در دام َيجبوبت مىفي
ّيجبًبتي چَى اضطشاة ،افسشدگي ،تشس ،خطن ٍ هبًٌذ ايٌْب ّيجبًبتي طجيؼياًذ وِ دس پبسخ ثِ هَلؼيتّبي هختلف دس اًسبىّب ايجبد هيضًَذ.
گبّي ايي ّيجبًبت دس پبسخ ثِ يه سٍيذاد خبغي ثَجَد هيآيٌذ ،ثٌبثشايي دس همطؼي اص صهبى ثَجَد آهذُ ٍ ثب هذيشيت غحيح جبي خَد سا ثِ
ّيجبًبت سبلنتشي هيدٌّذ .اهب ثشاي ثؼضي افشاد ايي ّيجبًبت ّويطگياًذ ٍ گَيي جضئي اص سجه صًذگي آًْب ضذُ است .ايي دستِ اص افشاد ثب ًَع
ًگشش ٍ طشص تفىش خَد لبدسًذ اص ّش سٍيذاد سبدُ يب پيچيذُ ،پيچيذُتشيي سٌبسيَ سا ثسبصًذ ،وبهالً ّيجبًي ًتيجِگيشي وٌٌذ ٍ خالغِ ثب دست
خَد ،خَد سا دس دام ّيجبًبت هٌفي ثيٌذاصًذ.
آيب هبيليذ ثب ًگشش صيشثٌبيي ايي افشاد آضٌب ضَيذ ،اگش هبيليذ ثب هب ّوشاُ ضَيذ؛
ثِ ًظش هي سسذ ايي افشاد چْبس دستِ ثبٍس غيشهٌطمي داسًذ ٍ ثشاسبس ايي ثبٍسّب ،سٍيذادّبي اطشاف خَد سا تؼجيش ٍ تفسيش هيوٌٌذ .ايي ثبٍسّب
ػجبستٌذ اص:
 .1ثبٍسّبي ضشٍست
صهبًي وِ فشد ثبٍسّبي ضشٍست سا ضىل هيدّذ ،اثتذا اٍلَيتّبيص سا ثشهيگضيٌذ ٍ سپس آًْب سا ثِ ضشٍستّبي لطؼي تجذيل هيوٌذ .فشد هؼوَالً
سِ اٍلَيت ػوذُ داسد:
-

اٍلَيتّبيي دسثبسُ خَد (ثشاي هثبل" ،هيخَاّن اخاللي سفتبس وٌن" يب "هيخَاّن هَفك ضَم")؛

-

اٍلَيتّبيي دسثبسُ ديگشاى (ثشاي هثبل" ،هيخَاّن هشا تبييذ وٌيذ" يب "هيخَاّن ثب هي هْشثبى ثبضيذ")؛

-

اٍلَيتّبيي دسثبسُ ضشايط صًذگي (ثشاي هثبل" ،هيخَاّن صًذگي هٌػفبًِ ثبضذ").

ثؼذ اص تؼييي ايي توبيالت ٍ اٍلَيتّب ،فشد ثب تجذيل آًْب ثِ ضشٍستّبي لطؼي ،آًْب سا خطه ٍ اًؼطبف ًبپزيش هيسبصد .ثٌبثشايي:
-

ضشٍستّبيي دسثبسُ خَد (ثشاي هثبل" ،ببيذ اخاللي سفتبس وٌن" يب "ببيذ هَفك ضَم")؛

-

ضشٍستّبيي دسثبسُ ديگشاى (ثشاي هثبل" ،ببيذ هشا تبييذ وٌيذ" يب "ببيذ ثب هي هْشثبى ثبضيذ")؛

