
 

 

 

 

راهنمای اصول خودمراقبتی در 

 سالمتروان و اعتیاد
 

 

 

 
 

 

 



تسالمویژهسفیران



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 پیشگفتار

 

سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  تی یا    ت        

. اشالالالالالالال ب     هتوانالالالالالالال ا  ن ها یاست    انسالالالالالالالان  

باا  وجوداف اد  اد  ست  ک ا ا     ت  خوردارنیست  وب   اق تج ت

. با گ دان نس  تییاحفظوض یتف لیشالالالالالالالالالالالالالالالالان یا    ن 

تواناحت ال  و اخت الت وانپزش یباانجا   خیاصولسادهخود  اق تی  

رادرخودوسا     اهش اد و سالح  سال    جا  الا را افالزا د داد.     

ط حسفی سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال     

  یا اق ا اتانجا ش هتوسحو ارت   اش  در انو  و شپزش ی رراس

. تا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا      اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

بی   ک  توان  ب ا    ودوض یتس  تخسفی انس  ت اا    فآ و ش  

 .ب ن  فی باش  هارنج  ود انزد  انشان  ا ا  اخت ل

ها شا   وانپزش یو  ارت ا  وان حاو  حال ی ربارهاخت لکتابچ حاض

. ش اختیاسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

خواه  ه فا انتشارا   تابچ ق اردادناط عات راختیاراف اد است    

. درا  ز ی   یشالالالالالالالالالالالالالالالالالت  ب ان الالالالالالالالالالالالالالالالال 

 حال ا   تابچ  خصوص  ا  سانی  خود دوستانیااقوا شالالانا ا   ی ار

.ب ن  فی اسالالالالالالالالالالالالالالالال هالالالالالالالالالالالالالالالالارنج  ی
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 فرزندپروریمهارت
 

های فرزندپروری مجموعة دانش و مهارت
تربیت کودکان به روشی سازنده و غیر 
مخرب است، راهی برای این که تواناییها 

های آنان را رشد دهیم و و مهارت
 .مشکالت رفتاریشان را اداره کنیم

 ثبت رفتار
رفتارواکنشیازکودکاستکهقابلمشاهدهمیباش

. دوآنچهپسازرفتارمیآید،پیامداست
پیامدشاملواکنشهاییاستکهوالدینبهرفتارکودکنشانمیدهندیااودرنتیجهعملکردخودشباآنهامو

 .اجهمیشود 

زمان و مکان بروز رفتار اشاره کرد، یعنی قبل از بروز رفتار چه به در ثبت رفتار باید 
اتفاقی رخ می دهد و پس از آن چه می شود. با این کار والدین متوجه می شوند که 

وجب بروز رفتار می شود و کودک در ازای انجام آن رفتار خاص با چه چه شرایطی م
پیامدی مواجه می شود یا واکنش آنان در برابر رفتار کودک چیست. برای این که یک 
رفتار در کودک شکل بگیرد  یا تغییر پیدا کند، ابتدا باید این رفتار تعریف و سپس ثبت 

د رفتاری باشد که کودک قادر به انجام آن شود. رفتاری که در نظر گرفته می شود بای
 باشد. 

 چرا ثبت رفتار مفید است؟
کنند تا ببینند برداشتی که از مشکالت رفتاری کودک دارند والدین فرصت پیدا می -1

مریم از صبح تا شب داره جیغ »تا چه اندازه درست است. مثالً وقتی می گویند 

بار داد و بیداد  2بینند که مثالً او حداکثر میها های تکرار جیغبا ثبت دفعه« میزنه
 کرده است نه از صبح تا شب.

فهمند بی قراری شوند. برای مثال میزمان و دلیل بروز رفتار کودک را متوجه می -4
 .دهد که خیلی گرسنه استهای آرش معموالً ظهرها قبل از ناهار رخ میو پا کوبیدن

فرزندددپروری مجموعددة دانددش و  
هدای تربیدت کودکدان بده     مهارت

روشی سازنده و غیر مخرب اسدت،  
راهددی بددرای ایددن کدده تواناییهددا و 

های آنان را رشدد دهدیم و   مهارت
 مشکالت رفتاریشان را اداره کنیم.
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برند. مثالً متوجه ان نسبت به آن رفتار پی میآنان به نوع و شدت واکنش خودش -0
های شاهین زود تسلیم گردند در برابر خواستهشوند هر وقت از سرکار بر میمی
 حرف خودشان است.،های دیگر حرف شوند، در حالی که وقتمی

شوند توانند سیر رفتار کودک را در طی زمان تعیین کنند. مثالً متوجه میمی-2
 .کندشود یا شدت پیدا میی دارد کمتر میهای هادقشقرق

ای داشته است. برای مثال از وقتی که به توانند بفهمند مداخالتشان چه فایدهمی -3
تر حرف دهند او آرامداد و فریاد مینا هنگام مطرح کردن درخواستش، توجه نشان نمی

 .می زند

 های مهم در ثبت رفتار چه هستند؟نکته

انجام رفتار باید آن راثبت کرد. به حافظه، حدس و گمان یا بالفاصله پس از  -1
 .یادآوری نباید اتکا نمود

موقع ثبت رفتار نباید به کودک چسبید یا او را تعقیب کرد. باید ضدمن ادامده کدار     -4
 .جاری، از گوشه چشم رفتار او را پایید

رفتدار اختصداص   در شروع برنامه رفتاری بهتر است وقتی از شبانه روز را به ثبدت   -0
 داد که مزاحمی وجود ندارد )مهمان و...(

بهتر است ثبت رفتار به صورت هفتگی صورت گیرد برای مثال هدر روز در مددت    -2
زمان یک ساعت پس از بازگشت کودک از مدرسه رفتارش را مورد ارزیدابی قدرار داد.   

 .هر روز باید همان ساعت و مدت زمان خاص مورد نظر باشد

یدا  « رعایدت نکدردن  »یا « محل نگذاشتن»ی رفتارها سخت است مانند ثبت برخ -3
هایی را که از کدودک کداری   توان تعداد دفعهدر این موارد می«. حرف گوش نکردن»

 .خواسته شده و او آن را انجام نداده است مشخص کرد

 برای پدر و مادر بهتر بودن وجود دارد؟ چه قوانین رفتاری

مدرسه، اداره، شهر و اجتماع خود قوانینی داشته باشیم. خانه ما ما نیاز داریم در خانه، 
دهند باید به یک جامعه کوچک است و افرادی که این جامعه کوجک را تشکیل می

اصولی پایبند باشند و قوانین و مقرراتی را رعایت کنند. در صورتی که در خانه خود 
دهند، فتاری اصالً رخ نمیبرای هر چیزی قانون داشته باشیم بسیاری از مشکالت ر
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مثل زمان خواب، زمان غذا، ساعات مجاز بیرون بودن از منزل، ساعات برگشت به 
خانه، نحوه استفاده از تلویزیون، رایانه و اینترنت، چگونگی معاشرت با دوستان، نحوه 

 ... استفاده از دوچرخه، چونگی استفاده از تلفن همراه و

داند چه باید بکند و چه نباید بکند. ته باشد کودک نمیچنانچه این قوانین وجود نداش
چه رفتاری مود قبول است و چه رفتاری پذیرفتنی نیست. در ضمن والدین هم 

 .توانند کودک را تنبیه یا تشویق کنندنمی

های ما قابل پیش بینی و با گر رفتار و واکنشا
ثبات باشد کودکان تکلیف خود را بهتر متوجه 

های ما تر با انتظارها و محدودیتراحت شوند ومی
یعنی وقتی کودک « انضباط قاطع»آیند. کنار می

دهد مصمم رفتار کنیم، رفتار نادرستی انجام می
ثبات عمل داشته باشیم، به سرعت در برابر 
رفتارش پاسخ نشان بدهیم، و به او بیاموزیم بهتر 
رفتار کند.پیش از این که روش قاطعانة انضباط 

ر واقع گردد، باید محیطی امن و خوشایند را مؤث
برای رشد و شکوفایی کودک فراهم کنیم، مکانی دور از خطر و همراه با رسیدگی و 

کند، و در کنار کیست. در نظارت ما، این یعنی هر لحظه بدانیم او کجاست، چه می
برای  عین حال این محیط باید برای کودک جالب و آموزنده هم باشد و به تعامل او

ارتباط با دیگران پاسخ مناسب بدهد مثل وقتی 
خواهد، پرسد، کمک میکه فرزندمان سئوالی می

 .طلبد، یا نیاز به نصیحت و توصیه داردتوجه می

های فرزندپروری توانند مهارتنکته: والدینی می
را با موفقیت به کار ببرند که به نیازها و سالمت 
جسمی و روانی خود توجه داشته باشند. مدیریت 
رفتارهای کودکان روندی طوالنی و فراگیر است 
که به صبر و تحمل، خوش خلقی، اشتیاق، و 
خالقیت نیاز دارد و این همه وقتی ممکن 

هددددف اصدددلی از تربیدددت 
کودکان، بار آوردن افدرادی  
مستقل، توانمند، مسئول و با 
اعتماد به نفس است کده از  
رشددد اخالقددی و اجتمدداعی  

 باشند.مناسب برخوردار می

هدایی  پیامد شدامل واکدنش  
است که والددین بده رفتدار    

دهند یدا او  کودک نشان می
در نتیجه عملکرد خودش با 

 شود.ها مواجه مینآ
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د که به سالمت خود رسیدگی کنیم و از منابعی که در دسترس داریم بیشترین شومی
 بهره را بگیریم.

ی مشخص برای پدر و مادر بهتر بودن ذکر شده است. اگر این در زیر تنها چند توصیه
های درمانی یا خانه -ترین مرکز بهداشتیها را مؤثر یافتید بهتر است به نزدیکتوصیه

های فرزند پروری سؤال سراها سر بزنید و در مورد دورهفرهنگ سالمت شهرداری یا
 کنید.

 چگونه فضای خانوادگی را خوشایندتر کنیم؟
گسترده بودند یعنی اعضای  هادر گذشته خانواده

خانواده در نسلهای مختلف با هم زندگی و از 
کردند. کودکان نقشهای یکدیگر حمایت می

 ایجادمشخصی در خانه داشتند که عالوه بر
س مهارت فردی، موجب شکل گیری احسا

. با در نظر گشتها میمسئولیت پذیری در آن
گرفتن این عوامل و با توجه به افزایش میزان 
تنش و فشار در زندگی کنونی، آموزش 

 .رسدها مفید و الزم به نظر میهایی برای ایجاد فضای مثبت در خانوادهمهارت

 تواند در این زمینه راه گشا باشد:توجه به نکات زیر می

 

 برای کودکان خود زمانهای خاص در نظر بگیرید. 
د ارتباطی گرم و نزدیک با خواهید از این زمانها برای ایجاتوجه داشته باشید که می

کودکتان استفاده کنید، پس فعالیتی را انتخاب کنید که برای هر دوی شما لذتبخش 
باشد. وجود زمانهای خاص احساس ارزشمندی و عشق را به کودک شما منتقل 

ایجاد  .شودکند. تفریح کردن درکنار یکدیگر باعث درک متقابل میان افراد میمی
اند شما را در یک موقعیت حمایت کننده و دوستانه قرار دهد. در توچنین ارتباطی می

تواند به شما احساس نزدیکی کند و مسائل و چنین موقعیتی است که کودک می
ها برای مشکالتش را با شما در میان بگذارد. توجه داشته باشید که از این زمان

زمانی که فرزندتان به سراغ 
آیددد و راجددع بدده شددما مددی

ها، آرزوها و عالئق، خواسته
هدددایش صدددحبت برنامددده

کند، با عالقه بده حدرف   می
 هایش گوش دهید.
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شود که ار موجب میهای مستقیم استفاده نکنید، زیرا این کنصیحت کردن و توصیه
 کودک عالقة خود را به گذراندن این زمانها با شما از دست بدهد.

  را به کودک منتقل کنید.« دوستت دارم»مفهوم 
توانید به کار ببریدد. از  برای نشان دادن عالقة خود به کودک روشهای مختلفی را می

غوش بگیریدد و  هایش جلوی دیگران صحبت کنید. او را در آدوست داشتن او و خوبی

بهه او  نوازش کنید. از جمالت زیبا و احترام آمیز برای صدا کردن وی استفاده کنیدد.  

به یاد داشته باشید کده   کنید.بگوئید که به داشتن چنین فرزندی افتخار می

عشق والدین به فرزند، عشقی بدون قید و شرط است کده نبایدد خللدی در آن ایجداد     
دن عشق خود را منوط به شرایطی خاص بکنید، مثالً بده  شود. هیچ گاه نباید نشان دا

 .«اگر نمراتت خوب نشود دوستت ندارم»کودک نگویید: 

 چگونه با کودک ارتباط خوب و مؤثری داشته باشیم؟
کنیم که ارتباط خوبی با ما داشته باشد، از دسدتورات کسدی   ما به کسی عالقه پیدا می

خواهید فرزندانتان از شما اطاعت باشیم. اگر میکنیم که او را دوست داشته اطاعت می
کنند، دستورات شما را گوش دهند و ارزشهای اخالقی شما را بپذیرندد، ابتددا بدا آنهدا     

 ارتباط خوبی برقرار کنید
به کودک کمک کنید که احسها    .1

 توانمندی داشته باشد.

