپف ٢ٯت ايدبز ٲي ٦ٷس. ٲبضي خٹاٶب پط ٲهطٜ تطيٵ زاضٸي  ٦كيس٪ي ًٖالٶي ، ا٧ٞبض زضټٱ ثطټٱ،

خٹاٶب زٸز ٦طزٴ آٴ اؾت اٲب ٲي تٹاٴ آٴ ضا ذٹضز ٸ  ٚيطٲدبظ زض آٲطي٧ب اؾت. ضايح تطيٵ ٶحٹٺ ٲهطٜ ٲبضي

يب اظ ضاٺ ٸضيسي تعضي١ ٦طز . اٞطاز ٲبضي خٹاٶب ضا ثٻ ٲٷٓٹض تٛييط زازٴ ازضا٦كبٴ اظ ٲحيٍ ٸ احؿبؼ ټبي 

ٸ  احؿبؼ ٮصت خٹيي ٸ خؿٷي ، اظ خٳٯٻ تأثيطات ٲُٯٹة ٖجبضتٷس اظ: آضٲيس٪ي،ثسٶي قبٴ ٲهطٜ ٲي ٦ٷٷس. 

٤ ټبي زضٸٶي ٸ ثيطٸٶي . ثب ايٵ حب٬ ، چٷس تٛييط ضٞتبضي ٸ ضٸاٶي ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ضٸي ٲي اٞعايف آ٪بټي اظ ٲحط

اذتال٬ زض ٢ًبٸت ٸ  زټس ٦ٻ اذتال٬ زض ټٳبټٷ٫ي حط٦تي ، اٞعايف ايُطاة ، احؿبؼ ٦ٷس پيف ضٞتٵ ظٲبٴ،

 اظ آٴ خٳٯٻ ټؿتٷس.  اٶعٸاي اختٳبٖي،

ٶبثٽٷدبضي ثٻ ق٧٭ ټصيبٶٽب ٸ تٹټٳبت ٦ٻ زاضٸټبي تٹټٱ ظا زاضٸټبيي ټؿتٷس ٦ٻ تدطثيبت ازاض٦ي 

تٛييطات ٶبؾبظ٪بضاٶٻ ضٞتبضي ٸ ضٸاٶي  آٸضٶس. ٲؿٳٹٲيت ثب زاضٸټبي تٹټٱ ظا، ثٻ ٸخٹز ٲي  ٲٗٳٹالً زيساضي ټؿتٷس،

ايٵ زاضٸټب تدطثيبت ازضا٦ي ٶبثٽٷدبض ثٻ ق٧٭ ٹز ٲي آٸضز. ، تٛييطات ازضا٦ي ٸ تٛييطات ٞيعيٹٮٹغي٧ي ثٻ ٸخ

 بت ثٻ ٸخٹز ٲي آٸضٶس . ذُبټبي حؿي ٸ تٹټٳ

ٲٹاز اٞيٹٶي زاضٸټبيي ټؿتٷس ٦ٻ ٲٹاز َجيٗي ٸ زاضٸټبي ٲهٷٹٖي ٸ ٶيٳٻ ٲهٷٹٖي ضا قبٲ٭ ٲي قٹٶس. 

ٲٹضٞيٵ ٸ تطيب٤ ٲٹاز اٞيٹٶي ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ َٹض َجيٗي يبٞت ٲي قٹٶس ٸ اظ ثٹتٻ ذكربـ ثٻ زؾت ٲي آيٷس 

قيٳيبيي خعئي زض زاضٸي اؾبؾي ذكربـ تٹٮيس ٲي  . ٲٹاز اٞيٹٶي ٶيٳٻ ٲهٷٹٖي ٲبٶٷس ټطٸييٵ ، ثب تٛييطات

قٹز. ټطٸييٵ ثيف اظ ټط ٲبزٺ اٞيٹٶي زي٫ط ؾٹءٲهطٜ ٲي قٹز ٸ ثيف اظ ټٳٻ اٖتيبز آٸض اؾت. ٲهطٜ 

 ٶيع اظ ٲٹاز اٞيٹٶي ټؿتٷس.  ټطٸييٵ چٷس ٖبضيٻ ضٸاٶي ٸ خؿٳبٶي زاضز. ٲٹاز ٲهٷٹٖي )ٲبٶٷس ٲتبزٸٴ(

ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲٹاز اٞيٹٶي ٶٹٖي قتبة ضا تدطثٻ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ زاٲٷٻ اي اظ ٸا٦ٷكٽبي ضٸاٶي ثٻ ٖالٸٺ 

زض زٸضٺ ټبي  ٲرهٹنبً احؿبؼ ټبي ثسٶي قسيس ضا قبٲ٭ ٲي قٹز ٦ٻ ثطذي اظ اٴ ټب ثيبٶ٫ط ٶكبٶٻ ټبي ٲٽٯ٥،

زض ثط ٲي ٪يطٶس ٦ٻ  تط٤ ټؿتٷس. زاضٸټبي ٲؿ٧ٵ ، ذٹاة آٸض ٸ يس ايُطاة زاٲٷٻ ٸؾيٗي اظ ٲٹازي ضا

ټؿتٷس. ذٹاة ، آضاٲف ٸ ٦بټف آ٪بټي اظ ٲحيٍ ٲيكٹٶس. آٴ ټب زاضٸټبي ٦ٷس ؾبظ ٲٛع  ٲٹخت آضٲيس٪ي ،

تٛييطات ضٞتبضي يب ضٸاٶي ٶبؾبظ٪بضاٶٻ اي ضا قبٲ٭ ٲي قٹز ٦ٻ ضٞتبض  ٲؿٳٹٲيت ٶبقي اظ ٲهطٜ ايٵ زاضٸټب،
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٢ًبٸت ٸ اذتال٬ ٦ٯي زض ٖٳٯ٧طز اظ خٳٯٻ آٴ ټب خٷؿي يب پطذبق٫طاٶٻ ٶبٲٷبؾت ، ذٯ١ ثي ثجبت اذتال٬ زض 

ټؿتٷس. اٶٹأ ايٵ زاضٸټب ٖجبضتٷس اظ : ثبضثيتٹاضتٽب ٦ٻ ٶ٣ف ٲٽٳي ضا ثٻ ٖٷٹاٴ زاضٸټبي ثي حؽ ٦ٷٷسٺ ٸ يس 

تكٷح ثط ٖٽسٺ زاضٶس. ٲٹاز قجٻ ثبض ثيٷٹضات ، ٦ٻ خبي٫عيٷي ثطاي ٖٹاضو خبٶجي ثبضثيتٹضاتٽب ٲبٶٷس اذتال٬ ټبي 

 ٞٯٹضاظپبٰ ٸ ٲتبظپبٰ.  ، ٦ٯٹٶبظپبٰ ، ٦ٯٹزيبظپٹ٦ؿبيس، زاضٸټبي يس ايُطاة ٖجبضتٷس اظ : زيبظپبٰذٹاة ټؿتٷس. 

ا٦ؿيس  ؾبيط زاضٸټبيي ٦ٻ ؾٹء ٲهطٜ ٲي قٹٶس ٖجبضتٷس  اظ : ٶي٧ٹتيٵ ، ٲهطٜ اؾتطٸيسټبي ت٣ٹيتي،

 ٶيتطٸ.

طاي اٞطاز ٲجتال ثٻ اختٳبٖي ، ثطٶبٲٻ ټبي زضٲبٴ ٪ٹٶب٪ٹٶي ث –ضٸاٶي  –زض ٲحسٸزٺ زيس٪بٺ ظيؿتي 

اذتالٮٽبي ٲطتجٍ ثب ٲٹاز ثٻ ٸخٹز آٲسٺ اٶس. زضٲبٴ ظيؿتي تدٹيع ٲٹازي ضا زض ثطزاضز ٦ٻ خٯٹي اقتيب٠ ضا ٲي 

٪يطٶس ٸ ٲي٭ ثٻ ٲهطٜ زاضٸټب ضا ٦بټف ٲي زټٷس ٸ ثطاي  زضٲبٴ ٸاثؿت٫ي ثٻ زاضٸ تٗسازي زضٲبٴ ضٞتبضي 

ؿت٫ي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ټط ٸ٢ت آظٲبيكٽبي زاضٸي ٲسيطيت ٸاث ٲؤثط ٸخٹززاضز. ي٧ي اظ ايٵ ضٸقٽب ،

ضٸاٴ زضٲبٶي ،  ٲبٶٷس ٲكبٸضٺ قٛٯي ، اختٳبٖي ، –زضٲبٶدٹ ٲٷٟي ثبقٷس، اٲتيبظاتي ٦ؿت ٲي٧ٷس. ذسٲبت ضٸاٶي 

ٸ ذبٶٹازٺ زضٲبٶي ټٳطاٺ ثب ٲهطٜ ٲتبزٸٴ يٳيٳٻ ټبي ٲٽٳي ثطاي ثبال ثطزٴ اثطثركي زضٲبٴ ټؿتٷس. زض 

ي ثطاي تٛييط زازٴ ا٧ٞبض ، اٶتٓبضات ٸ ضٞتبضټبي ٲطتجٍ ثب ٲهطٜ زاضٸي زضٲبٶدٹ ٲٹضز ضٞتبض –ٞٷٹٴ قٷبذتي 

 اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطٶس. 

 اختالل هاي خوردى 

ثب ٦ٷتط٬ ٦طزٴ ٶ٫طـ ٸ ضٞتبضټبي آقٟتٻ ذٹز زض ضاثُٻ ثب ٚصا  اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ټبي ذٹضزٴ،

ٴ ٖجبضتٷس اظ : ثي اقتٽبيي ٖهجي ٸ پطذٹضي ٖهجي. چٽبض زؾت ثٻ ٪طيجبٴ اٶس. زٸ ٶٹٔ اذتال٬ ٲطتجٍ ثب ذٹضز

اٞطاز ٲجتال ثٻ ثي اقتٽبيي ٖهجي ٶٳي تٹاٶٷس ٸظٴ َجيٗي   اٸالً ٶكبٶٻ ثي اقتٽبيي ٖهجي ضا ٲكرم ٲي ٦ٷٷس:

ذٹز ضا حّٟ ٦ٷٷس يب اظ حّٟ ٦طزٴ آٴ ذٹززاضي ٲي ٦ٷٷس. ثبٶيبً اٞطاز ٲجتال ثٻ ثي اقتٽبيي ٖهجي اظ اٞعايف 

آٶٽب زض  ب٠ قسٴ ذيٯي ٲي تطؾٷس. حتي ظٲبٶي ٦ٻ ثي اٶساظٺ ؾج٥ تط اظ ٸظٴ ٲٗٳٹ٬ ټؿتٷس. ثبٮثبًٸظٴ يب چ

خسي ثٹزٴ ٸظٴ ثي اٶساظٺ ٦ٱ ذٹز ضا اٶ٧بض   ٲٹضز ٸظٴ ٸ ق٧٭ ثسٶكبٴ ازضا٤ تحطيٝ قسٺ اي زاضٶس ٸ احتٳبالً

ي ٲجتال ټؿتٷس زچبض ثي ٲي ٦ٷٷس. ضاثٗبً ظٶبٶي ٦ٻ ثٯٹ٘ ضا پكت ؾط ٪ص اقتٻ اٶس ٸ ثٻ ثي اقتٽبيي ٖهج

ٸيػ٪ي انٯي ثي  ٢بٖس٪ي ، يٗٷي ٣ٞساٴ حسا٢٭  ؾٻ زٸضٺ ٢بٖس٪ي ٲتٹاٮي ٲيكٹٶس. اذتال٬ زض تهٹيط ثسٴ،

 اقتٽبيي ٖهجي اؾت. 

