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 فصل اٍل: ػلن اػصبة ٍ سٍاى
ٔغض ا٘ؼبٖ ٔؼئَٛ پشداصؽ ؿٙبختی ٞیزب٘بت ٚ سفتبسٞب ٚ دس ٚالْ ٞش آٖ صیضی اػت وٝ ٔب ٔی ا٘ذیـیٓ. اعؼبع ٔی وٙیٓ ٚ 

ا٘زبْ ٔی دٞیٓ. ٓالٜٚ ثش دػتٍبٜ ٓلجی ٔشوضی داسای دٚ ػیؼتٓ دیٍش اػت وٝ ؿجىٝ پیضیذٜ ی استجبى دسٚ٘ی داس٘ذ؛ ػیؼتٓ 

ت وٝ ایٗ ػٝ ثخؾ ثب یىذیٍش استجبى داس٘ذ ػجت تِٛذ سؿتٝ دسٖٚ سیض ؿٙبػی دسٖٚ سیض ٚ دػتٍبٜ ایٕٙی. ؿٙبخت ایٗ ٚالٔی

ٞبی عؼی اص ٔیبٖ ایٗ عزٓ ِٓیٓ  اًالٓبت ثبِمٜٛ ٔٙبػت ثٝ ٔب ٔی سػذ. دػتٍبٜسٚا٘ی ؿذٜ اػت. اص رٟبٖ ثیشٚ٘ی، ثی ٟ٘بیت 

ٞبی  یىذیٍش افتشاق دٞٙذ. دػتٍبٜاًالٓبت عؼی ٔٛرٛد دس ٔغیي، ثبیذ ٕٞٝ ٔغشن ٞب سا ؿٙبػبیی وٙٙذ، ٚ ٞٓ آٟ٘ب سا اص 

ٔشثٛى سا اص ٔیبٖ آٟ٘ب رذا ٔی  ٚ ػپغ اًالٓبت ٘ب ،ٟبی ثیشٚ٘ی سا ثٝ تىب٘ٝ ٞبی ٓلجی تجذیُ ٔی وٙٙذعؼی، ٘خؼت ٔغشو

 وٙٙذ تب اٍ٘بسٜ دسٚ٘ی اص ٔغیي ایزبد وٙٙذ؛ وٝ ایٗ اٍ٘بسٜ ٔجٙبی تفىش ٌٔٙمی ٚالْ ٔی ؿٛد. 

ٞؼتٝ ٞبی دیب٘ؼفبَ، ٚ پیؾ ٔغض لبٓذٜ  ی داس٘ذ؛ ِٛة ٌیزٍبٞی داخّی،٘مؾ عیبتػٝ ػبختٕبٖ ٔغضی دس تـىیُ خبًشات 

ْ اػجی ) ٞیپٛ وبٔپ (، اػت وٝ خٛد ؿجىٝ ای ًٛیُ ثب ا٘جٛٞی اص ٚاعذٞبی تىشاس ؿٛ٘ذٜ ای. ِٛة ٌیزٍبٞی داخّی ربیٍبٜ دُ

ٍذاَ إٞیت ٞیزب٘ی تزشثٝ ٞب سا ٔی اػت. آٔیٍذاَ ) ثبدأٝ ( ٔزبٚس ا٘تٟبی لذأی ٞیپٛوبٔپ اػت. ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ آٔی

ػٙزذ ٚ ثٝ ایٗ تشتیت ػٌظ فٔبِیت ٞیپٛوبٔپ سا ثبال ٔی ثشد. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ اػت وٝ تزبسة ٞیزب٘ی ؿذیذ صٙبٖ دس عبفِٝ 

ٞؼتٝ داخّی خّفی تبالٔٛع ٚ ارؼبْ پؼتب٘ی دس داخُ دیب٘ؼفبَ ُبٞشاً ثشای تـىیُ  عه ٔی ؿٛ٘ذ وٝ اص یبد ٕ٘ی سٚ٘ذ.

 ت داس٘ذ. دس وٕجٛد تیبٔیٗ ایٗ دٚ ػبختٕبٖ كذٔٝ ٔی ثیٙٙذ. عبفِٝ هشٚس

عبالت ٞیزب٘ی افشاد ٔٛسد تٛرٝ ٕٞٝ ٔتخللبٖ ثٟذاؿت سٚاٖ اػت. ٔٙـإ ٞیزبٖ، ػبئمٟبیی اػبػی ِ٘یش خٛسدٖ، فٔبِیت 

، رٙؼی، تِٛیذٔخُ، ِزت، دسد، تشع ٚ پشخبؽ اػت. ٞیزبٖ ٞبی خبف ا٘ؼبٖ ِ٘یش ٔغجت، غشٚس، اعؼبع ٌٙبٜ، تشعٓ

ٕ٘ٛدؿبٖ دس لـش ٔخ اػت. تٔذاد فضایٙذٜ ای اص  عؼبدت، دِخٛسی ثٝ ٔمذاس صیبدی آٔٛختٝ ٔی ؿٛد ٚ ثٝ اعتٕبَ صیبد ثبص

اختالالت ٓلجی سٚاٖ پضؿىی دس ًَٛ سؿذ ٔغض ایزبد ٔی ؿٛ٘ذ اص رّٕٝ اػىیضٚفش٘یب، افؼشدٌی، دس خٛدٔب٘ذٌی ٚ اختالَ وٓ 

ختالَ ػجت ٔی ؿٛد تٛرٝ ٔغممیٗ ثٝ ٔىب٘یؼٓ ٞبی آػیت صای صٔیٙٝ ای رّت تٛرٟی/ ثیؾ فٔبِی. تٔییٗ صٔبٖ ؿشّٚ یه ا

ًٛس ٘بثٟٙزبسی ٝ ؿٛد. اكٌالط سؿذی ٓلت ثٝ ایٗ ٔٔٙبػت وٝ ٔغض اص ٕٞبٖ اثتذا ثش احش آؿفتٍی دس فشآیٙذٞبی ثٙیبدیٗ ث

صبس رشاعت ٔی ؿٛد یب تغت ًٛس حب٘ٛیٝ دٝ ٌشفتٝ ٚ ثٚ عبِت ٔمبثُ آٖ ٔغضی اػت وٝ ثٌٛس ثٟٙزبس ؿىُ  .ؿىُ ٌشفتٝ اػت

 تغییشات اهٕغالِی لشاس ٔی ٌیشد. 

٘بلّیٗ ٓلجی دس پبتٛفیضیِٛٛطی ٚ دسٔبٖ ًیف ٚػیٔی اص اختالالت ٓلجی سٚاٖ پضؿىی ٌٔشط ؿذٜ ا٘ذ. ٔب٘ٙذ : ػشٚتٛ٘یٗ، 

، وٝ ٘مؾ آٖ دس دٚپبٔیٗ، ٘ٛساپی ٘فشیٗ ٚ اپی ٘فشیٗ، ٞیؼتبٔیٗ، اػتیُ وِٛیٗ ٚ اوؼیذ٘یتشیه وٝ ٘بلُ ٓلجی رذیذی اػت

اػت. ا٘تمبَ ٓلجی ٔغض ثٝ ٓٙٛاٖ ا٘تمبَ دٞٙذٜ ٓلجی، فشآیٙذٞبی یبدٌیشی ٚ عبفِٝ، ٓلت صدایی ٚ ثیٕبسی اهٕغالَ ٓلجی 

 ثٝ احجبت سػیذٜ اػت.تٛا٘ذ دس سفتبس ٘مؾ داؿتٝ ثبؿذ. ٘مؾ آٖ دس اختالالت خُّمی، اػىیضٚفش٘یب اوؼیذ٘یتشیه ٔی

للی اص ّْٓٛ پضؿىی وٝ ثٝ آٔٛصؽ، ٔـبٚسٜ، پیؾ ٌیشی، تـخیق، دسٔبٖ ربْٔ ٚ ثبصتٛاٖ تٔشیف سٚا٘پضؿىی : سؿتٝ ای تخ -

اختالَ ٞب ٚ ٔـىالت عبد ٚ ٔضٔٗ سٚا٘ی ) سفتبسی، ٓبًفی، ؿٙبختی ( دس ٞش دٚ رٙغ ٚ دستٕبْ ػٙیٗ، ٔی پشداصد.  ثخـی

ٓالٔت رؼٕی خٛاٜ ثؼیبس رذی ثبؿذ، ٚ  استجبى ٘ضدیىی ثیٗ سٚاٖ پضؿىی ٚ ػبیش ؿبخٝ ٞبی پضؿىی ٚرٛد داسد. ٞش ثیٕبسی ٚ

 خٛاٜ پبیٝ ٚ اػبع آؿىبس ٓوٛی داؿتٝ ثبؿذ، یه ػشی تزشثیبت سٚاٖ ؿٙبختی ٚاهظ سا ثشای ثیٕبس ایزبد ٔی وٙذ.

سٚاٖ پضؿىی ٚ اثٔبد ا٘ؼب٘ی : ا٘ؼبٖ داسای ػٝ ثُٔذ رؼٕی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبٓی ٚ اص دیذٌبٜ وبُٔ تش ثب صٟبس ثُٔذ رؼٕی، سٚا٘ی،  -

ٕبٓی ٚ سٚعی اػت. دس عبِیىٝ ٔب دس اوخش ثخـٟبی پضؿىی ثیـتش ثب یه ثُٔذ ٚ آٖ ٞٓ ثُٔذ رؼٕی سٚثشٚ ٔی ؿٛیٓ، ارت

سٚا٘پضؿىبٖ ثب تلٛیش وبُٔ تشی اص ا٘ؼبٖ سٚثشٚ ٔی ٌشد٘ذ؛ ٚ ایٗ ٟٕٔتشیٗ افتشاق سٚا٘پضؿىی اص ػبیش ؿبخٝ ٞبی ّْٓٛ پضؿىی 

                                                                       ٔی ثبؿذ.                                  

اص دٜ ٔٛسد ثیٕبسی اػت وٝ ثیـتشیٗ ثبس ٞضیٙٝ سا ثٝ ثـش  رضء پٙذ ثیٕبسی اختالالت سٚا٘ی، ًجك ِ٘ش ػبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاؿت، 

ىُ سٚا٘پضؿىی داس٘ذ، ثٝ سٚا٘پضؿه ٔشارٔٝ تغٕیُ ٔی وٙذ. ثشسػی ٞب ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ دس ایشاٖ دسكذ صیبدی اص وؼب٘ی وٝ ٔـ

ٕ٘یىٙٙذ ٚ تب ٔذت ٞب ػشٌشداٖ ٞؼتٙذ، صیشا ثش پبیٝ یه ثبٚس ٘بدسػت تٟٙب دیٛاٍ٘بٖ ثبیذ ثٝ سٚا٘پضؿه ٔشارٔٝ ٕ٘بیٙذ. 
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سفتٗ فشًٞٙ ٕٓٛٔی ایٗ ثیٙؾ دس  خٛؿجختب٘ٝ ثب افضایؾ ثش٘بٔٝ ٞبی ّٕٓی ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٌشٚٞی ٚ تالؽ سٚا٘پضؿىبٖ ٚ ثبال

 عبَ دٌشٌٛ٘ی اػت.                                                      

 ثٟتشیٗ سٚا٘پضؿه ثشای ٞش وـٛس، سٚا٘پضؿىی اػت وٝ دس ٕٞبٖ وـٛس آٔٛصؽ دیذٜ اػت.                     * ًکتِ :    

پیؾ اص آ٘ىٝ ساثٌٝ ای إٞیت داس٘ذ عك اِضعٕٝ ٚ ساصداس ثٛدٖ پضؿه اػت. پضؿىی ی وٝ ثٌٛس ٚیظٜ دس سٚا٘ٔؼبئّ اص رّٕٝ

دس اثتذا ٔٛسد ثغج لشاس ٌیشد. ٕٞضٙیٗ سٚا٘پضؿه ٔؼتٕش ثب ثیٕبس ثشلشاس ؿٛد، ثبیذ ٔٛهّٛ پشداخت عك اِضعٕٝ ثٝ كشاعت 

تٛا٘ذ یب ٕ٘ی تٛا٘ذ پٛؿیذٜ ثبلی ثٕب٘ذ ٔغذٚدیت ساصداسی سا ثب ثیٕبس دس ٔیبٖ ثٍزاسد تب ثیٕبس دس ٔٛسد آ٘ضٝ ٔی ثبیذ ٚػٔت ٚ 

: للذ ثیٕبس  ثشخی ٔٛلٔیت ٞب ساصداسی وٝ ٕٔىٗ اػت ثٝ ًٛس ٘ؼجی یب وبُٔ ٘من ؿٛد*ًکتِ : اًالّ وبفی داؿتٝ ثبؿذ. 

 ٔیضاٖ اًالٓبتی وٝ ؿشوت وؼب٘ی وٝ ثٝ آٖ دػتشػی داس٘ذ؛ ػٛاثك ًجی ثیٕبس ٚ ؛ثشای آػیت ثٝ ًشصی خـٗ ثٝ ؿخق دیٍش

 ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ؿشط عبَ ثیٕبس ثشای آٔٛصؽ دا٘ـزٛیبٖ.                      ثیٕٝ ٔی خٛاٞٙذ؛ٞبی خبف 

ٚ ثیٕبس ثبیذ دس ٕٞبٖ اثتذا اص ایٗ  .ِ٘بست پضؿىبٖ ٔزشة ثشای پضؿىبٖ وٝ تغت آٔٛصؽ لشاس داس٘ذ َٕٔٔٛ ٚ هشٚسی اػت

پضؿه ثبیذ ثب كذالت پبػخ ثیٕبس سا دادٜ ٚ  .ٔیضاٖ تزشثٝ پضؿه ٔٔبِذ خٛد وٙزىبٚ اػت اٌش ثیٕبس دس ٔٛسد .ٔٛهّٛ ٌّْٔ ؿٛد

ثیٕبس ػؼت خٛاٞذ ؿذ. ٕٞضٙیٗ اص ٕٞبٖ اثتذا -ساثٌٝ پضؿه غیش ایٗ كٛست اص ٌٕشاٜ ػبختٗ ٚی خٛدداسی وٙذ. دس

ٌّْٔ وٙذ. ٚلتی ثیٕبس لشاس دسیبفت پضؿه ثبیذ دس ٔٛسد خي  ٔـی خٛد دس ٔٛسد غیجت اص رّؼبت ٚ ًَٛ رّؼبت ثیٕبس سا سٚا٘

ٔشالجت اص ػٛی پضؿه خبف سا پزیشفت، پضؿه ٔؼئِٛیت داسد وٝ تشتیجی ثذٞذ تب ثیٕبس دس كٛست ٚلّٛ فٛسیت، خبسد اص 

ایٗ اًالٓبت  .ىٝ پضؿه دیٍش لبدس ثٝ ادأٝ ٔشالجت اص ثیٕبس ٘یؼتدػتشػی پیذا وٙذ. صٔب٘ی صٔبٖ ٞبی ٔاللبت ٞبی ٔمشس ثٝ اٚ

خٌش ٍ٘فتٗ ٚالٔیت ایٗ اػت وٝ ثیٕبساٖ ٕٔىٗ اػت دس ٔٛسد ّٓت لٌْ ٔٙتمُ ؿٛد. عتی االٔىبٖ ثب آسأؾ ثٝ ثیٕبس ثبیذ 

ٞب ػجت ؿذٜ  ٞب ایزبد ؿٛد وٝ ٔجبدا تملیشی اص رب٘ت آٖ ٚ ایٗ ٍ٘شا٘ی دس آٖ .ٔشالجت پضؿه دس ٓبِٓ خیبَ ّّٓی تلٛس وٙٙذ

 اػت وٝ پضؿه آٟ٘ب سا تشن ٌٛیذ.            