اگرشماراهمناسبیرابرایتوانمندسازیکودکبرنگزینید،
هاینامناسبیبرایکسباحساسقدرممکناستکهاوازروش

 :هایمناسببرایاینکارعبارتندازراه. تاستفادهکند
ازکودکمشورتبخواهید،بهاواجازةانتخاببدهید،بگذاری

هاپختوپزیددرمحاسبةمخارجکمکتانکند،بعضیوقت
. اخریدرابهعهدةاوبگذاریددددددددددددددددددددددددد

هاراسدرجای توانددرشستنظروفمالمینیاسبزیجاتکمککندیاکفشحتییککودکسهسالههممی
. شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانبگذارد

یجهاینکارایناسدتک دردسرتراست،ولینتدهیمچونبرایمانبیمااغلبخودمانهمةکارهاراانجاممی
 . بگذاریدتافرزندتانپیامدهایطبیعیکارهاراتجربهکند. کنداهمیتیمیهکودکاحساسبی

خواهید فرزندانتان از اگر می
شما اطاعت کنند، دستورات 
شما را گوش دهندد و ارزش  
های اخالقی شما را بپذیرند، 

ارتبداط خدوبی    آن هابا  ابتدا
 .برقرار کنید
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 .آدابورسومخانوادگیراحفظکنید .4
. توانفضایخانوادهراخوشددددددددایندترکردهاوتقویتآنهددددددددامیباتوجهبهسددددددددنت

. کنددددهایخانوادگیدرتعطیالتمعموالًبهایجاداحساسصدددمیمیتکمکمیبرگزاریمهمدددانی
. تواناوقاتیازروزرابرایدورهمجمعشدنوصحبتکردنگذاشددددددددددددددتمددددددددددددددی
هایمیانجمعجلبشدودوبه هابهروابطوفعالیدت هابایدکاریکنیمکهتوجهبچهدراینگونهموقعیت

 صحبتکردندرموردخودتشویقگردند

 در خانه قوانین و ساختار داشته باشید. .3
کند. قدوانین  یدر نظر گرفتن قوانین و رعایت آنها عملکرد اعضای خانواده را تقویت م

باید ساده، روشن و قابل پیگیری باشند. از وضع قوانین زیاد و دست و پداگیر در خانده   
شدود محدیط بدرای    باید پرهیزکرد. قوانین باید منصفانه باشند. وجود قوانین، باعث می
 کودک قابل پیش بینی باشد و از تنش و اضطراب او کاسته شود.





 

 
 

 

 مهارت ارتباطی
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 ارتباطی چیست؟ مهارت

ارتباط با همنوع دارد ،برقدراری ارتبداط مدؤثر    انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به 
 .مهارتی است که باید آن را آموخت

 ارتباط چیست؟
هدای کالمدی و   ارتباط فرایند ارسال و دریافت پیدام 

فرایندی کده از طریدق آن،   غیر کالمی است، یعنی 
های خدود را ابدراز   افکار، عقاید، احساسات و هیجان

کددرده و افکددار و احساسددات دیگددران را دریافددت    
 .کنیممی

 ی ارتباطهامؤلفه
 محتوای آشکار )کالمی(

ارتباط کالمی به معنای صحبت کردن با دیگران است. این بعد بخش بسیار کدوچکی  
توانند آزادانه و بدا جمدالت   ارتباط کالمی مؤثر افراد می شود. دراز ارتباط را شامل می

های خود را بیان کنند و از مناسب از انتظارات و احساسات خود حرف بزنند، درخواست
 دیگری بخواهند رفتارش را تغییر دهد

 بیان انتظارات -
ی ها و انتظارات جزء مهمی در ارتباط و روابط صمیمانه که روابط زناشدوی ابراز خواسته

ی زیدر  هدای سداده   تدوان از جملده  باشد. برای ابراز انتظارات میجزیی از آن است می
 استفاده کرد:
 ... .انتظار دارم که

 ... .ام این است کهخواسته
بیان احساسات در روابط بین فردی و زناشویی اهمیت زیدادی دارد. ایدن کدار چنددان     

احساسات مثبدت و منفدی خدود را     توانیددشوار نیست و اگر تمرین کنید به راحتی می
ها به هم نزدیک شوند، ابدراز احسداس   شود زوجابراز کنید. در واقع آنچه که باعث می

کندد و  ها را به هم نزدیک میها نیز زوجعشق و عالقه است. ابراز دلخوریها و رنجش
 .شود که پیوند هیجانی بین آنها کمرنگ و ضعیف شودمانع از این می

ارتباط کالمی سهم 
کمتری از ارتباط غیر 
کالمی در فرآیند ارتباط 
دارد ولی در جای خود 

 بسیار مهم است.
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شدوند  شروع مدی « من»احساسات بهتر است از جمالتی استفاده کرد که با برای ابراز 
 مانند:

 کنممن احساس خشم می
 من غمگین هستم

 درخواست کردن -
هدای  انند درخواستبتوؤثر این است که دو طرف به راحتی های ارتباط میکی از نشانه

لطفداً،   لاتی مثد خود را مطرح کنند. بهترین روش درخواسدت کدردن اسدتفاده از کلمد    
 و...است.کنم خواهش می

 درخواست برای تغییر رفتار -
ترین بخش هدای ارتبداط کالمدی اسدت و در     درخواست برای تغییر رفتار یکی از مهم

از دیگری برای تغییر رفتارش بهتر است روابط زناشویی اهمیت زیادی دارد. درخواست
اس فرد، بخش دوم تواند احسدر یک جمله سه بخشی صورت گیرد. بخش اول آن می

تدوان بخدش اول و   توصیف رفتار طرف مقابل و بخش سوم بیان انتظار باشد البته می
 دوم را جابجا کرد. برای مثال:

 ."دی انتظار دارم از قبل منودر جریان بذاریکنی و خبر نمیشم دیر میناراحت می"

انتظدار دارم  کنده،  کنی و این مندو ناراحدت مدی   موقع صحبت کردن حرفمو قطع می"

 ."صحبت من تموم شهاری بذ

 موانع ارتباط کالمی
 گوش ندادن

دهید یعنی یک مانع بدر سدر راه ارتبداط    کند و شما گوش نمیوقتی کسی صحبت می
 .ه اهمیت چندانی برایش قائل نیستیدکند کمؤثر قرار دارد. طرف مقابالحساس می

 ادبیات نامناسب
در بسدیاری از   .شدود باعث بروز سوء تفاهم مدی استفاده از کلمات و جمالت نامناسب 

کنند که ادبیات نامناسب در ارتباط کالمی عزت نفسشان را خدشه موارد افراد ذکر می
 .دار کرده است

 باید و نباید
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بدریم  بایدها و نبایدها الزام آور هستند.. بایدها و نبایدهایی که برای دیگران به کار می
تدو  »هم و تنش در روابط بین فردی شوند. بدرای مثدال:   توانند باعث بروز سوء تفامی

های کاهش تنش در روابدط  یکی از راه«. تو نباید دیر برسی«»باید به من کمک کنی
تدوان از جمدالت :   زناشویی پرهیز از استفاده از باید ها و نباید هاست به جای آن مدی 

 استفاده کرد. مانند:« بهتر نیست»، یا «بهتر است»

 "ذاری؟قبل از تأخیر، منو در جریان ب بهتر نیست"

 محتوای پنهان )غیر کالمی(
ی همان طورکه گفتیم ارتباط غیرکالمی بخش  مممشی اا ارتبشاط ا شش. م خ شه

حالتمششای ارتبششاط غیششر کالمششی گششو  جاجنه تو ششه بششه 
 ای و انجامی ا شچمره

 گوش دادن -
دهید گوش دادن با شنیدن متفاوت است. وقتی گوش می

کنید، حضور ذهن دارید و حالتهای کنید، نگاه میتوجه می
دهدد کده در حدال    ای شما هم به گوینده نشان مدی چهره

 .گوش دادن هستید

 موانع گوش دادن
ی گوش دادن، قضداوت کدردن دربداره    خیال پردازی، نگاه نکردن، کار کردن در حین

 ،...و سرگرم بودن با تلفن همراه، گوینده 

 ایهای چهرهحالت -
ای مواردی مانند لحن کالم، آهنگ صدا، حرکدات ابروهدا، ریشدخند،    های چهرهحالت

 گیرند. پوزخند و حالت نگاه را در بر می

 وضعیت اندامی
توانند در روند رابطه اخدتالل  نشستن میی راه رفتن و ی استفاده از دستها، نحوهنحوه

ایجاد کنند فرض کنید کسی در حال صدحبت اسدت و شدنونده بدا دسدتهایش بدازی       
 ... رود ودهد، راه میکند و یا سرش را به اطراف تکان میمی

 مهارت های ارتباط مؤثر بین همسران

گوش دادن با شنیدن 
متفاوت است. وقتی 

دهید توجه گوش می
کنید، کنید، نگاه میمی

 .حضور ذهن دارید
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گددوش دادن، ابددراز احساسددات مثبددت، ابددراز 
ها رنجش و آزردگی، ابراز انتظارات و خواسته

تر شدن هر و انتقاد سازنده همگی به نزدیک
کنندد. در ایدن بدین    چه بیشتر زوج کمک می

بسددیار مهددم اسددت. وقتددی بدده  گددوش دادن
کند احساس می دهید اوهمسرتان گوش می

که وی را درک می کنید. برایش اهمیت قائل هستید و به او عالقمندید. گدوش دادن  

 . ... ای مناسب همراه کرد، مانند نگاه دقیق، لبخند زدن وتوان با حالت چهرهرا می
توانیدد احساسدات همسدرتان را درک    ، فنی است که به کمک آن میانعکاس احساس

". که نداراحتی   رسهبه نظر می "کنید برای مثال به وی بگوئید:کنید و به وی منتقل 

 .استفاده شود «رسدبه نظر می»ی بهتر است در انعکاس احساس از واژه
شود کالم همسرتان را خالصه کنید. این کدار دو  : گاهی اوقات الزم میخالصه کردن
 فایده دارد:

ایدد و او را درک  داده دهد کده بده حرفهدایش گدوش    به همسرتان این احساس را می
 اید.کرده

 آید.های او اشتباه باشد، در مقام اصالح  شما بر میاگر برداشت شما از صحبت

رد زیر را در نظر برای برقراری ارتباط مثبت و سازنده با فرزند خود موا

 :بگیرید
از لحظاتی که با فرزندتان هستید،  .1

 .استفاده کنید

اعتماد به نفس کودک شدما تحدت تدأثیر کیفیدت     
کنیدد، نده مقددار و    اوقاتی است که با او صرف می

کمیت این زمان. اگر اوقات مفیدی را هر روزه بده  
کودک اختصاص ندهیم )اوقاتی که فقط متوجه او 

کندد. در یدک ارتبداط فعدال بایدد      های رفتاری در او بروز میباشیم( کم کم ناهنجاری
زنندد یکسدره بده دنبدال     شنوندة خوبی باشید. وقتی کودکان حرف مدی  سعی کنید که

زنند، به آنها نگداه کنیدد و بدا    یافتن پاسخ مناسب نباشید. وقتی دارند با شما حرف می
حرکات سر نشان دهید که در حال توجه کردن به آنها هستید. کدالم کودکتدان را بدا    

اگر در پی صمیمیت در رابطه 
هستید، الزم است که اصول 

می و غیر کالمی را یاد ارتباط کال
 .دببندیکار ه بگیرید و ب

 

اعتماد به نفس کودک شدما  
تحت تدأثیر کیفیدت اوقداتی    

کنید، است که با او صرف می
 .نه مقدار و کمیت این زمان
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ید به کودک توجده کامدل داشدته    خواهپرسیدن سئواالت متوالی قطع نکنید. وقتی می
هایش توجه کنید. پس از طرح یک موضدوع،  باشید، از کارتان دست بکشید و به حرف

توانیدد متوجده   های کودک را خالصه کنید و به او بازخورد بدهید، با این کار مدی گفته
شوید که آیا برداشت شما صحیح بوده است یا خیر. مراقب باشید که هنگدام خالصده   

 های شخصی خویش را وارد نکنیدهای فرزندتان، نظرات و قضاوتفکردن حر
های غذا خوردن برای برقراری ارتباط با فرزندتان استفاده از زمان .4

 .کنید
صرف یک وعده غذای خانوادگی که در آن تک تک اعضای خدانواده دور هدم جمدع    

طول روز بدرای   اند، ارزش زیادی دارد. بنابراین مانند تمام کارهای دیگری که درشده
کنید، انجام این کار را نیز در اولویت قرار دهید. اگر انجدام روزاندة   ریزی میآنها برنامه

این کار امکان پذیر نیست، سعی کنید در طول هفته یکی دو مرتبه کل افراد خدانواده  
را در کنار هم جمع کنید. انجام این کار را جالب و جذاب جلوه دهید و همة افراد را در 

سازی وعده غذایی شدریک کنیدد. انجدام کارهدای مشدترک ،نزدیکدی و پیوندد        آماده
سدازد. در ایدن   کند و برقراری ارتباط را آسان میبیشتری میان افراد خانواده ایجاد می

کنند و خود را در یک کار حال همه افراد نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت پیدا می
 .بینندگروهی شریک می

ههای دسهتوری را بهه    تعداد ارتباط .3

 .حداقل ،برسانید
دهند که والدین هر روز صددها  آمار و ارقام نشان می

کنند یا به آنان دستور بار از فرزندانشان درخواست می
ند کاری را انجام بدهندد. عجیدب نیسدت کده     دهمی

های پدرو مادرها پر است. بده  گوش فرزندان از حرف
منددی کنیدد، و از دیدد    جای آنکه مرتب اظهدار گلده  

فرزندتان غرغرو به نظر برسید، مهارت پیدا کنیدد تدا   
های خود را با لحنی مؤدبانه، در زمانی مناسب و به صورت امری بگویید ،به درخواست

یابدد و ارتبداط   ترتیب احتمدال همکداری و فرمدانبرداری فرزنددتان افدزایش مدی      این 
 .شودتری میان شما برقرار میسالم

کده برخدوردی قداطع و    والدینی 
اطمینددان بخددش دارنددد، ضددمن 
اعطای آزادی به فرزندان خدود،  
برای آنان مقررات روشنی تعیین 

