مقببله بب هيجبنبت منفي و فشبرهبي رواني
فطبضّبي ضٍاًي يب استطس زض ظًسگي ضٍظاًِ ثسيبضًس اهب اوثط اٍلبت ثِ آًْب تَجِ ًوي وٌين .زض ٍالغ استطس ّب ثبال ٍ پبييي ضفتي ّبي
ظًسگي ّستٌس ٍ آى ضا اظ حبلت يىٌَاذتي ذبضج هي وٌٌسّ .وِ هب فطبضّبي ضٍاًي هتفبٍتي ضا تجطثِ وطزُ اين .هثالً ثگَ هگَ ثب
زٍستبى ٍ يب ضٍظّبيي وِ ثسٍى زليل ًگطاى ٍ زلَاپس ّستين  .زٍ هَضز اذيط ًوًَِ اي اظ فطبضّبي ضٍاًي هٌفي است اهب ثطذي
فطبضّبي ضٍاًي هثجت اًس .فطبض ضٍاًي هَلؼيت ٍ ٍؾؼيت ضٍاًي تْسيس وٌٌسُ يب حتي آسيت ظايي است وِ هب ضا ثِ هجبضظُ هي قلجس.
اهىبى زاضز ػبهل فطبض ضٍاًي جسوي ( اثتال ثِ يه ثيوبضي) ،ضٍاًي (زلطَضُ ٍ احسبس گٌبُ) يب اجتوبػي ( گطاًي اجٌبس ٍ تَضم)
ثبضس .اهب ثبيس ثساًين وِ ّوِ فطبضّبي ضٍاًي هٌفي ًيستٌس ثلىِ هَلؼيت ّبي هثجتي هبًٌس لجَلي زض زاًطگبُ  ،گطفتي زيپلن ،يه زٍستي
جسيس يب اظزٍاج وطزى ّن ثبػث فطبض ضٍاًي هي ضَز.
آًچِ هسلن است ايي است وِ اضظيبثي ٍ ثطزاضتي (زضن) وِ اظ يه ٍؾؼيت زاضين زض ثِ ٍجَز آهسى ػَاضؼ ٍ آثبض استطس ٍ
پبسد ّبي هب زض ثطاثط آى ًمص زاضز .هثالً ثِ ػْسُ گطفتي هسئَليت ّوبٌّگي ٍ هسيطيت يه فؼبليت والسي ثطاي زاًطجَيي وِ
گَضِ گيط ٍ ظبّطاً ثسٍى اػتوبز ثِ ًفس است ،يه فطبض ضٍاًي ضسيس هحسَة هي ضَز ظيطا احسبس هي وٌس ثطاي ايي وبض ،تَاى ٍ
هْبضت وبفي ًساضزٍ .لي ّويي هَلؼيت ثطاي زاًطجَيي وِ ا ّل هؼبضطت ٍ ثب اػتوبز ثِ ًفس است  ،فطغتي ثطاي ًطبى زازى
ضبيستگي ّب ٍ وفبيت ّب تلمي هي ضَز .ثٌبث طايي ثطاي زاًطجَي اٍل فطبض ضٍاًي ثسيبض ضسيس تط اظ زاًطجَي زٍم استّ .وچٌيي اگط
زاًطجَيي ضىست ذَز ضا زض اهتحبى ثِ زضَاضي آى ًسجت زّس ٍ سبيط زاًطجَيبى ًيع زض ايي اهتحبى هَفميت ظيبزي ثِ زست ًيبٍضزُ
ثبضٌس ،زض ايي حبلت اٍ فطبض ضٍاًي ووتطي ضا ًسجت ثِ ظهبًي احسبس ذَاّس وطز وِ ضىست ذَز ضا ثِ ون َّضي ٍ ؾؼف حبفظِ
ًسجت زّس.