ًجمٝ ثٙذی ٓالئٓ  (2؛ ؿٙبخت ٓٛأُ سٚا٘ـٙبختی تٔییٗ وٙٙذٜ سفتبس (1ؿبُٔ : پضؿىی ٚ ٕٓذٜ سٚا٘دٚ ٞذف فٙی ًکتِ : *

 ٕبس ثبصتبة ٔی ٕ٘بیذ :ایٗ اٞذاف دس دٚ ػجه ٔلبعجٝ پضؿه ٚ ثی ٔی ثبؿٙذ. ثیٕبسی

-  Insight- Oriented  ٝوـف ٚ تفؼیش تٔبسهبت ٘بخٛدآٌبٜ،  ثیـتش ثشػجه ثیٙؾ ٌشا، یب ػجه ػبیىٛدیٙبٔیه : و

 دفبّ ٞبی سٚا٘ی تإویذ داسد. اهٌشاة ٞب ٚ

- Symptom- Oriented  : ایٗ ػجه ثٝ ًجمٝ ثٙذی تـخیق ٞبی اختلبكی تٔشیف ؿذٜ ػجه تٛكیفی یب ٓالٔت ٌشا

: ایٗ دٚ سٚؽ ٘فی وٙٙذٜ یىذیٍش ٘یؼتٙذ ٚ ٕٔىٗ اػت ثب ٞٓ *ًکتِ  ثشای ٞش ثیٕبسی، ٘ـب٘ٝ ٞب ٚ ػیش ثیٕبسی تإویذ ٔی وٙذ.

 ٕٞبًٞٙ ثبؿٙذ.                               

  ً٘ ثیٕبس سٚا٘یٍ٘شا٘ی اص خٛسدٖ اَ :ؿبُٔ ٔٛاسد  ٞبی ٕٓذٜ ثیٕبس سٚاٖ پضؿىی اص ٔؼبیُ غیش سٚاٖ پضؿىی بٚت تف*ًکتِ : 

اختالَ دس ثیٙؾ ٚ لوبٚت وٝ  ؛( فشآیٙذٞبی فىشی آؿفتٝ -تٛٞٓ -ٔـىالت ثشلشاسی ساثٌٝ ثٝ دِیُ اختالَ دس تفىش )ٞزیبٖ

٘یبص ثٝ ٔٙبثْ دیٍش  ؛شفا٘زبْ سفتبسٞبی ٓزیت غشیت ٚ تب عذٚدی خبسد اص ُٓ ؛ٔـىُ خبف دس پزیشؽ دسٔبٖ ثٝ ٚرٛد ٔی آٚسد

وبُٔ رشیب٘بت ثٝ پضؿه خٛد  آوبی خب٘ٛادٜ ثٝ ّٓت آ٘ىٝ ثیٕبساٖ سٚا٘ی لبدس ثٝ ؿشطثشای وؼت اًالٓبت ثیٕبساٖ سٚا٘ی ٔب٘ٙذ 

ثیٕبساٖ سٚا٘ی ٕٔىٗ اػت ؿىُ ػٙتی ٔلبعجٝ سا ثٝ خلٛف دس ٔشعّٝ عبد ثیٕبسی تغُٕ ٕ٘ی وٙٙذ. ٔخالً ثیٕبساٖ  ؛٘یؼتٙذ

ثیٕبساٖ سٚا٘ی دٚ ثبس  ؛یه رب ثٙـیٙٙذدلیمٝ ثشای پبػخ ٌٛیی دس 45-30٘تٛا٘ٙذ  ،دصبس ػشاػیٍٕی یب افؼشدٌی ٕٔىٗ اػت

 ؛ ٔی ثبؿٙذ.ثیـتش اص ػبیش ثیٕبساٖ ثٝ پضؿه ٔشالجت اِٚیٝ ٔشارٔٝ ٔی وٙٙذ
ٔذدرٛیبٖ، ثٛیظٜ آٖ دػتٝ وٝ داسای ثشخی ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی ٞؼتٙذ ّٓی اِخلٛف ص٘ب٘ی وٝ للذ  ٔبٔبیی ٚ سٚا٘پضؿىی : -

بیی وٝ ثب ثشلشاسی استجبى ٔٙبػت، فوبی سٚا٘ی ٌّٔٛثی سا ایزبد ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ، ثٝ خٛد داس٘ذ فشص٘ذ داؿتٝ ثبؿٙذ ٍٞٙبْ ثشخٛسد ثب ٔبٔ

                                                                                                   اص رّٕٝ : رشؤت دادٜ ٚ ػئٛاالت ٔتٔذدی سا اص ٚی ٔیپشػٙذ

 اسحی ٞؼتٙذ ؟                                                                                   آیب ٕٞٝ ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی  -

 اٌش ٔٗ ثیٕبسی سٚا٘ی داؿتٝ ثبؿٓ ثضٝ ٞبی ٔٗ ٘یض ٔجتال خٛاٞٙذ ؿذ ؟                                                 -

 ی ؿٛد ؟                                                               اٌش ٕٞؼشْ دصبس ثیٕبسی سٚا٘ی ؿٛد، آیب دسٔبٖ ٔ -
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رٙجٝ اسحی آٟ٘بػت. أب دس ٓیٗ  صٙیٗ ػئٛاالتی عبوی اص ٔیُ ص٘بٖ ثٝ داؿتٗ اًالٓبت دس ٔٛسد ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی، خلٛكبً

شا آ٘بٖ تغت فـبس سٚا٘ی ػٍٙیٗ تشع اص عبَ ٘جبیذ فشأٛؽ ٕ٘ٛد وٝ ایٗ ػئٛاالت ثب تٝ سٍ٘ی اص اهٌشاة ٘یض ٕٞشاٜ اػت، صی

ٚلتی ٔجتالیبٖ ثٝ ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی دس ٔٛسد تلٕیٓ ٌیشی ثشای اصدٚاد یب پذس ٚ ٔبدس  تىشاس ثیٕبسی سٚا٘ی دس خب٘ٛادٜ ٞؼتٙذ.

ا٘ٙذ عمبیك سا وٝ ثتٛ .ؿذٖ، تشدیذٞبیی داس٘ذ، ٓالٜٚ ثش ٔـٛست ثب دٚػتبٖ ٚ اًشافیبٖ اعتیبد ثٝ ٔـبٚسٜ ثب افشاد اُٞ فٗ داس٘ذ

دس صٙیٗ ٔٛاسدی تب عذ أىبٖ ثشای آ٘بٖ سٚؿٗ وشدٜ ٚ اص دیذٌبٜ ّٕٓی اسصیبثی ٕ٘بیٙذ ٚ دس ٘تیزٝ ثتٛا٘ٙذ رّٛی تشع ٞبی 

ثیٟٛدٜ ٚ ػٛءتفبٞٓ ٞب ٚ دس ٓیٗ عبَ تلٕیٓ ٞبی ٘بثزبی آٟ٘ب سا وٝ ٕٔىٗ اػت خٌشی ثشای خٛد یب اٚالد آٟ٘ب دس ثش داؿتٝ 

آؿٙبیی ثب ثیٕبسی ٞبی ٔختّف ٔبدسصادی ٚ ٘یض ؿٙبخت ُّٓ ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی ثبیذ  ػبٖ ٔبٔبیی ٓالٜٚ ثشوبسؿٙب ثبؿذ، ثٍیش٘ذ.

ٔـبٚسٜ ٔبٔبیی هٕٗ ایٗ یبٖ خٛد ثیبٖ ٕ٘بیٙذ. اًالٓبت ٚ آٌبٞی ٞبی الصْ سا ثٝ صثب٘ی ػبدٜ ٚ سٚؿٗ ثشای ٔذدرٛ ،ذٙلبدس ثبؿ

 .رٌّٛیشی وٙذ. ٔی تٛا٘ذ ٍ٘شا٘ی ٚ تشع ٞبی ثی ٔٛسد ٔبدساٖ سا ٘یض وبٞؾ دٞذوٝ ٔی تٛا٘ذ اص ثؼیبسی اص اختالالت ٔبدسصادی 

ثب ٞش ٔذدرٛ ثش اػبع ٘یبص  ییٔغتٛای ٔـبٚسٜ ٔبٔب*ًکتِ :  ٚ اص احشات ػٛء فـبسٞبی سٚا٘ی ثش فشآیٙذ ثبسداسی ٚ صایٕبٖ ثىبٞذ.

 ٚی فشق ٔی وٙذ.                                       

ٛیظٜ تغمیمبت ٔشثٛى ثٝ دٚلّٛٞب ٔشثٛى ثٝ ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی ٚ ث ٌٔبِٔبت ثب ط٘تیه سٚاٖ پضؿىی : ییٔبٔب هشٚست آؿٙبیی -

ٚ فشهیٝ  پبی ط٘تیه دیذٜ ٔی ؿٛد.دپشػیٛ سد-ٙذ اػىیضٚفش٘ی ٚ ٔب٘یهدس ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی ٔختّف ٔب٘ ،٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ

ثب اػتفبدٜ اص دا٘ؾ ٚ تزشثیبت خٛد ٚ ٘یض آٔبسٞبی  ییٔبٔبوبسؿٙبع  دد.تإحیش طٖ دس ثشٚص اختالالت سٚا٘ی ٞش سٚص تمٛیت ٔی ٌش

ٔٛرٛد ٔی تٛا٘ذ ٔیضاٖ ٚلّٛ یه اختالَ سٚا٘ی خبف سا دس ًجمبت ٔختّف ثؼتٍبٖ فشد ٔجتال ٘ـبٖ دٞذ. دیٍش ٓبّٔی وٝ ثش 

ٞب، غبِجبً ٍ٘شاٖ خٛد،  شافیبٖ آٖثیٕبساٖ سٚا٘ی ٚ اً ،پضؿىی تإویذ ٔی وٙذ ایٗ اػت وٝثٝ ط٘تیه سٚا٘ ییهشٚست آؿٙبیی ٔبٔب

ٍ٘شاٖ ٕٞذیٍش ٚ ٘یض وٛدوب٘ی ٞؼتٙذ وٝ ٕٔىٗ اػت ثٝ د٘یب ثیبٚس٘ذ. صٙیٗ دِـٛسٜ ای حب٘ٛی ثش س٘زی اػت وٝ ٔؼتمیٕبً اص 

ثٌٛس وّی ٌّٔٛة ایٗ  ثیٕبسی سٚا٘ی ٘بؿی ٔی ٌشدد ٚ اص ًشیك ٔـبٚسٜ ط٘تیه ثٔوی اص ایٗ اهٌشاة ٞب سا ٔی تٛاٖ وبٞؾ داد.

 ،ایٗ وٝ اسلبْ ٔشثٛى ثٝ خٌش اثتالاص رّٕٝ  داؿتٝ ثبؿذ.ٚرٛد ٞبی سٚص آٖ  ٓبت وبفی دس ٔٛسد ط٘تیه ٚ پیـشفتوٝ اًال اػت

وبسؿٙبع ثبؿذ. تفؼیش اًالٓبت ط٘تیه تٛػي  ی ٚرٛد داؿتٝٚ سٚؽ ٞبی تـخیق ٚ دسٔبٖ آٌبٞ ،ساٜ ٞبی اعتٕبِی اثتال

وٝ ثیبٖ اعتٕبالت ٚ رٙجٝ ٞبی ٚساحتی ثیٕبسی ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای  ثشای ٔذدرٛیبٖ ٔؼتّضْ ٞٛؿٕٙذی ٚی اػت. ثٝ ٘غٛی ییٔبٔب

 ثبؿذ وٝ ػالٔت سٚا٘ی خب٘ٛادٜ سا تٟذیذ ٘ىٙذ.    

ٙی ؛ یٔ٘ؼبٖ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ اػت وٝ ٔی ا٘ذیـذا وٝ ؿٔبس سٚاٖ ؿٙبػبٖ أشٚصٜ ایٗ اػتتإحیش دیٗ دس آسأؾ سٚاٖ ا٘ؼبٖ :  -

ختٝ ٚ آسأؾ سا اص اٚ ثٝ ا٘ذیـٝ اؽ اػت. ٔی ٌٛیٙذ ػختی ٞب ٘یؼت وٝ آدٔی سا اص پب ا٘ذا سٚعیبت، آسأؾ یب ٘بآسأی اٚ ٚاثؼتٝ

           ثّىٝ ًشص ٍ٘شؽ ثٝ آٟ٘ب ٔغّٛثؾ ٔی وٙذ. ٍ٘بٜ ٔٙفی ثٝ ٚالٔیبت اهٌشاة آفشیٗ ثٛدٜ ٚ ا٘ذٜٚ ثٝ ثبس ٔی آٚسد.                          ػّت ٔی وٙذ 

ٚ  ادیبٖ ٚ ثٝ ٚیظٜ دیٗ ٔجیٗ اػالْ، تلٛیشی اص رٟبٖ اسائٝ وشدٜ، اص پیشٚاٖ خٛد ٔی خٛاٞٙذ وٝ رٟبٖ سا ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٞؼت

ثٝ تبصٌی دس دس رٟت آٖ عشوت وٙٙذ.  ٚ ص٘ذٌی خٛد سا ثش ایٗ پبیٝ تِٙیٓ ٚ .ٚ ثٝ آٖ ثبٚس داؿتٝ ثبؿٙذ ،٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ثٍٙش٘ذ

 ٚ دسٔبٖ ثیٕبسی ؿٙبػبٖ، ٌشایؾ ٞبیی پیذا ؿذٜ اػت وٝ ًشفذاس تٛرٝ ثیـتش ثٝ دیٗ ثشای ػالٔت سٚاٖ ٔیبٖ ثٔوی اص سٚاٖ

. ٚ دس ٔی ثخـذ ٞبی سٚا٘ی اػت. دس ایٕبٖ ثٝ خذا ٘یشٚی خبسق أِبدٜ ای ٚرٛد داسد وٝ ٘ٛٓی لذست ٔٔٙٛی ثٝ ا٘ؼبٖ ٔتذیّٗ

                                                        ٟبی ص٘ذٌی اٚ سا وٕه ٔی وٙذ.                 تغُٕ ػختی

ٞب، ثبٓج فـبس سٚعی ثش ا٘ؼبٖ ٔٔبكش ٚ ػشدسٌٕی اٚ ؿذٜ ٚ اٚ سا دس ٔٔشم تٟبرٓ  ٌشایؾ ثٝ ٔبدیبت ٚ سلبثت دس تّّٕه آٖ

سد، صشا وٝ آتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ ؼضایی دس ٘فغ ا٘ؼبٖ داحیش ثاكٛالً ایٕبٖ، تإٚا٘ی لشاس دادٜ اػت. ٟب ٚ ثیٕبسی ٞبی ٔختّف ساهٌشاث

ٚ  .افضایؾ ٔی دٞذ ٚ اعؼبع أٙیت ٚ آسأؾ سا دس ٘فغ اٚ ٔؼتمش ٔی ػبصد لذست اٚ سا ثش كجش ٚ تغُٕ ػختی ٞبی ص٘ذٌی

                                      ا٘ؼبٖ ثٝ ایٗ تشتیت غشق دس اعؼبع خٛؿجختی ٔی ؿٛد.                                      دس دسٚ٘ؾ آػٛدٌی خبًش ثٝ ٚرٛد ٔی آٚسد ٚ

داسی، تٛرٝ ٚ تإویذ ثش أش كفب ٚ سدػتٛسات اخاللی ٚ ارتٕبٓی اػالْ دس ٔٛسد ص٘ذٌی ص٘بؿٛیی ٚ تٛرٝ ثٝ ٕٞؼش دس دٚساٖ ثب

ٛیظٜ لـش ٔغشْٚ ٚ خّك خذا ث كٕیٕیت دس ص٘ذٌی، ٔغجت ٚ ٌٓٛفت دس خب٘ٛادٜ، ّ٘ٛ دٚػتی، تٔبٖٚ ٚ ٕٞیبسی، خذٔت ثٝ