-

ضشٍستّبيي دسثبسُ ضشايط صًذگي (ثشاي هثبل ،صًذگي "ببيذ هٌػفبًِ ثبضذ")؛

ثشاي ايجبد ٍ حفظ هطىالت ّيجبًي ،فشد ايي ضشٍستّبي لطؼي سا دس هَلؼيتّبي خبظ ثِوبس هيگيشد .ثٌبثشايي اگش ّشيه اص ايي ثبيذّب اتفبق
ًيفتذ ،گَيي صًذگي ثِ پبيبى سسيذُ است.
 .2ثبٍسّبي فبجؼِسبصي
صهبًي وِ ضخع ثبٍسّبي ولي فبجؼِسبصي داسد ،ػوذتبً ثش ضشايطي توشوض هيوٌذ وِ ثِ ًظش اٍ ضشايط ًبگَاسي است ٍ سپس اسصيبثيّبي
اغشاقآهيضي اص ايي ضشايط داسد .ثشاي هثبل ثِ خَدش هيگَيذ" :اگش هَفك ًطَم دًيب ثِ آخش هيسسذ"" ،ايٌىِ تَ ثب هي خَة ًجبضي ٍحطتٌبن
است" يب "اگش دًيب ًبػبدالًِ ثبضذ فبجؼِ ثضسگي است".
 .3ثبٍسّبي ػذم تحول ًبوبهي
صهبًي وِ ضخع چٌيي ثبٍسي داسد ،ثِ هسبئلي فىش هيوٌذ وِ تحول آًْب دضَاس است ٍ سپس ثِ خَد هيگَيذ وِ ًويتَاًذ چٌيي ضشايطي سا
تحول وٌذ ٍ ايي ضشايط ٍ هطىالت ػليسغن ايٌىِ دس ٍالؼيت ٍجَد داسًذ ،اسصش تحول وشدى سا ًذاسًذ .هثالً هوىي است ثگَيذ" ،هطىالت ثب
ّناتبليام خستِام وشدُ ،ديگِ تحولاش سا ًذاسم" .دس چٌيي حبلتي فشد ديگش دس خَد احسبس هسئَليت ًويوٌذ ٍ سفتبسي هٌفؼل ّوشاُ ثب
ّيجبًبت هٌفي دسپيص هيگيشد.
 .4ثبٍس ًبچيضاًگبسي (ثياسصشسبصي)
صهبًي وِ فشد ثبٍس ثياسصشسبصي سا ضىل هيدّذ ،ػوذتبً ثش جَاًت هٌفي خَد ،ديگشاى ٍ ضشايط صًذگي توشوض هيوٌذ ٍ سپس ثشاسبس ايي جٌجِ
هٌفي دس ّش سِ هَسد ،ثِطَس ولي اسصيبثي هٌفي اػوبل هيوٌذ.
-

چَى ضىست خَسدم ثياسصضن؛

-

چَى تَ ثب ديگشاى سفتبس خَثي ًذاسي ،فشد خَثي ًيستي؛

-

صًذگي هضخشف است چَى آًچِ سا وِ سضاٍاسش ثَدم ثِ هي ًذادُ است.

بعذ از شكلگيري ايه ببيرَب ،عًاملي كٍ ببعث تذايم ايه مشكل ميشًوذ ،عببرتىذ از:
.1

اوكبر مشكل َيجبوي

صهبًي وِ ضخع ثب ايجبد ثبٍسّبي هزوَس دچبس هطىالت ّيجبًي هيضَد ،هؼوَالً آى سا اًىبس هيوٌذ ٍ ثٌبثشايي الذاهي دس جْت سفغ ايي هطىل
اًجبم ًويدّذ .حتي دس هَاسدي وِ خَد ضخع ٍجَد هطىل ّيجبًي سا هيپزيشد ،آى سا اص ديگشاى پٌْبى هيوٌذ ٍ ثذيي تشتيت خَد سا اص ووه
ديگشاى هحشٍم هيسبصد.
 .2عذم قبًل مسئًليت مشكالت َيجبوي
ثيطتش افشاد ،خَد سا هسئَل هطىالت ّيجبًي خَد ًويداًٌذ ٍ هؼتمذًذ سبيشيي ػلت ًبساحتي آًْب ّستٌذ ًِ طشص تفىش خَدضبى.
ثشاي هثبل:
-