ثيٵ ذٹضزٴ ٲ٣ساض ظيبزي ٚصا زض ٲستي ٦ٹتبٺ  اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ذٹضزٴ ٲٗطٸٜ ثٻ پطذٹضي ٖهجي ،

ثب اؾتٟطا٘ ٦طزٴ يب اٖٳب٬ اٞطاَي زي٫ط زض ٶٹؾبٴ ټؿتٷس. ايٵ زٸضٺ ټبي ٸ ثٗس تٗسي٭ ٦طزٴ ٦بٮطيٽبي ايبٞي 

 پطذٹضي ثب ٲٹاضز ظيط ٲكرم ٲي قٹٶس:

ؾبٖت ٦ٻ ذيٯي ثيكتط اظ ٲ٣ساضي اؾت ٦ٻ اٚٯت اٞطاز تحت قطايٍ  2ذٹضزٴ ٲ٣ساضي ٚصا ْطٜ   .1

 ٲكبثٻ ٲي ذٹضٶس.

 احؿبؼ ٶساقتٵ ٦ٷتط٬ ثط ٲ٣ساض يب ٶٹٔ ٚصايي ٦ٻ ذٹضزٺ ٲي قٹز . .2
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آٶٽب يي ٦ٻ زاضاي تيپ ترٯيٻ ٦ٷٷسٺ ټؿتٷس ؾٗي ٲي ٦ٷٷس آٶچٻ ضا ثٻ تبظ٪ي ذٹضزٺ اٶس ثٻ ظٸض اظ 

ثسٶكبٴ ثيطٸٴ ثطيعٶس. ٦ؿبٶي ٦ٻ زاضاي تيپ ٚيطترٯيٻ ٦ٷٷسٺ ټؿتٷس ، ؾٗي ٲي ٦ٷٷس ثب ضٸظٺ ٪طٞتٵ يب 

 آٶچٻ ضا ٦ٻ ذٹضزٺ اٶس تٗسي٭ ٦ٷٷس. ٸضظـ ٦طزٴ اٞطاَي ،

ٲي قٹز اظ ټٳٻ ايٵ ٲك٧الت خسي ٖهجي ٖٹاضو خؿٳبٶي ٲتٗسزي ايدبز  زض اٞطاز ٲجتال ثٻ پطذٹضي

ٞطټٷ٫ي  –ٖٹاضو ٲٽٯ٥ ٲطتجٍ ثب ترٯيٻ ٦طزٴ اؾت. اظ زيس٪بٺ ټبي ظيؿتي ، ضٸاٴ قٷبذتي ٸ اختٳبٖي  تط،

تالـ ټبيي ثطاي قٷبذتٵ ٸ زضٲبٴ ٦طزٴ ايٵ اذتال٬ ټب نٹضت ٪طٞتٻ اٶس. تهٹض ٲي قٹز ٶبثٽٷدبضيٽبي  ،

ثب ٲجٷبي غٶتي٧ي  يبيي زض ؾيؿتٳٽبي اٶت٣ب٬ زټٷسٺ ٖهجي ٶٹضاپي ٶٟطيٵ ٸ ؾطٸتٹٶيٵ ، احتٳبالًقيٳ –ظيؿت 

زض اذتالٮٽبي ذٹضزٴ زذبٮت زاقتٻ ثبقٷس. َج١ زيس٪بٺ ضٸاٴ قٷبذتي ، اذتال٬ ټبي ذٹضزٴ زض اٞطازي 

ٛٹٮي ٲي ايدبز  ٲي قٹز٦ٻ ٲ٣ساض ظيبزي آقٹة ٸ ٖصاة زضٸٶي ضٶح ٲي ثطٶسٸ ثٻ ٲؿبي٭ خؿٳبٶي ز٬ ٲك

ٞطټٷ٫ي ٪ؿتطزٺ تط ٖبٲ٭  –قٹٶس ٸ اٚٯت ثطاي ٦ؿت آضاٲف ثٻ ٚصا ٲتٹؾ٭ ٲي قٹٶس. اظ زيس٪بٺ اختٳبٖي 

انٯي زض ايدبز اذتال٬ ټبي ذٹضزٴ ٶ٫طـ خبٲٗٻ ٶؿجت ثٻ ذٹضزٴ ٸ ضغيٱ ٪طٞتٵ اؾت. ثٷبثطايٵ ټط ي٥ اظ 

 –ٴ قٷبذتي ٸ اختٳبٖي زض ٶتيدٻ تٗبٲ٭ پيچيسٺ ٖٹاٲ٭ ظيؿتي ضٸا زٸ ق٧٭ انٯي الذتال٬ ذٹضزٴ ،

تبثيط ٲي ٪صاضٶس زض زضٲبٴ اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ذٹضزٴ ٞطټٷ٫ي ايدبز ٲي قٹز. زاضٸاټيي ٦ٻ ثط ؾطٸتٹٶيٵ 

يطٸضي ټؿتٷس. ٲترهم ثبٮيٷي ثب ثط٢طاض ٦طزٴ ضاثُٻ زضٲبٶي ذٹة ، ٞٷٹٴ ذٹزثبظثيٷي ، آ٪بټي اظ ٲس٬ 

ٷٓٱ ضا ثٻ زضٲبٶدٹ آٲٹظـ ٲي زټس . ټٳچٷيٵ قٷبذتي ، اټٳيت ٸظٴ ٦طزٴ ټٟت٫ي ٸاٮ٫ٹټبي ذٹضزٴ ٲ

ٞٷٹٴ ٲؿئٯٻ ٪كبيي ، ثبظؾبظي قٷبذتي ٸ ضٸـ ټبي پيك٫يطي اظ   زضٲبٶدٹ ضاټجطزټبي ٦ٷتط٬ قرهي ،

 ثبظ٪كت ضا ٲي آٲٹظز. 

 اختالل هاي كنترل تكانه

  جرف ټؿتٷس،ضٞتبضټبيي ضا اٶدبٰ ٲي زټٷس ٦ٻ ثٻ نٹضت ثبٮ٣ٹٺ ظيبٶ ٲ٧طضاً  اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ،

احؿبؼ ٲي ٦ٷٷس ٶٳي تٹاٶٷس خٯٹي ذٹزقبٴ ضا ث٫يطٶس ٸ ا٪ط خٯٹي اٶدبٰ زازٴ ضٞتبض ت٧بٶكي آٶٽب ٪طٞتٻ 

ظيبٶجرف ٶيؿت اٲب زض ثطذي ٲٹاضز   احؿبؼ زضٲبٶس٪ي ٲي ٦ٷٷس. ضٞتبض ت٧بٶكي ثٻ ذٹزي ذٹز ٮعٸٲبً قٹز ،

زض ٮحٓٻ تهٳيٱ ٪يطي ثطاي اٶدبٰ زازٴ ضٞتبض ٲربَطٺ آٲيع ټؿتٷس. اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ ټبي ٦ٷتط٬ ت٧بٶٻ 

ظيطا آٴ ټب اظ َطي١ ٞطايٷس تهٳيٱ ٪يطي ٲٷ٣ُي ثٻ اٶدبٰ زازٴ ضٞتبض ذٹز   زچبض تٗبضو ٶٳي قٹٶس، ، ٲٗٳٹالً

 ٲجبزضت ٲي ٦ٷٷس.

انُالح زظزي ثيٳبض٪ٹٴ ثطاي ٦ؿي اؾتٟبزٺ ٲي قٹز ٦ٻ اظ ٲٛبظٺ ټب يب ذبٶٻ ټبي ٲطزٰ چيعي ضا ٲي 

زظزز. آٶٽب ٲي٭ ٲساٸٲي ثطاي زظزي زاضٶس اٲب زظزي آٶٽب ثب اٶ٫يعٺ تهبحت ي٥ قيء يب اضظـ پٹٮي چيعي ٦ٻ 

اٞطاز ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ضا  ٲٗٳٹالً ٲترههبٴ ثبٮيٷي ٖالٸٺ ثط تدٹيع زاضٸ، ٲبٶٷس ٞٯٹ٦ؿتيٵ، ٲي زظزٶس ٶيؿت،

ثب  زضٲبٶٽبي ضٞتبضي ، ٶٓيط حؿبؾيت ؾبظي ٶبآق٧بض زضٲبٴ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ آٴ ټب ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس ٲي٭ زظزي 

٦طزٴ ضا ٦ٷتط٬ ٦ٷٷس. پػٸټك٫طاٴ ٪ٳبٴ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٦ٳجٹز ؾطٸتٹٶيٵ ٲٳ٧ٵ اؾت ظيط ثٷبي زظزي 

ٖٳٯي ټؿتٷس. اٞطاز ٲجتال ثٻ ٢ٳبض ثبظي  –طي ثيٳبض٪ٹٴ ثبقس. ايٵ اٞطاز ٲجتال ثٻ ٶٹٖي ٸؾٹاؼ ٧ٞ

ٲي٭ قسيسي ثٻ ٢ٳبض ثبظي زاضٶس ٦ٻ ثبٖث ٲي قٹز ثٻ ضٞتبضټبي ٲربَطٺ خٹيي اقتٛب٬ شټٷي  ثيٳبض٪ٹٴ،



 

61 
 

زاضٶس. اظ زيس٪بٺ ظيؿتي ، زٶجب٬ ٦طزٴ ثطز ٦الٴ تٹؾٍ ٢ٳبضثبظ ضا ٲي تٹاٴ قجيٻ خؿتدٹي تحطي٥ ٸ 

ٞطز ٸاثؿتٻ ثٻ اٮ٧٭ زض ٶٓط ٪طٞت. پػٸټك٫طاٴ زضيبٞتٷس ايٵ  احؿبؼ ٮصتجرف اظ َطي١ ٲهطٜ اٮ٧٭ تٹؾٍ

اٞطاز زضؾيؿتٱ زٸپبٲيٵ ٲٛع ٶبثٽٷدبضيٽبيي زاضٶس . پػٸټك٫طاٴ ٲٗت٣سٶس ٦ٻ اٞطاز زاضاي ٸيػ٪يٽبي قرهيت 

ٸ ازاٲٻ ٢ٳبضثبظي ٞطټٷ٫ي ټٱ زض ٞطا٪يطي  –ذبل ثطاي اثتال ثٻ ايٵ اذتال٬ آٲبز٪ي زاضٶس. ٖٹاٲ٭ اختٳبٖي 

ٴ زذبٮت زاضٶس. تطٚيت ٦طزٴ ٢ٳبض ثبظاٴ ثيٳبض٪ٹٴ ثطاي ايٷ٧ٻ تحت زضٲبٴ ٢طاض ث٫يطٶس ٦بض زقٹاضي ثيٳبض٪ٹ

خسي ثٹزٴ ٲك٧٭ ذٹز ضا  اٶ٧بض ٲي ٦ٷٷس. ٲساذٯٻ ټبي ظيؿتي، اثطثركي ثبظزاضٶسٺ ټبي ظيطا ايٵ اٞطاز  اؾت،

ضٞتبضي  –ضي ٸ قٷبذتي خصة ٲدسز ٪عيٷكي ؾطٸتٹٶيٵ ضا ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٲي زټٷس. ضٸقٽبي زضٲبٴ ضٞتب

ٖجبضتٷس اظ تأٲيٵ آٲٹظـ زض ضاثُٻ ثب ٲؿئٯٻ ٪كبيي ٸ ٲٽبضتٽبي اختٳبٖي ٸ ٸاضز ٦طزٴ ٖٷبنطي اظ ٲس٬ 

 خٯٹ٪يطي اظ ثط٪كت. 