ٌٛس وّی تإویذ ثش أش تإػیغ ٔشاوض ث ٚ .ت پزیش ربٔٔٝ وٝ ثیـتش اص دیٍشاٖ دس ٔٔشم اػتشع ٚ ٔٔوالت ص٘ذٌی ٞؼتٙذآػی
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ًجمبتی ٚ پشٞیض اص رشْ رٙبیت، لتُ ٚ غبست،  خیشیٝ، ٔخُ ػبصٔبٖ ایتبْ ٚ یتیٓ ٘ٛاصی، سیـٝ وٗ وشدٖ فمش ٚ اختالفبت فبعؾ

 داس٘ذ.                  رًٙ ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ دس وبٞؾ اػتشع دس ربٔٔٝ ٘مؾ

ِٚی دس تٔییٗ . وّیٝ ٔىبتت سٚاٖ دسٔب٘ی دس ایٗ وٝ دِیُ اكّی ثشٚص ٓٛاسم ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی اهٌشاة اػت، ٔتفك اِمِٛٙذ

ٔىبتت ٞذف اكّی سٚاٖ دٔب٘ی سا سٞبیی اص اهٌشاة ٚ ثٝ ٚرٛد آٚسدٖ داس٘ذ. ٓٛأُ اهٌشاة ثشاٍ٘یض، اختالف ِ٘شٞبیی ثب ٞٓ 

ثشسػی ادیبٖ ٔختّف ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ایٕبٖ ثٝ خذا، دس دسٔبٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ اص ٔذدرٛٞب  ت دس ٘فغ ا٘ؼبٖ ٔی دا٘ٙذ.اعؼبع أٙی

 پیـٍیشی اص اهٌشاة ٚ ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی ٘بؿی اص آٖ، وبٔالً ٔٛفك ثٛدٜ اػت.                                                  ٚ تغمك اعؼبع أٙیت، آسأؾ  ٚ

 ٔزٞت ثٝ ّٓت ٚیظٌی ٞبیی وٝ ثٝ آٖ اؿبسٜ ٔی ؿٛد، ربٔٔٝ اػالٔی سا دس ثشاثش ثیٕبسی ٞبی س٘ذ آٚس سٚعی ٚ سٚا٘ی اكٛالً

ثٝ ا٘ؼبٖ دس ًَٛ ص٘ذٌی ٚ سٚا٘ی ا٘ؼبٖ ٞؼتٙذ. ٔزاٞت اِٟی پبػخٍٛی ٕٞٝ ٘یبصٞبی ٔبدی، ٔٔٙٛی، رؼٕی عفَ ٔیىٙذ. 

دس سؿذ ٚ تىبّٔؾ یبسی  ،ٝسا اص سوٛد، رٕٛد ٚ ا٘غٌبى فىشی ثبص داؿتا٘ؼبٖ  ٔی ثخـذ. آسأؾ، إًیٙبٖ، أیذ، ٘ـبى ٚ لذست

 حجبت ؿخلیت، حجبت لذْ، تٔبدَ دس فىش ٓٛاًف ٚ سفتبس ٚ دس ٘تیزٝ ػالٔت سٚط ٚ سٚاٖ ٔی ثخـذ.               افشادثٝ  ٚ ٔذد ٔیشػب٘ذ.

ص ٘بفشٔب٘ی خذا ٚ ٔٔلیت وٝ ٍٕٞی شٞیض اػالٔت وبُٔ سٚعی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبٓی، رض دس پیشٚی اص دػتٛسات دیٗ ٔجیٗ ٚ پ

 كفبت صٔیٙٝ ػبص ػالٔت سٚا٘ی، صٖٛوّٕٝ ایٕبٖ ثٝ خذا رْٕ ؿذٜ اػت ثٝ دػت ٕ٘ی آیذ. یه فشد ٔؤٔٗ ٓالٜٚ ثش وؼت 

 خذا، أیذ ثٝ اٚ دس ٕٞٝ عبالت، دٓب ٚ ٘یبیؾ ثٝ دسٌبٜ ٔغجٛة، ساص ٚ ٘یبص ثب عوشت ثی ٘یبص، ًّت ٚ اػتٕذاد یبسی اص تٛوُ ثش

أیذی ٚ  ع ٚ ٘بإٞبی سٚا٘ی ٕٞضٖٛ ثی ٞذفی، پٛس ٌشایی، اعؼبع تٟٙبیی، ی یٔتٔبَ، اص كفبت صٔیٙٝ ػبص ثیٕبس خذاٚ٘ذ

 ثؼیبسی اص اختالالت ؿخلیتی، ٕٞضٖٛ ثذثیٙی، عؼبدت، خلٛٔت، پشخبؿٍشی، اعؼبع عمبست ٚ ثی اسصؿی، ثٝ دٚس ٚ

 ثی ٞذف ثیـتش اص ػبیشیٗ ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد.                   ٔغفٍٛ اػت، ِزا ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی دس ا٘ؼبٖ ثی ایٕبٖ ٚ 

استجبى ثب خذا ٚ ٘یض كغجت وشدٖ ثب خذا احشات ٔخجت فشاٚا٘ی داسد. دٓب اص دیذٌبٜ لشآٖ ٚػیّٝ ٚ ساٞی اػت ثشای سػیذٖ ثٝ 

ٝ شیٗ أیذ ثشای ص٘ذٌی. دٓب ٚػیّٔٔجٛد، ثشای ٘زبت اص ا٘ذٜٚ ٞب، فـبسٞب ٚ ثغشاٖ ٞب، ثشای پیذا وشدٖ ٓبِی تشیٗ ٔٔٙب ٚ وبُٔ ت

ٕٞبٖ ًٛس وٝ ثٝ وٕه تىٙیه ٞبی ّٕٓی، ا٘شطی اتٕی سا آصاد ٔی وٙٙذ، ثب اػتفبدٜ اص لذست دٓب ػبص ٚ ٌبٞی خٛد ٚػیّٝ اػت. 

                                                   آصاد ػبخت.                                                                                 ٔی تٛاٖ ا٘شطی ٔٔٙٛی سا

 .دسٔیبٖ سٚاٖ دسٔبٍ٘شاٖ ٔٔشٚف اػت وٝ، یبدآٚسی ٔـىالت ٚ ثبصٌٛیی آٟ٘ب تٛػي ٔذدرٛ، خٛد ثبٓج وبٞؾ اهٌشاة ٔی ؿٛد

ٚد، تلٛس عبَ وٝ عبِت سٚا٘ی ا٘ؼبٖ ثب آؿىبس وشدٖ ٔـىالت دس عوٛس دٚػت كٕیٕی ٚ یب سٚاٖ دسٔبٍ٘ش سٚ ثٝ ثٟجٛد ٔی س

دٓب ثٝ دسٌبٜ اٚ ٚ  وٙیذ وٝ ٕٞیٗ ا٘ؼبٖ، اٌش ٔـىالت خٛد سا ثشای خذا ثبصٌٛ وٙذ ٚ پغ اص ٞش ٕ٘بص ثٝ ٔٙبربت ثب پشٚسدٌبس ٚ

 ًّت یبسی اص اٚ ثپشداصد، عبِت سٚا٘ی اؽ صمذس ثٟجٛد خٛاٞذ یبفت.

 ٚیظٌی ٞبی ٔؤٔٙیٗ ٚ تإحیش آٖ دس ثٟذاؿت سٚا٘ی •

هبٔٗ  ٚ اعؼبع ایٗ وٝ خذاٚ٘ذ یبٚس اٚػت .ٔؤٔٗ دس ٓجبدت ٚ وبسٞبیی وٝ ثشای خذا ا٘زبْ ٔی دٞذ، ٕٞٛاسٜ ثٝ خذا ِ٘ش داسد -

 اػتمشاس ٚ اػبع أٙیت ٚ آسأؾ ٚی ٔی ؿٛد.                                                                               

 د٘یب اسد اص ٞیش صیض دس د٘یب ٕ٘ی ٞشاػذ. صٖٛ ٔی دا٘ذ تب خذا ٘خٛاٞذ ٞیش ا٘ؼبٖ ٚ یب لذستی دسٔؤٔٙی وٝ ثٝ خذا ایٕبٖ د -

 لبدس ٘یؼت ثٝ اٚ هشسی سػب٘ذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔؤٔٗ ٚالٔی، ا٘ؼب٘ی اػت وٝ أىبٖ ٘ذاسد تشع ثش اٚ صیشٜ ؿٛد.          

ٚ ٔٔتمذ اػت وٝ تٟٙب خذاٚ٘ذ  .فمش ٚ تٍٙذػتی ٕ٘ی تشػذٔؤٔٗ ٚالٔی ٔی دا٘ذ وٝ سٚصی اؽ دس دػت خذاػت، ثٙبثشایٗ اص  -

 ٔتٔبَ سٚصی دٞٙذٜ ٚ كبعت لٛت ٚ لذست اػت.                                                                        

                    تشع اص ٔشي ثؼیبس ؿبیْ اػت ِٚی دس افشاد ٔزٞجی خیّی وٕتش دیذٜ ٔی ؿٛد.                         -

ٔؤٔٗ ٚالٔی اص ٔلبئت سٚصٌبس ٕ٘ی ٞشاػذ. صیشا ٓمیذٜ داسد وٝ آصٔبیـی اص ًشف خذاٚ٘ذ اػت. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ كجش ٔی وٙذ ٚ  -

 خذا سا ؿىش ٔی وٙذ ٚ اص اٚ ٔی خٛاٞذ وٝ ٌشفتبسی سا اص اٚ دٚس وٙذ.                                                

٘بخٛدآٌبٜ ٌٙبٜ دصبس اهٌشاة ٘بؿی اص اعؼبع ثٝ آػب٘ی دس ٔٔشم استىبة ٌٙبٜ لشاس ٕ٘ی ٌیشد. ٚ وٕتش ثٝ دِیُ  ٔؤٔٗ ٚالٔی -

 ٌٙبٜ ٔی ٌشدد.                                                                                                            

ٚ دس پیـٍبٜ اِٟی تٛثٝ ٔی وٙذ، صیشا ٔی دا٘ذ خذاٚ٘ذ  .آٖ تشدیذی ثٝ خٛد ساٜ ٕ٘ی دٞذ ٔؤٔٗ ثٝ ٍٞٙبْ خٌب، دس آتشاف ثٝ -

 تٛثٝ پزیش اػت ٚ ٌٙبٞبٖ سا ٔی ثخـذ.                                                                                   
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تغییش ٔٙیٗ سا اص ٔشدْ، ص٘ذٌی ٚ وُ ٞؼتی ؤّ ثشداؿت ٔآتمبد ثٝ تٛعیذ ٘یشٚیی ِٓیٓ ٚ ٔٔٙٛی ثٛرٛد ٔی آٚسد وٝ ٘ٛ -

داؿتٗ  خٛدوـی خٛاٞٙذ سفت. پیذا وشدٖ ٔٔٙی ص٘ذٌی ٚ وؼی وٝ ص٘ذٌی سا ثی اسصؽ ثجیٙذ ثٝ ػٕت ٘ب أیذی ٚ ذٞذ.ٔی

 ؿبداثی ٚ ػالٔت سٚاٖ ٞؼتٙذ.                                                                           ٞذف اص ٓٛأُ 
صؿت  تمٛا دس فشد ٔؤٔٗ ٚ ٔتمی ٘یشٚیی اػت وٝ ا٘ؼبٖ سا ثٝ ػٛی سفتبس ثٟتش، سؿذ ٚ استمبی ٘فغ ٚ ارتٙبة اص سفتبسٞبی -

 ٚ تٛاصٖ ؿخلیت اػت.                                        ذٞذ. ثٙبثشایٗ یىی اص ٓٛأُ اكّی تىبُٔ ػٛق ٔی

كبثشاٖ اػت.  وٝ ٓبلجت ٘یه اص آٖ ،ٔؤٔٗ كجش دس ثشاثش ٔـىالت ص٘ذٌی ٚ ٔلبئت سٚصٌبس سا ٔی آٔٛصد ٚ ثٝ اٚ ٚٓذٜ دادٜ ؿذٜ -

                  ٚ ثی ؿه صٙیٗ ا٘ؼب٘ی اص ٍ٘شا٘ی ٚ اهٌشاة دٚس خٛاٞذ ثٛد.                              

ٓفٛ تـٛیك  ٔؤٔٗ اص خـٛ٘ت ثٝ كٛست ٓیت رٛیی، تٕؼخش، ُّٓ ٚ یب وـتٗ دیٍشاٖ ْٔٙ ٚ ثٝ كجش، وٙتشَ خـٓ، آؿتی ٚ -

 ؿذٜ اػت.

ٚ ٕ٘ی ٌزاس٘ذ آتمبدات دیٙی  ،ٞش ٔذدرٛ سا آٖ ًٛس وٝ خٛد سا اسائٝ ٔی دٞذ، ٔٛسد پزیشؽ لشاس دادٜ ؛دس ثُٔذ آتمبدی، ٔبٔب

 بیذ ٚی سا پزیشفت ٚ ثٝ ٚیاػت وٝ ٚلتی فشدی ٘یبصٔٙذ وٕه اػت، ثٌی ثٝ ٘یبصٞبی ٚی ؿٛد. اٚ ٔٔتمذ ٔذدرٛ ٔبْ٘ اص سػیذ

الذاْ دس رٟت تإییذ آتمبدات ٔذدرٛ یب ٓمت ٘ـیٙی اص آتمبدات ؿخلی خٛد ٘یؼت. ثّىٝ ایٗ  اِجتٝ ایٗ ثٝ ٔٔٙی .وٕه وشد

فتبسٞبی ٘بػبصٌبس ٌشدد. ٔذدرٛ ثٝ خٛد، ثٝ دیٍشاٖ ثٝ اسصؽ ٞبی ٔٔٙٛی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ ٔٛرت تغییش سٚی ایٕبٖ تمٛیت ٘یش

ىی اص ٔٛلٔیت ٞبی ثغشا٘ی اػت وٝ صایٕبٖ یأش ٚ  ؛ثؼیبسی اص افشاد دس ٔٛالْ ثغشا٘ی ثٝ ػٛی خذا ثبصٌـت ٔی وٙٙذ

ثٙبثشایٗ  اعؼبع ٔی وٙٙذ ثٝ سإٞٙبیی دیٙی ٘یبص ؿذیذی داس٘ذ. پغ ٔذدرٛیبٖ سا ثیـتش ٔتٛرٝ خذاٚ٘ذ ٕ٘ٛدٜ، ًٛسی وٝ آ٘بٖ

                                  ؿٛ٘ذ.                                                                                                ٔبٔبٞب دس ٔٛلٔیت ٞبی ٔٙغلشثٝ فشدی لشاس ٔی ٌیش٘ذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ دس صٔیٙٝ وٕه ٞبی ٔٔٙٛی ٔفیذ ٚالْ

داس٘ذ ٚ  ٘یبص آؿىبسی ثشای عٕبیت ٓبًفی ،ٍٞٙبٔی وٝ ٔذدرٛ ٚ خب٘ٛادٜ اؽ اعؼبع خٛد سا اص تِٛذ فشص٘ذ رذیذ اثشاص ٔی وٙٙذ

ٔبٔب ٕٔىٗ اػت لؼٕتی اص فّؼفٝ ٔٔٙٛی خٛد سا ٘ؼجت ثٝ ص٘ذٌی ثٝ آ٘بٖ ٔٙتمُ ػبصد. ٔٛالٔی ٚرٛد داسد وٝ یه ٔذدرٛ 

ٚ یب دٓبئی سا ثب اٚ ثخٛا٘ذ. دٓب وشدٖ ثب  اػت اعؼبع دِٛاپؼی ٚ ٞیزبٖ ٕ٘ٛدٜ ٚ اص ٔبٔب ثخٛاٞذ وٝ ثشایؾ دٓب خٛا٘ذٜ ٕٔىٗ

ٔذدرٛ ٔی تٛا٘ذ اص ِ٘ش ٔٔٙٛی تمٛیت وٙٙذٜ ثبؿذ. اٌش ٔذدرٛی اص ٔبٔب خٛاػت وٝ دٓبی ٔشثٛى ثٝ ٔزٞت خٛدؽ ٚ یب آیٝ اص 