همػش داًستي ٍالذيي (ٍالذيٌن هشا ػػجي ٍ ًبايوي ثبس آٍسدُاًذ)؛

-

تبثيش طًتيىي (هي هبدسصادي هضطشثنّ .ويطِ ايٌطَسي ثَدُام ٍ خَاّن ثَد ،راتن ايٌطَسيِ)؛

-

همػش داًستي هحيط گزضتِ (هي دس خبًَادُاي ثضسي ضذم وِ ّيچ وس احسبسبتص سا ثشٍص ًويداد ،ثِ ّويي دليل حبال هي اص سٍثشٍ
ضذى ثب تؼبسضبتن ٍاّوِ داسم)؛

-

همػش داًستي هحيط وًٌَي (ػذم اهٌيت دس هحيط وبس ثبػث هيضَد تب دچبس حوالت پٌيه ضَم)؛

-

همػش داًستي تجبسة گزضتِ (ٍلتي هذسسِ هيسفتن ثچِّب هشا اريت هيوشدًذ ثشاي ّويي هي اص آدمّب هيتشسن)؛

-

همػش داًستي تجبسة وًٌَي (ثيىبس ضذى ثبػث افسشدگين ضذُ است).

حميمت ايي است وِ ّوِ هَاسد ثبال ػَاهلي ّستٌذ وِ دس ضىلدّي اختالل ّيجبًي دخيلاًذ اهب ًْبيتب ايي خَد فشد است وِ ثب ايجبد ثبٍسّبي
غيشهٌطمي دس هَسد ٍلبيغ ٍ سٍيذادّب ثبػث ثشٍص ايي اختالل هيضَد ٍ ثب ػذم لجَل هسئَليت ،دس جْت تغييش اٍضبع وبسي اًجبم ًويدّذ ٍ دس
ًتيجِ هطىل ّيجبًي ّوچٌبى اداهِ هييبثذ.
 .3وبراحتي بٍخبطر وبراحتي َيجبوي
صهبًي وِ ضخع دچبس هطىالت ّيجبًي است ،ثب هضطشة وشدى خَد ثِ خبطش هطىل ايجبد ضذًُ ،بساحتياش سا هضبػف هيوٌذ .ثذيي تشتيت
ػالٍُثش هطىل ّيجبًي اٍليِ ،هتحول اضطشاة ٍ ًبساحتي ديگشي هيضَد .دس چٌيي ٍضؼيتي اص آًجب وِ فشد ثِ ػلت اضطشاة صيبد لبدس ًيست تب ثش
هطىل اٍليِ خَد توشوض وٌذ ٍ چبسُاي ثيٌذيطذّ ،شدٍ هطىل اداهِ هييبثٌذ ٍ ايي چشخِ هؼيَة ّوچٌبى پبثشجبست .ثِ هثبلّبي ريل تَجِ
وٌيذ.
-

اضطشاة دس هَسد اضطشاة (هي ًجبيذ هضطشة ضَم ،اضطشاة غيشلبثل تحول است)

-

ضشم ًبضي اص حسبدت (اگش حسبدتن سا ًطبى دّن ،آدم ًفشتاًگيضيام)

-

احسبس گٌبُ ثِخبطش اثشاص خطن (اگش ػػجبًيتن سا ًطبى ثذّن ،آدم خَثي ًيستن)

-

افسشدگي ًبضي اص افسشدگي (اگش افسشدُ ثبضن آدم ضؼيف ٍ ثيوفبيتي ّستن)

-

ًگشاًي اص آسيت ديذى (هي ًجبيذ احسبس وٌن آسيت ديذُامً ،ويتَاًن چٌيي احسبسي سا تحول وٌن) دس ايي حبلت فشد اص تػَس يه
حبلت ّيجبًي هٌفي ،دچبس خلك هٌفي هيضَد ٍ هطىل سا ثيطتش هيوٌذ.