 کنندمی
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به فرزندتان به اندازة مشخص آزادی بدهید و سعی کنید که  .4

 .مستبد نباشید
والدینی که برخوردی قاطع و اطمینان بخش دارند، ضمن اعطای آزادی بده فرزنددان   

ها متناسب با مقررات وضدع شدده،   کنند. آنخود، برای آنان مقررات روشنی تعیین می
کنندد. آندان   دالیلی قابل فهم و روشن نیز ارائده مدی  

پدذیری را در فرزندد   حس اعتماد به نفس و مسئولیت
 کنند.ت میخود تقوی

ارتبدداط میددان والدددین و فرزندددان بدده ویدد ه در دورة  
ای پویا و دو طرفه است. والددین بایدد   نوجوانی رابطه

به جای اعمال قدرت و دستور دادن یا نصیحت کردن 
ای را فراهم کنند تا فرزندانشدان نیدز در   صرف، زمینه

مورد امور خانواده فعاالنه شرکت داشته باشند و با هم 
گیدری و مسدئولیت   یکدیگر به نتیجه مورد نظر برسدند. در هدر حدال، تصدمیم    فکری 

 .نهاییبر عهده پدر و مادر است

 الگوی مناسبی باشید .3

برای فرزندتان الگو باشید و زمانی که از او انتظار داریدد کداری را انجدام دهدد، ابتددا      
خودتان به آن کار بپردازید. در حین گفتگدو  
اصل احترام متقابل را رعایدت کنیدد، بدا او    
مهربان باشدید و کارهدای روزمدره خانده را     
بدون گله و شکایت انجام دهید تدا او هدم   

د که چنین برخوردی از خود نشدان  یاد بگیر
دهد، بخش بزرگی از یدادگیری کودکدان و   

گیری رفتار آندان از طریدق مشداهده    شکل
 گیردرفتار شما صورت می

 .احترامی کردن به آنان بپرهیزیداز تحقیر اعضای خانواده و بی .6

تالش کنید فضای منزل شاداب، با نشداط و پدر انگیدزه باشدد. بیاموزیدد بدرای بیدان        
شوند، استفاده کنید. استفاده از شروع می« من»هایی که با کلمه ساسات خود از پیاماح

شوند در بسیاری از موارد شروع می« تو»هایی که با کلمه یعنی جمله "تو..."های پیام

بخش بزرگی از یادگیری 
گیددری کودکددان و شددکل

رفتدددار آندددان از طریدددق 
مشاهده رفتار شما صورت 

 گیرد.می

از پرسددیدن سددئواالت بسددته کدده 
پاسددخ بلددی یددا خیددر دارنددد بدده   

خردسددال  کودکددانخصددوص در 
خددودداری کنیددد، زیددرا کودکددان  
تمایل دارند پاسدخی بدهندد کده    

 ان خشنود سازد.شنونده را از آن
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گیدرد. در ایدن   شود شنونده احساس کند دارد مورد سرزنش و توبیخ قرار مدی باعث می
کند با آوردن دلیل یا بهانه خدود را  گیرد و سعی میشرایط او در حالت تدافعی قرار می

قابدل بینددازد. بدرای پیشدگیری از ایدن      محق جلوه دهد یا تقصیر را بر گردن طرف م
شرایط و برای کمک به ارتباط مؤثر، برای مثال به جای اینکه از فرزند یدا همسدرتان   

شدم وقتدی   من خیلی نگران می»، بگوئید: «آی خونه؟تو چرا هر روز دیر می»بپرسید: 
 «.کنیدیر می
 .در ارتباط کالمی متکلم وحده نباشید، مکالمه باید دوطرفه باشد .7

اگر شما هم از جمله افرادی هستید که در هنگام صحبت کردن، فقط بر موضوع مورد 
زنید، الزم است خودآگاهی بیشتری شوید و یک ریز حرف مینظر خودتان متمرکز می
وقفه نظر دادن یا سخنرانی کردن، با کلماتی مانند چگونده،  داشته باشید و به جای بی

عوت به صحبت کردن کنید. با این کار به کودکتدان  چه چیز و چه زمان فرزندتان را د
دهید که نظرات او برای شما مهم است. از پرسیدن سئواالت بسته که پاسخ نشان می

بلی یا خیر دارند به خصوص در کودکان خردسال خودداری کنید، زیرا کودکان تمایدل  
 .دارند پاسخی بدهند که شنونده را از آنان خشنود سازد

 .احسا  و نظر خود را به روشی مثبت بیان کنید ساکت نمانید، .8
شدوید کده   اگر عادت دارید در مقابل مشکالت ساکت بمانید، بده تددریم مسدتعد مدی    

احساس آزردگی و رنجش خود را به صورت حمالت خشدم انفجداری نمایدان سدازید.     
احساس و نظر خود را با آرامش بیان کنید. به جای حمله کردن به نظرات یا شخصیت 

توانید رزندتان، عقیدة خود را به زبان ساده در مورد نظر او اعالم کنید. تا جایی که میف
 دید فرزندتان به دنیا نگاه کنید.مثال زیر راببینید:از زاویة 
 .ها و سرزنش خود بپرهیزیدکردن موضوعاز شخصی .9

هایی بدانید که به هیچ وجده امکدان   جهت مسئول حادثهگاهی ممکن است خود را بی
شنود کده او در مدرسده خدوب    اید. مادری از آموزگار فرزندش میکنترل آنها را نداشته

در چندین  «. مدن چده مدادر بددی هسدتم     »گوید: خواند و سپس با خود میدرس نمی
ی علدل درس نخوانددن فرزنددتان    مواقعی به جای محکوم کردن خودتان در جستجو

شدود.  سازی قضایا منجر به احساس گناه، خجالدت و ناشایسدتگی مدی   باشید. شخصی
کنندد و سدایرین و یدا شدرایط را علدت      بعضی از والدین برعکس این حالت رفتار مدی 
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دانند. آنان توجه ندارند که ممکن است خود نیز در ایجاد این شرایط مشکالت خود می
 .سهیم باشند

به جای این که دنبال مقصر بگردید سعی کنیهد راه حهل مناسهبی     .11

 .بیابید

کنید به جای آنکده  وقتی با مشکلی برخورد می
را با گشتن به دنبدال مقصدر   وقت و انرژی خود 

های مؤثر در حل مشکل هدر بدهید، به راه حل
بیندیشید. برای نمونه یک روز صدبح فرزنددتان   

شود. شدما بدا داد و   به موقع از خواب بیدار نمی
دیشدب موقدع   »گوییدد:  بیداد به همسرتان مدی 

فوتبال از بس صدای تلویزیون روزیداد کدردی،   
ایدن جملده نده     با گفتن«. نذاشتی آرش بخوابه

کنید، بلکه مشکل ارتباطی با همسرتان را نیز بر مشدکل قبلدی   تنها مشکل را حل نمی
افزایید. در این شرایط بهتر است به کودکتان کمک کنید تا زودتر حاضدر شدود و از   می

 .سرویس جا نماند
 .آمیز پرهیز کنیدهای مبالغهاز تعمیم .11

کنند و برای ابدراز  م عیار و دائمی تلقی میبرخی افراد هر رویداد منفی را شکستی تما
برند. ایدن  به کار میرا « هرگز»و « همیشه»عقیده خود در بیشتر موارد کلماتی مانند 

شود که فرد احساس درماندگی و اضدطراب پیددا   گیری موجب میروش تفکر و نتیجه
ان خدشده  اندیشند ممکن است به ارتباط خود با کودکشکند. والدینی که این گونه می

 . کنند.وارد 
شهوید، بهه مسهائل گذشهته بهر      هنگامی که با مشکالت روبرو می .11

 .نگردید

پردازندد و  برخی از افراد هنگام بروز مشکالت جدید، بده یدادآوری مسدائل قبلدی مدی     
شود مشکالت کشند. این کار باعث میهای قدیمی را به میان میها یا اختالفتعارض

به نظر برسند. باید توجه داشت که زمدان حدال سدرمایة     اخیر، پیچیده و غیرقابل حل
اصلی است که در اختیار ما قرار دارد و نباید بدا پدرداختن بده گذشدته، آن را از دسدت      

 بدهیم. 

کنید وقتی با مشکلی برخورد می
به جای آنکه وقت و انرژی خود 
را با گشتن به دنبال مقصر هدر 

های مؤثر در بدهید، به راه حل
 حل مشکل بیندیشید.
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 .خوانی بپرهیزیدگیری نکنید و از ذهنزده نتیجهشتاب .13

و بر  گذرددانند در ذهن فرزندشان چه میکنند که میبرخی از والدین همیشه فکر می
شدود کدودک   دهند که موجب میاین اساس، بدون توجه به کالم او رفتاری نشان می

 در موضع دفاعی قرار گیرد. 
 

 .برمبنای احساسات خود استدالل نکنید .14
گذارید که احساسات منفی شما لزوماً مدنعکس کنندده واقعیدت    آیا فرض را بر این می

د رفتداری کده بدا پسدرم در مدرسده      در مور»هستند؟ ممکن است اعتقاد داشته باشید: 
های ن بچهوقتی در جمع والدی»یا « کنم، پس پدر بدی هستمداشتم احساس گناه می
گران اهمیت چندانی به کنم، یعنی دیم احساس حقارت میشمدرسه دخترم حاضر می

هدا توجده کنیدد،    شود که کمتر به واقعیدت این روش استدالل موجب می«. من نمیدن
ناسب را از دست بدهید، و باپیامدهایی منفی مواجه شدوید کده شدما و    های مموقعیت

 .سازدفرزندتان را دچار مشکل می
 .کاربرد بایدهای بسیار، دردسر زاست .11

خواهند یا دستور برخی از والدین انتظار دارند که اوضاع همیشه آنطور که خودشان می
کنند شماری که وضع میها قصد دارند با بایدها و نبایدهای بیدهند پیش برود. آنمی

در فرزندان خود انگیزه و احساس مسئولیت به وجود بیاورند، در حدالی کده ایدن روش    
آورد. والدینی کده مرتبداً در حدال اعدالم بایدد و      دنبال نمیای را به اغلب چنین نتیجه

دهند کودکان متوجه شوند کدام دسدتور یدا قدانون از    نبایدهای خود هستند، اجازه نمی
اولویت بیشتری برخوردار است. به تدریم کودکان به شنیدن دستورهای مکرر و متنوع 

والدین به صدورت نداخود    هایکنند و حساسیت آنان نسبت به انجام خواستهعادت می
کندد و از ایدن   کنند فرزندشان با آنان لدم مدی  یابد. والدین احساس میآگاه کاهش می

گیرند برای وادار کردن فرزندشدان بده   شوند. آنان نتیجه میتمرد دلخور و عصبانی می
 گیری کنند. اجرای دستورها و پیروی از قانون باید بیشتر سخت

 .نزنید به خود و فرزندتان برچسب .16
اشدتباه  »برچسب زدن شکلی از تفکر همه یا هیچ است. اگر به جدای اینکده بگوییدد:    

زنیدد.  دارید به خودتدان بدر چسدب منفدی مدی     « مادر ناتوانی هستم»، بگویید: «کردم
برچسب زدن روشی غیر منطقی است، زیرا وجدود و شخصدیت شدما بدا رفتداری کده       



 

  14 
 

کنندد و  ،خشم، دلسردی، و اضطراب ایجاد میهای منفی کنید تفاوت دارد. برچسبمی
دهند. گاهی همین روش نادرست را در مورد فرزندتان نیز به عزت نفس را کاهش می

هدا لبداس   دختدرم مثدل احمدق   »گوییدد:  کند مدی برید مثالً وقتی اشتباهی میکار می
 «.پوشیده

 زای فرزندتان انتقاد کنید نه از شخصیت اواز رفتار مشکل .17

های اخالقی کودکان، احساس بدی را بده آندان منتقدل    از شخصیت و وی گی با انتقاد
کنید. انتقاد در درجه اول، باید سازنده باشد و در درجه دوم، باید رفتار کودک را زیر می

سوال ببرد نه شخصیت او را. ما وظیفه داریم به فرزندمان تفهیم کنیم گرچه عملی که 
باشد. کودک معموالً بعد از رفتار نزد ما محترم میانجام داده اشتباه است شخصیت او 

داند. در صورتی که عملکرد او کند و خود را مستحق تنبیه میاشتباه، احساس گناه می
مورد نقد و بررسی قرار گیرد و پیامد جبرانی مناسبی بدرای آن در نظدر گرفتده شدود،     

کدودک تدوهین شدود، او    کند. اگر با بیان صفات ناشایست بده  اشتباه خود را قبول می
 کند. گیری میپندارد و در مقابل والدین موضععمل زشت خود را توجیه شده می

 .به ارتباط غیرکالمی بها بدهید .18

عالوه بر ارتباط کالمی که همان صحبت با دیگران است، ندوعی ارتبداط غیرکالمدی    
هدا، حداالت   مهم وجود دارد که شامل لحن کالم، استفاده از ایما و اشاره، حرکات چش

های بدنی است. ارتبداط غیرکالمدی درک و انتقدال پیدام را     صورت، و حرکات و ژست
کند .به عبارتی بسیاری بر این باورندد کده ارتبداط غیرکالمدی آنچده را در      تسهیل می

 کند. درون ماست به راحتی به دیگران منتقل می
 .های کالمی و غیر کالمی خود را هماهنگ کنیدپیام .19

های کالمی و غیر کالمی ما همسو نباشند، در تفسیر و برداشت طرف مقابدل  ماگر پیا
. بندابراین بایدد در   حائز اهمیت اسدت شود. این امر به وی ه در کودکان ابهام ایجاد می