          ٔذدرٛ اػت.                                                                                                                    دسٔب٘ی ثشآٚسدٜ وشدٖ خٛاػت وتبة ٔمذع سا ثخٛا٘ذ،  پبػخ عشفٝ ای ٚ

ٚ  ٞب ٚ ثب تٛوُأیذٚاسی ثٝ ٓذَ ٚ عىٕت خذاٚ٘ذ دس ثشخٛسد ثب خٛثبٖ ٚ ثذاٖ ٚ أذادٞبی اِٟی دس دؿٛاسی ٞب ٚ ثٗ ثؼت 

آتٕبد ثٝ خذاٚ٘ذی وٝ ثش ٞش وبسی تٛا٘بػت ٍٕٞی دس ایزبد یه ٍ٘شؽ ٔخجت ثٝ د٘یب ٚ آخشت ٚ ایزبد سٚا٘ی آساْ دس ٕٞٝ ی 

 ؿشایي ص٘ذٌی ثؼیبس وٕه وٙٙذٜ اػت.                                                                                      
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 فصل دٍم: اصل استجبط ثب ثیوبس ٍ هؼبیٌِ ثبلیٌی
وٙتشَ ثیـتش  ٕٞذَ ثٛدٖ پضؿه ٚ اػت. تشیٗ ٔـخلبت ساثٌٝ ٔٛفك پضؿه ٚ ثیٕبس ٟٔٓ ساثٌٝ پضؿه ثیٕبس ٚ ٔلبعجٝ ثبِیٙی

اص رّٕٝ ایٗ  پبػخ ثٝ ػئٛاالت ثیٕبس تٛػي پضؿه دس اسائٝ اًالٓبت ؛ثیٕبس اثشاص ٞیزبٖ تٛػي پضؿه ٚ؛ ٔلبعجٝ تٛػي ثیٕبس

 ٔٛاسد٘ذ.
 ایزبد ،ّمییذ ٚخٛؽ خُصثبٖ ٔخجت ٔب٘ٙذ تإیاػتفبدٜ اص ٙیه ٞبی وٕه ثٝ استجبى ثب ثیٕبس : ثب تى( 1:  ػجه ایزبد استجبى •

اسائٝ پبػخ  ،پشػیذٖ ػئٛاالت تىشاسی ثب ٓجبساتی ٔتفبٚت ،اعؼبع ٔـبسوت ٔب٘ٙذ لذسدا٘ی اص دسن ثیٕبس ٚ تفؼیش وّٕبت اٚ

٘غٜٛ اسائٝ اًالٓبت ثب ثشلشاسی  ،ػبدٜ ثٛدٖ سطیٓ داسٚیی اص رّٕٝ حش ثش پزیشؽ ثیٕبس :ؤٓٛأُ ٔ (2؛ االت ثیٕبسوبُٔ ثٝ ػئٛ

 .Body Languageاؿبسٜ  اػتفبدٜ اص ایٕب ٚ ٚ یب  تٕبع صـٕی ثب ثیٕبس

 ؛دس سٚ٘ذ تلٕیٓ ٌیشیٔـبسوت ثیٕبس ؛ خٛدداسی اص صٔبٖ ثٙذی دس ٌٔت ٘ىبت ٟٔٓ دس ایزبد استجبى ثیٗ پضؿه ٚ ثیٕبس : •

ٞش ثیٕبس ثب تٛرٝ ثٝ  تِٙیٓ ساثٌٝ ٔتمبثُ ثب ؛كغجت وشدٖ ثب ثیٕبس ثٝ كٛست ٌفتٍٛ ٚ ٘ٝ ػخٙشا٘ی ؛اسائٝ اًالٓبت وبفی ثٝ ثیٕبس

 تغییش تٔبدَ لذست اص پضؿه ثٝ ثیٕبس. ؛ؿشایي ٚی

 ٔغشٚس ٚ یه د٘ذٜ. ؛لوبٚت وٙٙذٜ ؛ٔجبعخٝ ٌش ؛خلٛكیبتی وٝ ثشای پضؿه تٛكیٝ ٕ٘ی ؿٛد : ٔٛارٟٝ ٌش •

 تٛا٘بیی ثشلشاسی ساثٌٝ. ؛دا٘ؾ تخللی ؛تٛا٘بیی ٌٛؽ دادٖ دلیك ؛ٟٔبست ٞبی اكّی ثشای استجبى ثب ثیٕبس : ٕٞذِی •

ثٝ اعؼبػبت ٘بٌفتٝ ٔٛرٛد دس  ،ٌٛؽ دادٖ فٔبَ : یٔٙی ٓالٜٚ ثش ٌٛؽ دادٖ( 1 ارضای اكّی دس ساثٌٝ پضؿه ٚ ثیٕبس : •

ٔغتٛای تٔبُٔ : آٖ صیضی اػت پضؿه ٚ ثیٕبس ٚالٔبً ٔی ٌٛیٙذ. دس ٚالْ خٛد ٚالٔی فشد اػت.  (2 فوبی ٌفتٍٛ تٛرٝ ؿٛد.

فشآیٙذ : آٖ صیضی وٝ ِٔٙٛس پضؿه  (3ثبٚس داؿتٝ ثبؿٙذ.  آ٘ضٝ فشد دس ٔٛسد خٛدؽ ثبٚس داسد ٚ ٔی خٛاٞذ دیٍشاٖ دس ٔٛسدؽ

 استجبى ثیٗ دٚ ٘فش ٕٞضٔبٖ ٚ دس دس ِ٘ش ثٍیشد صیشا دس پضؿه ثبیذ ٞٓ ٔغتٛای تٔبُٔ ٚ ٞٓ فشآیٙذ سا *ًکتِ: ٚ ثیٕبس اػت.

ؿؾ ساٞجشد  ( ثش ٚرٛد دسن ٚ آتٕبد ثیٗ پضؿه ٚ ثیٕبس دالِت داسد.Rapport) ٓتفبٞ( 4 ٔتٔذدی دس رشیبٖ اػت. ػٌظ

ثیٕبس ٚ  یاعتیبفتٗ ٘بس ؛ٔیٗ اعؼبع ساعتی ثیٕبس ٚ ٔلبعجٝإتٚرٛد داسد وٝ ؿبُٔ :  "آتٕش"ی ؿىُ ٌیشی تفبٞٓ ثٝ ٘مُ اص ثشا

ثشلشاسی التذاس ثٝ ٓٙٛاٖ دسٔبٍ٘ش ٚ  ؛وبسدا٘ی ٘ـبٖ دادٖ ٟٔبست ٚ ؛ٔتغذ ؿذٖ ثب اٚ اسصیبثی ثیٙؾ ثیٕبس ٚ ثب ٚی؛ اثشاص ٕٞذسدی

( ؿیٜٛ ای ثشای تمٛیت تفبٞٓ Empathyٕٞذِی ) (5. ایزبد تٔبدَ ثیٗ یه ؿٙٛ٘ذٜ دِؼٛص ٚ ٔتخلق كبعت التذاس؛ پضؿه

ثٝ ٚرٛد آٚسد أب ٔی تٛاٖ اص ًشیك آٔٛصؽ، ٔـبٞذٜ ٚ تإُٔ دس خٛد آٖ سا تٕٔیك ٚ ٔتٕشوض وشد. دس  اػت. ٕٞذِی سا ٕ٘ی تٛاٖ

ا٘تمبَ  (6. ٟٔٓ اػت ٕٞذِی ٘ـب٘ٝ ٞبی غیش والٔی ٔب٘ٙذ ٚهٔیت لشاسٌیشی ثذٖ ٚ تِبٞش صٟشٜ ثؼیبس ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ

(Transference)  ٞیزب٘ی وٝ ثیٕبس سا ٚاسد ساثٌٝ ثب پضؿه ٔی وٙذ. ا٘تمبَ ثب تزبسة یه ػشی ا٘تِبسات، ثبٚسٞب ٚ پبػخ ٞبی

 ٔؼتٕش ثیٕبس یب ِٔبٞش ٟٔٓ لذست دس ًَٛ ص٘ذٌیؾ ٔشثٛى اػت.

ٍقتی دسهبًگشی حتی قجل اص ایٌکِ احسبس اص سَی ثیوبس ثیبى ضَد ثب تَجِ ثِ ًطبًِ ّبی غیش کالهی هتَجِ آى  ●

 ( 29دس ٍی ثبػث آى هی ضَد ؟ ) اسضذ  ضذُ ٍ ثش اسبس آى ػول هی کٌذ، چِ هْبستی

 اِف( ا٘تمبَ                     ة( ا٘تمبَ ٔتمبثُ                 د( ٕٞذِی                  د( ٓاللٕٙذی

 رٛاة : ٌضیٙٝ د. -

ًبهیذُ ثیوبس هی کٌذ چِ  -بًگشیک سشی اًتظبسات، ثبٍسّب ٍ پبسخ ّبی ّیجبًی کِ ثیوبس سا ٍاداس ثِ ساثطِ دسه ●

 ( 29) اسضذ  ؟هیطَد

 اِف( ٕٞذِی         ة( ا٘تمبَ            د( ا٘تمبَ ٔتمبثُ               د( تفبٞٓ      

 .رٛاة : ٌضیٙٝ ة -

 ( 29ثیوبس، کذاهیک جضء اسبسی ٍ ضشٍسی ) ّوذلی ( است ؟ ) اسضذ  -دس استجبط پضضک ●

 تٕبع صـٕیاِف( لوبٚت                        ة( وٓ وشدٖ 

 د( ٓیٙیت                            د( تشعٓ

 رٛاة : ٌضیٙٝ د. -
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ایٗ ٍ٘شؽ اص یه آتٕبد ثٙیبدی ٚالْ ٌشا تب ٓذْ آتٕبد اػت. ٍ٘شؽ ثیٕبس ٘ؼجت ثٝ پضؿه  ٍ٘شؽ ٞبی ا٘تمبِی،*ًکتِ: 

، آتٕبد ثٙیبدی ٚالْ ٌشا ؿٛد.عتی ٕٔىٗ اػت آسٔب٘ی ػبصی ٔفشى ٚ عتی تخیالت ؿٟٛا٘ی سا ؿبُٔ  ثٙیبدی فشق داسد. ٚ

 ا٘تِبس ایٙىٝ پضؿه اعتٕبالً ٓذْ آتٕبد ثٙیبدی،ٓاللٝ ٕٓیمی ثٝ ثیٕبس داسد تٔشیف ٔی ؿٛد. ایٙىٝ پضؿه غبِجبً  ا٘تِبسثلٛست 

ایٗ عبَ  بث پضؿه ٔتفبٚت اػت.ص ثؼیبسی رٟبت ثب اًجبی غیش سٚا٘٘مؾ سٚا٘پضؿه افتبس اػت؛ ٔیجبؿذ. تغمیشوٙٙذٜ ٚ ثذس

پضؿىبٖ ٞبی ا٘تمبِی دسٔٛسد سٚاِ٘بس ثؼیبسی اص ثیٕبساٖ اص سٚا٘پضؿه ٔـبثٝ ا٘تِبس اص اًجبی غیش سٚا٘پضؿه اػت. ٚاوٙؾ ا٘ت

ٍ٘شا٘ی ٞبی ثیٕبس ثیـتش تغشیه ؿذٜ ٚ  ٚ ٘بؿٙبختٝ تش ثبؿذ، تخیالت ٚ ،اػت. ٞشصٝ سٚا٘پضؿه خٙخی تش ثشخٛسد وٙذ ؿذیذتش

 تخیالت ثشاٍ٘یختٝ فشافىٙی ؿذ٘ذ سٚا٘پضؿه ٔی تٛا٘ذ ثٝ ثیٕبس وٕه وٙذ تب دس پضؿه فشافىٙی خٛاٞذ ؿذ. پغ اص آ٘ىٝ ثٝ

  Counter Transference دس ٔٛسد ٘غٜٛ تإحیش ایٗ تخیالت ٚ ٍ٘شا٘ی ٞب ثش تٕبٔی سٚاثي ٟٔٓ ص٘ذٌیؾ ثیٙؾ پیذا وٙذ.

اٌش ثٝ كٛست ٔٙفی ُبٞش ؿٛد  ؛وٙٙذثیٕبس ٞش دٚ ٘ؼجت ثٝ ٞٓ ٚاوٙؾ ٞبی ا٘تمبِی ٔتمبثّی پیذا ٔی  پضؿه ٚا٘تمبَ ٔتمبثُ؛ 

پضؿىی وٝ فٔبال٘ٝ اص ثیٕبس خٛؿؾ ٕ٘ی آیذ ٕٔىٗ اػت دس اص ثیٕبس، . دس ٔمِٛٝ ثیضاسی ثیٕبس ٔخشة اػت-ثشای ساثٌٝ پضؿه

تؼّي ثش ایٗ ٞیزب٘بت ٔؼتّضْ تٛا٘بیی  .ـٛد وٝ وٕه پضؿه ثٝ ثیٕبس ا٘زبْ ٘ـٛداٚ ثی تإحیش ثبؿذ. خلٛٔت ػجت ٔی ثشخٛسد ثب

وـیذٖ اص ٚاوٙؾ ٞبی ا٘تمبَ ٔتمبثُ ؿذیذ اػت. اٌش پضؿه دسن وٙذ وٝ هذّیت ثیٕبس تب عذٚدی عبِت دفبٓی ثشای پغ 

ٔیذی اػت وٕتش دصبس خـٓ ، ػٛء سفتبس ٚ ٘ب ادفبّ اص خٛیـتٗ اػت. ٚ اعتٕبالً ثبصتبة تشع ٞبی ا٘تمبَ ثیٕبس اص ثی اعتشأی

 ؿذٜ ٚ ٕٞذِی ثیـتشی ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

ثیٕبس ٓٙبٚیٙی وٝ تٛػي  فشا دٞذ ٚوٕتش كغجت وٙذ؛ ثیـتش ٌٛؽ : پضؿه وّی رٟت ثٟجٛد استجبى ثب ثیٕبس سٕٞٙٛدٞبی •

ٌبٞی اٚلبت ثٝ ربی  بػخ لبثُ دسوی ثشای آٟ٘ب پیذا وٙذ؛ذ ٚ پٌٔشط ٔی ؿٛ٘ذ سا پیٍیشی وٙذ؛ دسرؼتزٛی ػئٛاالت ثیٕبس ثبؿ

  ذ.وٙ اسائٝ ساٜ عُ، ٘مؾ یه ا٘ؼبٖ دِؼٛص سا ثشای ثیٕبس ایفب

 Bodyثٝ ثبؿذ؛  ؿشّٚ ٔلبعجٝ ثب یه ػئٛاَ ثبص : ثٟتش اػت حش ثشای ایزبد ٔلبعجٝ وبسآٔذ ثب ثیٕبسؤسٚیىشدٞبی ٔ •

Language سٓبیت ػىٛت، تىبٖ دادٖ  وشدٖ ؿٛد؛ ثٝ كغجتتـٛیك ػئٛاالت ثٔذی ثیٕبس وشدٖ ًشط  تٛرٝ ؿٛد؛ ثب ثیٕبس

 ثؼیبس ٟٔٓ اػت. ػش یب ٌفتٗ رٕالت وٕىی وٛتبٜ عیٗ كغجت ثیٕبس ثذٖٚ لٌْ آٖ

پضؿه ثبٞٛؽ ٚ عؼبع دس ٔٛسد ثیٕبساٖ ٔختّف ٚ عتی دس ٔٛسد یه ثیٕبس دس ٔٛلٔیت :  ثیٕبس -ٔذَ  ٞبی ساثٌٝ پضؿه  •

 ٚ ٔذَ تفؼیشی ؛ ٔذَ آٌبٞی دٞٙذٜ؛: ٔذَ پذسٔأثب٘ٝ ٙذ اصٌیشد وٝ ٓجبست ٞبی ثبِیٙی ٔختّف سٚیىشدٞبی ٔتفبٚتی دس پیؾ ٔی