ٲي٭ قسيسي ثٻ آٲبزٺ ٦طزٴ ، ثطاٞطٸذتٵ ٸ تٳبقب٦طزٴ آتف  اٞطاز ٲجتال ثٻ آتف اٞطٸظي ثيٳبض٪ٹٴ،

زض ٲك٧الت ٸ ضٞتبض آتف اٞطٸظي ٦ٹز٦ي ضيكٻ زاضز. اٞطاز ٲجتال ثٻ زاضٶس. ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ٦ٻ  ايٵ اذتال٬ 

آتف اٞطٸظي ثيٳبض ٪ٹٴ زض ثعض٪ؿبٮي ، ٲٗٳٹالً ٸيػ٪يٽبي ٦ػ٦بض ٪ٹٶب٪ٹٶي ٲبٶٷس ٲك٧الت زض ؾٹء ٲهطٜ ٲٹاز 

 ٸ ٲك٧الت ضاثُٻ اي زاضٶس. تٗسازي اظ ثطٶبٲٻ ټبي زضٲبٶي ضٸي ٦ٹز٦بٶي تٳط٦ع زاضٶس ٦ٻ ٖاليٱ ٲ٣سٲبتي اثتال

ثٻ ايٵ اذتال٬ ضا ٶكبٴ ٲي زټٷس. زض ٲٹضز ثعض٪ؿبالٴ ، ضٸقٽبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ثٻ ٦بض ضٞتٻ اٶس ٦ٻ ټسٜ آٴ ټب 

تٳط٦ع ٦طزٴ ضٸي ٲك٧الت ضٸاٴ قٷبذتي ٪ؿتطزٺ تط ، ٶٓيط ٖعت ٶٟؿي پبييٵ ؛ اٞؿطز٪ي ، ٲك٧الت 

 اضتجبَي ٸ ٶبتٹاٶي زض ٦ٷتط٬ ذكٱ اؾت.

س ضٞتبض خٷؿي ذٹز ضا ٦ٷتط٬ ٦ٷٷس ٸ احؿبؼ ٲي ٦ٷٷس ثٻ اٞطاز ٲجتال ثٻ ت٧بٶك٫طي خٷؿي ٶٳي تٹاٶٷ

  پكيٳبٴ ٲي قٹٶس .اٞطا ٲجتال ثٻ ايٵ اذتال٬ ٖٳٹٲبً ٞٗبٮيت خٷؿي ٲ٧طض ٸ ٦ٹض٦ٹضاٶٻ ٦كيسٺ ٲي قٹٶس ٦ٻ ثٗساً

يب ؾٹء ٲهطٜ ٲٹاز ټٱ ٲجتال ټؿتٷس ٸ ثطذي ثٻ  اذتال٬ ٞٹثي٥، ثٻ ي٥ اذتال٬ ټٳعيؿت ٲبٶٷس اٞؿطز٪ي ،

اٚٯت قيٳيبيي اضتجبٌ زاضز اٲب  –يٻ اي زچبض ٲي قٹٶس. ٪ط چٻ ايٵ اذتال٬ ثب آقٟت٫ي ظيؿت ٶكبٶٻ ټبي تدع

ثطاي زضٲبٴ ٖٷبنطي اظ ضٸي٧طزټبي ثيٷف   ٲترههبٴ ضٸي تدطثيبت اٸٮيٻ ظٶس٪ي تٳط٦ع ٲي ٦ٷٷس. ٲٗٳٹالً

 ضٞتبضي ٸ ؾيؿتٳٽبي ذبٶٹازٺ ضا تط٦يت ٲي ٦ٷٷس.  ٪طا ،

اٞطاز ٲجتال ثٻ ٸؾٹاؼ ٲٹ٦ٷي ٲي٭ ٲ٣بٸٲت ٶبپصيطي ثٻ ٦ٷسٴ ٲٹي ثسٶكبٴ زاضٶس. ايٵ اذتال٬ ٦ٻ چٷس 

 DCDثٻ تٗسازي اظ ټٳبٴ زاضٸټبيي ٦ٻ ثطاي اٞطاز ٲجتال ثٻٖٳٯي زاضز،  –ٸيػ٪ي ٲكتط٤ ثب اذتال٬ ٸؾٹاؾي 

تال٬ زذبٮت زاضٶس. ٶٓطيٻ خٹاة ٲي زټٷس. ثٻ ٖالٸٺ ٶبثٽٷدبضي ټبي ٲٛعي ذبني زض ايٵ اذ تدٹيع ٲي قٹٶس،

پطزاظاٴ ضٞتبضي ، ايٵ اذتال٬ ضا حبن٭ ت٣ٹيت ٲطتجٍ ثب ٦بټف تٷف ثٗس اظ ٲٹ٦ٷسٴ تهبزٞي ٲي زاٶٷس. 

ٞطظٶس تٳط٦ع زاضٶس  –ٞطټٷ٫ي ضٸي ايدبز ايٵ اذتال٬ زض ثؿتط ضٸاثٍ آقٟتٻ ٸاٮس  –ٶٓطيٻ پطزاظاٴ اختٳبٖي 

ٵ ٶٹٔ ضٞتبض ٲتٹؾ٭ ٲي قٹز. ثطاي زضٲبٴ ايٵ اذتال٬ ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ ٦ٹز٤ آظضزٺ ثطاي ٦ؿت تٹخٻ ثٻ اي

تٹنيٻ ٲي ٦ٷٷس زضٲبٴ ، زضٲبٴ ضٞتبضي ٲبٶٷس  اٲب ٲترههبٴ ثبٮيٷي ٲٗٳٹالً زاضٸټبي ٲرتٯٟي آظٲبيف قسٺ اٶس،

 ٸاضٸٶٻ ٦طزٴ ٖبزت ضا زض ثط زاقتٻ ثبقس.
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اٖٳب٬ پطذبق٫طاٶٻ اٞطاز ٲجتال ثٻ اذتال٬ اٶٟدبضي ٲتٷبٸة احؿبؼ ٲي ٦ٷٷس ٶٳي تٹاٶٷس زض ثطاثط 

ٶٓطيٻ پطزاظاٴ ٲٗت٣سٶس ٦ٻ تٗبٲ٭ ٖٹاٲ٭ ظيؿتي ٸ ٲحيُي ثٻ اي تٽبخٳي يب ٸيطاٶ٫ط ٲ٣بٸٲت ٲي ٦ٷٷس.

ٶبذتال٬ ٲٷدط ٲي قٹز. زض ضاثُٻ ثب ٖبٲ٭ ظيؿتي ، ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ؾطٸتٹٶيٵ زض ايٵ اذتال٬ زذبٮت زاقتٻ 

ٶٓطيٻ پطزاظاٴ ثط ٸيػ٪يٽبي ت٣ٹيت ٦ٷٷسٺ  ٞطټٷ٫ي –ثبقس. زض ضاثُٻ ثب ٖٹاٲ٭ ضٸاٴ قٷبذتي ٸ اختٳبٖي 

َٛيبٴ ټبي ټيدبٶي ٸ تأثيط ايٵ ٪ٹٶٻ ضٞتبضټب ثطؾيؿتٱ ټبي ذبٶٹازٺ ٸ ضٸاثٍ نٳيٳبٶٻ تأ٦يس ٲي ٦ٷٷس. 

زضٲبٴ ٲي تٹاٶس تدٹيع زاضٸ ضا زض ثط  زاقتٻ ثبقس . ټط چٷس ٦ٻ ضٸـ ټبي ضٸاٴ زضٲبٶي ټٱ زض ايٵ ٲساذٯٻ 

 ٪ٷدبٶسٺ ٲي قٹز.

 و قانوني هسائل اخالقي

ضٸاٴ زضٲبٶي ٞطايٷسي اذتيبضي اؾت ٦ٻ َي آٴ ي٥ ٶٟط ثٻ ٲي٭ ذٹز زضذٹاؾت ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس ٸ 

زضٲبٴ ثٻ نٹضت ضٸقٵ ٸ نحيح پيف ٲي ضٸز. ٲك٧الت ٲطتجٍ ثب اضائٻ ذسٲبت حطٞٻ اي ٖجبضتٷس اظ: 

ؿبئ٭ ٲطثٹَجٻ ٲ ٲؿبئ٭ اذال٢ي زض تأٲيٵ ٲطا٢جت اظ ؾالٲت ضٸاٶي،  ٲؿئٹٮيت ټبي ٲترههبٴ ؾالٲت ضٸاٶي،

 ح٣ٹ٠ زضٲبٶدٹيبٴ زض زضٲبٴ ٸ ٲؿئٹٮيت خبٲٗٻ زض تجبز٬ ٲحبٞٓت اظ قٽطٸٶساٴ.

 

 صص تاليني دارا تاضذ عثارتنذ از:هعيارهايي كه تايذ يك هتخ

 ضايستگي درهانگر

زض٤ ٦طزٴ ٸ زضٲبٴ ٦طزٴ زضٲبٶدٹيبٶي ٦ٻ  اظ ٲترههبٴ ثبٮيٷي اٶتٓبض ٲي ضٸز ثطاي اضظيبثي ٦طزٴ ،

، ثٻ ٖالٸٺ تٹاٶبيي ازاضٺ ٦طزٴ ٲؿبئ٭ ثبٮيٷي ٦ٻ پسيساض ٲي قٹٶس قبيؿت٫ي ٣ٖالٶي  ثطاي زضٲبٴ ٲي پصيطٶس

 زاقتٻ ثبقٷس. 

 رضايت آگاهانه

ٲي ٦ٷٷس، ثبيس ثطاي اَٳيٷبٴ يبٞتٵ اظ ايٷ٧ٻ زضٲبٶدٹ ټٷ٫بٲي ٦ٻ آٶٽب ٦بض ثب زضٲبٴ خٹيبٴ ضا آٚبظ 

ٲربَطات زضٲبٴ ٞٷٹٶي ٦ٻ ثٻ ٦بضثطزٺ   اټساٜ زضٲبٴ، ٞطايٷس زضٲبٴ، ح٣ٹ٠ زضٲبٶدٹ، ٲؿئٹٮيت ټبي زضٲبٶ٫ط ،

 ٲؿبي٭ ٲبٮي ٸ ٲحسٸزيتٽبي ٲحطٲبٶٻ ثٹزٴ ضا ازضا٤ ٦ٷس ، ضيبيت آ٪بټبٶٻ اٸ ضا ٦ؿت ٶٳبيٷس. ذٹاټس قس،

 هحرهانه تودى

زضٲبٶدٹ ٲحؿٹة ٲي قٹز ثٻ ايٵ ان٭ اقبضٺ زاضز  –حطٲبٶٻ ثٹزٴ ٦ٻ ثرف ٲٽٳي اظ ضاثُٻ زضٲبٶ٫ط ٲ

٦ٻ زضٲبٶ٫ط ثبيس اٞكب٪طيٽب زض خطيبٴ زضٲبٴ ضا ٲحطٲبٶٻ ٶ٫ٽساضز. ايٵ ان٭ ٲٽٱ اؾت ظيطا زضٲبٶدٹ ثتٹاٶس ثب 

« ضتجبٌ ٲحطٲبٶٻا»ذيب٬ ضاحت، خعئيبت ذهٹني ذٹز ضا اٞكب ٦ٷس. اظ آٴ خبيي ٦ٻ ٲحتٹاي زضٲبٴ 

حتي زض خٳالت زاز٪بٺ ٶيع زضٲبٶ٫ط ثبيس ٢ج٭ اظ اضائٻ ټط٪ٹٶٻ اَالٖبتي ٦ٻ زض زضٲبٴ آق٧بض قسٺ اؾت، اظ  اؾت،
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زضٲبٶدٹ اخبظٺ ث٫يطز. ٲٹاضز ذبني ٸخٹز زاضز ٦ٻ ثٻ ٢بيي ح١ زازٺ ٲي قٹز اظ اَالٖبتي ٦ٻ زض زضٲبٴ 

تي ثطاي تأٲيٵ ضٞبٺ ٦ٹز٤، زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٲتٽٱ ثٻ زض ثطذي ٲٹاضز ؾطپطؾ آق٧بض قسٺ ثب ذجط قٹز. ٲبٶٷس:

ٖٷٹاٴ زٞبٔ زض ي٥ ٲحب٦ٳٻ تجٽ٧بضاٶٻ ، اظ ٲٗٯٹٮيت شټٷي اؾتٟبزٺ ٲي ٦ٷس، ټٳچٷيٵ زض ٲٹاضزي ٦ٻ 

ٲترهم ثب ؾٹءاؾتٟبزٺ اظ ٦ٹز٤ يب ثي تٹخٽي ثٻ ٦ٹز٤ ضٸثطٸؾت ٶيع ٲٹضزي اؾتثٷبيي ثطاي ثطٲال٦طزٴ 

ٻ ٲترهم ثبٮيٷي ثبذجط ٲي قٹز ٦ٻ زضٲبٶدٹ ٢هس  زاضز ثٻ ٦ؿي اؾت . ٲٹضز  زي٫ط زض قطايُي اؾت ٦

آؾيت ثطؾبٶس. ٦ٻ زض ايٵ ٲٹضز  ٸْيٟٻ ټكساز زازٴ زاضز. ثسيٵ ٲٗٷي ٦ٻ ٲترهم ثبٮيٷي ٲٯعٰ ثٻ ثبذجط 

 ٦طزٴ ٦ؿي اؾت ٦ٻ زضٲبٶدٹ ٢هس زاضز ثٻ اٸ آؾيت ثطؾبٶس. 