ها توجه وی ه داشته باشیم. اگدر کدودک   ارتباط برقرار کردن با آنها به روشن بودن پیام

آفرین، خیلدی ممندون از   »ن کند و شما به او بگویید: ساله شما حرف ناسزایی را بیا 0
فهمد منظور شما ایدن بدوده کده    ، او نمی«های قشنگ یادگرفتیاینکه این همه حرف

 حرفش اصالً پسندیده نیست و دیگر نباید آن را تکرار کند





 

 

 خشممهارتمدرییت 
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 خشم مدیریتمهارت 

 چیست؟خشم 
خشم یک هیجان طبیعی است که اگر به جدا  

تواند به مدا اندرژی دهدد، مدا را     ابراز شود می
برای رقابت و دفاع و گرفتن حق خود کمدک  

ای نادرست ابراز شود روابط ما را با دیگران خراب کرده و ما را بیمار کند و اگر به شیوه
 کند.می

 پرخاشگری چیست؟
حالی که خشم یک احساس است. بنابراین همده حدق   پرخاشگری یک رفتار است در 

دارند عصبانی شوند ولی حق ندارند خشم خود را با تدوهین و رفتارهدای پرخاشدگرانه    
ابراز کنند. پرخاشگری دو نوع است: کالمی و غیر کالمی. در پرخاشگری کالمی افراد 

فدراد کتدک   کنند و در پرخاشگری غیر کالمدی ا کنند، صدایشان را بلند میتوهین می
 دهند.شکنند و هل میزنند، میمی

 شوند؟چرا برخی افراد بیشتر عصبانی می
شدوند. زیدرا تحمدل کمدی در برابدر ناکدامی دارندد و        برخی افراد بیشتر عصدبانی مدی  

رسد که برخی از آنها از آغاز تولدد  درست برخورد کنند. به نظر می ،توانند با وقایعنمی
اند خشم خود اند که یاد نگرفتهای رشد کردهر در خانوادهاین چنین هستند و برخی دیگ
 ای مناسب ابراز کنند.را کنترل کنند و آن را به شیوه

 برانگیزاننده های خشم کدامند؟
هایی که در زندگی بدا آنهدا مواجده    اتفاقات بیرونی، خاطرات غمناک گذشته و ناکامی 

تفاقات بیروندی و خداطرات ذهندی بده     توانند ما را خشمگین کنند. البته اشویم، میمی
توانند به ایجاد خشم منجرشوند بلکه ارزیابی و طرز اندیشیدن و نگرش ما تنهایی نمی

 بسیار مهم است. این که آن اتفاق را چگونه تفسیر کنیم.

 خشم چند مرحله دارد؟

یک هیجان طبیعدی اسدت    خشم
ی افراد کم و بیش آن را که همه
 .کنندتجربه می
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آید کسی بصورت آنی عصبانی شود. عصبانیت و خشم در چندد مرحلده   کمتر پیش می
می افتد. این مراحل عبارتند از: مرحله پیش از خشدم، مرحلده خشدم و پدس از     اتفاق 
 خشم.

 مرحله پیش از خشم
دهدد  دهد. برای مثال کارمند بانک به شما وعده میدر این مرحله یک اتفاق روی می

گویدد  مورد نظر وامتان حاضر است اما زیر قولش می زند و بده شدما مدی   که در تاریخ 
 وامتان حاضر نیست.

کنیدد کده   شدما فکدر مدی    رویداد برانگیزاننهده  

کارمند بانک شما را سرکار گذاشته یا با شما صدادق  
نبوده است. اهمیتی برای وقت مردم قائل نیست و... 

کدار  شدوید )اف ی این افکار برانگیختده مدی  در نتیجه
شوید، تند شود، کمی قرمز میمنفی(، بدنتان گرم می

کنید )عالئم برانگیختگدی  کشید، احساس رنجش خاطرو فشار و گرما میتند نفس می
کنیدد. اگدر   ی پیش از خشدم تجربده مدی   هایی هستند که در مرحلهها نشانهبدن(. این

 روید.ی خشم پیش میاقدامی نکنید به سمت مرحله

 مرحله خشم
کنیدد. بده رئدیس باندک     اندازید، تهدیدد مدی  شوید داد و فریاد راه میعصبانی می شما

کنید و در نهایت به دلیل سرو صدایی که راه انداختید و آرامش را بده هدم   شکایت می
 شوید )رفتار پرخاشگرانه(.اید از بانک اخراج میزده

 ی پس از خشممرحله
متأسف و پشدیمان هسدتید. نگدران هسدتید و      اید، از رفتارتانشما خودتان را آزار داده

ترسید که مبادا هرگز به شما وام ندهند، مبادا پروندده وامتدان را ببندندد و شدما را     می
 کند.جریمه کنند. این افکار، ترس و اضطراب بیشتری ایجاد می

 مدیریت خشم
 برای مدیریت خشم باید به دو عامل توجه کنید:

 افکار منفیالف( برانگیختگی بدنی     ب( 

 الف( برانگیختگی بدنی را کاهش دهید

بتوانید از میزان برانگیختگدی   اگر
ی بدنتان کدم کنیدد، وارد مرحلده   

 .شویدخشم نمی
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شوید. ی خشم نمیاگر بتوانید از میزان برانگیختگی بدنتان کم کنید، وارد مرحله
 برای این کار دو روش وجود دارد.

 کند. برای این کار تنفس شکمی انجام دهید. تنفس شکمی شما را آرام می
سینه بگذارید. شما بایدد  یک دست را روی شکم و دست دیگرتان را روی 

جوری نفس بکشید که شکمتان و نه قفسه سینه باال بیاید و پدایین بدرود.   

شماره  3شماره مکث کنید و با 4شماره نفس را از بینی بگیرید،  0حاال با 
 به آرامی از راه دهان بیرون دهید.

   توجه خودتان را منحرف کنید، محیط را ترک کنید، آب بنوشید، صدورتتان
بشوئید، دوش بگیرید، با یکی از دوستان تلفنی صحبت کنید و هدر کدار   را 

 کند، انجام دهید.مثبت و بی ضرری که شما را آرام می

 ب( افکار منفی را کنترل کنید

ی خشم افکار منفی است.شناسایی و کنترل همان طور که گفتیم یکی از اجزای چرخه
افکدار شدایع هسدتند و ممکدن اسدت      این افکار از اهمیت زیادی برخوردار است. ایدن  

 ی خشم و عصبانیت باشند. مانند:باورهایی نادرست درباره
 شوماگر خشم خود را بیرون نریزم، بیمار می

 کند که خیلی ترسو هستماگر عصبانی نشوم طرف فکر می
 توانم خشم خود را کنترل کنممن نمی

 شوند پس من هم باید عصبانی شومهمه عصبانی می
 کنندانی نشوم دیگران از من سوء استفاده میاگر عصب

بیشدتر خشدمگین   مدارا  کنید این افکدار بدار منفدی دارندد و    همان طور که مالحظه می
آنهدا بدا خطاهدای ذهدن     :ی ایدن افکدار در یدک چیز،مشدترک هسدتند      کنند. همهمی

 همراهند.

 خطاهای ذهن
هدای منفدی   به هیجدان  و اندیشیدن هستند که  ی نادرست تفکرخطاهای ذهن شیوه

 ترین آنها عبارتند از:زنند. عمدهدامن می

 ذهن خوانی
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ی ایدن ذهدن   خدوانیم و در نتیجده  در ذهن خدوانی پدیش خدود،ذهن دیگدران را مدی     

شکسدت   کنه کده مندو  پیش خودش فکر می"نیم. مانند: کخوانیاحساس بدی پیدا می
 ".داده 

 برچسب زدن
آدم بی فرهنگ و "شویمتیب بیشتر عصبانی میزنیم؛ به این تربه دیگری برچسب می

 ".یهگستاخ

 نسبت دادن قصد و نیت
او ن عمداً این کاروکرد تا حال منو "قصد منفی دارد کنیم که طرف پیش خود فکر می

 ".بگیره

 بزرگ نمایی
 ".شدن بدتر نمیکه کرد، از ی این بدترین کاری بود"کنیم؛ مانند مشکل را بزرگ می

 تعمیم دادن
در تعمیم دادن از کلمدات هرگدز و همیشده     

همیشه این کار ن او "کنیم؛ مانند استفاده می

 ".هرگز رفتار مناسبی نداره، کنهرومی

موارد باال خطاهای ذهنی هستند که  همه ی
زنند. به افکار منفی و احساس خشم دامن می

طاهدای ذهندی و   شناسایی افکدار منفدی و خ  
 کنترل آنها مهم است و دو راه دارد:

 ( جایگزینی افکار مثبت به جای افکار منفی1

 ( به چالش کشیدن افکار منفی و خطاهای ذهنی.4

 جایگزینی افکار مثبت
کنید مانندد:  کنید و جای آن را با یک فکر مثبت عوض میرا شناسایی می افکار منفی

تفداق بارهدا   ده ایدن ا کرد )فکر منفی(؛ حتماً مشکلی براش پیش ا وماز روی عمد دیر 
 )فکر مثبت(.برای خودم افتاده 

 چالش با افکار منفی و خطاهای ذهن

ی نادرسدت  ذهن شیوه خطاهای
تفکددر و اندیشددیدن هسددتند کدده 
باعددث جهددت دادن بدده فکددر و  

شوند و بده  تحریف اطالعات می
 زنند.های منفی دامن میهیجان
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عمد مدرا معطدل کدرده    فکر منفی را به چالش بکشید. برای مثال این فکر که ازروی 
توانید بدا مسدائل زیدر آن را    است، به قصد و نیت منفی طرفمقابل اشاره دارد. شما می

 نقد کنید:
 سود و زیان این جور فکر کردن چیست؟بدترین پیامد این جور اندیشیدن چیست؟

از کجا مطمئن هستم چنین فکری درست است؟ آیا شواهد کافی دارم که طرف عمداً 
 ده است؟مرا معطل کر

دهید تا از برانگیختگی بددنتان کدم کنیدد و وارد مرحلده خشدم      این کارها را انجام می
شویم و با شدت ی خشم مینشوید زیرا وقتی ما برانگیخته هستیم به سرعتوارد مرحله

شویم. اگر نتوانید افکار منفدی را کنتدرل کنیدد و برانگیختگدی     بیشتری خشمگین می
 شوید.ی خشم میمرحله بدنتان را کم کنید، وارد

 ی خشممرحله
کنید؛ فریاد کشیدن، سر و صدا کدردن،  در این مرحله شما به شدت احساس خشم می

توهین کردن، کتک زدن و حتی خود زنی در این مرحله معمول است. کنترل خشم در 
هایی جلوی رفتارهای توانید به روشاین مرحله کمی سخت است اما اگر بخواهید می

 ها عبارتند از:پرخاشگرانه و بدتر شدن اوضاع را بگیرید. این روش
چند بار تنفس شدکمی  ،کمی آب بنوشید و یا صورتتان را بشوئید،موقعیت را ترک کنید

 پیاده روی کنید،به یک دوست زنگ بزنید و با او صحبت کنید،انجام دهید

 ی پس از خشممرحله
بزنند و رفتارهای نامناسبی داشته باشدند،   اگر افراد به دلیل خشم دست به پرخاشگری

هایی مانند آزردگی، غم، تأسف، پشیمانی و تدرس از تالفدی و گداهی    احتماالً احساس
کنند. اگر شما جزء کسانی هستید که بده دنبدال احسداس خشدم     رضایت را تجربه می

پذیرید چنین احساساتی دارید، اولین گام این است که مسئولیت رفتار نامناسب خود را ب
و تصمیم بگیرید که دیگر آن را تکرار نکنید. به خاطر داشدته باشدید کده پشدیمانی و     

 کند. شما باید از اشتباهات خود درس بگیرید.تأسف کمکی به شما نمی

 های سالم ابراز خشمروش
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بهترین روش برای ابراز خشم این اسدت کده   
در مددورد آن بددا کسددی حددرف بزنیددد. ابددراز  
احساسات در قالب کلمات از شدت آنهدا کدم   

کند. برای ابراز کالمی کرده و شما را آرام می
شود را بده  خشمجمالتی که با من شروع می

کار گیرید و سپس به اتفاق پیش آمده اشداره  
توانید کندار کسدی   شما می«.ام چون دیر کردی و خبر ندادیمن عصبانی» کنید. مانند

که باعث عصبانیتتان شده است، بنشینید و در مورد آنچه پیش آمده با او حرف بزنیدد.  
شود، مانند تو مرا عصبانی کردی جمدالت مناسدبی بدرای    جمالتی که با تو شروع می

 .ابراز خشم نیستند 

 حل مسئله
گاهی اتفاقات ناخوشایند زندگی روزمدره، مدا را   

کندد. مانندد بدد قدولی     تند مزاج و عصبانی می
کدار،  کردن یک دوست، دیر رسیدن به محدل  
ای کده  برخورد نامناسدب یدک همسدایه، نمدره    

فرزندمان در درس ریاضی گرفتده اسدت. ایدن    
موارد را یادداشت کنید و برای آنها راه حل پیدا 
کنید. در واقع بهترین کار این است که وقتی به 
مشدکل برمددی خوریددد در قدددم اول مشددکل را  

هدای  توانید راه حدل چه میها بگردید. هر توصیف کنید و در قدم بعدی دنبال راه حل
ها را ارزیابی کنید و بهترین راه حل را انتخاب بیشتری پیدا کنید، در گام بعدی راه حل

اید راه حل مناسبی ارائده  کنید و در نهایت این روند را ارزیابی کنید و ببینید آیا توانسته
 دهید و مشکل پیش آمده را حل کنید؟

 مراحل حل مسئله عبارتند از 
 ایی مشکلشناس

 هاارائه راه حل

 ارزیابی بهترین راه حل

ابراز کالمی خشدمجمالتی   برای
شود را به کار که با من شروع می

گیرید و سپس بده اتفداق پدیش    
 د.ده اشاره کنیآم

روش برای ابدراز خشدم    بهترین
این اسدت کده در مدورد آن بدا     
کسدددی حدددرف بزنیدددد. ابدددراز 
احساسددات در قالددب کلمددات از 
شدت آنها کدم کدرده و شدما را    

 کند.آرام می
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 اجرای راه حل

 ارزیابی نتیجه حل مشکل

توانید مشکالت خود را حل کنیدد، بده ایدن ترتیدب     با یادگیری مهارت حل مسئله می
 شوید.کمتر عصبانی می

 افکار منفی را شناسایی کنید و جای آنها را با افکار مثبت عوض کنید. - 1

 ی را روزی چند بار انجام دهید.تنفس شکم - 4

بدانید که بسیاری از رویدادهای ناخوشایند خود به خود اتفداق مدی افتدد و رفتدار      - 0
 نامناسب بسیاری از مردم عمدی نیست بلکه از روی ناآگاهی است.