ٚ پضؿه دس ثشخٛسد ثب ثیٕبس دس ًی ٞش ثبس  .ایٗ ٔذَ ٞب ٞیش یه ثشتشی راتی ٘ؼجت ثٝ ػبیش ٔذَ ٞب ٘ذاس٘ذ. ٔذَ ٔـٛستی

ثّىٝ ثذیٗ دِیُ  ٔاللبت ٕٔىٗ اػت اص ٞش صٟبس ٔذَ فٛق اػتفبدٜ ٕ٘بیذ. ٔـىالت اغّت ٘ٝ ثٝ دِیُ اػتفبدٜ اص یه ٔذَ خبف،

ٚ عتی دس ٔٛالْ هشٚسی ٘یض ٕ٘ی تٛا٘ذ  .ثشٚص ٔی وٙذ وٝ پضؿه ثٝ ًٛس غیش لبثُ اٌ٘ٔبفی فمي اص یه سٚیىشد اػتفبدٜ ٔی وٙذ

 ٞب فی ٘فؼٝ ٌٛیبی ٚرٛد یب فمذاٖ كٕیٕیت دس سٚاثي ثیٗ فشدی ٘یؼتٙذ. سٚؽ خٛد سا تغییش دٞذ. ایٗ سٚؽ

ٚ اص  .فشم ثش ایٗ اػت وٝ پضؿه ثٟتش اص ٕٞٝ ٔی دا٘ذ. پضؿه دسٔبٖ سا تزٛیض ٔی وٙذ:  . ٔذَ پذسٔأثب٘ٝ  ) ٔذَ اػتجذادی (1

ىٝ تـخیق دٞذ كالط پضؿه ٔی تٛا٘ذ دس ٔٛاسدیصشا دسٔبٖ سا ثٝ وبس ثٙذد.  ثی پشػؾ ٚ صٖٛ ٚ ،سٚد وٝ ثیٕبس ا٘تِبس ٔی

ٚ ثش سٚ٘ذ ٔلبعجٝ  .وٙذ ت وٝ ثیـتش ػئٛاَ ٔیاًالٓبت ٔشثٛى ثٝ ثیٕبسی سا ثٝ ثیٕبس ٔٙتمُ وٙذ. ایٗ پضؿه اػ ،ثیٕبس اػت

دس ؿشایي اهٌشاسی وٝ پضؿه ثبیذ وٙتشَ اٚهبّ سا دس دػت داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثذٖٚ تإُٔ صیبد تلٕیٕبتی عیبتی  تؼّي داسد.

ت آٟ٘ب ٚ صٔب٘ی وٝ ثشخی ثیٕبساٖ اعؼبع ٔی وٙٙذ وٝ ثیٕبسی آٟ٘ب سا اص پبی دسآٚسدٜ اػت ٚ اص ایٙىٝ پضؿه ٔؼئِٛی اتخبر وٙذ.

 سا ثش ٟٓذٜ ٔی ٌیشد اعؼبع آػٛدٌی ٔی وٙٙذ. ایٗ ٔذَ لبثُ اػتفبدٜ اػت.

 ( 29) اسضذ  ثیوبس دس ضشایط اضطشاسی کذاهیک اص هَاسد صیش است ؟ -ثْتشیي هذل ساثطِ دسهبًگش ●

 ة( آٌبٞی دٞٙذٜ                                 اِف( پذسٔأثب٘ٝ               

 د( ٔـٛست دٞٙذٜ                        د( تفؼیشی             

                                                                                                                           .رٛاة : ٌضیٙٝ اِف -

ٚ ثیٕبس آصادا٘ٝ ثٝ تٕبٔی دادٜ ٞبی ٔٛرٛد دػتشػی ٔی  .ذٞذلشاس ٔیٓبت سا دس اختیبس ثیٕبس پضؿه اًال: . ٔذَ آٌبٞی دٞٙذٜ 2

ب٘ی ٔختّف ػشًبٖ پؼتبٖ سا ٞبی دسٔ ػبِٝ سٚؽ 5ٔخالً پضؿه آٔبس ثمبی  .یبثذ ا٘تخبة وبٔالً ثٝ ٟٓذٜ ثیٕبس ٌزاؿتٝ ٔی ؿٛد
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ٔـبٚسٜ ٞبی یىجبسٜ ٕٔىٗ اػت ٔٙبػت ىٙذ ٚ اص ثیٕبس ا٘تِبس داسد ثذٖٚ ٔذاخّٝ ٚی تلٕیٓ ثٍیشد. ایٗ ٔذَ ثشای ثشخی روش ٔی

ٚ ثیٕبس پغ اص ٔـبٚسٜ تغت ٔشالجت َٕٔٔٛ پضؿه ؿٙبختٝ ؿذٜ ای لشاس ٔی  .آٟ٘ب ٞیش ّ٘ٛ استجبًی ٚرٛد ٘ذاسد. وٝ دس ثبؿذ

صیشا دس ایٗ ٔذَ پضؿه ثٝ ٘غٛ  ؛ٌیشد. ایٗ سٚؽ اسائٝ كشف اًالٓبت ٕٔىٗ اػت اص ِ٘ش ثیٕبس ػشد ٚ غیش دِؼٛصا٘ٝ رّٜٛ وٙذ

 ٔختبس تلٛس ٔی وٙذ.                                                                                                        ش ٚالْ ثیٙب٘ٝ ای ثیٕبس سا خٛدغی
 ٚٞبی آٖآسص أیذٞب ٚٞب، اسصؽ ـٙبػذ ٚ ؿشایي ص٘ذٌی ٚ خب٘ٛادٜ، پضؿه دسكذد ثشٔی آیذ ثیٕبسؽ سا ثٟتش ث:  . ٔذَ تفؼیشی3

ٞبی ٔٙغلش ثٝ فشد ثیٕبس اسائٝ وٙذ. دس ایٗ سٚؽ ٚلتی پضؿه  ٞب سا دسن وٙذ، ثٟتش ٔی تٛا٘ذ تٛكیٝ ٞبی ٔجتٙی ثش ٚیظٌی

دسٔبٟ٘بی ربیٍضیٗ سا ٌٔشط ٔی وٙذ ٚ دس ٔٛسد آٟ٘ب ثغج ٔیىٙذ عغ تلٕیٓ ٌیشی ٔـتشن ثب ٔـبسوت ثیٕبس دس ٔٛسد یبفتٗ 

أب سٚؽ اٌ٘ٔبف پزیشی دس  ،سٚد خبف ٚرٛد داسد. پضؿه اص ٔؼئِٛیت دسٔب٘ی ًفشٜ ٕ٘یثٟتشیٗ سٚؽ دسٔبٖ ثشای ایٗ ثیٕبس 

 ٞبی دسٔب٘ی دیٍش سا ٘یض دس ِ٘ش ٔی ٌیشد.                                                                     پیؾ ٔی ٌیشد ٚ ا٘تمبدٞبی ثیٕبس ٚ سٚؽ
ٚ ٓالٜٚ ثش اسائٝ اًالٓبت، فٔبال٘ٝ اص ٔؼیش الذأبت  .ـبٚس ثیٕبس ُٕٓ ٔی وٙذپضؿه ٔخُ یه دٚػت یب ٔ: . ٔذَ ٔـٛستی 4

ایٗ سٚیىشد سا اغّت پضؿىب٘ی ثٝ وبس ٔی ثش٘ذ وٝ أیذٚاس٘ذ سفتبسی آػیت صا ٔخُ ٔلشف ػیٍبس ٚ پش  .وٙذ خبكی دفبّ ٔی

                                                                              خٛسی سا دس ثیٕبس تٔذیُ وٙٙذ.                                               

ٟٔٓ تشیٗ ٓٙلش دس اسصیبثی ٚ ٔشالجت اص افشاد دصبس ثیٕبسی سٚا٘ی اػت. ٞذف ٕٓذٜ ٔلبعجٝ سٚا٘پضؿىی  : سٚا٘پضؿىی ٔلبعجٝ •

ٗ فشآیٙذ وٝ دس پیؾ ثیٙی ػیش ثیٕبسی ٚ پیؾ آٌٟی اِٚیٝ اخز اًالٓبتی اػت وٝ تـخیق ٔجتٙی ثش ٔالن ٞب سا احجبت وٙذ. ای

 -سٚا٘ی -اص ٔؤِفٝ ٞبی صیؼتی ٔٙزش ثٝ تلٕیٕبت دسٔب٘ی ٔی ؿٛد. یه ٔلبعجٝ خٛة ػجت دسن صٙذ ثُٔذی  .ٔفیذ اػت

ٔغٛس ثٝ وٕه ثیٕبس سا فشاٞٓ  -ارتٕبٓی اختالَ ٔٛرٛد ؿذٜ ٚ اًالٓبت هشٚسی ثشای سٚا٘پضؿه، ٚ تذٚیٗ ًشط دسٔب٘ی ؿخق

یىی اص اثضاسٞبی یه پضؿه تٛا٘بیی اٚ ثشای ػبصد. ٔلبعجٝ خٛد یه ثخؾ اػبػی دس فشآیٙذ دسٔبٖ ٔغؼٛة ٔی ٌشدد.  ٔی

دسن سن ٚ دسٔبٖ ثیٕبس رْٕ آٚسی وشدٜ، وٝ ًی یه ٔلبعجٝ ٔبٞشا٘ٝ پضؿه اًالٓبت الصْ سا ثشای د ٔلبعجٝ وبسآٔذ اػت.

 ثیٕبس ٚ پزیشؽ ٚی ثشای دػتٛسات پضؿىی افضایؾ ٔی یبثذ.             

ؿخلیت ٚ ػجه ٔـی ثیٕبس، ّ٘ٛ ػئٛاالت ٌٔشط ؿذٜ،  : حیش ٔی ٌزاس٘ذ ٓجبستٙذ اصإٓٛأّی وٝ ثش ٔغتٛا ٚ فشآیٙذ ٔلبعجٝ ت

ٍٙبْ ٔلبعجٝ )ٔشعّٝ عبد یب دٚسٜ ثیٕبسی ثٝ ٞ ؾ ٞبی ِ٘شی ٚ تزبسة ٔلبعجٝ وٙٙذٜ،ػجه یب ٌشای فشهیٝ ٞبی دسٔب٘ی،

 ٞبی ثبِیٙی ٌٛ٘بٌٖٛ ) ٔٛلٔیت ػتفبدٜ اص ٔتشرٓ، یبدداؿت ثشداسی، ٚٓٛأُ فٙی ٔب٘ٙذ لٌْ ٔلبعجٝ ثٝ دِیُ، ا ،ثٟجٛد ٔٛلتی (

ٔٔبیٙٝ ثیٕبس دس یه ثیٕبسػتبٖ ٕٓٛٔی اػت یب دس ثخؾ سٚا٘پضؿىی، یب ثخؾ فٛسیت ٚاٚسطا٘غ پضؿىی ٚ یب دس ٌٔت خلٛكی 

) . 

ٙذ. ٚ اعؼبع آػیت پزیشی ٚ تشع ٔی و .پضؿه ٔوٌشة اػتسٚا٘ثیٕبس غبِجبً دس ٘خؼتیٗ ثشخٛسد ثب :  ّ ٔلبعجٝؿشٚ •

ػشٓت تفبٞٓ ثشلشاس وٙذ، ثٝ ثیٕبس آسأؾ ثجخـذ ٚ اعتشاْ آٔیض ثشخٛسد ٕ٘بیذ دس تجبدَ ػبص٘ذٜ اًالٓبت سٚا٘پضؿىی وٝ ثٝ 

دا٘ذ ٚ ثیٕبس ٘یض اٚ سا ٔی ؿٙبػذ ثٝ اُٟبس تٕبیُ ثیٕبس ثٝ عوٛس  ٌٕٔئٗ ؿٛد وٝ اػٓ ثیٕبس سا ٔی ٔٛفك اػت. پضؿه ثبیذ

پضؿه ثبیذ خٛد سا ثٝ ٕٞشاٜ آٖ ثیٕبس ٘یض ٔٔشفی وٙذ. ثبیذ ػٔی وٙذ سٚا٘ؿخق دیٍش دس رشیبٖ ٔلبعجٝ اعتشاْ ٌزاؿتٝ ؿٛد. 

 دیٍشاٖ ثیبٖ وٙذ ثش صثبٖ آٚسد. ثٝ تٟٙبیی ٘یض ثب ثیٕبس كغجت وٙذ تب اًالٓبتی سا وٝ اعتٕبالً ثیٕبس ٕ٘ی خٛاػتٝ دس عوٛس

دا٘ـزٛی پضؿىی، ٔـبٚس.  ثیٕبس ثبیذ اص ٔٛلٔیت عشفٝ ای ٚ ٔمبْ وؼب٘ی وٝ دسٌیش ٔشالجت ٞؼتٙذ سا ثذا٘ذ. ٔخالً *ًکتِ :

یه پشػؾ ٟٔٓ اثتذایی دیٍش ) عبال صشا ؟ ( اػت. ؿشّٚ وشدٖ ّٓت اهٌشاة اػت.  تلذیك اهٌشاة ثیٕبس ٘خؼتیٗ ٌبْ ثشای

ٞب ٔٙزش ثٝ افضایؾ اػتشع ٔی ؿٛد. ایٗ  شٚ٘ذ وٝ سٚیذادی خبف، دس ص٘ذٌی آٖسٚا٘پضؿه ٔیصیشا ٔشدْ غبِجبً صٔب٘ی ثٝ ػشإ 

ی اص ٓٛأُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی *ًکتِ :مؾ داس٘ذ. ٔی ؿٛ٘ذ وٝ دس ٔـىالت ربسی ثیٕبس ٘ی پش اػتشع ٓٛأُ آؿىبس ػبص تّمی سٚیذادٞب

ػبٍِشد (، تغییشات رؼٕب٘ی ) ٚرٛد یب  -رذایی (؛ عٛادث ؿبخق ) سٚص تِٛذ -آؿىبسػبص٘ذٜ : فمذاٖ ٚالٔی یب ٕ٘بدیٗ ) ٔشي

                                                                                                                تـذیذ ٓالئٓ (. 

سعتی ثیٕبس ؿذٜ اػت وـف ٔی وٙذ. ٞٓ ثیٕبس ٚ ٞٓ ٔلبعجٝ ٌش ثبیؼتی پضؿه ثٝ تفویُ آ٘ضٝ سا وٝ ٔٛرت ٘ب عجٝاكُ ٔلب 

دلیمٝ اختلبف ٔی یبثذ.  45-00اعؼبع أٙیت وٙٙذ، ٚ ایٗ أٙیت رؼٕی سا ٞٓ ؿبُٔ ٔی ؿٛد. ثشای ٔلبعجٝ اِٚیٝ ٕٓٛٔبً 

ػشدسٌٓ اػت. ٘بساعتی لبثُ ٔالعِٝ ای داسد یب سٚاٖ پشیؾ اػت، دس ثیٕبساٖ ثؼتشی دس ثخؾ ٞبی ًجی یب ٔٛالٔی وٝ ثیٕبس 
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دلیمٝ یب وٕتش ثبؿذ. دس صٙیٗ ٔٛاسدی ٕٔىٗ اػت  20-30صٔب٘ی وٝ ثیٕبس ثتٛا٘ذ دس یه رّؼٝ تغُٕ وٙذ ٕٔىٗ اػت عذٚد 

ػت ثشای تىٕیُ ٕٔىٗ ا ،صٙذ رّؼٝ وٛتبٜ الصْ ؿٛد. عتی ثشای ثیٕبسا٘ی وٝ رّؼبت ًٛال٘ی تش سا ٔی تٛا٘ٙذ تغُٕ وٙٙذ

٘یبص ثٝ ثیؾ اص یه رّؼٝ ثبؿذ. ٔلبعجٝ پذیذٜ ای پٛیبػت ٚ ثخؾ ٞبیی اص اسصیبثی ثلٛست ٔؼتٕش ا٘زبْ ٔی ؿٛد. اسصیبثی 

ِ٘یش ٘غٜٛ پبػخ ثیٕبس ثٝ ٚاسػی یب دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٌٔبِت رذیذی وٝ ُبٞش ٔی ؿٛ٘ذ. اٌش ثیٕبس ثشای دسٔبٖ ٔشارٔٝ وشدٜ اػت 

ؿبُٔ ٔغتٛای ٔلبعجٝ *ًکتِ :  ، سٚا٘پضؿه دس ٔٛسد ٘غٜٛ ادأٝ رّؼبت ثٔذی تلٕیٓ ٔی ٌیشد.ثب پیـشفت ٔلبعجٝ اِٚیٝ

ٓبت ٔٛسد ثغج ٚ ٌٔبِت ٔٛسد اؿبسٜ سا ٘یض دس ثش ٔی ٔٛهٕٛٞضٙیٗ وٝ ثیٗ پضؿه ٚ ثیٕبس سد ٚ ثذَ ٔی ؿٛد.  ِجی اػتٌٔب

 ٌیشد.