 .4تمركس بر مسيتَبي مشكالت َيجبوي
گبّي اٍلبت هطىالت ّيجبًي ثشاي فشد سَد پٌْبًي داسد ،ثِ ػجبستي ،چَى سبلن ثَدى هسئَليتّبيي سا ثِ ّوشاُ داسد ٍ ضخع ايي هسئَليت سا
ثِ ّش دليلي ثشاي خَد سٌگيي هيداًذ ،ثب تذاٍم هطىل ّيجبًي ،اص ايي هسئَليتّب هيگشيضد .چشاوِ ٍلتي فشد دچبس خطن ،افسشدگي ٍ اضطشاة
است:
-

ديگشاى هوىي است ًسجت ثِ اٍ احسبس ّوذسدي وٌٌذ؛

-

ديگشاى هوىي است دس اًجبم وبسّبي هختلف ثِ اٍ ووه وٌٌذ؛

-

اص حضَس دس والس ٍ اًجبم ثشخي تىبليف هؼبف ضَد.

-

ديگشاى اص اٍ اًتظبس ًذاسًذ وبس سختي اًجبم دّذ ٍ ثِطَس ولي اًتظبس صيبدي اص اٍ ًذاسًذ.

-

ديگشاى اص اٍ هشالجت هيوٌٌذ ٍ سؼي هيوٌٌذ فطبس ٍ تٌص صيبدي ثِ اٍ ٍاسد ًطَد؛

-

ثب گفتبس ٍ سفتبسش ثِ ديگشاى هيفْوبًذ وِ دچبس هطىل ّيجبًي است ٍ ثٌبثشايي اص ديگشاى هيخَاّذ وبسّبيص سا اًجبم دٌّذ؛

-

ثشاي ضىست ٍ ًبوبهيّبيص تَجيِ داسد ٍ ػلت آى سا ثِ هطىل ّيجبًياش سثط هيدّذ.

 .5خًدگًييَبي فريبىذٌ بٍعىًان مًاوعي براي تغيير شخصي
گبّي افشاد ثب خَدگَييّبي هٌفي ،هطىل ّيجبًي خَد سا تذاٍم هيثخطٌذ .جوالتي هثل:
-

ثشاي تغييش ديش ضذُ است ،ايي ثبٍسّب اص هذتْب پيص ضىل گشفتِاًذ ٍ حبال ديگشا ًويتَاى تغييش داد؛

-

تغييش وبس دضَاسي است ٍ صًذگين سا ثِّن هيسيضد ،هي ثِ ايي ٍضؼيت ػبدت وشدُام؛

-

هي تٌجلتش اص آًن وِ تغييش وٌن،

-

هي دس ّوِ وبسّب ضىست هيخَسم ،پس تالش ثشاي تغييش فبيذُاي ًذاسد؛

-

ديگشاى ثبيذ تغييش وٌٌذ ًِ هي؛ ايي اًػبف ًيست وِ هي خَدم سا ثشاي تغييش تحت فطبس ثگزاسم ٍ ديگشاى ثيدغذغِ ثبضٌذ؛

-

گزضتة هي پش اص اضتجبّبت ججشاى ًبپزيش است ٍ تغييش آًْب هوىي ًيست.