 شوند.کنند کمتر خشمگین میورزش کنید؛ افرادی که ورزش می - 2

ه دوسدتان بیشدتری دارندد و بدا دوستانشداناز      با دیگران صحبت کنید؛ کسانی کد  - 3
توانندد  زنند بده لحدار روان شدناختی سدالمترند و بهتدر مدی      احساسات خود حرف می

 هیجانات خود را کنترل کنند.

م و شدبانه کدافی بده کداهش اسدترس،کمک      به اندازه کافی بخوابید؛ خواب منظ - 4
 دهد.کند و توانایی برای کنترل هیجانات به وی ه خشمرا افزایش میمی

در صورتی که شدت خشم خیلی زیاد است چهه  

 کنم؟
توانید خشم شددید و  با مراجعه به پزشک و مصرف دارو می

 غیر قابل کنترل را مهار کنید.

 به کجا باید مراجعه کنم؟
روشهای باال نتوانستید به خودتان کمک کنید، به کارشدناس مراقدب سدالمت،    اگر با 

کارشناس سالمت روان و یا پزشک عمومی خانه بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی و 
هدا بهتدرین کسدانی    مراکز خدمات جامع سالمت محل سدکونتتان مراجعده کنیدد. آن   

 توانند به شما کمک کنندهستند که می

 

مراجعه به پزشک و مصدرف   با
توانیدد خشدم شددید و    دارو می

 د.غیر قابل کنترل را مهار کنی

 





 

 
 

ساستر مهارت مدرییت  
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 مهارت مدیریت استرس

حقیقت در زندگی است، هر کجا باشید و هدر کداری انجدام دهیدد نمدی      استرس یک 
توانید از آن اجتناب کنید، ولی می توانید آن را تحت کنترل در آورید تا شما را کنتدرل  
نکند. در زندگی تغییراتی مثل رفتن به دانشدگاه، ازدواج، تغییدر شدغل، و یدا بیمداری،      

پارید که برخی از استرس ها بده نفدع   استرس های مکرر ایجاد می کنند. به خاطر بس
شما نیز می باشند. مثل رفتن به دانشگاه. درست است که ما نمدی تدوانیم اسدترس را    
نادیده بگیریم، ولی خبر خوب این است که می توانیم تاثیرات مضر آن را بده حدداقل   

 برسانیم. نکته مهم شناسایی راهکار هایی برای کنترل آن است.

 استرس چیست؟
 ها در زندگیست.یک نوع واکنش انسان در مقابل تغییرات، حوادث و موقعیت استرس

استرس همیشه جنبه منفی ندارد. برخی از استرس ها مفیدند و باعث می شوند  نکته 

که ما انرژی الزم برای انجام برخی از کارها را به دست بیاوریم. به این گونه اسدترس  
ال: نگرانی مدا در شدب امتحدان منجدر بده      ها، استرس خوب می گویند. به عنوان مث

 تمرکز بیشتر بر روی درس ها و خواندن بهتر آنها می شود.
آنچه برای یک فرد استرس زا می باشد می تواند برای فردی دیگر فاقد استرس باشد. 
 پس برداشت انسان ها از موقعیت ها در ایجاد و تداوم استرس تاثیر چشمگیری دارد.

 قابله با استر  وجود دارد؟چند نوع روش برای م
به نحوه واکنش نشان دادن انسان در برابر استرس ،مقابله گفته می شود. هر فدرد در  
مقابله با شرایط استرس زا به سبک خاصی واکنش نشان می دهدد. ایدن سدبک مدی     

 تواند هیجان مدار یا مساله مدار باشد. 

 مقابله هیجان مدار 
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کنش هایی اسدت  منظور از برخورد هیجان مدار، وا
که در آنها جنبه هیجانی مهم ترین جنبه است. در 
این مقابله فرد در مقابل استرس بدا ابدراز هیجدان    
واکنش نشان می دهد و هدف آن آرام کردن فدرد  
است. بعضی از مقابله های هیجان مدار سالم اندد  
)مانند گوش دادن به موسیقی، پدرداختن بده کدار    

ماننددد فریدداد زدن، هنددری و...( و بعضددی ناسددالم )
پرخاشگری و...(. اما نکته مهم این است که مقابله 
هیجان مدار چه سالم باشد و چه ناسالم به تنهایی 

برطرف کردن منبع تولیدد  قادر به حل مشکالت و 
 استرس نیست و تنها می تواند در کوتاه مدت موثر و مفید باشند.  

 برخی از مقابله های هیجان مدار سالم درزیر آمده اند:
درد دل کددردن بددا اطرافیددان و نزدیکان،دعددا، نددذر، توکددل و مقابلدده هددای مددذهبی   
دیگر،ورزش یا انجام فعالیت فیزیکی ،سرگرم کردن خود با فعالیت هدای ذهندی مثدل    

 بازی های فکری

 مقابله مساله مدار 

در مقابله مساله مدار فرد سعی در حل مشکل دارد. یعنی به دنبال آن است کده منبدع   
ندوع   تولید استرس را برطرف کند. این نوع مقابله نیز می تواند سالم یا ناسالم باشد در

سالم آن ،فرد به استرس به صورت یک مساله قابل حل می نگرد و به دنبال مناسدب  
ترین راه حل است تا به شیوه ای سازنده استرس را برطرف یا مددیریت کندد.برخی از   

 مقابله های مساله مدار سالم شامل موارد زیر است:
یدا مشدورت    برنامه ریزی کردن به قصد برطرف کدردن استرس،مشداوره و راهنمدایی   

 گرفتن از مشاور یا افراد ذی صالح برای مقابله با استرس

کنار گذاشتن فعالیت های غیرمرتبط و تمرکز بر استرس جهدت بده حدداکثر رسداندن     
 تمرکز فکری در جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری یا حل مساله.

نکته بسیار مهم اجتنداب از  
مصددرف سددیگار، قلیددان،   
موادمخددددر و مشدددروبات 
الکلی هنگام قدرار گدرفتن   
تحت استرس اسدت، چدرا   

سترس ط اکه این موارد فق
 ما را تشدید می کنند و بدر 
 مشکالت ما می افزایند. 
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 چه راهکارهایی برای کنترل استرس وجود دارد؟
دیریت زمان داشته باشید. لیستی از کارهدایی کده   م اولویت ها را مشخص کنید.

باید انجام بدهید درست کنید. تصمیم بگیرید انجام چه کداری در روز برایتدان بیشدتر    
توانید به بعد، موکول کنید. ایدن عمدل موجدب    حائز اهمیت است و چه کارهایی را می

آوردن آن استرس  می شود بدانید کدام کارتان از اولویت برخوردار است و برای به یاد
 نخواهید داشت.

در مدورد اتفداق و یدا     تمرین مواجهه با موقعیتهای استر  زا انجام دهید.

موقعیتی که ممکن است با آن مواجه  شوید فکر کرده و واکنش خود را تمرین کنیدد.  
راه هایی برای مواجهه با موقعیت فرضی بیابید. به عندوان مثدال اگدر مدی دانیدد کده       

عام شما را دچار استرس میکند، با کمک دوستان مورد اعتماد و هدم   صحبت در مالء
شاگردی هایتان یک کنفرانس ترتیب دهید که در آن شما به عنوان سخنران در جمع 

 صحبت نمایید.

سعی کنید اهداف واقع گرایانه داشته باشدید.   خواسته های خود را بررسی کنید.

است ولی مطمدئن شدوید انتظاراتتدان    تحت فشار قرار دادن خود برای موفقیت خوب 
توانید به نحدو احسدن   واقع گرایانه است. مراقب کمال گرایی باشید. به آن چه که  می

انجام دهید قانع باشید. هیچ کس کامل نیست. نه شما و نه دوست یا فرزند شدما. بده   
 تند.ها اجازه اشتباه بدهید و به یاد داشته باشید که اشتباهات معلم خوبی هسانسان

غذاهای سالم بخوریدد. بدرای اسدتراحت و     سبک زندگی سالمی داشته باشید.

 تمدد اعصاب وقت بگذارید.

. دعا، یوگا، تکنیک روش های تمدد اعصاب که برایتان مفید است را بیابید

 های آرام سازی و تمرین تمرکز را بکار برید.سعی کنید از زندگیتان لذت ببرید.

هیچ چیز ثابت باقی نمی ماند.  ی از زندگی بپذیرید.تغییرات را به عنوان جزئ

سیستم حمایتی از دوستان و خانواده تشکیل دهید تا در صدورت نیداز بدا آنهدا تمداس      
 بگیرید. به خود و ظرفیت خود اعتقاد داشته باشید.

برای کارهایی که نیاز به تمرکدز دارندد    زمان استراحت و تفریح داشته باشید.

نگیرید. قرار مالقات، جلسات و کالس های درسی را پشدت سدر    زمان متوالی در نظر
 هم برنامه ریزی نکنید. وقت استراحت برای خود بگذارید. 
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کتاب بخوانید، فیلم تماشا کنید و در سدمینار   در برنامه ریزی زمان خبره شوید.

 هایی برای برنامه ریزی وقت شرکت کنید. 

محدودکردن فعالیت ها باعث کاهش استرس می شود.  بگویید. "نه"یاد بگیرید 

به جای وقت گذاشتن بر روی اولویت ها و نیازهای دیگدران، بدر روی اولویدت هدا و     
 مسئولیت های اصلی خود وقت بگذارید.

. برای کاهش تنش عضالت و افزایش حس خوب خود به طدور مدنظم   ورزش کنید

 ورزش کنید.

مذهب و معنویت ما را بده مندابعی فراتدر و    . به زندگی معنوی خود غنا ببخشید

بزرگ تر از خودمان وصل می کند. کسانی که اعتقدادات مدذهبی قدوی تدری دارندد      
اذعان دارند که این اعتقادات به آنها قدرتی دو چندان در مقابله با مشکالت می دهدد.  
 کسانی که توکل می کنند، در مقابله با مشکالت با آرامش و اعتماد بده کمدک هدای   
الهی به حل مساله می پردازند. دعا و مناسک مذهبی منظم روزانه ،خود منبدع مهمدی   

 در کاهش تجربه استرس و افزایش توان مقابله است.

نوشتن  دفتر یادداشت روزانه داشته باشید.

ادهای زنددگی روزمدره یکدی از راه    حوادث و روید
هدای خددوب رهدایی از اسددترس حاصدل از وقددایع    
ناخوشایند در محدل کدار یدا زنددگی خدانوادگی و      

 اجتماعی است. 

بازگشت بده آنچده کده در کدودکی      بچه شوید.

خوشایند بود یک راه ساده مدیریت استرس است. دیدن فیلم هایی که در کودکی شما 
کردن مدل های نقاشی، بدازی مدار و پلده، آب بدازی و     را خوشحال می کردند، رنگ 

 بادبادک هوا کردن از جمله راه های کاهش استرس هستند. 

خندیدن یک مهارت مقابله با استرس است. خواندن مطالب طنز  شوخ طبع باشید.

 و دیدن فیلم های کمدی یکراه خوب برای کاهش استرس است. 

 پیشنهاد برای کاهش استر  31
 را با صبحانه شروع کنید. . روزتان1

افددرادی کدده هیجانددات و  
افکار خود را یادداشت مدی  
کنند بهتر با استرس مقابله 

 می کنند. 
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. عادات تکراری خود را با مالقات دوست و یا همکدار در صدبحانه عدوض کنیدد. از     4
 زمان برای آرامش، استفاده و لذت ببرید.

 . زمانی از روز را برای آرامسازیو گوش کردن به سی دی های آن اختصاص دهید.0

 ه کنید.. به جای نوشیدن قهوه در طول روز از آبمیوه استفاد2

 ها را در دستور کار قرار دهید.. کارهایتان را برنامه ریزی کنید. اولویت3
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 کنید.
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 تغییر نگاه کنید.

 . افرادی که ناقل استرس هستند را نادیده بگیرید.12

 . افرادی که منفی گرا هستند را نادیده بگیرید.13

 شوید به اخبار گوش نکنید.. اگر آزرده می14
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 مهارت حل تعارض

 تعارض چیست؟
 اختالف بین دو یا چند نفر را تعارض می گویند.

 علت تعارض چیست؟
از آن جایی که انسان ها به طور طبیعی با 
هم تفاوت دارند و نوع نگاه آنها نسبت بده  
دیگران و مسائل فدرق مدی کندد، طبیعدی     

 است که با یکدیگر دچار تعارض شوند.

 آیا تعارض بین زوجین همیشه بد است؟

زوجین اجتناب ناپذیر است. نداشتن تعارض الزاماً به معنای داشتن رابطده   تعارض بین
بد یا خوب نیست بلکده نحدوه ی حدل و     ،ای بهتر نیست. زیرا اختالف به خودی خود

فصل آن است که می تواند به اختالفات دامن بزند و یا به حدل مشدکل و صدمیمیت    
 منجر شود. 