ثٌبثطايي ظًسگي ّيچ وس ذبلي اظ استطس ٍ فطبض ضٍاًي ًيست ٍ اگط ظًسگي ػبضي اظ ايي فطبض ثَز ثسيبض وٌسل وٌٌسُ ٍ يىٌَاذت
هي ضس .ثِ گًَِ اي وِ ز ائن ثِ اهيس آى ثَزين وِ اتفبق يب حبزثِ اي ضخ زّس .زض ٍالغ آًچِ وِ ثِ ظًسگي هؼٌب هي ثرطس ،ضٍيبضٍيي ثب
هطىالت ٍ زست ٍ پٌجِ ًطم وطزى ثب آًْبست .هَفميت ٍ يب ضىست زض ايي ضٍيبضٍيي  ،ثرص هْوي اظ ظًسگي هب ضا تطىيل هي زّس
وِ زض جبي ذَز ٍ زض ظهبى هٌبست  ،ثِ ثطٍظ استؼسازّب ٍ تَاًبيي ّبي زضًٍي هب هي اًجبهس.
هطزم زض همبثلِ ثب فطبضّبي ضٍاًي ٍاوٌص ّبي هتفبٍتي ًطبى هي زٌّس .ثرطي اظ ايي ٍاوٌص ّب جسوي است ٍ ثسى هب ثِ ٌّگبم تجطثِ
فطبض ضٍاًي زسترَش تغييطاتي هي ضَز .ثِ قَضي وِ ؾطثبى للت ٍ فطبض ذَى افعايص هي يبثس ،ػؿالت سفت ٍ هٌمجؽ هي ضَز ،
ثيطتط ػطق هي وٌين  ،آزضًبليي ثيطتطي زض ثسى تطضح هي ضَز ٍ سيستن اػػبة سوپبتيه ثسى فؼبل هي ضَز .پس اظ ايي تغييطات
جسوي ٍاضز هطحلِ اي هي ضَين وِ همبٍهت ٍ ايستبزگي زض ثطاثط فطبض ضٍاًي ًبم زاضز .اگط ػبهل فطبضظا ازاهِ يبثس هوىي است زض ايي
هطحلِ ثِ ثطذي ثيوبضي ّبي جسوي هجتال ضَين وِ ضيطِ رواني و عصبي زاضًسً .ظيط فطبض ذَى ثبال ،ظذن هؼسُ ،ثي ذَاثي ،آسن
ٍ تٌگي ًفس (ثب ايي حبل ثبيس ثساًين ػَاهل ضٍاًي تٌْب ػلت ثيوبضي ّب ًيستٌس) .اگط تالضْبي هب ثطاي همبثلِ ٍ اظ ثيي ثطزى يب وبّص
فطبض ضٍاًي ثِ جبيي ًطسس ٍ فطبض ضٍاًي ثبظ ّن ازاهِ يبثسٍ ،اضز هطحلِ جسيسي هي ضَين وِ زضهبًسگي ٍ تسلين ًبم زاضز.
ثرص زيگطي اظ ٍاوٌص ّبي هب زض ثطاثط استطس ،ضٍاًي است وِ هْن تطيي آًْب حبلت ػبقفي يب ّيجبًي ذبغي ًظيط اضطراة و
افسردگي است .اضطراة يب تنش زيبد  ،يه ػىس الؼول ػبقفي است وِ هطرػِ اغلي آى حبلت تطسً ،گطاًي ٍ زلطَضُ
ظيبز ّ وطاُ ثب تغييطات ثسًي است (تغييطاتي ضجيِ ثِ ّوبى ّبيي وِ ثطاي تغييطات جسوي شوط ضس ًظيط ثبالضفتي فطبض ذَى) .زض حبلت
اؾكطاة ّويطِ زض ٍؾؼيت ًگطاًي اظ آيٌسُ ثِ سط هي ثطين ،ثي لطاض هي ضَين ٍ زض اًتظبض آى ّستين وِ ّط لحظِ ذجط ًبگَاضي ثِ هب