ثیٕبس ٔی ٌزسد. ؿبُٔ اعؼبػبت ٚ ٚاوٙؾ ٞبیی وٝ آالْ  وٝ ثٝ كٛست غیش والٔی ثیٗ پضؿه ٚٔؼإِٝ ای  : فشآیٙذ ٔلبعجٝ •

ٟب ٘یؼت اص صثبٖ ثذٖ اػتفبدٜ ٘ـذٜ یب ثٝ ًٛس ٘بخٛدآٌبٜ ا٘ذ. ثیٕبس ٕٔىٗ اػت ثشای اثشاص اعؼبػبتی وٝ لبدس ثٝ ثیبٖ والٔی آ٘

س ٔٛهّٛ خبكی ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ شغٓ سفتبس ثیشٚ٘ی آساْ. یب تىشایب پبسٜ وشدٖ دػتٕبَ وبغزی ( ّٓیٔـت ٌشٜ وشدٜ  )ٔب٘ٙذ : وٙذ. 

اتبق ٔلبعجٝ  ٔؼیش ٔلبعجٝ ٔخُ اؿبست ثی إٞیت ٚ رٕالت ٔٔتشهٝ وٝ ٍ٘شا٘ی ٞبی پٟٙب٘ی ٟٕٔی سا آؿىبس ٔی ػبصد.

ثبیؼتی ٘ؼجتبً هذ كذا ثبؿذ. دوٛساػیٖٛ اتبق ثبیذ ٌٔجّٛ ثٛدٜ ٚ عٛاع ثیٕبس سا پشت ٘ىٙذ. دس كٛست أىبٖ ثٟتش اػت ثٝ ثیٕبس 

دادٜ ؿٛد؛ ثؼیبسی اص سٚا٘پضؿىبٖ ٔٔتمذ٘ذ كٙذِی ثیٕبس ٚ ٔلبعجٝ ٌش استفبّ ٘ؼجتبً ثشاثشی داؿتٝ  یب ٔجّی كٙذِی أىبٖ ا٘تخبة

یبؿذ تب ٔلبعجٝ وٙٙذٜ یه ػش ٚ ٌشدٖ ثبالتش اص ثیٕبس لشاس ٍ٘یشد. سٚا٘پضؿه ٘جبیذ پـت ٔیض ثٙـیٙذ. ثبیذ ِجبع عشفٝ ای 

ثزض دس ٔٛاسد اهٌشاسی ٘جبیذ تّفٗ یب ٓٛأُ عٛاع پشتی سا ثٝ عذالُ سػب٘ذ. ثپٛؿذ ٚ آساػتٍی خٛثی داؿتٝ ثبؿذ. ثبیؼتی 

پیزش سٚ٘ذ ٔلبعجٝ سا ٔختُ وٙذ. ثیٕبس ثبیذ اعؼبع وٙذ وٝ ایٗ صٔبٖ ثشای اٚ وٙبس ٌزاؿتٝ ؿذٜ اػت ٚ دس ایٗ صٔبِٖ ٔـخق، 

ٔی ٌٛیذ. ٚ ثب صٟشٜ ای دٚػتب٘ٝ اٚ وبٖ٘ٛ ا٘غلبسی تٛرِٝ سٚا٘پضؿه اػت. پضؿه دس ؿشّٚ ٔلبعجٝ ثٝ ثیٕبس خٛؽ آٔذ 

ٔفیذ ایٗ اػت وٝ سٚا٘پضؿه خبًش ٘ـبٖ وٙذ وٝ ثشای ایٗ ٔلبعجٝ صمذس ٚلت داس٘ذ. خٛدؽ سا ٔٔشفی ٔی وٙذ. یه الذاْ 

ثیٕبس ٕٔىٗ اػت دس ٔٛسد ایٙىٝ صٝ اتفبلی دس ایٗ صٔبٖ ٔی افتذ ٚ ٕٞضٙیٗ دس ٔٛسد ساصداسی ػئٛاالتی داؿتٝ ثبؿذ وٝ ثبیذ 

 ت ٔؼتمیٕبً پبػخ دادٜ ؿٛ٘ذ. ایٗ ػئٛاال

 ( 22کذاهیک اص ضشایط هٌبست ) اتبق هصبحجِ ثبلیٌی ( دس سٍاًپضضکی است ؟ ) اسضذ  ●

 اِف( ٔلبعجٝ وٙٙذٜ ٚ ٔشارْ دس كٙذِی ٞبی ساعت، استفبّ ثشاثش، سٚثشٚی یىذیٍش لشاس ثٍیش٘ذ.

 ای صیبد اص اٚ ثٙـیٙذ. ة( ٔلبعجٝ وٙٙذٜ پـت ٔیض ٚ ٔشارْ دس كٙذِی یب ٔجّی ساعت، ثب فبكّٝ

 د( ٔلبعجٝ وٙٙذٜ آصاد اػت وٝ دس ٍٞٙبْ ٌفتٍٛ ثب ٔشارْ، ثٝ صً٘ تّفٗ ػبیش ٔشارٔیٗ خٛد پبػخ دٞذ.

 د( ٔلبعجٝ وٙٙذٜ ؿشایٌی فشاٞٓ ٘ىٙٙذ وٝ ٔشارْ اعؼبع وٙذ وبٖ٘ٛ ا٘غلبسی تٛرٝ اػت.

 رٛاة : ٌضیٙٝ اِف. -

ٚ ثب  .ٔلبعجٝ ٌّٔٛة ثب ػئٛاالت ٌؼتشدٜ ٚ ثبص ؿشّٚ ٔی ؿٛد: پبػخ شػؾ ٞبی ثؼتٝ پشػؾ ٞبی ثبص پبػخ دس ٔمبثُ پ •

٘ىتٝ ثؼیبس ٟٔٓ ایٗ اػت وٝ سٚا٘پضؿه ثٝ  .ثب پشػؾ ٞبی ٔؼتمیٓ ٔفلُ خبتٕٝ ٔی یبثذ ٚ ،اختلبكی ؿذٖ ادأٝ ٔی یبثذ

ٌشدآٚسی دادٜ ٞبی ثشلشاس وٙذ وٝ ثٝ ثیٕبس أىبٖ ثذٞذ داػتب٘ؾ سا تٔشیف وٙذ. ایٗ ٞذف اكّی ثخؾ ؿیٜٛ ای استجبى 

پبػخ هشٚسی  -ٔلبعجٝ اػت. یٔٙی اػتخشاد سٚایت ثیٕبس اص ػالٔت ٚ ثیٕبسی اؽ. ثشای دػتیبثی ثٝ ایٗ ٞذف پشػؾ ٞبی ثبص

پبػخ عٛصٜ ای سا ٔـخق ٔی وٙٙذ أب وٕتشیٗ ػبختبس سا ثشای ٘غٜٛ پبػخٍٛیی اسائٝ ٔی وٙٙذ. دس  -ٞؼتٙذ. پشػؾ ٞبی ثبص

پشػؾ ٞبی ثؼتٝ پبػخ، دس علَٛ پبػخ ٞبی ػشیْ ٚ اختلبكی  پبػخ ثبؿٙذ. -الت ٕٓذتبً ثبیذ ثبصثخؾ اثتذایی ٔلبعجٝ ػئٛا

 دس ٔٛسد ٔٛهّٛ ٔـخلی ٔؤحش اػت.

ٍقتی دس هصبحجِ ثب ثیوبس اص ٍی هی پشسیذ ) هی تَاًیذ دس هَسد هطکل خَد ثیطتش تَضیح دّیذ (، چِ ًَع  ●

 ( 29پشسطی هی ثبضذ ؟ ) اسضذ 

 پبػخ                  د( تؼٟیُ                  د( ٌزاسی ة( ثبص                اِف( ثؼتٝ پبػخ  

 رٛاة : ٌضیٙٝ ة. -
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 (  29) اسضذ  ٍقتی دسهبًگش اص ثیوبسی هی پشسذ ضکبیت اصلی ضوب چیست. چِ ًَع سئَالی است ؟ ●

 ة( پبػخ اكّی                                           اِف( ثبص پبػخ            
 د( ػبختبس یبفتٝ                     د( ثؼتٝ پبػخ                 

 .رٛاة : ٌضیٙٝ اِف -

ثخؾ ٞبی ٔلبعجٝ سٚا٘پضؿىی اِٚیٝ ؿبُٔ : دادٜ ٞبی ؿٙبػبیی، ٔٙبثْ اًالٓبت ٚ لبثّیت آتٕبد، ؿىبیت اكّی، ثیٕبسی فّٔی، 

ف ٔٛاد، ػبثمٝ ًجی، ػبثمٝ خب٘ٛادٌی، ػبثمٝ سؿذی ٚ ارتٕبٓی، ٔشٚس دػتٍبٜ ٞب، ٔٔبیٙٝ تبسیخضٝ سٚا٘پضؿىی لجّی، ػٛءٔلش

ٚهٔیت سٚا٘ی، ٔٔبیٙٝ رؼٕی، كٛست ثٙذی، تـخیق ٚ دس ٟ٘بیت ًشط دسٔب٘ی اػت. اص ثیٗ ایٗ ٔٛاسد دٚ ٓٙلش فشاٌیش 

 ٔلبعجٝ سٚا٘پضؿىی تبسیخضٝ ثیٕبس ٚ ٔٔبیٙٝ ٚهٔیت سٚا٘ی ٚی اػت. 

ٔٔبیٙٝ ٚهٔیت سٚا٘ی؛ ثٝ ُبٞش ٚ سفتبس ) ِجبع ثیٕبس، صیٙت آالت، پٛؿبن  Mental Status Examination (MSE)دس 

ٔٙبػت یب ٘بٔٙبػت ثیٕبس، ثذسیختی ٞب، اػىبسٞب، خبِىٛثی ٞب(؛ فٔبِیت عشوتی ) ٘غٜٛ ساٜ سفتٗ، آصادی عشوبت، ٚهٔیت ٌیشی 

د یب فمذاٖ ٞش ّ٘ٛ تیه (؛ ٌفتبس ) اسصیبثی آٖ ثخؾ ٟٕٔی اص ٔٔبیٙٝ ٔذاْٚ یب غیشَٕٔٔٛ، لذْ صدٖ ٚ ٔبِیذٖ دػتٟب ثٝ ٞٓ، ٚرٛ

وبٞؾ ٔیضاٖ ٌفتبس ٕٔىٗ اػت عبوی  *ًکتِ :ٚهٔیت سٚا٘ی ٔغؼٛة ٔی ؿٛد ٓٙبكش ػشٓت، ِغٗ، ٚ تٙذی ٚ ثّٙذی كذا (؛ 

افضایؾ ٌفتبس اغّت ٘ٝ : *ًکتِ اص صٙذیٗ ٔٛهّٛ ٔتفبٚت اص اهٌشاة ٌشفتٝ تب ثی ٓاللٍی ٚ ا٘ؼذاد فىش یب سٚاٖ پشیـی ثبؿذ. 

ٕٞیـٝ، عبوی اص ٔب٘یب یب ٞیپٛٔب٘یبػت. خُّك ) تِبٞش ٞیزب٘ی ثیٕبس (؛ ٓبًفٝ ) تِبٞش خُّك اػت. ٌفتبس اغّت ٘ـب٘ٝ ٟٕٔی ثشای 

 اسصیبثی ٓبًفٝ اػت أب ا٘غلبسی ٘یؼت (؛ ٔغتٛای فىش ) افىبسی وٝ دس ثیٕبس ٚرٛد داسد. ٔب٘ٙذ افىبس ٚػٛاػی، افىبس ٘بخٛاػتٝ،

تفىش آٖ اػت وٝ فشآیٙذ تفىش ثزبی تٛكیف آ٘ضٝ ثیٕبس ثٝ آٖ فىش ٔی وٙذ، ثٝ ٚ تىشاسی (؛ فشآیٙذ تفىش ) تفبٚت آٖ ثب ٔغتٛای 

ایٗ ٔی پشداصد وٝ ایٗ افىبس صٍٛ٘ٝ كٛست ثٙذی، ػبصٔبٖ دٞی، ٚ ثیبٖ ٔی ؿٛ٘ذ (؛ آؿفتٍی ٞبی ادساوی ) ٓجبست اػت اص 

ٔلبعجٝ وٙٙذٜ ثبیذ ثیٗ تٛٞٓ ٚالٔی ٚ ػٛء ثشداؿت *ًکتِ : ٚ ٌؼؼت اص ٚالٔیت (.  تٛٞٓ، خٌبی ادساوی، ٌؼؼت اص خٛیـتٗ

یه ٔغشن ) خٌبی ادساوی ( تٕبیض لبئُ ؿٛد. ؿٙیذٖ كذای خؾ خؾ ثبد اص ٔیبٖ دسختبٖ خبسد اص تختخٛاة، ٚ فىش وشدٖ 

ی ) دس ٔشعّٝ عذ فبكُ ثیٗ خٛاة ٚ ایٙىٝ ٘بْ فشد سا كذا ٔی ص٘ٙذ یه خٌبی ادساوی ) ایّٛصیٖٛ ( اػت. تٕٛٞبت پیؾ خٛاث

ٌؼؼت اص خٛیـتٗ اعؼبػی اػت ٔجٙی ثش ایٙىٝ فشد  Depersonalization ثیذاسی ( ٔی تٛا٘ذ پذیذٜ ی ثٟٙزبسی ثبؿذ.

ٌؼؼت اص ٚالٔیت ثیٕبس اعؼبع ٔیىٙذ ٔغیي ثٝ ؿیٜٛ ای غشیت  Derealizationخٛدؽ ٘یؼت یب صیضی تغییش وشدٜ اػت. 

ؿٙبخت ) ارضای ّٕٓىشدی ثبیذ اسصیبثی ؿٛ٘ذ : ٞٛؿیبسی، ٔٛلٔیت ػٙزی، تٕشوض،  تغییش وشدٜ اػت ٚ تٛكیف آٖ ٔـىُ اػت.