چه روش هایی برای حل تعارض وجهود  

 دارد؟  

روش های ناسالم حل تعارض کدام  -1

 اند؟

   در این حا اجتناب از حل تعارض

لت افراد از گفتگو دربداره ی تعدارض   
ودداری می کنند. دلیل آن تدرس از  خ

باال گرفتن اختالف یا فقددان مهدارت   
 برای حل تعارض است.

  عده ای از مردم به دنبال اختالف با دیگدری رابطده    قطع کردن رابطه

ی خود را با وی قطع می کنند. چنین چیزی به معنای پاک کردن صدورت  
 مسئله است.

با دیگران تعارض و اختالف داشتن 
طبیعی است، زیرا همده مدا بدا هدم     

 فرق می کنیم.

اجتندداب از حددل تعددارض،  
ه، قهددر قطددع کددردن رابطدد

کردن، سپردن مشدکل بده   
گذر زمان، کوتداه آمددن و   
رفتار پرخاشگرانه همگی از 
روش هددای ناسددالم حددل  
 تعارض به شمار می روند.
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  برخی از مردم به دنبال بروز اخدتالف بدا یکددیگر قهدر مدی       قهر کردن

کنند. قهر کردن یک نوع روش اجتنابی برای حل اختالف است و به حدل  
 مشکل منتهی نمی شود.

  عده ای هم اختالف خود بدا دیگدری را   به گذر زمان  مشکل سپردن

به گذر زمان می سپارند تا شاید به مرور زمان خود به خود حل شدود. ایدن   
روش نیز موثر نیست زیرا بسیارند افرادی که به دلیل بروز اختالف ،سالیان 

 سال با هم قهر بودند ولی اختالف هم چنان سرجایش بود. 

  یکی دیگر از روشهای حل تعارض، کوتاه آمدن است. وقتی  کوتاه آمدن

در برابر کسانی که با آنها اختالف داریم کوتاه می آییم به این معنا نیسدت  
اختالف حل شده است بلکه به این معناست که ما بده دالیلدی از حدق    که 

خود گذشته ایم. این اقدام ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد اما در دراز 
 مدت به اختالفات و تنش بین فردی دامن می زند. 

   عده ای هم به دنبال بروز اختالف با دیگری دست رفتار پرخاشگرانه

برای مثال فحاشی می کند، کتک کداری راه مدی   به پرخاشگری می زنند، 
 اندازد و ... .

روش های سالم حل تعارض کهدام   -1

 اند؟
 است.« مذاکره»کلید طالئی حل تعارض 

 مذاکره چیست؟
مذاکره گفت گویی است بین دو یا چندد نفدر ،بدا    
هدفی خاص که عموماً رسیدن به یک راه حدل و  
یا حل اختالف است. مذاکره کردن مسدتلزم ایدن   
است که گوینده به دقت، شفاف و ساده صدحبت  
هایش را بکند و به دیگری نیدز چندین اجدازه ای    

ناسدب و زمدان   بدهد. مدذاکره  بایدد در فضدای م   
مناسب صورت گیرد و نیز باید دو طدرف مدذاکره   
حال خدوبی داشدته باشدند. بدا داشدتن خسدتگی،       

کلیددد طالئددی حددل تعددارض  
 است.« مذاکره»،

 

مذاکره گفدت گدویی اسدت    
بین دو یا چند نفر با هددفی  
خاص که عموماً رسیدن به 

حددل و یددا حددل  یددک راه 
 اختالف است.
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 گرسنگی و سردرد نمی توان یک مذاکره را خوب پیش برد. 

 برای انجام صحیح مذاکره چه فنونی را باید به کار ببریم؟

گوش دادن با شنیدن فرق می کند. وقتی به صحبت کسی گوش مدی  گوش دادن  

دهید یعنی سرا پا توجه و گوش هستید. ایدن  
رفتار در گوینده این احساس را ایجاد می کند 
که شما برایش اهمیت قائل هستید و به دقت 
به حرف هایش گوش می دهید. در روند حل 
اختالف، گوش دادن دقیق باعث می شود که 
با دیدگاه طرف مقابل آشنا شوید. این کدار از  

 احتمال  ایجاد سوء تفاهم در روابط بین فردی می کاهد.

مذاکره همان طور که از نامش پیداست گفتگوی اجازه صحبت به دیگری دادن  

در حدین   دو نفره است. هر دو طرف باید به هم فرصت صدحبت و گفدت گدو بدهندد.    
 .صحبت دیگری سرا پا گوش باشند و صحبت طرف مقابل را قطع نکنند

مذاکره ی موثر مستلزم این اسدت   پرداختن به مشکل و دنبال مقصر نگشتن 

که دو نفر به مشکل و راه حل های آن بپردازند ولی دنبال مقصر نباشند. دنبال مقصر 
 است.  بودن یکی از موانع مهم مذاکره به منظور حل اختالف

حل مشکل و اختالف با ارائه راه حدل هدا از سدوی دو طدرف     راه حل ارائه دادن  

امکان پذیر است. بنابراین دو طرف مذاکره باید راه حل ارائه دهند و در ارائده راه حدل   
 ها به نظر و دیدگاه دیگری توجه کنند.

امکان حل همه مشکالت در یدک جلسده    پرداختن به یک مشکل )نه بیشتر( 

دور نیست. بنابراین بهتر است مهم ترین موضوع مورد اختالف را انتخداب کدرده و   مق
 به آن بپردازید. پس از حل و فصل یک مشکل می توانید به مشکل دیگری بپردازید.

همدلی یعنی خدود را جدای طدرف مقابدل بگذاریدد و از دیدد او بده         همدلی کردن 

ری به شما کمک مدی کندد تدا در    موضوع و مشکل نگاه کنید. نگریستن از زاویه دیگ
 ارائه راه حل ها منافع و رضایت طرف مقابل را نیز در نظر گیرید.

ممکن است نسبت به کسی که بدا او مدذاکره مدی    جدا کردن احسا  از رفتار  

کنید احساس خوبی نداشته باشید اگر قرار باشد احساسات خود را دخالت دهید مذاکره 

گوش دادن با شنیدن فرق مدی  
کند. وقتی بده صدحبت کسدی    

دهید یعندی سدرا پدا    گوش می 

 .توجه و گوش هستید
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این است که احسداس خدود را وارد فرآیندد مدذاکره      خوب پیش نمی رود. بهترین کار
 نکنید ،به مشکل بپردازید و دنبال راه حل هایی برای حل مشکل باشید.

این فن زمانی به کار می آید که دو نفر در حین گفت گو به کار گرفتن فن وقفه  

آرامش و خوش رویی شان را از دست می دهند و عصبانی می شوند. در واقع باید بده  
طرف مذاکره یاد داد قبل از آنکه عصبانی شوند، موقتاً به گفتگدو خاتمده دهندد تدا      دو

 آرامش خود را بدست آورند.
به نظرم بهتره فعالً به گفت گو خاتمه بدیم. در حال حاضر هر دوی ما خسدته  »مثال: 

و عصبی هستیم و به نظرم االن زمان مناسبی برای صحبت و گفتگو نیسدت. زمدانی   
 «.که آرامشمو ن رو دوباره پیدا کردیم ادامه بدیم

وقتی راه حل ارائه می دهید به هدف نهایی فکر برد   –به کار گرفتن روش برد 

کنید. هدف نهایی ؛حل مشکل و بهبود رابطه است. اگر راه حل های ارائه شده صدرفاً  
ایت منافع شما را تامین کنند و منافع طرف دیگر مذاکره را نادیده بگیرند، هرگدز رضد  

طرف مقابل تامین نخواهد شد. در نتیجه مذاکره بی فایده خواهد بود. بهتدرین گزینده   
 ارائه راه حل هایی است که هم منافع شما و هم منافع دیگری را تامین کند. 

 برد  -انواع روشهای برد

وقتی دو نفر بر سر اجرای یک راه حل به توافق رسیدند اما  قرعه کشی  .1

اول کاری را انجام دهدد، بدا هدم اخدتالف دارندد،       بر سر این که چه کسی
 قرعه کشی مشکل را حل می کند.

وقتی دو طرف بر سر انجام کاری با هم مشدکل دارندد،   نوبت گذاشتن   .4

نوبت می گذراند و به این ترتیب هر یک باید بده نوبدت فعدالیتی را انجدام     
ها مدی   دهند. برای مثال: اگر اختالف دو نفر بر سر شستن ظرف باشد، آن

توانند با نوبت گذاری مشکل را حل کنند. به این صورت که روزهدای زوج  
 یکی و روزهای فرد دیگری ظرف بشوید.

زمانی که دو طرف مذاکره به راه حل نمی رسند و یدا   داوری فرد سوم  .0

هر دو بر سر یک راه حل که به نفع خودشدان اسدت اصدرار دارندد، داوری     
کردن فرد سوم تسهیل کننده روند مذاکره است. می تدوان از یدک ریدش    
سفید، فرد قابل اعتماد یا دوست خواست کده بدین دو نفدر داوری کنندد و     
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یی را پیشنهاد دهند. البته داور هم بایدد گزینده   برای حل اختالف گزینه ها
 هایی را پیشنهاد دهد که به نفع دو طرف است نه به نفع یکی از طرفین.

 چه عواملی بر سر راه مذاکره موثر مانع ایجاد می کنند؟
گوش ندادن، صحبت دیگری را قطع کردن، با لحن نامناسب صحبت کردن، با صدای 

ختن به مشکل طرف مقابل را محکوم کردن، چند مشکل بلند حرف زدن، به جای پردا
را همزمان پیش کشیدن، بر چسب زدن به دیگری و قضاوت کردن  او )مانند تو کینه 
توز هستی... ناسازگار هستی و...(، خود خواهی و تنها نفع خود را دنبدال کدردن، عددم    

کدردن و  صداقت و پنهان کاری، بی توجهی به سخنان دیگری، بده نفدع خدود عمدل     
دنبال کردن راه حل هایی که برای طرف مقابل امتیاز چندانی ندارند، عیدب جدویی از   
دیگری، منحرف کردن موضوع بحث، بها ندادن به احساسات طرف یکددیگر، تحقیدر   
کردن دیگری، صحبت کردن با ادبیات نامناسب، حالت هدای چهدره ای و رفتارهدای    

گذشته همگدی از مواندع عمدده روندد     غیر کالمی نامناسب و پیش کشیدن مشکالت 
 مذاکره به شمار می آیند.

 چه عواملی مذاکره را تسهیل می کنند؟
دیدگاه و  تایید احساسات دیگری، خالصه کردن صحبت های وی ، همدلی و توجه به

احساس دیگری، تمرکز بر روی مشکل نه بر روی فرد، تمرکز بر روی مشدکل فعلدی   
نه مشکالت گذشته، ابراز احساسات، انتظارات، نیازهای خود و اجازه دادن به دیگدری  
بددددددددرای ابددددددددراز احساسددددددددات، انتظددددددددارات و نیازهددددددددایش.    





 غیرقابل استناد

 

 
 

 

 آوری اتبمهارت  
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 آوریمهارتتاب
که چرا برخی افراد در برخورد بدا عوامدل   است تا به حال این سؤال به ذهنتان رسیده 

استرس زا انعطاف پذیری خاصی دارند و خم به ابرو نمی آورند ولی بعضی دیگر برای 
 مشکل دارند؟ مقابله با چنین عواملی

 دارند. "سرسختی و تاب آوری روانی "این است که گروه اول  پاسخ این سوال

 چیست؟تاب آوری روانی 
د مشکالت مختلفی تمام افراد در زندگی خو

مثدل بیمداری، مراقبدت از    دارند، مشکالتی 
مشکالت مدالی و کداری و ... کده     عزیزان،
ها تا مدت ها دست  باید با آن شانتنها خود

به راستی چگونه می توان و پنجه نرم کنند. 
با وجود این مشکالت، زندگی را با انرژی و 

 بدون ناامیدی سپری کرد؟
رت بهعبا. موختمی گیرد و می توان آن را آ ماسرچشمهد خورت از درون ینقدا قعدر وا
ار و شدو موقعیدت هدای د   بدا رد برخدو و روش  تفکدر سدبک هدای    گیریتغییردربایادیگد

 نددگی ار زشود یطایکهشردفر، ساختوم یمقادفرد، خوان از میتومهارت ها  تقویتبعضی
، یکهیکمشدکل ا بهگونده آورد،  میب ن هاتاآ مقابلدر  تیربهعباده و ردمدیریتکاش را 
. این اصطالح در مورد افرادی بده کدار   دهد ار نمیقرع تحتالشعااش را  یددگدنم زتما

کمتدر  دیگدر،  برده می شود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و نسبت به افدراد  
مستعد بیماری هستند. افرادی که دارای این وی گی هستند، معموال بدر زنددگی خدود    

س می کنند، نسبت به آنچه انجام می دهند تعلق خاطر بیشتری کنترل بیشتری احسا
نشدان دهندده   ،دارند، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند. تحقیقدات جدیدد   

ارتباط بین سرسختی و بیماری و طول عمر می باشد. به این معنا کده افدراد تداب آور    
 .کمتر بیمار شده و طول عمر بیشتری دارند

اتابآورییعنیاینکهافراددربرخوردبافش
رهای روانی بتوانند آن شدرایط را  
به خوبی کنترل و مدیریت کنند و 
کمترین آسیب و تدنش را تجربده   

 کنند.
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 سرسختی و تاب آوری روانی چیست؟ فواید آموزش
آموزش این وی گی باعث رشد و پرورش وی گی هدای فدردی، رواندی و شخصدیتی از     