ثطسس .ثِ ػالٍُ تطسي هجْ ن ،ػويك ٍ ًبهطرع ًظيط حبلت ضت لجل اظ اهتحبى يب سبػبت پيص اظ ضطٍع يه اهتحبى هطىل ،زست هي
زّس.
يه ػىس الؼول ضٍاًي زيگط زض ثطاثط فطبض ضٍاًي ثِ ذػَظ اگط تالضْبيوبى ثطاي حل آى ثوطثرص ًجبضس ،نب اميدي و غم است
وِ اگط ضست يبثس ثِ افسردگي هي اًجبهس .اگط افسطزگي ّن هبًٌس اؾكطاة ضسيس ثبضس ،زض ػولىطز ضٍظاًِ هب اذتالل ظيبزي ايجبز
هي وٌس .ثطاي هثبل ثط زضس ذَاًسى ،ضفتبض اجتوبػي ،ضٍاثف ثب زٍستبى ٍ ّن والسي ّب ٍ يب ضٍاثف هب ثب ٍالسيي ٍ ذَاّطاى ٍ ثطازضاى
آثبض هٌفي ٍ ًبذَضبيٌسي هي گصاضز.
اظ ػالين افسطزگي هي تَاى ثِ گَضِ گيطي ٍ احسبس غنً ،ب اهيسي ،احسبس ثي اضظضي ٍ پَچي  ،گطيِ وطزى ،ثي حبلي ٍ وسل
ثَزىً ،بتَاًي زض توطوع وطزى ٍ زضس ذَاًسى ،ثي تفبٍتي ،لصت ًجطزى اظ ظًسگي ٍ ثسذَاثي اضبضُ وطز.
ثب ايي وِ حبلت ّبي ضٍاًي (اؾكطاة ٍ غوگيٌي) ثسيبض آظاض زٌّسُ ٍ ًبهكلَثٌس  ،زض زضجبت ون ٍ لبثل تحول هفيس ٍالغ هي ضًَس.
ثطاي هثبل تحميمبت ًطبى زازُ است وِ اًسوي ًگطاًي ٍ اؾكطاة زض اًجبم زازى يه وبض  ،سجت ثْجَز ًحَُ اًجبم زازى آى ذَاّس
ضس .ووي اؾكطاة ثطاي اهتحبى ثبػث هي ضَز وِ ثيطتط ٍ ثْتط زضس ثرَاًين ٍلي اؾكطاة ظيبز هبًغ اظ زضس ذَاًسى ٍ توطوع
حَاس هي ضَز ٍ ايي ّوبى حبلتي است وِ ثِ آى اؾكطاة اهتحبى هي گَيٌس.
اًسبًْب ثِ غَضت قجيؼي استطس ّبي هرتلفي هبًٌس تػبزف ًبگْبًي ٍ اظ زست زازى يه ػعيع ،اذتالف ذبًَازگي ضسيس ،تحميط اظ
قطف يىي اظ ثستگبى ًعزيه ،هططٍـ ضسى زض زضٍس زاًطگبّي ،لكغ يه زٍستي ،اثْبم زض آيٌسُ وبضي ٍ  ...ضا تجطثِ هي وٌٌس.
ثؼؿي اظ افطاز ٌّگبم ضٍيبضٍيي ثب ايي ػَاهل استطس ظا ،لبزض ثِ مقببله سبلم ًيستٌس ،ثِ ذػَظ اگط استطسّ ،يجبى ّبي هٌفي
ضسيسي ضا ايجبز وطزُ ثبضس .هتبسفبًِ تؼسازي اظ ايي افطاز ثطاي وست آضاهص ٍ تسىيي آالم ٍ زضزّبي ذَيص ثِ مصرف مواد
ضٍي هي آٍضًس.
هٌظَض اظ همبثلِ ،وَضص ّب ٍ فؼبليت ّبى هرتلفى است وِ فطز اًجبم هى زّس تب استطس ّبى ظًسگى ضا اظ هيبى ثطزاضتِ ،وبّص زّس
ٍ يب ثِ حسالل ثطسبًس .وَضص ّبى همبثلِ اى هى تَاًس ثِ غَضت اًجبم زازى يه فؼبليت هطرع هتوطوع ثط حل هسئلِ ثبضس وِ
همبثلِ "هسئلِ هساض" ًبهيسُ هى ضَز .همبثلِ هى تَاًس ثِ غَضت اًجبم زازى يه فؼبليت ّيجبًى ٍ ضٍاًى ثِ هٌظَض آضام وطزى ذَز
ثبضس وِ ثِ آى همبثلِ "ّيجبى هساض" هى گَيٌس .هثال ٌّگبهى وِ فطز هطىل هبلى زاضز اثتسا ثب استفبزُ اظ همبثلِ ّبى ّيجبى هساض سؼى
هى وٌس ذَز ضا آضام وٌس ٍ سپس ثب استفبزُ اظ همبثلِ ّبى هسئلِ هساض سؼى هى وٌس هطىل ذَز ضا اظ هيبى ثطزاضز.
گبّى اٍلبت ثؼؿى جَاًبى ثِ ٌّگبم هَاجِْ ثب استطس ّب ثِ جبى استفبزُ اظ همبثلِ ّبى سبلن ثِ همبثلِ ّبى ًبسبلن ضٍى هى آٍضًس.
نمونه اى از مقببله هبى مسئله مدار سبلم