فبٞیٓ وّی ٚ ٔخبَ عبفِٝ ) وٛتبٜ ٔذت ٚ ثّٙذ ٔذت (، ٔغبػجٝ، ّٔٔٛٔبت ٕٓٛٔی، اػتذالَ ا٘تضآی ) تٛا٘بیی عشوت دس ثیٗ ٔ

ٞبی اختلبكی (؛ ثیٙؾ ) دسن ثیٕبس اص ٘غٜٛ اعؼبع، ٓالئٓ ٔٛرٛد ٚ ّٕٓىشد ٚ ُّٓ اعتٕبِی تِبٞش سٚا٘پضؿىی (؛ لوبٚت ) 

 تٛا٘بیی فشد ثشای اخز تلٕیٕبت دسػت ٚ ُٕٓ ثش اػبع آٟ٘ب (؛ 

ص ػالین صیش هی تَاًذ احتوبل کذاهیک ا« هشٍس سٍاى پضضکی سیستن ّب»دس فشآیٌذ هصبحجِ ثب هشاجغ، دس ٌّگبم  ●

 ( 29فشد سا هطشح کٌذ؟ ) اسضذ « سٍاى پشیطی)سبیکَص(»

 ة( وبٞؾ ٘یبص ثٝ خٛاة، ِٚخشری   اِف( تشع اص استفبّ ٚ ٞٛاپیٕب

 د( وبثٛع ؿجب٘ٝ ٚ اص رب پشیذٖ  د( ؿٙیذٖ كذای أٛات ٚ ٌفتٍٛ ثب آٟ٘ب

 رٛاة : ٌضیٙٝ د. -

گَیذ، ) هي دیطت خیلی ثذ خَاثیذم، ثب صذای خص خص ثبد ثیذاس ضذم ٍ ثیوبس افسشدُ ای ٌّگبم هصبحجِ هی  ●

 ( 22فکش کشدم کسی هشا صذا هی صًذ ( آضفتگی ادساکی اٍ چیست ؟ ) اسضذ 

 اِف( تٛٞٓ                  ة( ٞزیبٖ               د( ٌؼؼت اص ٚالٔیت            د( ایّٛصیٖٛ

 رٛاة : ٌضیٙٝ د. -
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ثیوبسی دس ٌّگبم هصبحجِ هی گَیذ : ) خُلقن پبییي آهذُ است. پضضکن ثشاین داسٍی ضذافسشدگی ٍ اضطشاة  ●

تجَیض کشدُ است. ٍ ّوکبساًن ّن هی گَیٌذ کِ ثی حَصلِ ضذُ ای (، ضکبیت اصلی ایي ثیوبس سا چگًَِ ثبیذ ثجت 

 ( 22کشد ؟ ) اسضذ 

 اِف( ثیٕبس ٓالئٓ افؼشدٌی داسد.

 پبییٗ آٔذٜ اػت.ة( خُّمٓ 

 د( ثیٕبس ثب خُّك افؼشدٜ، داسٚٞبی سٚا٘پضؿىی دسیبفت وشدٜ اػت.

 د( ثیٕبس ثب تـخیق افؼشدٌی ٚ اهٌشاة داسٚ ٌشفتٝ اػت.

 رٛاة : ٌضیٙٝ ة. -

 فٖٙٛ اختلبكی ٔلبعجٝ •

- Reflection  دٞذ پضؿه ِٔٙٛس ثیٕبس تىشاس دلیك آ٘ضٝ ثیٕبس ٌفتٝ اػت ٘یؼت، ثّىٝ تٔجیشی اػت وٝ ٘ـبٖ ٔی   :ثبصٌٛیی

سا دسػت  .( وؼت إًیٙبٖ اص ػٛی پضؿه وٝ آ٘ضٝ ثیٕبس ٌٔشط ٔی وٙذ1سا دسن وشدٜ اػت. ٞذف ثبصٌٛیی دٚ صیض اػت :

ضٝ سا ٔی ٌٛیذ پضؿه دسن ٔی وٙذ. پبػخی ٕٞذال٘ٝ اػت، وٝ ( إًیٙبٖ ثخـی ثٝ ثیٕبس اص ثبثت ایٙىٝ آ2٘فٟٕیذٜ اػت. 

 ٞبیؾ سا ٔی فٟٕذ.             ٔی دٞذ ٚ ٞٓ ٍ٘شا٘ی ٞٓ ٌٛؽ ثیٕبس ٔی فٟٕذ، پضؿه

- Facilitation  ُپضؿه ثب ػش٘خ ٞبی والٔی ٚ غیش والٔی ثیٕبس سا دس ادأٝ ٔلبعجٝ وٕه ٔی وٙذ. ٚ ثٝ ادأٝ سٚا٘ :تؼٟی

 ٔخُ تىبٖ دادٖ ػش، رّٛ وـیذٖ كٙذِی، اُٟبس ثّٝ.. آٖ ٚلت .. یب ْٞٛ. كغجت تـٛیك ٔی وٙذ.

اص فٌَى هصبحجِ، دسهبًگش ثب فشاّن کشدى سشًخ ّبی کالهی ٍ غیش کالهی، ثیوبس سا ثِ اداهِ هصبحجِ دس کذام یک  ●

                                                                                                                                      ( 29) اسضذ هی کٌذ ؟   کوک

 ة( تفؼیش                              ؼٟیُ                     اِف( ت

 د( ػىٛت                                                                د( ٌضاس                   

 .رٛاة : ٌضیٙٝ اِف -

- Silence ثٝ ثیٕبس ٔزبَ دٞذ وٝ  .ػبص٘ذٜ ثبؿذٞب ػىٛت ٕٔىٗ اػت  ثیٕبس دس ثشخی ٔٛلٔیت-دس ساثٌٝ پضؿه :  ػىٛت ٚ

تٕبْ ِغِٝ ٞب سا ثب عشف  ،ٚ یب دس ٔغیٌی پزیشا ٚ عٕبیت وٙٙذٜ آساْ ثٙـیٙذ ٚ ثذا٘ذ وٝ ٔزجٛس ٘یؼت. ٌشیٝ وٙذ ثیب٘ذیـذ،

 صدٖ پُش وٙذ.       

- Confront  ٛس ٔی وٙذ اٚ تٛرٟی ثٝ ایٗ ِٔٙٛس ثٝ وبس ٔی سٚد وٝ ثیٕبس ٔتٛرٝ ٔٛهّٛ ٔی ؿٛد وٝ پضؿه تل:  سٚیبسٚیی

ثٝ آٖ ٘ذاسد ٚ آٖ سا ا٘ىبس ٔی وٙذ. ایٗ فٗ ثبیذ ثب ٟٔبست كٛست ٌیشد، تب ٔٛرت ثشٚص عبِت دفبٓی ٚ خلٕب٘ٝ دس ثیٕبس ٘ـٛد. 

                                                                                                                                   ٞذف اص سٚیبسٚیی ایٗ اػت تب ثٝ ثیٕبس وٕه ؿٛد تب ثب ٞش آ٘ضٝ الصْ اػت ثٝ ًٛس ٔؼتمیٓ ٚ ٔغشٔب٘ٝ ای سٚثشٚ ؿٛد.           *ًکتِ : 

ثیوبسی اقذام ثِ خَدکطی کشدُ است اهب اظْبس هی کٌذ کِ اقذاهص جذی ًجَدُ است. دسهبًگش ثِ ٍی هی گَیذ :  ●

هَجت هشگ ضوب ضَد ٍ ًطبى هی دّذ کِ ّن اکٌَى دچبس ًبساحتی ضذیذی ّستیذ ٍ کِ کشدیذ هوکي ثَد  ) کبسی

احتیبج ثِ کوک داسیذ تب هجذداً ثِ ایي اقذام دست ًضًیذ (؛ دسهبًگش اص کذاهیک اص فٌَى اختصبصی هصبحجِ 

 ( 29) اسضذ  استفبدُ کشدُ است ؟

 ػىٛت                د( سٚیبسٚیی اِف( تؼٟیُ                 ة( تلشیظ                     د(

 .رٛاة : ٌضیٙٝ د -

- Clarification پضؿه ػٔی ٔی وٙذ رضئیبت ثیـتشی اص آ٘ضٝ ثیٕبس لجالً داؿتٝ ثذػت آٚسد.: سٚا٘ تلشیظ 

- Interpretation پضؿه صیضی سا دس ٔٛسد سفتبس ثیٕبس اُٟبس ٔی وٙذ وٝ ٕٔىٗ اػت خٛد ثیٕبس اص آٖ آٌبٜ سٚا٘ : تفؼیش

 ٘جبؿذ. تفؼیش ثب ٌٛؽ دادٖ دلیك پضؿه ٚ دسن داػتبٖ ثیٕبس أىبٖ پزیش ٔی ؿٛد. 
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- Summation  پضؿه صٙذ ِغِٝ اص فشكت اػتفبدٜ وشدٜ ٚ خالكٝ آ٘ضٝ سا وٝ تبسٚا٘دس ًَٛ ٔلبعجٝ ٌبٞی  : رْٕ ثٙذی 

وٙذ، ایٗ وبس پضؿه، ثیٕبس سا ٌٕٔئٗ ٔیىٙذ؛ وٝ آ٘ضٝ پضؿه ؿٙیذٜ اػت  آٖ ِغِٝ ثیٕبس ٌٔشط وشدٜ اػت رْٕ ثٙذی ٔی

 ٕٞب٘ی اػت وٝ اٚ خٛاػتٝ ثیبٖ وٙذ.

- Explanation وٝ اٚ  ،پضؿه ًشط دسٔب٘ی سا ثٝ صثبٖ لبثُ فٟٓ ثشای ثیٕبس تٛهیظ ٔی دٞذ ٚ ٔزبَ ٔی دٞذ:  تٛهیظ

ٚ ػئٛاالت خٛد سا ثپشػذ ثب ایٗ فٗ پضؿه ثٝ ثیٕبس ٔی فٟٕب٘ذ وٝ دس ٔٛسد ٔٛهٛٓی خبف اًالٓبت وبفی  ٚاوٙؾ ٘ـبٖ دادٜ

 اخز ؿذٜ اػت ٚ ثیٕبس سا تـٛیك ٔی وٙذ وٝ ٔٛهّٛ سا ثٝ ثیٕبس ٔٙتمُ وٙذ.   

- Self-revelation   پضؿه ٕٔىٗ  ٌبٞی اٚلبت دادٖ اًالٓبت ٔغذٚد ٚ خٛد افـبٌشی ٔغتبًب٘ٝ اص ػٛی: خٛد افـبٌشی

ٕٔىٗ اػت الصْ  ایٗ عغ سا ثٝ ثیٕبس ٔٙتمُ ٔی وٙذ. اػت ٔفیذ ثبؿذ. پضؿه دس صٙیٗ عبِتی ثبیذ اعؼبع آسأؾ وشدٜ ٚ

پضؿىی وٝ دس خٛدافـبٌشی افشاى وٙذ. اص ثبؿذ پضؿه ثٝ ػئٛاالتی دس ٔٛسد ٚهٔیت تإُٞ خٛد ایٙىٝ اُٞ وزبػت پبػخ دٞذ. 

 ص٘ذٌی خٛد اػتفبدٜ ٔی وٙذ ٚ اص ٘مؾ پضؿه ػٛء اػتفبدٜ ثٝ ُٕٓ ٔی آٚسد. دٜ ٘ـذٜ ثیٕبس ثشای ثشآٚسدٖ ٘یبصٞبی ثشآٚس

- Positive reinforcement ایٗ فٗ ثٝ ثیٕبس أىبٖ ٔی دٞذ وٝ ثٝ ساعتی ثتٛا٘ذ ٞش ٌّٔجی سا ثب پضؿه دس :  تمٛیت ٔخجت

وٙذ وٝ اعؼبع وٙذ ٞیش ٌفتٝ ٚی  یك ٔیٔیبٖ ثٍزاسد عتی دس ٔٛسد ٓذْ سٓبیت دسٔبٖ ٘یض كغجت وٙذ. پضؿه ثیٕبس سا تـٛ

 پضؿه سا آؿفتٝ ٘خٛاٞذ وشد ٚ ثٝ ایٗ تشتیت ٔجبدِٝ اًالٓبت تؼٟیُ ٔی ؿٛد.  

- Reassurance كبدلب٘ٝ ٔی تٛا٘ذ ثٝ افضایؾ آتٕبد ٚ سٓبیت دسٔبٖ دس ثیٕبس ٔٙزش ؿٛد ٚ پبػخ ٕٞذال٘ٝ :  إًیٙبٖ ثخـی

ٚ ٕٔىٗ اػت ثٝ ٔیضاٖ صیبدٜ سٚی آتٕبد  .یٗ ثٝ ٔٔٙبی فشیت دادٖ ثیٕبس اػتپضؿىی دِؼٛص تّمی ٌشدد. إًیٙبٖ ثخـی دسٚغ

ثٝ ِٔٙٛس آسأؾ ثخـیذٖ ثٝ ثیٕبس كٛست ٔی ٌیشد. ِٚی  ثیٕبس ٚ سٓبیت دسٔبٖ تإحیش ثٍزاسد. إًیٙبٖ ثخـی وبرة ٕٔٔٛالً

 ٚالٔی سا ٞٓ ثپزیشد.ٚلتی ثیٕبس ٔتٛرٝ ؿذ وٝ پضؿه ٚالٔیت سا ٍ٘فتٝ ثٔیذ اػت وٝ ثیٕبس إًیٙبٖ ثخـی 

- advice  ؤحش ٚالْ ؿٛد ٚ ٞب ٌّٔٛثؼت وٝ پضؿه ثیٕبس سا ٘لیغت وٙذ. ثشای ایٙىٝ ا٘ذسص ٔ دس ثؼیبسی اص ٔٛلٔیت:  ا٘ذسص

الصْ اػت فمي پغ اص آ٘ىٝ ثیٕبس آصادا٘ٝ دس ٔٛسد ٔؼبیُ خٛد كغجت وشد ٚ پضؿه ثشای تٛكیٝ ٞبی اِٚیٝ ٕٞذال٘ٝ دسن ؿٛد، 

ثذػت آٚسد ا٘زبْ ؿٛد. ا٘ذسص دادٖ ػشیْ ٕٔىٗ اػت ػجت ؿٛد، ثیٕبس اعؼبع وٙذ وٝ پضؿه ٚالٔبً ٌٛؽ  وبفیخٛد اًالٓبت 

ػش اهٌشاة پبػخ ٔی دٞذ ٚ یب آتمبد داسد وٝ پضؿىبٖ ثیـتش اص ثیٕبسا٘ؾ ٔی دا٘ٙذ وٝ دس ٞش ٔٛلٔیتی صٝ ثبیذ ٕ٘ی وٙذ یب اص 

 وشد.    

 ُٔ ؿفبف ػبصی، تذآی ٞب، ٞذایت، وبٚؽ، ٌزاسٞب، تغییش ٔؼیش.ٔذاخالت ٌؼتشدٜ دٞٙذٜ ) ثؼي دٞٙذٜ ( : ؿب -

پبػخ، ػئٛاالت تشویجی، ػئٛاالت صشا، ػئٛاالت یب ثیب٘بت لوبٚتی، تمّیُ  -ٔذاخالت ٔؼذٚد وٙٙذٜ : ؿبُٔ پشػؾ ٞبی ثؼتٝ -

 دادٖ دغذغٝ ٞبی ثیٕبس، تٛكیٝ صٚدسع، تفؼیش صٚدسع، ٌزاس، استجبى غیش والٔی. 

پضؿه ٔی خٛاٞذ ثیٕبسؽ ثب ایٗ اعؼبع ٔلبعجٝ سا تشن وٙذ وٝ ٔٛسد اعتشاْ ٚالْ ؿذٜ ٚ دسن ؿذٜ ٚ  :خبتٕٝ ٔلبعجٝ  •

دلیمٝ آخش ٔلبعجٝ ثؼیبس ٟٔٓ اػت. ٚ اغّت ٔلبعجٝ ٌشاٖ  5 -10 اًالٓبت ٟٔٓ ٚ ٔٙبػت ثٝ ٌٛؿی ؿٙٛا ٚ آٌبٜ سػیذٜ اػت.

دادٖ  اص ثیٕبس ثٝ خبًش لیٕب٘ذٜ سا ثٝ ثیٕبس آالْ وٙیٓ.وٓ تزشثٝ ثٝ آٖ تٛرٝ وبفی ٘ـبٖ ٕ٘ی دٞٙذ. ٟٔٓ اػت وٝ صٔبٖ ثب

 تزٛیض داسٚ ثٝ سٚؿٙی ؿشط ؿٛد.  ٙذ.تبسیخ لشاس ثٔذی سا ٔـخق و اًالٓبت هشٚسی تـىش وٙذ.