 .قبیل سازگاری، انعطاف پذیری و تاب آوری در افراد می شود
 مهارت ها و توجه به استعدادهای چندگانه از فواید تاب آوری است. و پرورش شناخت
 .این مساله که استرس یک بخش طبیعی از زندگی است شناخت
به می کنندد، امدا   این مساله که همه انسان ها در زندگی روزمره استرس را تجر درک

 در مقابل این موقعیت ها متفاوت خواهد بود.واکنش هر یک از آن ها 
توانایی در این حوزه که شیوه های تفکر منفی را به وسدیله روش هدای تفکدر     کسب
 .بت جایگزین کنیممث

مهارت در جهت مدیریت هیجدان هدا و در نتیجده کنتدرل عالئدم جسدمانی از        کسب
 است. تاب آوریمشخصه های اصلی 

 ؟آیا می توان تاب آوری را آموخت
تاب آوری در هر سن و در هر سطحی رخ می دهد و سازه ای شناختی و قابل آموزش 

ه از طریق تمرین، آموزش، یادگیری است. یعنی تاب آوری پدیده ای ذاتی نیست. بلک
وتجربه حاصل می شود. پس اگر فکر می کنید تاب آوری کمی دارید، می توانیدد آن  

 .را تقویت کنید و مهارت های خود را برای تاب آور شدن پرورش دهید

 افراد تاب آور چه ویژگیهایی دارند؟

این افدراد خدود را    احسا  ارزشمندی  - 1

به عنوان فردی ارزشمند قبول دارند و نقاط مثبت 
خود را شناخته و آن را بیشدتر تقویدت مدی کنندد     

همچنین نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و این ضعفها را پنهان نمی کنند بلکه آنها 
 ند.برطرف کنآن ها را را پذیرفته و سعی می کنند با واقع بینی 

و یا موقعیت سخت روبده ر  سئلهاین افراد وقتی با یک م مهارت حل مسئله  - 1 

سئله بهترین و مناسب ترین راه حل را پیدا کنند و مشوند، می توانند به بهترین شکل، 
 را مدیریت کنند.یا موقعیت 

فراد تداب آور کمتدر بیمدار    ا
شده و طول عمدر بیشدتری   

 دارند.

 



 

07 
 

افراد تاب آور مهارت های ارتباطی با دیگران را خیلدی   مهارت های اجتماعی  -3

موخته اند. آنها می توانند در شرایط سخت هم شوخ طبعدی خودشدان را حفد     خوب آ
کنند، با دیگران صمیمی شوند و در مواقع بحرانی از حمایت اجتمداعی دیگدران بهدره    

 .ببرند

اعتقاد راسخ به این که آینده می تواند بهتر باشد، از وی گی هدای   خوش بینی  -4 

 افراد تاب آور است. این افراد باور دارند که می توانند زندگی و آیندده خدود را کنتدرل   
 .ها را متوقف سازد د آنکنند، و موانع احتمالی نمی توان

احترام متقابدل  و  درکی همراه با تاب آور توانایی برقراری رابطه اافراد  همدلی  -1

 یگران را دارند. با د

 نند؟کافراد تاب آور چگونه رفتار می 
ی پر از فدراز  که زندگ می دانندافراد تاب آور  

بخشدی  ،موانع  کهمی پذیرند و نشیب است و 
ه کد از زندگی هر انسان است آنها مدی دانندد   

الت اجتناب کمشاز از بسیاری  بشر،نمی تواند
هدا بداز و    در برابدر آن کند، ولدی مدی تواندد    

 .منعطف باشد

 .نترل درونی هسدتند کدارای منبع افرادتابآور 
سدت و مسدئله،   کل، شکمی دانند و برای هر مش، خود را مسئول شرایط خویش آن ها

نندد. آنهدا سدهم خدود را در امدور زنددگی، همدراه بدا         کمنابع بیرونی را سرزنش نمی 
ه انجام می دهند بدر زندگیشدان   که هر عملی کمسئولیت، پذیرفته اند و بر این باورند 
ل ما خارج نترکز ا نظیربالیایطبیعیه برخی عوامل کبازتاب می یابد. البته واضح است 

ن راه حل مؤثر بر ردکاین افراد، در ضمن تشخیص علت مسائل، قادرند با پیدا  هستند.
 خود تأثیر مثبت بگذارند.موقعیت و آینده 

وردارند. آن برخهمسدئل ازمهارتهایحلتداب آور  افراد 
قادر هستند از مهارت حل مسئله در برخورد بدا  ها 

 مشکالت خود به نحو احسن استفاده کنند.
افراد تداب آور  .م اجتماعی دارندکارتباطات محآنها

و  افرادتابآورمیدانندکهاسدددترس
مشددکالت امددری طبیعددی در   
زندگی می باشند که نمی تدوان  
از آنها اجتناب کدرد بلکده مدی    
توان بده نحدو صدحیح آنهدا را     

 مدیریت و کنترل کرد.

 

برخددورد بددا    افرادتابددآوردر 
مشددکالت، تفکددر مثبددت و  
سددازگار را جددایگزین تفکددر 
 منفی و ناکارآمد می کنند.
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خاطر روابط زیادی که با دیگران دارند هنگامی که با مشکل مواجه می شوند راجع ه ب
 می کنند و برای مشکلشان چاره جویی می کنند. به این مشکالت با دیگران صحبت 

افراد تاب آور خود را قربانی و ناتوان تصور نمدی  
بحدران مواجده مدی شدوند،      ککنند؛ وقتی با ید 

نند کی همواره خود را فردی نجات یافته تصور م
که می توانند بر شدرایط پیدروز شدوند    و معتقدند 

قادرنددد متناسددب بددا موقعیددت، درخواسددت ونیددز 
 .نندککمک

 چگونه تاب آور شویم؟
 ممکن است بپرسید در تاب آوری فرد دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

متمرکز کند بیشتر بر توانایی هدای   فرد تاب آور به جای اینکه ذهن خود را بر مشکل
برای رفع مشکل تمرکز می کند و حتی تالش می کند از این موقعیت به عندوان   خود

 یک فرصت استفاده کند.
بنابراین تاب آوری باعث می شود که فرد، مشکالت را خیلی خوب حل کند، نه اینکه 

 از آنها فرار کند.
خالصه تاب آوری در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می به طور 

مختل نمدی شدود و    چندانیرند ولی دچار اختالالت روانی نمی شوند و زندگی شان گ
 .اگر هم بشود به سرعت به شرایط متعادل پیشین برمی گردد

تاب آوری باعث می شود که افراد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر از ظرفیدت  
ه کنندد و از ایدن   های موجود خود در دستیابی به موفقیت و رشد زندگی فردی استفاد

چالش ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره گیرند و از آنهدا  
 .سربلند بیرون آیند

 ؟ه باال بردن تاب آوری کمک می کندچه عواملی ب
  نار آمدن با استرس هدای زنددگی   کداشتن عزت نفس باال نقش مهمی در

الت، کداشته باشید، در مقابله با مشد دارد. چنانچه توانمندیهای خود را باور 
 .نیدکبسیار مؤثرتر عمل می 

  .در زندگی خود معنا و هدف داشته باشید 

و تدددداب آوری  سرسددددختی
بدا تمدرین و    آموختنی است .

آموزش می توانیم تاب آوری 

 .مرا در خود باال ببری



 

01 
 

     م کد ارتباطات خود را توسعه دهید. داشدتن روابدط عداطفی و اجتمداعی مح
 عامل بسیار مهمی در سالمت روان انسان به شمار می رود.

 تغییر.  نسبت به تغییرات انعطاف پذیر باشید؛ زندگی یعنی 
     مراقب تغذیه و سالمتی خود باشید. از قدیم گفته اند عقدل سدالم در بددن

 سالم است. 
 الت را بیاموزید. کمهارت های سالم برای مقابله با مش 
 داشتن افکار خوب اقع بینانه همراه با مثبت اندیشیخوشبین باشید. نگاه و ،

 را فراموش نکنید.و امیدوار بودن به آینده 
 یا چند فعالیدت سدرگرم    کت در یکنید. مشارکی مثبت ایجاد دلبستگی ها

ورزشی، های نندة سالم، عضویت در گروههای مذهبی، حضور در باشگاه ک
ر فعالیتی که مورد عالقده شدما   انجمن های علمی و ه های هنری،کالس

 است،بسیار کمک کننده میباشد.
  الت و کدر مش ددارنه ایمان قوی کنید؛ افرادی کمعنویت را در خود تقویت

 کنند.ل می کبه خداوند تو،سختی ها ضمن تالش و تعقل 
 

 

 

 

 

 



 

 

فضای مجازی خودمراقبتی رد   
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 خودمراقبتی در فضای مجازی

 فضای مجازی چیست؟
 فضای مجازی شامل موارد زیر است:

های فیزیکدی و ابدزار ارتبداط راه    زیر ساخت -الف 
 دور
 های کامپیوتری و ارتباط آنها ) اینترانت( شبکه -ب
 اینترنت  -ج

شدود و  ها استفاده مدی فضای مجازی هم در ارتباط
اسددت. بدده طددور کلددی،  ای اجتمدداعی هددم پدیددده
هدای  های جدید ارتبداطی مانندد گوشدی   تکنولوژی

هدای اجتمداعی   های اینترنتدی، شدبکه  همراه، بازی
اند و شدرایط جدیددی   روش زندگی ما را تغییر داده

هدای اجتمداعی   برای ارتباط بدا یکددیگر و فعالیدت   
 اند. فراهم کرده

در دسترس بدودن اینترندت مزایدای زیدادی دارد و     
شدود.  علدی رغدم تمدام امکاندات و مزایدایی کده        های زیدادی مدی  پیشرفتمنجر به 

ی نادرست از آن با تبعاتی همدراه  تکنولوژی جدید ارتباطی فراهم کرده است، استفاده
هدای ارتبداطی   شود که قبدل از اسدتفاده از ایدن روش   است. به همین دلیل توصیه می

مزایدا و معایدب آن گذراندد. از     یماهیت آن را بهتر شناخت و آمدوزش الزم را دربداره  
توان به موارد زیر اشاره کرد:  مورد تهدید و بداج گیدری   ی این فضا میخطرات بالقوه

قرار گرفتن، دزدی، مواجهه با محتوای نامناسب )پورنوگرافی، آسیب به خود، خشونت، 
 .های کامپیوتریتبعیض ن ادی(، اعتیاد به اینترنت و بازی

 اعتیاد به اینترنت
تواندد منجدر بده    ستفاده زیاد از اینترنت و فضای مجازی است. اعتیاد به اینترنت مدی ا

افزایش انزوا، افسردگی، مشکالت خانوا دگی، طالق، افدت تحصدیلی، از دسدت دادن    
ی قمدار اینترنتدی و خریدد    شغل شود و بدهی مالی به خاطر رفتارهای وسدواس گونده  

در دسترس بودن اینترنت 
مزایدددای زیدددادی دارد و  

هددای منجددر بدده پیشددرفت
شود.  علی رغم زیادی می

تمام امکاندات و مزایدایی   
تکنولدددوژی جدیدددد کددده 

ارتبدداطی فددراهم کددرده   
ی نادرسدت  است، استفاده

از آن بددا تبعدداتی همددراه  
 است.



 

21 
 

وجه به افزایش روزافزون کداربران کدامپیوتر و   اینترنتی ایجاد کند.  به همین دلیل با ت
اینترنت و افزایش میزان وابستگان به کامپیوتر و اینترنت،  نیاز مبرم برای پیشگیری و  

 شود.  تشخیص  به موقع آن  احساس می

 جلوگیری کنیم؟ینترنت و کامپیوتر چگونه از اعتیاد به ا

 ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر   -

 تعیین مدت زمان مشخص از پیش تعیین شده برای استفاده از اینترنت و کامپیوتر -

درمان علت زمینه ای استفاده از اینترنت و کامپیوتر ) اضطراب یکدی از علدت هدای     -
 شایع استفاده زیاد از اینترنت و کامپیوتر  می باشد(.

تواند موقع اضطراب و بحران هدا  های حمایتی میاشتن گروه حمایتی )داشتن گروهد -
به فرد کمک کندد کده بده جدای اسدتفاده از اینترندت و کدامپیوتر بدرای فراموشدی          

 مشکالت، از حمایت آنان برای حل مشکالت خود بهره ببرد(.

 یحی جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت های سالم و تفر -

 صحبت کردن با افراد به جای فرستادن پیامک  -

 ها کپی کردن اطالعاتی که نیاز به خواندن دارد و یا چاپ کردن آن -

 استفاده از کامپیوتر در مکان های مانند کتابخانه  -

 جمعیت خاص

هدای  کودکان و نوجوان برای یدادگیری مهدارت  
های تحصیلی و اجتماعی، انجام تکالیف و پروژه

توانند از کامیپوتر و اینترندت بهدره   تحصیلی می
در معدرض   ببرند؛ اما به دلیل اینکه ممکن است

اطالعات ناخواسته یا نداامن قدرار گیرندد، یدا از     
یرندد  طریدق افدرادی مدورد آزار و اذیدت قدرار گ     

شود در این گدروه پدر   تبعات منفی که ایجاد می،
الزم اسدت بدرای حقدوق و میدزان      .رنگتر است

ریزی کدرد. قدوانین و   دسترسی این گروه، برنامه

کودکدددان و نوجواندددان   
ممکن اسدت در معدرض   
اطالعددات ناخواسددته یددا  
ناامن قدرار گیرندد، یدا از    
طریق افرادی مورد آزار و 
اذیدددت قدددرار گیرندددد.   
همچنین تبعات منفی که 

شددود در ایددن ایجدداد مددی
 گروه پر رنگتر است.
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وضع شده است، در همه جدای دنیدا قابدل    حقوق کودکان که برای استفاده از اینترنت 
 اجراست. صرف نظر از سن و جنس، غنی و فقیر بودن آنها.