 راتطه تا درهانجوياى

ضٸاثُكبٴ ثب زضٲبٶدٹيبٴ ثٻ ٖبٮي تطيٵ ٲٗيبضټبي اذال٢ي ٸ اظ ٲترههبٴ ثبٮيٷي اٶتٓبض ٲي ضٸز زض 

ٲبٶٷس ٶعزي٧ي خٷؿي ثب زضٲبٶدٹ ذٹززاضي ٦ٷٷس  ؾٯٹ٤ حطٞٻ اي ٸٞبزاض ثبقٷس. آٴ ټب ثبيس اظ ضٸاثٍ ٶبٲٷبؾت ،

ٸ اظ آٶٽب اٶتٓبض ٲي ضٸز زض ضٸاثٍ ذٹز ثب زضٲبٶدٹيبٴ ذٷثي ٸ ٞبنٯٻ زاض ثٳبٶٷس. ظٲبٶي ٦ٻ زضثبضٺ حٹظٺ ؾالٲت 

ضٸاٶي ثحث ٲي قٹز، تٳط٦ع ثط ضٸي خٷجٻ ټبي ٦ٳ٥ ضؾبٶي ايٵ حطٞٻ اؾت. ايٵ ٞطنتي اؾت ثطاي زذبٮت 

٦طزٴ ٲثجت زض ظٶس٪ي ٦ؿبٶي ٦ٻ ٶيبظٲٷس ټؿتٷس ٸ ٶيبظقبٴ آٶٽب ضا ثٻ ؾٳت ايٵ حطٞٻ ٲي ٦كبٶس. 

ي ٦ٻ ثط٦بض آٶٽب ٲترههبٴ ثبٮيٷي ذٹة، ثطاي ٸٞبزاض ٲبٶسٴ ثٻ ٲٗيبضټبي اذال٢ي ٖبٮي ٶؿجت ثٻ ٞكبضټبي ٲبٮ

 تأثيط ٲي ٪صاضز، ټٹقيبض ټؿتٷس.

ٲترههبٴ ثبٮيٷي ٖالٸٺ ثط ايٷ٧ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸاٴ زضٲبٶ٫ط ٦بض ٲي ٦ٷٷس، ٪بټي ٶ٣ف ټبي ذبني ثط 

زض پطٸٶسٺ ؾطپطؾتي ٦ٹز٤  ٖٽسٺ زاضٶس اظ خٳٯٻ ايٷ٧ٻ ٲترهم ثبٮيٷي زض زاز٪بٺ قبټس ٦بضقٷبؼ ٲي قٹز،

 ظٸا٬ ٣ٖ٭ ضا اضظيبثي ٲي ٦ٷس.يب اٞطاز ٲجتال ثٻ  زض٪يط ٲي قٹز،

ح٧ٱ تٹ٢يٝ زضٲبٶدٹ ضٸقي ايُطاضي ثطاي ثؿتطي ٦طزٴ ٚيط اضازي ٞطزي اؾت ٦ٻ ا٪ط ثؿتطي 

احتٳب٬ زاضز زض ٶتيدٻ ثيٳبضي ضٸاٶي ثٻ ذٹزـ يب زي٫طاٴ نسٲٻ ثعٶس. ٲٗٳٹالً اظ ضٸاٴ قٷبؾبٴ ٢بٶٹٶي  ٶكٹز،

ي ذٹاټٷس پيف ثيٷي ٦ٷٷس ٦ٻ آيب ٞطز زض آيٷسٺ ذٹاؾتٻ ٲي قٹز ذُطٶب٤ ثٹزٴ ضا اضظيبثي ٦ٷٷس ٸ آٶٽب ٲ

 ذُطٶب٤ ذٹاټس ثٹز.

ح١ زضٲبٴ قسٴ ثبقس.  قبيس ٲٽٳتطيٵ ح١ ٢بٶٹٶي ٞطزي ٦ٻ ٸاضز ي٥ ثيٳبضؾتبٴ ضٸاٶي ٲي قٹز ،

زضٲبٶدٹيبٶي ٦ٻ ثؿتطي ٲي قٹٶس، ح١ زضٲبٴ ح١ ٲحيٍ اٶؿبٶي ثب اٲ٧بٶبت ضٞبټي ٲٷبؾت، ثٻ ٖالٸٺ آظازي ٸ 

اظ ح٣ٹ٠ زضٲبٶدٹ ح١ ذٹززاضي ٦طزٴ اظ زضٲبٴ ٶبذٹاؾتٻ اؾت ٲ٫ط ايٷ٧ٻ زاز٪بٺ ح٧ٱ اٲٷيت زاضٶس. ي٧ي 

 زض ٲٗطو ذُط ٸاضز ٦طزٴ آؾيت ثٻ ذٹز ٸ زي٫طاٴ ٢طاض زاضز.  ٦طزٺ ثبقس ٦ٻ زضٲبٶدٹ ثسٸٴ ٲساذٯٻ الظٰ،

ٲؿبي٭ ٢بٶٹٶي ٖٳسٺ اي ٦ٻ ثٻ حٹظٺ ؾالٲت ضٸاٶي ٲطثٹٌ ٲي قٹٶس ، زٞبٔ ثط  اؾبؼ زيٹاٶ٫ي ٸ 

حيت ٲحب٦ٳٻ ټؿتٷس. زٞبٔ زض ثط اؾبؼ زيٹاٶ٫ي اؾتسالٮي اؾت ٦ٻ تٹؾٍ ٸ٦ي٭ ٲُطح ٲي قٹز ٦ٻ ثٻ نال

ٖٯت ٸخٹز اذتال٬ ضٸاٶي زض زضٲبٶدٹ ثٻ ٶٟٕ ٸي ٖٳ٭ ٲي ٦ٷس، ظيطا زضٲبٶدٹ ضا ٶٳي تٹاٴ اظ ٮحبِ ٢بٶٹٶي 

ضثٍ زاضز ٦ٻ ٲؿئٹ٬ اٖٳب٬ خٷبيت٧بضاٶٻ  اـ قٷبذت. ٲكرم ٦طزٴ نالحيت ٲحب٦ٳٻ قسٴ ثٻ ايٵ ؾؤا٬ 
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آيب ٲتٽٱ اظ قط٦ت ٦طزٴ زض زٖٹايي ٦ٻ ٖٯيٻ اٸ ا٢بٲٻ قسٺ آ٪بٺ اؾت ٸ ٲي تٹاٶس اظ پؽ آٴ ثطآيس ٸ آيب ٲتٽٱ 

ٲي تٹاٶس زض زٖٹاي ح٣ٹ٢ي ذٹز ، قط٦ت ٦ٷس. ثٻ ٖجبضت زي٫ط ٶجبيس ٞطزي ضا ٦ٻ ثٻ ٖٯت ثيٳبضي ضٸاٶي ٢بزض 

ايٷ٧ٻ ايٵ ٲٹيٹٔ ضا ٲكرم ٦ٷس اظ ي٥ ضٸاٴ  ٶيؿت زٖٹاي ٢ًبيي ضا زض٤ ٦ٷس ٲدبظات ٦طز. ٢بيي ثطاي

 قٷبؼ يب ضٸاٴ پعق٥ ٲي ذٹاټس ٲتٽٱ ضا اضظيبثي ٦ٷس ٸ زضثبضٺ نالحيت اٸ ٪ٹاټي زټس.

 اختالل خلقي

 اٞؿطز٪ي نٹضت ثٻ ضا آقٟت٫ي ايٵ اٞطاز .ٞطز ذٯ١ يب ټيدبٶي حبٮت زض آقٟت٫ي اظ ٖجبضتؿت ذٯ٣ي اذتال٬ 

 ٲحسٸزي ظٲبٴ ٦ٷٷس. زٸضٺ ٲست ٲي تدطثٻ ټيدبٶي ټبي حبٮت ايٵ اظ اي آٲيعٺ يب حس اظ ثيف قسيس، قٗٝ

 زٸ ٶٹٔ خسي اٞؿطز٪ي ضا ضٸاٶي ؾالٲت ٲترههبٴ. ٸخٹززاضٶس اذتال٬ قسيس ټبي ٶكبٶٻ آٴ َي ٦ٻ اؾت

 ټبي زٸضٺ اؾبؾي اٞؿطز٪ي ذٹيي. اذتال٬ اٞؿطزٺ اذتال٬ ٸ اؾبؾي اٞؿطز٪ي اذتال٬ . ٦ٷٷس ٲي ٲتٳبيع

  ٢جالً ٦ٻ ظٶس٪ي ټبي اظ خٷجٻ ثٻ ٖال٢ٻ زازٴ زؾت اظ قسيس، زٮتٷ٫ي احؿبؼ ٲبٶٷس حبز  اٞؿطز٪ي ټبي ٶكبٶٻ

 اٞطاز .قٹز ٲي قبٲ٭ ضا ذٹاثيسٴ ٸ ذٹضزٴ ضٞتبض زض ټبيي اذتال٬ ٸ خؿٳبٶي ټبي ثرف ثٹزٶس، ٶكبٶٻ ٮصت

 ثي ٦طزٴ ٸ تٳط٦ع زض ٶبتٹاٶي ٪ٷبٺ، احؿبؼ ذٹز، ٲٹضز زض ٲٷٟي ٶٓط ٲبٶٷس قٷبذتي ټبي ٶكبٶٻ ٲجتال،

 ٦طز. ٸيػ٪ي ٲكرم ٲبٮيرٹٮيبيي ٞهٯي نٹضت ثٻ تٹاٴ ٲي ضا اٞؿطز٪ي ټبي زٸضٺ .زاضٶس ٶيع تهٳيٳي

 زض نجح ټب، ذهٹل ثٻ زٮتٷ٫ي احؿبؼ ٞٗبٮيتٽب، اٚٯت ثٻ ٖال٢ٻ زازٴ زؾت ٲبٮيرٹٮيبيي، اظ اٞؿطز٪ي

 ظٲبٴ ؾب٬ زض ټط ٞهٯي اٞؿطز٪ي تٹخٻ ٸ ٪ٷبٺ قسيس. ٢بث٭ اقتٽبي اذتال٬ حط٦تي،-ضٸاٶي ٦ٷسي ٢طاضي يب ثي

 .پطزاظز ٲي َجيٗي ثٻ ٖٳٯ٧طز ٞطز ثٗسا  ٸ اٞتس ٲي اتٟب٠ ظٲؿتبٴ ٸ پبييع ٲبٺ زض زٸ ٲست ثٻ ٲٗٳٹالً ي٧ؿبٶي،

 يب ٖٳي١ اؾبؾي اٞؿطز٪ي اذتال٬ اٶساظٺ ثٻ ٦ٻ قٹز ٲي ٲكرم اٞؿطز٪ي ثب ٶٹٖي ذٹيي اٞؿطزٺ اذتال٬

 اٶطغي ٲبٶٷس اٞؿطز٪ي ټبي ٶكبٶٻ ؾب٬ زٸ ٦ٱ زؾت ٲجتال اٞطاز زاضز. ٲستي َٹالٶي ي زٸضٺ ٸٮي ٶيؿت، قسيس