 ا٘تخبة ٔمیبع ٞبی دسرٝ ثٙذی سٚاٖ پضؿىی •

 ( WHODAS )اسصیبثی اص وبس افتبدٌی  -

 ( BPRS ) ٔمیبع دسرٝ ثٙذی وٛتبٜ سٚاٖ پضؿىی  -

 ( PANSS )ٔمیبع ػٙذسْ ٔخجت ٚ ٔٙفی  -

 ( SANS ) ٚ ٔمیبع اسصیبثی ٓالئٓ ٔٙفی  ( SAPS ) ئٓ ٔخجت الٔمیبع اسصیبثی ٓ -

 ( HAM-D ) ٔمیبع دسرٝ ثٙذی ٞبٔیّتٖٛ ثشای افؼشدٌی  -

 ( BDI ) پشػـٙبٔٝ افؼشدٌی ثه  -

 ( HAM-A ) ٔمیبع دسرٝ ثٙذی ٞبٔیّتٖٛ ثشای دسرٝ ثٙذی اهٌشاة  -

 ( PDSS ) ٔمیبع ؿذت اختالَ ٚعـت صدٌی  -
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 ( YBOCS ) ٔمیبع ٚػٛاػی رجشی یُ ثشاٖٚ  -

 ( ASI ) ؿبخق ؿذت آتیبد  -

 ( EDE ) ٔٔبیٙٝ اختالالت خٛسدٖ  -

 ( BULT-R ) تزذیذِ٘ش ؿذٜ  -آصٟٔٛ٘بی پشاؿتٟبیی ٓلجی -

 ( MMSE ) ٔٔبیٙٝ ٔختلش ٚهٔیت سٚا٘ی  -

 ( NPI ) پشػـٙبٔٝ ٓلجی سٚاٖ پضؿىی  -

 ( SGIT ) آصٖٔٛ ٞٛؽ ٕٓٛٔی ٕ٘شٜ ٌزاسی ؿذٜ  -

 ( PDQ ) پشػؾ ٘بٔٝ اختالَ ؿخلیت  -

 ( CBCL ) صه ِیؼت سفتبسی وٛدن  -

 ( DISC ) رذَٚ ٔلبعجٝ تـخیلی ثشای وٛدوبٖ  -

 ( ADHD ) ٔمیبع دسرٝ ثٙذی وب٘شص دس اسصیبثی اختالَ وٓ تٛرٟی/ ثیؾ فٔبِی  -

 ( ADI-R ) تزذیذِ٘ش ؿذٜ  -ذٌیٔلبعجٝ تـخیلی دسخٛدٔب٘ -

سٚا٘پضؿه دس ثشخٛسد ثب افشاد دصبس اختالالت سٚا٘ی ثبیؼتی تٔییٗ وٙذ وٝ آیب اختالَ ٔضثٛس  ٔٔبیٙٝ رؼٕی دس سٚا٘پضؿىی؛ 

ًٛس ارٕبِی ثبیذ كٛست ٝ ٞبی ثذٖ ث ؿٙبختی اػت یب خیش. ٔشٚس وّی دػتٍبٜ -، رشاعی یب ٓلت٘بؿی اص ثیٕبسی ای ًجی

 -ٓشٚلی، دػتٍبٜ ٌٛاسؽ، دػتٍبٜ ادساسی -ٝ : ػش، صـٓ، ٌٛؽ، ثیٙی ٚ ٌّٛ، دػتٍبٜ تٙفؼی، دػتٍبٜ لّجیٌیشد اص رّٕ

 تٙبػّی. 
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 سئَاالت فصل دٍم
 ؟                                                                       ّستٌذ . سئَاالت ثستِ داسای کذام یک اص ٍیژگی ّبی صیش1

         اِف( دلت پبییٗ داس٘ذ.                                                                                                        

  ة( ِٔٙٛس ػئٛاالت ٔجٟٓ اػت.                                                                                                   

      د( پشداخت عبؿیٝ پشداصا٘ٝ داس٘ذ.                                                                                              

 د( ثیٕبس سا ثٝ ػٕت خبكی ٞذایت ٔی وٙٙذ.                                                                                     

 یک اص جوالت صیش دس هَسد هصبحجِ ثب ثیوبساى سبیکَتیک دسست است ؟                                        . کذاه9

 ىی ثٝ تـخیق ثیٕبسی ٕ٘ی وٙٙذ.                                                                    اِف( ػئٛاالت وٛتبٜ وٕ

 ة( ػئٛاالت ثبص ٕٔىٗ اػت ٔٛرت آؿفتٍی ثیٕبس ؿٛ٘ذ.                                                                      

                                                                                     ٔٛافمت وٙیٓ. د( ثب ٞزیبٖ ٞبی آٖ ٞب ٔٛلتبً

 ٔمبثّٝ ٕ٘بییٓ.                                                                                     د( ثب ٞزیبٖ ٞبی آٟ٘ب ٔؼتمیٕبً

 یک اص هَاسد صیش ضشٍست کوتشی داسد ؟                                      بحجِ ثب ثیوبس افسشدُ ثشسسی کذاه. دس هص9

 اِف( ٚرٛد ٓالئٓ ػبیىٛص                              

 ة( ٚرٛد ػبثمٝ ی خب٘ٛادٌی افؼشدٌی                               

 د( ػبثمٝ ی دٚسٜ ی ٔب٘یب                            

 خٛدوـی                                                 د( ٚرٛد افىبس 

 یک اص هَاسد صیش هطکل تش است ؟                          هتشجن استفبدُ ضَد اسصیبثی کذاه . اگش دس هصبحجِ ثب ثیوبس اص9

                                          اِف( اختالَ دس ادسان                               ة( اختالَ دس اٚسیب٘تبػیٖٛ         

 د( اختالَ دس فشْ فىش                               د( اختالَ دس لوبٚت                                                        

                                               . دس ٌّگبم هصبحجِ ثب ثیوبس سبیکَتیک الصم است............................               9

 اِف( ثیٕبس دػتشػی آػبٖ ثٝ دس خشٚری داؿتٝ ثبؿذ.                                                                               

                                      ة( ٔلبعجٝ وٙٙذٜ دػتشػی آػبٖ ثٝ دس خشٚری داؿتٝ ثبؿذ.                                

 د( ٔلبعجٝ وٙٙذٜ ٚ ثیٕبس ٞش دٚ دػتشػی آػبٖ ثٝ دس خشٚری داؿتٝ ثبؿٙذ.                                                   

 د( دس كٛست آسأؾ ٔلبعجٝ ٌش، ٘یبصی ثٝ دػتشػی ٞیش یه ثٝ دس خشٚری ٘یؼت.                                         

 ؟                                                                      ًیستیک اص دس هَسد هصبحجِ ثب ثیوبساى دسست . کذاه9

 ثیٕبس ػبوت ثبؿذ ٚ ثخـی اص ٔلبعجٝ ثٝ ػىٛت ثٍزسد.                                      اِف( پضؿه ٘جبیذ اربصٜ دٞذ 

 یذ وٙذ.                                                              إیة( پضؿه ٕٔىٗ اػت ثب عشوت ػش، ػخٙبٖ ثیٕبس سا ت

 ا٘ىبس ٔی وٙذ اؿبسٜ وٙذ.                                         یب غیش ٕٓذ  د( پضؿه ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٌٔبِجی وٝ ثیٕبس ٕٓذاً

 د( پضؿه ٕٔىٗ اػت ثب یه ِغٗ عٕبیتی ػخٙبٖ ثیٕبس سا تىشاس وٙذ.                                                       

یک اص هَاسد ؟ کذاه آیذهی  . اص ثیوبسی دس ضشٍع هصبحجِ پشسیذُ هی ضَد: چِ کوکی اص دست هي ثشای ضوب ثش7

        صیش  دس هَسد ایي سئَال دسست است ؟                                                                                            

              اِف( ایٗ یه ػئٛاَ ثبص اػت ٚ ثشای ؿشّٚ ٔلبعجٝ ٔٙبػت ٔی ثبؿذ.                                          

 ة( ایٗ یه ػئٛاَ ثؼتٝ اػت ٚ ثشای ؿشّٚ ٔلبعجٝ ٘بٔٙبػت اػت.                                                         

 د( ایٗ یه ػئٛاَ ثبص اػت ٚ ثشای ؿشّٚ ٔٙبػت ٘یؼت.                                                                       

 ػئٛاَ ثؼتٝ اػت ٚ ثشای ؿشّٚ ٔلبعجٝ ٔٙبػت ٔی ثبؿذ.                                                        د( ایٗ یه

 . اص ثیوبسی خَاستِ هی ضَد اتفبقبت هْن دٍساى کَدکی اش سا ضشح دّذ.                                                   9

 اص ػئٛاالت ثبص ثیٕبس سا ٞذایت ٔی وٙذ.                                               اِف( ایٗ یه ػئٛاَ ثؼتٝ اػت ٚ وٕتش 
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 ة( ایٗ یه ػئٛاَ ثبص اػت ٚ ثیـتش اص ػئٛاالت ثؼتٝ ثیٕبس سا ٞذایت ٔی وٙذ.                                               

 د( ایٗ یه ػئٛاَ ثبص اػت ٚ وٕتش اص ػئٛاالت ثؼتٝ ثیٕبس سا ٞذایت ٔی وٙذ.                                                

 د( ایٗ یه ػئٛاَ ثؼتٝ اػت ٚ ثیـتش اص ػئٛاالت ثبص ثیٕبس سا ٞذایت ٔی وٙذ.                                               

 :                                                                                ثجض ش ّستٌذ،ی ٍیژگی ّبی صی. پشسص ّبی ثبص داسا2

 اِف( ثیٕبس سا ثٝ ػٕت خبكی ٞذایت ٕ٘ی وٙٙذ.                                                                                 

 ة( عبؿیٝ پشداصی ایزبد ٔی وٙٙذ ٚ ٚلت  ٌیش٘ذ.                                                                               

 د( ٘یت پشػؾ ٌش ٔـخق اػت.                                                                                                

 ٔلبعجٝ ٔفیذ٘ذ.                                                                                                     د( ثشای ؿشّٚ

 یک اص هَاسد صیش دس ٍاکٌص ًسجت ثِ ّزیبى ثیوبساى دسست است ؟                                          . سػبیت کذاه11

 یذ ٕٞشاٞی وشد.                                                                                           اِف( ثب ٞزیبٖ ٞبی ثیٕبس ثب

          ة( ثب ٞزیبٖ ٞبی ثیٕبس ثبیذ ٔمبثّٝ وشد.                                                                                       

 یذ یب تىزیت وشد.                                                           إیب سا ثش عؼت ٔٛلٔیت ٔی تٛاٖ تد( ثٔوی ٞزیبٖ ٞ

         د( ٘جبیذ ٞیش اؿبسٜ ای ثٝ تبییذ یب سد ٞزیبٖ وشد.                                                                              

 کٌص ّبی صیش هوکي است ثیوبساى سبیکَتیک سا آضفتِ کٌذ ؟                                           یک اص ٍا. کذاه11

 ٞبی ایـبٖ            د( ٞش ػٝ ٔٛسد اِف( ػىٛت ًٛال٘ی         ة( پشػؾ ٞبی ثبص      د( تىزیت ٞزیبٖ

 وتشی داسد ؟                                       یک اص سئَاالت صیش دس جشیبى اسصیبثی ثیوبس اّویت ک. پبسخ ثِ کذاه19

 اِف( آیب ثیٕبس ػبیىٛتیه اػت؟                               

 ة( آیب اعتٕبَ خٛدوـی ٚرٛد داسد؟                           

 د( آیب ثیٕبس ٟٔزٛس ٔغؼٛة ٔی ؿٛد؟                    

 اػت؟                     د( آیب ثیٕبسی ٘بؿی اص اختالَ ًجی 

 تشیي ٍظیفِ ی اٍلیِ ی پضضک دس هصبحجِ سٍاى پضضکی ثب ثیوبس چیست ؟                                    . هْو19

 اِف( تـخیق دسػت ثیٕبسی ٚی                     

 ة( ثش٘بٔٝ سیضی دسٔب٘ی ٔٙبػت                                      

 د( ثشلشاسی استجبى ٔٙبػت ثب اٚ                         

 د( اسائٝ ی تٛكیٝ ٞبی الصْ ثٝ خب٘ٛادٜ ی ثیٕبس                  

 :                                                       ثجض لی ثشای استجبط ثب ثیوبس هی ثبضذ،. توبم هَاسد، اص هْبست ّبی اص19

 ة( دا٘ؾ تخللی            د( تٛا٘بیی ػخٗ ٌفتٗ              د( تٛا٘بیی ثشلشاسی ساثٌٝ                 اِف( ٕٞذِی    

                 . ػذم اػتوبد ثٌیبدی یؼٌی...........................................                                                          19

 تغمیش وٙٙذٜ ٚ ثذ سفتبس اػت.                                                                      ایٙىٝ پضؿه اعتٕبالًاِف( ا٘تِبس 

 ٓاللٝ ٕٓیمی ثٝ ثیٕبس داسد.                                                                             ة( ا٘تِبس ایٙىٝ پضؿه غبِجبً

 ثؼیبس خٛؽ سفتبس اػت.                                                                               س ایٙىٝ پضؿه اعتٕبالًد( ا٘تِب

 ٓاللٝ ای ثٝ ثیٕبسؽ ٘ذاسد.                                                                           د( ا٘تِبس ایٙىٝ پضؿه اعتٕبالً

 :                                       ثجض ثیوبس هی ثبضذ،ثش ثشای ایجبد هصبحجِ کبسآهذ ثب ؤوبم هَاسد صیش اص سٍیکشدّبی ه. ت19

 اِف( ؿشّٚ ٔلبعجٝ ثب یه ػئٛاَ ثبص              

 ة( ؿشّٚ ٔلبعجٝ ثب یه ػئٛاَ ثؼتٝ                                           

 ثٔذی ٚ ثٝ كغجت              د( ًشط ػئٛاالت 

 د( سٓبیت ػىٛت، تىبٖ دادٖ ػش                                                



  وه پسشکی فرهنگ گستر نخبگانمرکس تخصصی خذمات آموزشی گر

 

 17            رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب کلیه منابع

 . هذلی کِ دس آى پضضک دسهبى سا تجَیض ًوَدُ ٍ ثیوبس ثذٍى چَى ٍچشا آى سا هی پزیشد کذام است ؟                 17

 د( ٔذَ تفؼیشی        د( ٔذَ ٔـٛستی     اِف( ٔذَ اػتجذادی      ة( ٔذَ آٌبٞی دٞٙذٜ 

 . دس کذام هذل استجبط پضضک ثب ثیوبس، پضضک هثل یک دٍست یب هطبٍس ثیوبس ػول هی کٌذ ؟                          19

 اِف( ٔذَ اػتجذادی   ة( ٔذَ آٌبٞی دٞٙذٜ     د( ٔذَ تفؼیشی       د( ٔذَ ٔـٛستی

اص کذام هذل استجبط  ،ّبی دسهبًی هختلف سشطبى پستبى سا رکش هی کٌذ ِ سٍشسبل 9آهبس ثقبی . ٍقتی پضضکی 12

                    پضضک ثب ثیوبس استفبدُ کشدُ است ؟                                                                                             

 د( ٔذَ تفؼیشی      د( ٔذَ ٔـٛستی   اِف( ٔذَ اػتجذادی       ة( ٔذَ آٌبٞی دٞٙذٜ

کٌذ کِ هوکي است خَد ثیوبس اص آى آگبُ ًجبضذ اص چِ  پضضک چیضی سا دس هَسد سفتبس ثیوبس اظْبس هی . صهبًیک91ِ

                             سٍیکشدی ثْشُ ثشدُ است ؟                                                                                              

 اِف( رْٕ ثٙذی             ة( تلشیظ                 د( تفؼیش                 د( تؼٟیُ                                     
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