-

هطىل هي اسثي استً ،ويتَاًن وبسي ثىٌن ،راتن ايٌطَسيِ؛

چٌيي هَاًؼي فشد سا اص تغييش ثبص هيداسًذ .ػليسغن ايٌىِ ايي هَاًغ غشفبً فشضيِ ّستٌذ ٍ هوىي است ٍالؼيت ًذاضتِ ثبضٌذ ،فشد آًْب سا آصهَى
ًويوٌذ ٍ ثِػٌَاى حمبيك غيشلبثل تغييش ٍ لطؼي هيپزيشد.
 .6تكىيك "بلٍ  ،...امب "...
ايي تىٌيه يىي ديگش اص سٍش ّبيي است وِ فشد دچبس هطىل ّيجبًي اص طشيك آى دس همبثل تغييش ضخػي همبٍهت هيوٌذً .خست ثِ ًظش
هيسسذ وِ فشد ثب ووه ٍ تطَيك ديگشاى ثشاي تغييش هَافك است (ثب گفتي "ثلِ") ،سپس (ثب گفتي "اهب") تَضيح هيدّذ وِ چشا ًويتَاًذ ثِ ايي
تَغيِ ػول وٌذ ٍ چشا ايي تطَيك وبسسبص ًيست .هثبل صيش ًطبى هيدّذ وِ "س" ثب ّويي تىٌيه دس همبثل تغييش همبٍهت هيوٌذ.
س :هي هيتشسن وبسي سا وِ پيطٌْبد داديذ لجَل وٌن
ىّ :يچ دليلي ثشاي تشس ٍ ًگشاًي ٍجَد ًذاسد .ثب چطن ثستِ ّن هيتَاًي اص پسص ثشثيبي
سً :ظش لطف ضوبست اهب اص صهبًي وِ وبس سبثمن سا وٌبس گزاضتِام ،تىٌَلَطي پيطشفت صيبدي وشدُ
ىٍ :لي ضوب خيلي ساحت هيتًَيذ ثب ايي تىٌَلَطي آضٌب ثطيذ
س :ثلِ لجالً هوىي ثَد اهب حبال ديگِ هي اػتوبد ثِ ًفسن سا اص دست دادُام
ى :اگش اهتحبى وٌيذ اػتوبد ثِ ًفستبى ثشهيگشدد
س :ثلِ ضبيذ ٍلتي جَاىتش ثَدم اهىبًص ثَد اهب حبال ثشاي ايي وبس ديش ضذُ
ى :ضوب ٍالؼبً خَدتَى سٍ دست ون گشفتيي ،پيطٌْبد هيوٌن ثِ يه هطبٍس هشاجؼِ وٌيذ
س :ثلِ ،فىش خَثيِ اهب هي ًويتًَن اص پس ّضيٌِاش ثشثيبم
ى :هي ثْتَى لشؼ هيذم
س :لطف داسيي اهب هي اص لشؼ گشفتي هتٌفشم
ى :ثبضِ ،هي ّضيٌِ هطبٍسُ ضوب سٍ تمجل هيوٌن
س :ضوب لطف داسي ،اهب ايٌطَسي هي هذيَى ضوب ّستن ٍ تحت فطبسم وِ حتوب تغييش وٌن اهب هي ٍالؼبً احسبس هيوٌن ًويتًَن تغييش وٌن
چبلش بب ببيرَبي غيرمىطقي ي ارتقبء سالمت ريانشىبختي
فلسفِ سالهت سٍاًطٌبختي ضبهل چْبس ثبٍس هٌطمي است ،وِ ػجبستاًذ اص:
 .1ثبٍس اٍلَيتّبي غيشلطؼي

ثب داضتي ايي ثبٍس ،ضخع آًچِ سا وِ هيخَاّذ (اٍلَيتّبي ًسجي) ثيبى هيوٌذ ٍ ايي ضشٍست سا وِ ّشچِ اٍ هيخَاّذ ثبيذ ثِ دست ثيبٍسدً ،في
هيوٌذ .فشد سِ اٍلَيت ًسجي داسد:
-

اٍلَيتّبي ًسجي دسثبسُ خَد (ثشاي هثبل :هيخَاّن هَفك ضَم)

-

اٍلَيتّبي ًسجي دسثبسُ ديگشاى (ثشاي هثبل :هيخَاّن هْشثبى ثبضي)