  .زاضٶس اقتٽب ٸ ذٹاة اذتال٬ ٸ ٶباٲيسي احؿبؼ ٪يطي، تهٳيٱ ٲك٧٭ يٗيٝ، تٳط٦ع پبييٵ، ٶٟؽ ٖعت ٦ٱ،

 ثب زي٫طاٴ ثٻ ٸ ټؿتٷس ٞطٸضٞتٻ ذٹز زض ٸ زاضٶس ٚهٻ اٸ٢بت ثيكتط ٦ٷٷس، ٲي ٪يطي ٦ٷبضٺ زي٫طاٴ اظ اٞطاز ايٵ

 اذتال٬ ثب اؾت، ٲعٲٵ ٦ٻ آٴ، ضٸٶس اؾبؼ ثط ذٹيي اٞؿطزٺ اذتال٬ .زټٷس ٲي ٶكبٴ ٸا٦ٷف تٷسذٹيي ٸ ذكٱ

 قبٲ٭ ذٯ١ زض ضا ټبيي ٶٹؾبٴ ذٹيي ازٸاضي اذتال٬ زٸ٢ُجي ٸ *)اذتال٬ .زاضز تٟبٸت اؾبؾي اٞؿطز٪ي

 ٦ٻ قٹز ٲي قبٲ٭ ضا ؾطذٹقي يب اٞطاَي، قٗٝ  ٪ط اذتال٬ ٸ ثؿيبض قسيس تدطثٻ زٸ٢ُجي قٹٶس(.اذتال٬ ٲي

 ٸ ضٞتبض ت٧ٟط ٦ٻ اٞطاَي ټبي ٶكبٴ ٖيبض تٳبٰ اثطاظ زټس. ٲي اؾبؾي اٞؿطز٪ي زٸضٺ ټبي ثٻ ضا خبي ذٹز احتٳبال

 ٲٷي٥ زٸضٺ ٦ٷٷس، ٲي ٲرت٭ ٞطز قٛٯي يب ٸ اختٳبٖي ٖٳٯ٧طز ٸ قٹز ٲي قبٲ٭ ضا قسيس ثؿيبض پصيطي تٽييح

 قٹز ٲي ٲكرم اي ټٟتٻ ي٥ حسا٢٭ اي زٸضٺ ثب ٦ٻ ٦ٷس تدطثٻ ٶيع ضا ٲرتٯٍ زٸضٺ ٞطز زاضز زاضز. اٲ٧بٴ ٶبٰ

 زټٷس. ٲي ضٸي ؾطيٕ تٷبٸة نٹضت ثٻ ټٱ ثب اؾبؾي َي آٴ، ٶكبٶٻ ټبي زٸضٺ ٲٷي٥ ٸ زٸضٺ اٞؿطز٪ي ٦ٻ

 پصيط تحطي٥ ٸ ٞطا٪يط ثبال، ٸ ٲؿتٗس ٚيطٖبزي َٹض ثٻ ٦ٻ ذٯ٣ي زٸضٺ ٸخٹز ٲٷي٥ زٸضٺ تكريهي ٸيػ٪ي

 پطحطٞي ذٹاة، ثٻ ٶيبظ ٦بټف ، ٦بشة ٲٷكي ثعض٨ يب ٶٟؽ يبثس، ٖعت ٲي ازاٲٻ ټٟتٻ ي٥ حسا٢٭ ٸ اؾت

 ٸ ... پطتي حٹاؼ ا٧ٞبض، قست يب ا٧ٞبض حس، پطـ اظ ثيف

ي٥ يب  ٞطز آٴ، ٲٹخت ثٻ ٦ٻ زټس ٲي قطح ضا ضٸٶس ثبٮيٷي ( i )ٶٹٔ  زٸ٢ُجي زٸ٢ُجي: اذتال٬ اذتال٬ اٶٹأ    

اذتال٬  ٦ٷس ٲي تدطثٻ ٶيع ضا اؾبؾي اٞؿطز٪ي زٸض يب چٷس ي٥ احتٳبالٸ  ٦ٷس ٲي تدطثٻ ضا ٲٷي٥ چٷس زٸضٺ
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 زٸضٺ ټيپٹٲٷي٥ ضا ي٥ ٦ٱ زؾت ٸ اؾبؾي اٞؿطز٪ي زٸضٺ چٷس يب ي٥ ٞطز ٦ٻ اؾت آٴ ٲٗٷي ( ثٻiiٶٹٔ)

 .ثبقس زاقتٻ

 قبٲ٭ ټبي ټيپٹٲٷي٥ ضا زٸضٺ ٲاليٳتطي ثٻ ٶبٰ ټبي حبٮت ٸ ٲالٮت ثيٵ ذٹيي: ٶٹؾبٴ ازٸاضي اذتال٬     

ضٸظ٪بض  ثركي ضيبيت ٶحٹ ثٻ ْبټطاً ٲجتال اٞطاز .يبثس ٲي ازاٲٻ ؾب٬ زٸ ٦ٻ حسا٢٭ اؾت ٲعٲٷي اذتال٬ .قٹز ٲي

 .٦ٷٷس ٲي يٗٝ ٸ پطيكبٶي احؿبؼ ذٯ٣ي، اذتال٬ ٖٯت ثٻ ضٸاثٍ ٲيبٴ ٞطزي ٸ ٦بض زض ٖٳالً اٲب ٪صضاٶٷس ٲي

٢بَٕ  .اٶس قسٺ تٹخيٻ ٞطټٷ٫ي-اختٳبٖي ٸ قٷبذتي، ضٸاٴ ظيؿتي، ضٸي٧طزټبي حؿت ثط ذٯ٣ي ټبي اذتال٬

 ثٻ ٸ. قٹز ٲي ٲطثٹٌ ٸضاثت ٶ٣ف ثٻ ٦ٷٷس ٲي حٳبيت ذٯ٣ي ټبي اذتال٬ ظيؿتي ٲس٬ اظ ٦ٻ قٹاټسي تطيٵ

 ظٶس٪ي تدطثيبت ثط ظيؿتي ټبي ٶٓطيٻ .زاضز خطيبٴ ټب ذبٶٹازٺ زض اذتال٬ ټب ايٵ ٦ٻ زاضز اقبضٺ ٸا٢ٗيت ايٵ

 ٸ ٶباٲيسي ٸ يأؼ ٸ ٴ ضيعي ثطٸ اٮ٫ٹټبي ثب ٦ٹز٦ي زض پصيطي آؾيت ٸ ايُطاة تدطثيبت ټٳچٷيٵ ظا اؾتطؼ

 تأ٦يس ټٹضٲٹٴ ټب  ٸ ٖهجي زټٷسٺ اٶت٣ب٬ ٖٳٯ٧طز اٞؿطز٪ي ٸ اذتال٬ ايدبز زض ٞطزي ٲيبٴ ضٸاثٍ ٲك٧الت

 زاضز.

 اظ ٶٓط زاضز نطٜ تأ٦يس زضٲبٶي ٶٹضاپي ٶٟطيٵ اٞؿطز٪ي زض ٶٹضاپي ٶٟطيٵ ٦ٳجٹز ثط قيٳيبيي-ظيؿت ٖٹاٲ٭    

 ټط قٹٶس ٲي ظيؿتي تٛييطات زؾترٹـ اٞؿطزٺ اٞطاز ، قٹز ٲي اٞؿطز٪ي  ٸ٢ٹٔ ثبٖث چيعي چٻ ايٷ٧ٻ

 ثٻ ذٯ٣ي ټبي اذتال٬ زضثبضٺ پطيكي ضٸاٴ ټبي ٶٓطيٻ .ثپطزاظز ٞطز ضٸاٶي ٸ خؿٳبٶي ٸيٗيت ثٻ ثبيس اي ٲساذٯٻ

 ثبثجبت ٸ اٲٵ زض ضاثُة ثط٢طاض٦طزٴ ٸ ٲحجت پطزاذتٷس. ٦ٳجٹز َطز احؿبؼ يب ٣ٞساٴ ٸ يبيٗٻ ٲٹيٹٖبت

 ثٻ ٦ٳ٥ آٴ ٞطز ٦ٻ اؾت زٞبٖي زض ٲٹضز ٲبٶي ٶٹٖي پبؾد .زاضز ثط زض ضا ؾبٮي ثعض٨ زض اٞؿطز٪ي ٦ٹز٦ي،

 قٷبذتي-ضٞتبضي زيس٪بٺ ٶٓط اظ .٦ٷس ٲي خٯٹ٪يطي زضٲبٶس٪ي ٸ ٦ٟبيتي، ٣ٞساٴ ثي ټبي  احؿبؼ اظ ٲٹ٢تبً

 اٞؿطزٺ اٞطاز ٶبذكٷٹزي ٲٹخت ثيكتط ث٥ آٶچٻ٣ٖيسٺ  ثٻ. اؾت ٲثجت ټبي ت٣ٹيت ٦بټف حبن٭ اٞؿطز٪ي،

 ټبؾت . آٴ ٧ٞط قٹز،ٲحتٹاي ٲي

 تدطثيبت ٶبٲيس(. ثٻ ٲثٯث  قٷبذتي ضا ټب آٴ )٦ٻ  ث٥ ا٧ٞبض ضقتٻ ي٥ ٦طزٴ ٞٗب٬ ثب اٞؿطزٺ، اٞطاز    

 ثط اٞعٸٴ .اؾت آيٷسٺ ٸ زٶيب ذٹز، ثٻ ٶؿجت ٲٷٟي زيس٪بټي قٷبذتي ٲثٯث. زټٷس ٲي ٶكبٴ ٸا٦ٷف ظا اؾتطؼ

 اظ ٪يطي ٶتيدٻ ټٷ٫بٰ اٞؿطزٺ اٞطاز ٦ٻ ذُبټبيي ټؿتٷس، يٗٷي ټبي  قٷبذتي تحطيٝ اٞؿطزٺ ؾبظ ت٧ٟط چطذٻ

  .قٹٶس ٲي ٲطت٧ت ٶٓطيبتكبٴ

 فردي هياى و فرهنگي-اجتواعي هاي ديذگاه

 ٶب٦بٲي ثط ٞطزي ٲيبٴ ٶٓطيٻ زض ٦ٻ ٦ٷس ٲي تأ٦يس اٞؿطزٺ ٞطز ٲٗيٹة اختٳبٖي ټبي ٲٽبضت ثط ضٸي٧طز ايٵ    

  .زاضز تأ٦يس ٦ٹز٦ي زض ثرف ضيبيت نٳيٳي ضٸاثٍ ٦طزٴ ثط٢طاض ثطاي الظٰ ټبي ٲٽبضت ٞطا٪يطي زض ٞطز

 درهاى

 اؾت. ٮيتيٹٰ ٦طثٷبت، اٞؿطزٺ اٞطاز ثطاي زضٲبٴ تٷي ٶٹٔ تطيٵ ضايح اٞؿطز٪ي يس زضٲبٴ ظيؿتي: زاضٸي    

اي)آٲي تطيپتيٯيٵ،زؾي پطاٲيٵ،ايٳي پطاٲيٵ،ٶٹضتطيپتيٯيٵ(، ثبظزاضٶسٺ ټبي  حٯ٣ٻ ؾٻ اٞؿطز٪ي يس زاضٸټبي
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 ٪عيٷكي ٲدسز خصة ټبي زاضٶسٺ  ثبظ ٞٷٯعيٵ)ٶبضزي٭(،تطاٶي٭ ؾيپطٸٲيٵ، ٸ  (MAOTSٲٹٶٹآٲيٷٹا٦ؿيساظ )

 ٞٯٹ٦ؿبٲيٵ،پطٸ٦ؿتيٵ،تطاظازٸٴ،ؾيتبٮٹپطاٰ،ثٹپطٸپيٹٴ(  ( )ٞٯٹ٦ؿتيٵ،ssrIsؾطٸتٹٶيٵ)