السام ثِ ػول ًوَزى ٍ اًجبم فؼبليتي ذبظ
ضاٌّوبيى ٍ هطَضت گطفتي
ثطًبهِ ضيعى وطزى
هكبلؼِ ٍجوغ آٍضى اقالػبت
فىط وطزى ٍ استفبزُ اظ ضٍش حل هسئلِ

نمونه اى از مقببله هبى هيجبن مدار سبلم










ترليِ ٍ اثطاظ احسبسبت هبًٌس :گطيستي ٍ اثطاظ ذطن ثكَض
سبلن.
گفتگَى زضًٍى هثل زلساضى زازى ثِ ذَز
هثجت اًسيطى ،زازى هؼٌى هثجت ثِ آًچِ ضخ زازُ
تَول ثِ ذساًٍس ٍ غجَض ثَزى
زضز زل وطزى ثب زٍستبى ٍ آضٌبيبى
پطزاذتي ثِ وبضّبي ٌّطي
ًَضتي ٍضظش وطزى
هكبلؼِ
زػب ٍ ًيبيص

ّوبى قَض وِ هالحظِ گطزيس اػتيبز ٍ پٌبُ ثطزى ثِ هَاز يىى اظ ضبيغ تطيي همبثلِ ّبى ّيجبى هساض ًبسبلن است .زض غَضتى وِ ثب
اًتربة همبثلِ ّبى هسئلِ هساض ٍ ّيجبى هساض سبلن ،جَاًبى هى تَاًس استطس ّبى ظًسگى ذَز ضا اظ هيبى ثطزاضتِ ٍ يب آى ضا ثِ حسالل
ثطسبًس.
نمونه اى از مقببله هبى مسئله مدار نبسبلم









زظزى
فطاض اظ هٌعل
تَسل ثِ ظٍض
تْسيس وطزى
پطذبضگطى ٍ ذطًَت
ثعّىبضى
ًيطًگ ٍ حيلِ ثطاى ضسيسى ثِ ّسف
ذَزوطى

نمونه اى از مقببله هبى هيجبن مدار نبسبلم









اػتيبز ٍ پٌبُ ثطزى ثِ هَاز هرسض
ثسگَيى
ذطًَت ٍ پطذبضگطى
اًجبم ضفتبضّبى تىبًطى(ضفتبض ثسٍى فىط ٍ ًبگْبًى وِ ثب
پطيوبًى ّوطاُ است)
زضهبًسگى ٍ ًباهيسى
زست اظ تالش ٍوَضص ثطزاضتي
ثِ ذَاة ٍ ذيبل ٍ ضٍيب فطٍ ضفتي
پٌبُ ثطزى ثِ ذطافبت ٍ فبل ٍ فبل گيطى

(ثطگطفتِ اظ ًططيِ "پيبم هطبٍض" زفتط هطبٍضُ ٍ سالهت ٍظاضت ػلَم ٍ هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ تْطاى .تيط )59