-

اٍلَيتّبي ًسجي دسثبسُ ضشايط صًذگي (ثشاي هثبل :هيخَاّن صًذگي هٌػفبًِ ثبضذ)

ثؼذ اص تؼييي ايي اٍلَيتّب ،فشد آًْب سا ثِ ضريرتَبي قطعي تبذيل وميكىذ ٍ دس هَسد آًْب هٌؼطف است.
-

اٍلَيت غيشلطؼي دسثبسُ خَد (ثشاي هثبل :هيخَاّن هَفك ضَم اهب هججَس ثِ ايي وبس ًيستن)

-

اٍلَيتّبي غيشلطؼي دسثبسُ ديگشاى (ثشاي هثبل :هيخَاّن هْشثبى ثبضي اهب تَ هججَس ًيستي ايٌطَسي ثبضي)

-

اٍلَيتّبي غيشلطؼي دسثبسُ ضشايط صًذگي (ثشاي هثبل :هيخَاّن صًذگي هٌػفبًِ ثبضذ اهب لضٍهب ايٌطَس ًيست)

 .2ثبٍس ػلي فبجؼِسبصي
ثشاي ضىلگيشي ايي ثبٍس ،ضخع ثبيذ ػوذتب ثش ضشايطي توشوض وٌذ وِ ثِ تػَس اٍ ضشايط ًبگَاسي است ٍ سپس اسصيبثيّبي اغراقآميس سا سد
وٌذ .ثشاي هثبل ثِ خَدش هيگَيذ "اگش هَفك ًطَم اتفبق ًبخَضبيٌذي است اهب دًيب ثِ آخش ًويسسذ"" ،ايٌىِ تَ ثب هي خَة ًجبضي ثشاين
ًبخَضبيٌذ است اهب فبجؼِ ًيست" يب "اگش دًيب ًبػبدالًِ ثبضذ اتفبق ٍحطتٌبوي ًويافتذ".
 .3ثبٍس تَاًبيي تحول ًبوبهي
ثشاي ايجبد ايي ثبٍس ،فشد ًيبص داسد تب ثش هَاسدي توشوض وٌذ وِ تحول آًْب ثشايص دضَاس است ٍ سپس ثِ خَد ثگَيذ وِ هيتَاًذ چٌيي ضشايط سا
تحول وٌذ ٍ ايي هسبئل اسصش تحول وشدى سا داسًذ.
 .4ثبٍس پزيشش
ثش طجك ايي ثبٍس ،فشد اص جَاًت هٌفي خَد ،ديگشاى ٍ ضشايط صًذگي آگبُ هيضَد ،اهب آى سا ثِ اسصيبثي هٌفي ولي تؼوين ًويّذ ،فشد هتَجِ
هيضَد وِ خَد ٍ ديگشاى اًسبًْبيي ّستٌذ وِ جٌجِّبي خَة ،ثذ ٍ خٌثي داسًذ ٍ ثشاسبس يىي اص جَاًت ،اسصيبثي ًويوٌذ .ثشاي هثبل :هي
ثِخبطش ضىست ثياسصش ًيستن .هي اًسبى جبيضالخطب ّستن وِ ايي ثبس ضىست خَسدُام اهب هي ثبلمَُ هستؼذ دستيبثي ثِ هَفميت ٍ ضىست
ّستن.
پس اص هطبلؼِ ايي همبلِ ثِ گفتگَّبي خَد ثب ديگشاى ٍ ًيض گفتگَّبي دسًٍيتبى تَجِ وٌيذ ٍ ثجيٌيذ اص وذام دستِ ثبٍسّب ثيطتش استفبدُ
هيوٌيذ؟ هٌطمي يب غيشهٌطمي؟
(ثشگشفتِ اص ًطشيِ "پيبم هطبٍس" دفتش هطبٍسُ ٍ سالهت ٍصاست ػلَم ٍ هشوض هطبٍسُ داًطگبُ تْشاى  .سبل )1344