 ضناختي:درهاى رواى 

 ت٣ٹيت ٸ ثؿتٵ زاز ٢طاض ټبي ضٸـ ٲٷٓٱ، ذبٶ٫ي ت٧بٮيٝ .ضٞتبضي اؾت ٲساذٯٻ انٯي ٖٷهط آٲٹظـ،     

 ټبي ضٸـ خٳٯٻ اظ ٸا٢ٗي ټبي زٶيبي ٦ٹقف ٸ ٶ٣ف ثبظي ؾبظي، ٪يطي، آٲبزٺ ؾطٲك١ آٲٹظـ ذٹز ٦طزٴ

قٹز  ٲي قبٲ٭ ضا ؾبذت زاضي ٸ ٲست ٦ٹتبٺ ضٸي٧طز ٲٗٳٹالً قٷبذتي . زضٲبٴ اؾت زضٲبٴ ضٞتبضي اي ٲساذٯٻ

. ٦ٷس ٦ٷتط٬ ٸ قٷبؾبيي ذٹز٦بض ٦ػ ٦بض ضا ا٧ٞبض ثبيس زضٲبٶدٹ اٸالً .٦ٷس ٲي تٳط٦ع زضٲبٶدٹ ٲٷٟي ا٧ٞبض ثط ٦ٻ

 ايٵ ثٹزٴ ٲ٣ٗٹ٬ ثبٮثب، زضٲبٶدٹ ثبيس .زټس تكريم ضٞتبض  ضا ٸ ټب ټيدبٴ ا٧ٞبض، ثيٵ اضتجبٌ زضٲبٶدٹ ثبيس ثبٶيبً

 ذٹز ا٧ٞبض خبي٫عيٵ ضا تطي ٲٷ٣ُي ا٧ٞبض چ٫ٹٶٻ ث٫يطز يبز ثبيس زضٲبٶدٹ  ضاثٗب ٦ٷس، اضظيبثي  ضا ٦بض  ذٹز ا٧ٞبض

 تٛييط زټس.  ضا ټب آٴ ٸ ٦ٷس قٷبؾبيي ضا ٦بض ٦ػ ټبي ٞطو ثبيس زضٲبٶدٹ ؾطاٶدبٰ، ٦بض ٦ػ٦بض ٦ٷس ٸ

 زض٪يط ثب ټسٜ زضٲبٶي ذبٶٹازٺ ٸ زضٲبٶي ظٸج اظ ثبٮيٷي ٞطزي: ٲترههبٴ ٲيبٴ ٸ ٞطټٷ٫ي-اختٳبٖي ٲساذالت

اٸ٬،  ٲطحٯٻ زض قٹز ٲي ت٣ؿيٱ ٲطحٯٻ ؾٻ ثٻ زضٲبٴ ٲيبٴ ٞطزي ٦ٷٷس. ٲي اؾتٟبزٺ زضٲبٶدٹ ٶعزي٥ اٞطاز ٦طزٴ

 زٸٰ ٲطحٯٻ زض .٦ٷٷس ٲي اضظيبثي ٦ٳي ٪يطي اٶساظٺ ٸؾبي٭ اظ اؾتٟبزٺ ثب ضا ٞطز اٞؿطز٪ي ٲبټيت ٸ اٶساظٺ

 زض ٸ .زاضز تٳط٦ع انٯي ق٧٭ ضٸي ٦ٷٷس ٦ٻ ٲي تٷٓيٱ ضا اي زضٲبٶي ثطٶبٲٻ ټٱ، ٦ٳ٥ زضٲبٶدٹ ثٻ ٸ زضٲبٶ٫ط

 .قٹز ٲي اخطا زضٲبٴ ؾٹٰ  ثطٶبٲٻ ٲطحٯٻ

 اختالل هاي جنسي

 ٶبضاحتي احؿبؼ ثبٖث قٹز ٞطز -2 ٦ٷس ٸاضز نسٲٻ زي٫طاٴ ثٻ -1 ضٸاٶي اؾت ٦ٻ نٹضتي زض خٷؿي ضٞتبض    

 ټبي اذتال٬ خٷؿي ټبي ٦ٷس. ٶبثٽٷدبضي ايدبز اذتال٬ ٖٳٯ٧طز ٲٽٱ ټبي ظٲيٷٻ زض -3 ٦ٷس ٲ٧طض يب ٲؿتٳط

قسيس ٸ  خٷؿي ثطاٶ٫يعٶسٺ ټبي پطزاظي ذيب٬ ٞطز آٴ َي ٦ٻ َٹضي ثٻ يبثس ٲي ازاٲٻ ٲبٺ قف َي ٦ٻ ټؿتٷس

 ٦ٹز٦بٴ -2 اٶؿبٶي ٚيط ٲٹيٹٖبت -1 قٹز ٲي قبٲ٭ ٲٹاضز ضا ايٵ ٦ٻ زاضز ضٞتبضټبيي يب خٷؿي، ٲ٧طض، اٲيب٬

 خٷؿي. قطي٥ يب ذٹز قسٴ تح٣يط يب ٦كيسٴ ضٶح -3 ٶبضايي اٞطاز ؾبيط يب

 اذتال٬ ايٵ ثٻ ٲجتال اٞطاز ٦ٻ اؾت ايٵ ټب آٴ ټٳٻ ٲكتط٤ ٸيػ٪ي ٦ٻ زاضز ٸخٹز خٷؿي ٶبثٽٷدبضي چٷس ٶٹٔ

 ضا خٷؿي اضيبي تٹاٶٷس ٲي زض نٹضتي ٣ٍٞ ٦ٻ ټؿتٷس ٸاثؿتٻ ټسٜ ٲي٭ ثٻ چٷبٴ آٴ ضٸاٶي ٮحبِ اظ ټب

  .ثبقس زاقتٻ ٸخٹز ايٵ ټسٜ ثٻ ٶٹٖي ٦ٻ ٦ٷٷس احؿبؼ

 ٦ٹز٦بٶي ثٻ( تط ثعض٨ ٸ ؾب٬ 16) ؾب٬ ثعض٨ ٞطز ي٥ آٴ ٲٹخت ثٻ ٦ٻ اذتال٬ تطيٵ ٦ٷٷسٺ ثچٻ ثبظي: ٶبضاحت

 ٲٟيس ايٵ ثؿيبض ټبي ثٷسي َج٣ٻ اظ ي٧ي .زاضز ٦ٷتط٬ ٢بث٭ ٚيط خٷؿي اٶس تٳبيالت ٶبپرتٻ خٷؿي ٮحبِ اظ ٦ٻ

 ٦طزٺ ت٣ؿيٱ ٦ٹز٤ ثٻ خٷؿي ٲتدبٸظاٴ تطخيحي ٸ ٲعاحٳبٴ ٲعاحٳبٴ ٲٹ٢ٗيتي ، ؾٻ ٶٹٔ، ثٻ اذتال٬ ضا

  .اؾت
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 ٲتدبٸظ ٖبَٟي، ٲتدبٸظ قٷبذتي، اظ : ٞيعيٹٮٹغي٧ي،ٲتدبٸظ اٶس ٖجبضت خٷؿي ٲتدبٸظاٴ تيپ ذطزٺ چٽبض

 ضقس ثب ٲطتجٍ

 زض ضا زؾتي چپ ثطذي ٸ تٹٮس تطتيت ثطذي .٦ٷٷس ٲي تأ٦يس ظٶس٪ي اٸٮيٻ تدطثيبت پػٸټك٫طاٴ ثط ثطذي    

 ثيٵ ٲٗت٣سٶس خٷؿي ذال٧ٞبضاٴ قرهيتي نٟبت ثط تٳط٦ع ثب زي٫ط اٶس. ضٸي٧طز زاٶؿتٻ ٲؤثط اذتال٬ ايٵ

  .زاضز ٸخٹز ٶيطٸٲٷسي ضاثُٻ خٷؿي اٶ٫يرت٫ي ٸ يساختٳبٖي قرهيت اذتال٬ يب ؾتيعي خبٲٗٻ

 ضا ظيؿتي ټبي ٲساذٯٻ ٸ ضٞتبضي- ٞٷٹٴ قٷبذتي ضٞتبضي ټبي ضٸـ ثبظي، ثچٻ قٷبذتي ضٸاٴ زضٲبٴ ټبي    

 ضا پطٸغؾتطٸٴ ظٶبٶٻ ؾبي١ خٷؿي ثچٻ ثبظ،ټٹضٲٹٴ  زازٴ ٦بټف ثطاي ظيؿتي قٹز. زض زضٲبٶٽبي ٲي قبٲ٭

 ثب پعق٧ي ټبي زضٲبٴ ٦طزٴ تط٦يت اؾت. اٮجتٻ آٶسضٸغٴ يس زاضٸټبي تدٹيع زي٫ط ٦ٷٷس ضٸي٧طز ٲي تدٹيع

 قٹ٤ اٮ٧تطٸ خٳٯٻ اظ ٞٷٹٴ اٶٹأ اظ ثبٮيٷي ٲترههبٴ ضٞتبضي حٹظٺ زض .ضؾس ٲي ٶٓط ثٻ يطٸضي زضٲبٶي، ضٸاٴ

 آٸض، ثيعاضي ٲحط٤ آٸض ثيعاضي ؾبظي قطَي زض ضٸـ .٦ٷٷس ٲي ثيعاضي آٸض اؾتٟبزٺ ؾبظي قطَي انٹ٬ ٸ

 .قٹز ٲي اؾتٟبزٺ ثط٪كت اظ خٯٹ٪يطي ضٸـ اظ قٷبذتي، ټبي ٲساذٯٻ اؾت. زض ٦ٹز٤ شټٷي تهٹيط تهٹيط يب

 ټبي ٲٹ٢ٗيت ٦طزٴ تحٯي٭ ٸ قٷبؾبيي ثطاي ټبيي ضٸـ اظ اؾتٟبزٺ ثب قٹز ٲي ٦ٳ٥ زضٲبٶدٹ ثٻ ضٸـ ايٵ زض

 ٲٹثطتطي ٶحٹٺ ثٻ ٦ٷس ٸ اختٷبة ټب ٲٹ٢ٗيت ايٵ ٦ٷٷس اظ ٲي ٦ٳ٥ اٸ ثٻ ٦ٻ ضاټجطزټبيي ثب اثسأ ٸ آٞطيٵ ٲك٧٭

 ٦ٷس. ت٣ٹيت ضا ذٹز زاضي ٦ٷس، ذٹيكتٵ ٲ٣بثٯٻ ټب آٴ ثب

 ٶكبٴ زاضز ٦ٻ خٷؿي ثطاٶ٫يعٶسٺ ټبي پطزاظي ذيب٬ ٸ قسيس خٷؿي اٲيب٬ ٞطز اذتال٬ ايٵ ٖٹضت ٶٳبيي: زض

 زض يبز٪يطي ٲحهٹ٬ ضا اذتالٜ ايٵ ٖٯت ضٞتبضي ضٸي٧طز .قٹز ٲي قبٲ٭ ضا ټب ٚطيجٻ ثٻ تٷبؾٯي اٶساٰ زازٴ

 ثطاٶ٫يرتٻ تح٣يط، ٸ قطٰ ٲعٲٵ ټبي احؿبؼ ثط ٦طزٴ ٚٯجٻ زي٫ط ٖٹضت ٶٳب ثطاي زاٶس زيس٪بٺ ٲي ٦ٹز٦ي

 ټبي احؿبؼ اظ ضا اٸ ټبي ٦ٟبيت قرهي،ٲٹ٢تبً احؿبؼ ٦طزٴ ت٣ٹيت ثب اٸ ٶٳبيي ٖٹضت ضٞتبض .قٹز ٲي

 ٪صاضز. ٲي آؾٹزٺ ٦ٟبيتي ثي

 ٲبٶٷس يبز٪يطي انٹ٬ ٦بضثطز ٲٗٳٹالً ٦ٻ ٦طز اؾتٟبزٺ اي خبٶجٻ چٷس ضٸي٧طز اظ ثبيس اذتال٬ ايٵ زضٲبٴ ثطاي

 (پب٦ؿي٭) پبضٸ٦ؿيتيٵزاضز ټٳچٷيٵ زاضٸي  ثط زض ضا آٸض ثيعاضي ؾبظي قطَي ت٣بثٯي ٸ ؾبظي قطَي

   .زټس ٦بټف قٹٶس، ٲي ٲكبټسٺ ٶٳبيي ٖٹضت زض ٦ٻ ضا اذتيبض ثي ضٞتبضټبي تٹاٶس ٲي

 خٷؿي ٶبثٽٷدبضي ثٻ ٲجتال اؾت. اٞطاز خبٴ ثي ثٻ قيئي ٲ٧طض ٸ قسيس خٷؿي خصاثيت يبز٪بضپطؾتي: يبز٪بض،

 ٸاثؿتٻ قيء ايٵ ثٻ خٷؿي اضيبي ثٻ ضؾيسٴ ثطاي زاضٶس. ٸ شټٷي اقتٛب٬ قيء ي٥ پطؾتي ثٻ يبز٪بض

 زټٷس. ٲي تطخيح ټٳؿط ثب خٷؿي ضاثُة ثٻ ضا آٴ ٸ قٹٶس ٲي

 اضيبي پبټب، ٶٓيط ثسٴ، اظ ذبني ٢ؿٳت اظ ٣ٍٞ ٲجتال اٞطاز اؾت، پطؾتي يبز٪بض ٶٹٖي ٦ٻ ٪طايي خعء زض

   .قٹٶس ٲي خٷؿي

 ٸ خٷؿي ثطاٶ٫يرت٫ي ثيٵ ظٶس٪ي، اٸٮيٻ تدطثيبت اثط زض ضؾس ٲي ٶٓط ثٻ ايٵ اذتال٬ ؾجت قٷبؾي زض    

 ٞطز ثب ضا خٷؿي اضيبي ايٷ٧ٻ خبي ثٻ قٹز ٲي تط ثعض٨ ٞطز ٦ٻ ٸ٢تي .قٹز ٲي ثط٢طاض پيٹٶسي يبز٪بض ، قيء

  .٦ٷس ٲي تساٖي ذٹز ٦ٷس. آٴ ضا ثب قيءيبز٪بض تساٖي زي٫طي
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 ثيعاضي، ايدبز ضاٺ اظ زضٲبٴ ضٞتبضي، ټبي ضٸـ ؾبيط ٸ ذبٲٹقي اظ: ٖجبضتٷس زضٲبٶي ټبي ضٸـ ٸ ټب ٲس٬    

 ؾبظي ٲدسز اض٪بٶي. قطَي

 ٲبٮيسٴ ٲٹضز زض زٸؾت قٹز ٲبٮف ٲي قبٲ٭ ضا زي٫طي ثٻ ٲبٮيسٴ ٦ٻ زاضز اقبضٺ اؾتٳٷبيي ٲبٮف زٸؾتي: ثٻ

  .زاضز خٷؿي ثطاٶ٫يعٶسٺ ټبي پطزاظي ذيب٬ ٸ ٲ٧طض قسيس، خٷؿي اٲيب٬ زي٫طي، ٦طزٴ ٶٹاظـ يب

 قبيس ثرف، ٮصت َطي١ تدطثٻ زٸؾت،اظ ٲبٮف ظٶس٪ي اظ ٲ٣ُٗي زض ضٞتبض ايٵ يبز٪يطي، ٶٓطيٻ َج١

 يبز٪يطي نٹضت ثٻ زضٲبٴ .٦ٷس ٲي ٞطاټٱ ثيكتطي ت٣ٹيت ضٞتبض ايٵ ت٧طاض ثبض ټط قسٺ ٸ ٞطا٪يطي ٚيطٖٳسي ،

  .قٹز ٲي اخطا ٶبآق٧بض ؾبظي قطَي ٸ ذبٲٹقي چٹٴ ټبيي ضٸـ َطي١ اظ تساٖي ټب، ايٵ ظزايي

  .ثطز ٲي ٮصت ٦كيسٴ ضٶح اظ ٦ٻ اؾت ٦ؿي ٲبظٸذؿيتٲبظٸذؿيٱ خٷؿي ٸ ؾبزيؿٱ خٷؿي: 

 ٸاضز٦طزٴ َطي١ اظ خٷؿي اضيبي ٦ؿت ثٻ ٲٷسي ٖال٢ٻ آٴ ٸيػ٪ي ٦ٻ اؾت اذتالٮي خٷؿي ٲبظٸذؿيت

 اؾت خٷؿي ثب قطي٥ ټٳطاٺ يب تٷٽبيي ثٻ ذٹز، ثسٴ ثط زضزٶب٤ تحطي٥

 ٮصت زي٫طي، ثٻ نسٲٻ ٦طزٴ ٸاضز ٲي٭، يب نسٲٻ ٦طزٴ ٸاضز اظ ٲجتال ٞطز ٦ٻ اؾت اذتالٮي خٷؿي ؾبزيؿٱ

  .٦ٷس ٲي ٦ؿت خٷؿي

٪طٞت.  ٶٓط زض ٲجتال ٞطز ظٶس٪ي اٸاي٭ زض تٽسيس ٸ تٷجيٻ ٶ٣ف ثٻ تٹاٴ ٲي اذتال٬ قٷبؾي ايٵ ؾجت زض    

 ٢طاض تٹخٻ ٲٹضز قبيس .اٶس ٦طزٺ ثط٢طاض ٪ٹقٳبٮي، ضاثُٻ يب زضز تدطثٻ ٸ خٷؿي تحطي٥ ثيٵ اٞطاز ايٵ احتٳبالً

 اٶس ؾٷبضيٹي ٦طزٺ زضيبٞت ذٹز ٲجبالت ثي ٸاٮسيٵ اظ ثبقس٦ٻ ثٹزٺ ٶٹاظقي تٷٽب قسٴ، تبزيت خطيبٴ زض ٪طٞتٵ

 ٞطز قسٺ ثبٖث ٦ٻ ثبقس ٸاٮسيٵ ثٗسي ٢ٯت ٢ٹت ٦طزٴ ٸ ٶٹاظـ ثب ثسٶي تٷجيٻ قسٴ ټٳبٶٷس تٹاٶٷس ٲي زي٫ط

 اظ ثيف ت٣ٹيت، ٸ ؾبظي قطَي ضٞتبضي انٹ٬ ثط تٳط٦ع ثب ٞطزي ٸ ٪طٸټي زضٲبٴ .٦ٷس تساٖي ٲحجت ثب ضا زضز

 .اؾت ثٹزٺ آٲيع ٲٹ٣ٞيت زضٲبٶي ټط

 ٸ زاضز ظٶبٶٻ ټبي ٮجبؼ پٹقيسٴ ثطاي ٦ٷتطٮي ٚيط٢بث٭ ٲي٭ ٞطز پٹقي: َي آٴ، ٲجس٬ ثب ټٳطاٺ پطؾتي يبز٪بض

 يب تح٣يط ٶٹٖي ٖٷٹاٴ ثب اؾت ٲٳ٧ٵ ټب آٴ اظ اؾت. ثطذي خٷؿي اضيبي ثٻ ضؾيسٴ ثطاي انٯي ٸؾيٯٻ ايٵ

 .ثبقٷس قسٺ زذتطاٶٻ ټبي ٮجبؼ پٹقيسٴ ثٻ ټؿتٷس، ٲدجٹض زذتط ٖٳالً ټب آٴ ٦ٻ ٸاٮسيٵ ذيب٬ ٦طزٴ اضيب

 اظ اٶس. زضٲبٶ٫طاٴ يبٞتٻ ثرف ٮصت ضا ضٞتبضټب ايٵ ٸ پٹقيسٺ ٲجس٬ ٮجبؼ ٦ٷد٧بٸي ؾٹي اظ زي٫ط ثطذي

ٲدسز  ؾبظي قطَي ٸ آق٧بض ٦طزٴ ٶب ثيعاضي، حؿبؼ ايدبز ثب ؾبظي قطَي ٲبٶٷس، ضٞتبضي ټبي ضٸـ

 ٸؾٹاؼ ٞطز آٴ، ٲٹخت ثٻ ٦ٻ اؾت خٷؿي اذتال٬ ٶٹٖي خٷؿي ٪طي ٦ٷٷس. تٳبقب ٲي اؾتٟبزٺ اض٪بؾٳي

 ٢طاض اقبضٺ زاٶٷس ٲٹضز ٶٳي ٦ٻ زاضز ضا ٦ؿبٶي خٷؿي ٞٗبٮيت يب ثطټٷ٫ي ٦طزٴ ٲكبټسٺ اظ خٷؿي اضيبي ٦ؿت

 تٳبقب٪ط .قٹز ٲي اؾتٟبزٺ «چطاٴ چكٱ» انُالح اظ خٷؿي، تٳبقب٪طاٴ ثٻ اقبضٺ ثطاي اٶس. ٲٗٳٹالً ٪طٞتٻ

 ٦ٷس. ٲي تدطثٻ ضا ٢سضت ټٱ ٸ خٷؿي تحطي٥ ټٱ اؾت چطاٶي چكٱ ٲكٛٹ٬ ٦ٻ ټٷ٫بٲي خٷؿي

 ٦ٻ ٶٹخٹاٶي ټبي ؾب٬ زض ٸ ضيكٻ زاضٶس ٦ٹچ٥ تدطثيبت زض خٷؿي ټبي  ٶبثٽٷدبضي اٚٯت ٦ٯي َٹض ثٻ    

 ٶٹٔ چٷس ٶيع ٶبثٽٷدبضي ٶٹٔ ايٵ زضٲبٴ زض .ٲي ٪طزٶس ٶٳبيبٴ قٹٶس، ٲي تكسيس ثسٴ زضٸٴ خٷؿي ٶيطٸټبي
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 خصة ټبي ثبظزاضٶسٺ اٞؿطز٪ي، يس زاضٸټبي تدٹيع اظ اؾت ٖجبضت ٦ٻ پعق٧ي زاضز: ٲساذٯٻ ٸخٹز ٲساذٯٻ

 ٞطز خٷؿي ٲي٭ زازٴ ٦بټف ټب آٴ ټٳة ټسٜ ثطزاضٶس ٦ٻ زض ټٹضٲٹٴ ټب ضا ٸ ؾطٸتٹٶيٵ، ٪عيٷكي ٲدسز

  .اؾت

 ٞطټٷ٫ي اختٳبٖي، حيُٻ زض. ضٸز ٲي ٦بض ضٞتبضي ثٻ-قٷبذتي ٸ ضٞتبضي ٞٷٹٴ قٷبذتي ضٸاٴ حيُٻ زض 

 تٹنيٻ ٶيع ذبٶٹاز٪ي ٸ ظٶبقٹيي زضٲبٴ ايٵ ثط ٖالٸٺ ٦ٷٷس ٲي ٪طٸټي ٦بض زضٲبٶدٹ ضا زض٪يط ٲترههبٴ

 قٹز. ٲي

 جنسي  هويت هاي اختالل

 ٲٹخت ثٻ ٦ٻ اٸ  خٷؿي ٸ ټٹيت ٞطز قسٺ تٗييٵ خٷؿيت ثيٵ اظ: اذتال٬ ٖجبضتؿت خٷؿي ټٹيت اذتال٬   

 ٶبٲٷبؾت ٸ ٶبضاحتي احؿبؼ ٲٹخت ٦ٻ ٦ٷس ٲي تدطثٻ ضا ٲؿتٳطي ٶيطٸٲٷس ٸ ٲربٮٝ خٷؽ ټٹيت ٞطز آٴ،

 ٲتٗسز ټبي ٶٓطيٻ خٷؿي، ټٹيت اذتال٬ ايدبز ٶحٹٺ ٦طزٴ تٹخيٻ ثطاي .قٹز ٲي اٸ قسٺ تٗييٵ خٷؿيت ثٹزٴ

 ټبي ٶٓطيٻ .٪صاضٶس ٲي تأثيط خٷيٵ ضقس ثط ٦ٻ زاضز تأ٦يس تبثيط ټٹضٲٹٶٽبيي ضٸي ظيؿتي تٹخيٻ .اٶس قسٺ ٲُطح

 اٸٮيٻ، ٸ ثؿت٫ي ز٬ تدطثيبت تبثيط ٲربٮٝ، خٷؽ اظ ٞطظٶسي ثطاي ٸاٮسيٵ تطخيح چٹٴ ٖٹاٲٯي ثط قٷبذتي ضٸاٴ

 ٲساذٯٻ ٦طزٴ اٶتربة ثط ٲتٗسزي ٖٹاٲ٭ .زاضز تأ٦يس ٸاٮسيٵ تٹؾٍ ٲربٮٝ خٷؽ ضٞتبض ٚيطٖٳسي ت٣ٹيت

  .اؾت خٷؿيت زٸثبضٺ خطاحي تٗييٵ ضٸـ،ٖٳ٭ تطيٵ اٞطاَي ٦ٻ زاضٶس تأثيط

 خٹ زضٲبٴ ا٪ط .زاضز ثؿت٫ي ٞطز ؾٵ ثٻ ظيبزي اٶساظٺ تب خٷؿي ټٹيت اذتال٬ ثٻ ٲجتال اٞطاز ثب ثبٮيٷي ٦بض    

 قٹز ٦ٳ٥ ٦ٹز٤ ثٻ ٦ٻ تأ٦يس ايٵ ٪يطز. ثب ٲي نٹضت ٸاٮسيٵ ثب ٖٳستبً ٲساذٯٻ ثبقس، ؾب٬ ٸ ؾٵ ٦ٱ ٦ٹز٦ي

ٶٹخٹاٶبٴ،  ٸ تط ثعض٨ ٦ٹز٦بٴ ٲٹضز زض .زټس پطٸضـ ضا ثيكتطي اضظقٳٷسي احؿبؼ زذتط يب پؿط ثٻ ٖٷٹاٴ

 تدطثيبت ؾبيط ثٻ َٹض ټٳيٵ زضٲبٶدٹ ٸ ٲربٮٝ خٷؿي ټبي پطزاظي ذيب٬ ٸ ضٞتبض ثٻ ٲؿت٣يٳبً ثبٮيٷي ٲترهم

 پطزاظز.  ٲي ټٳؿبالٴ ٸ ذبٶٹازٺ تٹؾٍ قسٴ َطز اظ تطؼ ٸ ٦ٱ ٶٟؽ ٖعت ٲبٶٷس آظاضٶسٺ، ضٸاٶي

 ٲٷحطٜ ضٞتبض اذتال٬ زاضز. ايٵ اقبضٺ ٞطز خٷؿي ټبي ٸا٦ٷف پبؾرسټي ٸ زض ٶبثٽٷدبضي ثٻ٦ػ٦بضي خٷؿي 

  .٦ٷس ٶٳي ٢طثبٶي ضا زي٫طاٴ ٸ قٹز ٶٳي ٲحؿٹة

اذتال٬ ٶٗٹشي زض -ظٴ زض خٷؿي اٶ٫يرت٫ي اذتال٬-خٷؿي ثيعاضي اذتال٬-٦بض ٦ٱ خٷؿي ٲي٭ اذتال٬     

خٷؿي  زضز ټبي اذتال٬-ضؼ ظٸز اٶعا٬-ٲطز زض  اض٪بؾٳي اذتال٬ -اض٪بؾٳي زض ظٴ اذتال٬ -ٲطز 

 )ٸاغيٷيؿٱ(.

 چٷيٵ .زاضز خٷؿي ٞٗبٮيت ثٻ ٦ٳي  ٖال٢ٻ ٖبزي، ٚيط َطظ ثٻ ٲجتال ٦بض: ٞطز ٦ٱ خٷؿي ٲي٭ اذتال٬     

 خٷؿي ظٶس٪ي زاضز زٸؾت ٦ٻ ايٵ ٶٻ ٸ ٦ٷس ٲي تهٹض ضا ټب آٴ ٶٻ اؾت خٷؿي ضاثُٻ ٸخٹي خؿت زض ٶٻ ٞطزي

 خٷؿي آؾيت اٞؿطز٪ي، ٶٓيط ضٸاٶي، ٲك٧الت ؾبيط ٶتيدٻ زض اٞطاز ظيبز، احتٳب٬ ثٻ .ثبقس زاقتٻ ٞٗبٮي

 ايٵ ، ثٻ  ضاثُٻ زض ٢سضت ټبي ٦كٳ٧ف يب ٞطزي ٲيبٴ پبييٵ،ذهٹٲت ٶٟؽ ٖعت يب ٶب٪ٹاض ثسٴ ٢جٯي،تهٹيط

 .قٹٶس ٲي زچبض اذتال٬
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 ٦ٻ قٹز ٲي ٲكرم خٷؿي قطي٥ ثب تٷبؾٯي تٳبؼ اظ اختٷبة ثيعاضي ٞٗب٬ ٸ ثب خٷؿي ثيعاضي اذتال٬

 اذتال٬ ايٵ ثطاي ضا ٖٯت آٸضز.ٲؿتطظ ٸ خبٶؿٹٴ چٽبض ٲي ثبض ثٻ ٞطزي ٲيبٴ ٲك٧الت يب قرهي پطيكبٶي

 اٶس: ٦طزٺ ٲكرم

 خٷؿي  ٲؿبئ٭ ٲٹضز زض ٸاٮسيٵ ٲٷٟي قسيساً ټبيي ٶ٫طـ -1

 خٷؿي  آؾيت ؾبث٣ٻ -2

 زضاظٲست اي ضاثُٻ تٹؾٍ ټٳؿط زض ٲساٸٰ خٷؿي ٞكبض ٦طزٴ ٸاضز -3

 ٲطزاٴ  زض خٷؿي ټٹيت ؾطزض٪ٳي -4

 ٶيؿت ٢بزض ٲ٧طض ٸ ٲساٸٰ َٹض ثٻ خٷؿي، اٶ٫يرت٫ي اذتال٬ ثٻ ٲجتال زض ظٴ: ظٴ خٷؿي اٶ٫يرت٫ي اذتال٬

 ٦ٷس. حّٟ ضا آٴ يب ثطؾس ٲٽج٭ تٹضٰ قسٴ ٸ ٮيع خٷؿي ثطاٶ٫يرت٫ي پبؾد ثٻ خٷؿي ٞٗبٮيت ټٷ٫بٰ

 زض آٴ ٦طزٴ حّٟ ٶٗٹش يب ثٻ ضؾيسٴ زض ٲ٧طض ٸ ٦بٲ٭ يب ٲحسٸز ٶب٦بٲي اظ ٖجبضتؿت ٲطز زض ٶٗٹشي اذتال٬

 ٲيبٴ ٲك٧الت ثب ذٹز نٳيٳي ضٸاثٍ زض ٦ٷس يب پطيكبٶي احؿبؼ ٲطز قٹز ٲي ثبٖث ٦ٻ خٷؿي، ٞٗبٮيت ٲست

  .قٹز ٲٹاخٻ ٞطزي

 ثٻ زؾتيبثي زض ٦ٷٷسٺ ٶبضاحت تأذيط يب اض٪بؾٱ ثٻ ضؾيسٴ زض اظ: ٶبتٹاٶي ٖجبضت ظٴ زض اض٪بؾٳي ا ذتال٬

 اض٪بؾٱ.

 زض ذبني ٲك٧٭ ثيبٶ٫ط اؾت، ٲٗطٸٜ ٶيع ٲطز قسٺ زض ثبظزاضي اض٪بؾٱ ثٻ ٦ٻ زض ٲطز، اض٪بؾٳي اذتال٬

 اؾت. اض٪بؾٱ ٲطحٯٻ

 ثبقس ٸ زاقتٻ زٸؾت ايٷ٧ٻ اظ ٢ج٭ خٷؿي، آٲيعـ ټٷ٫بٰ ٲجتالؾت، ظٸزضؼ اٶعا٬ ثٻ ٦ٻ ظٸزضؼ: ٲطزي اٶعا٬

 اضيب انالً يب ٦ٷس ٲي احؿبؼ ضا ٦ٳي خٷؿي اضيبي ثٷبثطايٵ ٸ .ضؾس ٲي اض٪بؾٱ ثٻ زذٹ٬ اظ ٢ج٭ حتي

     .قٹز ٶٳي

( ٸاغيٷيؿٱ) يب زضزٶب٤ ٲ٣بضثت ٖٷٹاٴ ثب خٷؿي، آٲيعـ ثب ټٳطاٺ زضز تدطثٻ اظ ٖجبضتٷس ٦ٻ خٷؿي زضز اذتال٬

 ٲؿتٳط ٸ ٲ٧طض نٹضت ثٻ ضا خٷؿي آٲيعـ اظ ثٗس يب ټٷ٫بٰ ثٻ ٢ج٭، تٷبؾٯي اٶساٰ زضز قٹز. ٲي زازٺ تكريم

 قٹز. ٲي قبٲ٭

 تكسيس ضا ټب آٴ يب قٹٶس خٷؿي ٲك٧الت ٲٹخت تٹاٶٷس ٲي خؿٳبٶي ٞطايٷسټبي ظيؿتي ټب: زيس٪بٺٶٓطيٻ 

ٞطز، اثتسا ثبيس ٖٹاٲ٭ خؿٳبٶي ضا  خٷؿي ٦ػ٦بضي ټبي ٖٯت ثٻ ثطزٴ پي ثطاي ثبٮيٷي ٲترههبٴ ثٷبثطايٵ .٦ٷٷس

 ثٻ ز٢ت اضظيبثي ٦ٷٷس. 

 خٷؿي،ؾالٲتي ٖٳٹٲي، قسٴ ؾٹءاؾتٟبزٺ تبضيرچٻ زيس٪بٺ ضٸاٴ قٷبذتي: ٦ػ٦بضي خٷؿي زض ظٶبٴ، ثٻ

 زض قسٺ ٸ ٲٷت٣٭ خٷؿي ثيٳبضي ټبي ؾبث٣ٻ خؿٳبٶي، ؾالٲت ثبٮ٣ٹٺ، ٲبٶٷس ظيؿتي ټبي ٖٯت تحهيالت ٸ

 زاضز. ٲٽٳي ٶ٣ف خٷؿي ټبي ٲٹ٢ٗيت زض ذبل اختٳبٖي-ضٸاٶي ټبي ٶبضؾبيي ٸ آقٟتٻ ضٸاثٍ ٲطزاٴ
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 ثٻ قٹز ٲي تٹنيٻ ټب ظٸج ثٻ اؾت ٦ٻ احؿبؼ ثط تٳط٦ع خبٶؿٹٴ ٸ تٹؾٍ ٲؿتطظ قسٺ تٹنيٻ زضٲبٶي ضٸـ

 ظٲبٶي ثٻ زٸضٺ ي٥ ْطٜ تسضيح ثٻ ٦ٷٷس ثٗس آٲيع تحطي٥ ٲحجت اٲب ٚيطخٷؿي نٹضت ثٻ ضا ي٧سي٫ط ٶٹثت

 قطي٥ ٶيبظټبي خبي ثٻ قٹز ٲي ذٹاؾتٻ اٞطاز اظ ٲست، ايٵ ٦ٷٷس زض ٲي پيكطٸي تٷبؾٯي تحطي٥ ؾٳت

-تٹ٢ٝ ضٸـ ٸ ٞكطزٴ ظٸزضؼ، ٞٵ اٶعا٬ زضٲبٴ ثطاي .٦ٷٷس تٳط٦ع ذٹزقبٴ ټبي احؿبؼ ضٸي ذٹز، خٷؿي

    .اؾت قسٺ تٹنيٻ  قطٸٔ

 