 راهنمای استفاده از کامپیوتر و اینترنت برای والدین
از چه سنی به فرزندم اجازه کار با کامپیوتر، اینترنهت و دیگهر وسهایل    

 الکترونیکی را بدهم؟
ابزار و در دسترس بودن آنها، معمدوال کودکدان    با توجه به فراگیر بودن استفاده از این

کنندد اسدتفاده از ایدن    افتند و توانایی صحبت کردن را پیدا میبه محض اینکه راه می
همچنین نیازهای آموزشی که امدروزه بدا ایدن وسدایل     .شودوسایل برایشان جذاب می

 آورد.شود نیز سن استفاده از این ابزارها را پایین میبرطرف می
استفاده از کامپیوتر و اینترنت شاید درست نباشد که یدک قاعدده ثابدت در نظدر      برای

هدا، اسدتفاده از   بگیریم. به دلیل پیشرفت تکنولدوژی و تغییدر سدبک زنددگی خدانواده     
موبایل، تبلت و اینترنت، بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده و کودکان نیز از این قاعده 

مناسب استفاده از این ابزارها باید به شرایط خدانواده،  مستثنا نیستند. برای تعیین زمان 
 .نحوه تربیت خانوادگی، شرایط کودک و ... نیز توجه داشت

 قبل از شروع استفاده از کامپیوتر و اینترنت

 کند آموزش ببینید. در رابطه با اینترنت و خدمات اینترنتی که کودکتان استفاده می
توانیدد بدر روی   د، چطدور مدی  توانید با اینترندت کارکنید  برای اینکه بدانید چگونه می 

ان نظارت داشته باشید و کامپیوتر خانگی خدود را بدرای کنتدرل بیشدتر تنظدیم      فرزندت
کنید، آموزش ببینیدد. الزم اسدت بدانیدد کده     

های دیگری جز خانده،  فرزندتان در چه مکان
دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارد. مثال در 

و  ابخانه هدای عمدومی، خانده دوسدتانش    کت
 ها. دیگر مکان

ی امدن از اینترندت   بدرای اسدتفاده   به کودک
 آموزش دهید.

خانواده راجع به اهمیت امنیت اینترنتی صدحبت کنیددو اینطدور تلقدی نکنیدد کده        در
توان آزادی عمل بیشتری بده او  زندم خودش اطالع دارد. متناسب با سن کودک میفر

اسددتفاده از فضددای مجددازی 
ی را نیاز دارد. قبدل از  مقدمات

استفاده از آن مدوارد الزم را  
 فرابگیرید.
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، احتمدال آسدیب و   الزم را در این زمینه دیده باشدد  داد. اگر از سنین پایین تر آموزش
 مشکل در سنین نوجوانی و بزرگسالی کمتر خواهد بود.

 دریافت راهنمایی از مشاورین خدمات اینترنتی 
تدر خانده   های عمومیتر: اگر کامپیوتر در اتاق خواب است به مکانتنظیم محل کامپیو

داده شود تا نظارت بهتری فراهم شود. همینطور اگر فرزندتان از تلفدن یدا   مکان تغییر 
 کند که به اینترنت متصل است، باید تحت نظارت شما باشد. دیگر وسایلی استفاده می

 پیوتر برای تامین امنیت.ر روی کاماطمینان از نصب نرم افزار مناسب ب

 . مرورگر مناسب برای جستجو در اینترنت

بده  .وضع قوانین برای اسدتفاده از اینترندت بدرای کدودک و نوجدوان هنگدام اسدتفاده       

فرزندتان از قبل اطالع دهید که به استفاده از اینترنت او نظارت داریدد و بده صدورت    
های آنالین فرزنددتان  سابز ورود حمخفیانه این کار را انجام ندهید. نام کاربری و رم

ایجداد و اسدتفاده از   زمدان  د. حتی در ابتدای استفاده از اینترنت به عنوان مثال را بدانی
های اجتماعی یا ایمیل با او همراه باشید. بخش راهنمدای اسدتفاده از اینترندت    صفحه

 این بسته را در اختیار فرزندتان قرار دهید.

وجوان از اینترنت باشید. با فرزندتان به صورت آنالین وقت ی کودک و ندرگیر استفاده
از د. اش بدا شدما صدحبت کند     های آنالین مورد عالقهفعالیتبگذرانید. اجازه دهید از 

 لذت ببرید.  های مثبت اینترنت با اوجنبه

به کودک برای ساختن پروفایل کمک کنید تا مطمئن شوید که اطالعات بیش از حدد  
 قرار نمی دهد شخصی را در آن

 د که هنگام ایجادارتباط موثر با کودک و نوجوان. کودک یا نوجوانتان نیاز دار برقراری
مشدکلی ایجداد    دردسر به راحتی با شما مشورت کند بدون آن که بترسد کده بدرایش  

شود.  به عنوان مثال در صورت آشنایی با افراد غریبه و یا هدر مدوردی کده بنظدر     می
توضدیح دهیدد   ا صحبت کند و شما را در جریان قرار دهدد. بدرایش   عادی نبود، با شم

 د که نادرست باشد.چیزهایی را آنالین ببیند و بخوانممکن است 

توانید نظارت کامل داشته باشید، بنابراین آموزش با رعایت همه موارد باز هم شما نمی
های منفدی  جنبه های مثبت و هم دربارهبه فرزندتان بسیار مهم است. هم درباره جنبه

استفاده از اینترنت با فرزندتان صحبت کنید. صبر نکنید تا اتفاقی بیافتد و بعدد دربداره   



 

22 
 

ع هدا و منداب  ریدزی داشدته باشدید و آمدوزش    آن صحبت کنید، از قبل برای آن برنامده 
 قرار دهید.  اطالعاتی الزم را در اختیارش 

اری داشته شود کودک در معرض آسیب است چه رفتوقتی احسا  می

 باشیم؟

 :مراقب برخورد اول باشید
برخورد والدین در مقابل مشاهده نخستین بار از انجام این رفتدار بسدیار حدائز اهمیدت     

کنید  باید تالش کنید تا است. وقتی برای اولین بار از این عمل کودک اطالع پیدا می
زمینده را بدرای   کدودک کده   آرامش خود را حف  کنید. رفتارهای خشن و بسیار تند با 

 .ایجاد مشکالتی دیگر از جمله دروغگویی فراهم می سازد، نداشته باشید

 :اشتباهش را با روش قابل فهم توضیح دهید

بهترین روش آن است که بد بودن این کار را به شیوه ای قابل فهم بدرایش توضدیح   
 های احتمالی ناشی از این موقعیت را.آسیبنیز دهید و 

 نید  از کودک حمایت ک

 شرایطی فراهم کنید تا بدون ترس درباره مسائلش با شما صحبت کند.

 :شرایط را برای جبران اشتباهش فراهم کنید

بدون آن که عزت نفس و شخصیت کودک زیر سوال رود شرایط را برای جبران ایدن  
را بدیش از حدد    یدا اینکده او  اشتباهش فراهم کنید. به عنوان مثال عذر خدواهی کندد   

 سرزنش نکنید. 

 بیشتر با او صحبت کنید و برایش وقت بگذارید 

تری داشته باشید، الزم است یادآوری کنید که نظارت شدما بدرای حفد     نظارت دقیق
و رسدیدن بده سدن نوجدوانی،      امنیت خود اوست. به خصوص با باال رفتن سن کودک

در هر مرحله و هر سنی آموزش ها و  . سعی کنیدفرزندتان نیاز بیشتری به آزادی دارد.
 راهکارهای الزم را ارائه دهید تا در این سنین بتوانید آزادی بیشتری به او دهید.

 :خودتان الگو باشید
خود والددین   ،مراعات آنها توسطیکی از راه های مناسب برای آموزش رعایت قوانین 

 است. 

 د در صورت نیاز به روانشنا  یا روانپزشک مراجعه کنی
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و ایدن امدر موجدب آسدیب دیددن      ه اگر کودک شما به دفعات از قوانین اطاعت نکرد 
هدای  موقعیت های تحصیلی و ارتباطی او شده است، ضدرورت دارد کده از راهنمدایی   

 .روان شناس یا روان پزشک نیز استفاده کنید

 راهنمای استفاده از اینترنت و کامپیوتر برای کودکان و نوجوانان

 ل اطالعات به صورت انالین به خوبی فکر کنید.قبل از ارسا
 .عکسهایتان را بدون اجازه والدین در اینترنت بارگزاری)آپلود( نکنید 

از کسی درخواسدت نکنیدد یدا    یا حتی چهره به چهره )آنالین( برای مالقات حضوری 
 .درخواست کسی را قبول نکنید، حتی اگر رابطه ای شکل گرفته باشد 

ناشناس عکس دانلود نکنید، ممکن است روشدی بدرای انتقدال تصداویر     های از سایت
 .جنسی باشد

اطالعات شخصی و مورد شناسایی خود از قبیل نام، شماره تلفن، آدرس یا نام مدرسه 
د و از والدین خود قبل از دادن هر گونده مشخصدات   در اختیار افراد غریبه قرار ندهی را

 خواهیدبه افراد در فضای مجازی راهنمایی ب

کنید باشید. پیدا کردن دوسدتان  مراقب کسانی که در فضای مجازی به آنها اعتماد می
 کنند نباشند.تواند مفرح باشد ولی ممکن است آنها واقعا کسانی که ادعا میجدید می

 .پسورد خود را به کسی )غیر از والدین یا مراقب اصلی خود( نگویید

دارید تدا اطالعدات شخصدی شدما محفدور      پروفایل خود را به صورت خصوصی نگه 
 .بماند

زند یا حس خوبی به او نداریدد، چدت را   های نامناسبی میاگر کسی در چت روم حرف
 .ترک کرده و پاسخ ندهید 

هدای  شناسید باز نکنید. ممکن است حاوی صدحبت ها را از جانب کسانی که نمیپیام
 .نامناسب یا حتی ویروس باشد 

 .اید به والدین خود بگوییدیا هر چیزی در اینترنت ترسیدهاگر از کالم، تصویر 

 درخواست دوستی افرادی را بپذیرید که آنها را میشناسید. 

 .رسند خودداری کنیداز پذیرفتن پیشنهادهایی که زیادی خوب به نظر می

نبدددال پرخددداش و تمسدددخر دیگدددران نباشدددید.خودتدددان هدددم در اینترندددت بددده د
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 خانگیخودمراقبتی در خشونت 

 خشونت خانگی چیست؟
سمی، جنسی و عداطفی  خشونت خانگی اصطالحی است که برای بیان سوء استفاده ج

، علیه عضو یا اعضای خانواده استفاده می شدود. شدخص قربدانی،    از طرف یک عضو
 همسر فعلی، همسر سابق یا یکی از اعضای خانواده می باشد. 

 یانواع خشونتخانگ
دن،گازگرفتن، یمانندباناخنخراشددییبارفتارهایخشونتجسم خشونتجسههمی .1

زدن،یلیچوتابدادن،مشتزدن،سیردن،پکاندادن،تنهزدن،هلدادن،پرتکچنگزدن،ت
 .شودیردنوسوزاندنمشخصمکاقدامبهخفه

  خشههههههههههههونتروانی .4
د،حملهبهامویشاملتهدیخشونتروان
منزیواناتدداهلی،حملهبهحییالودارا

ریک،منزوی،جداسازیل،آزارعاطف
 . هزناستیانعلکودکدنواستفادهاز

  خشونتجنسهههههههههههی .0
باتحتفشارقراردادنبرایخشونتجنس

،رابطهجیرابطهجنسیالناخواستهکدواجبار،اشیباتهدی،رابطهجنسیرابطهجنسی
 .گرددیبازوروفشارمشخصمیدرزماننامناسبورابطهجنسینس

  خشونتاقتصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههادی  .2
،سرپناهوپولراشدداملکنهرفتوآمد،غذا،پوشایمانندقطعهزییرفتارهایخشونتاقتصاد

 .گرددیم

 ؟دیآیمچه بر سر قربانیان خشونت 
هدر یدک از    توانندد مدی معموالً سرنوشت خوبی در انتظار قربانیان خشونت خانگی که 

شند، نیست. از میدان ایدن قربانیدان وضدعیت زندان خشدونت دیدده        اعضای خانواده با

درصدد زندان هرگدز     73الدی   43ها نشان داده کده   بررسی رسد. میبه نظر تروخیم
، مگر این که پزشک یدا فدردی قابدل اعتمداد از آنهدا ایدن       کنندنمیخشونت را آشکار 

به یاد داشته باشیماشکال مختلدف  
خشددونت علیدده همسددر، یعنددی    
فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی 

تواند همزمان بدرای یدک فدرد    می
 بیفتد. اتفاق
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سدطح فدردی،   مسئله را بپرسد. متاسفانه خشدونت علیده زندان پیامددهای زیدادی در      
 خانوادگی و اجتماعی دارد.

 چیست؟ یخشونت خانگ یامدهایپ
 آمدار طدالق،   ی، فزوند یگدرد قضدائ  یپ هدای هزینده ل ید از قب یاجتمهاع  یامدهایپ

 . باشدیمیو خودسوز یگریاد، روسپی، اعتیشک، جرم، خودیارکبزه

ب به سالمت روان و اعتماد به نفس، نقص عضو، سقط یشامل آس یفرد یامدهایپ

 . دمرگ می شو ین و حتیجن

 یرو ،یش احتمدال طدالق، افسدردگ   یعبارتندد از افدزا   امدها در سطح خانوادهیپ

 آوردن به سحر و جادو.

خشونت توسط فرزندان، فدرار از خانده،    یریادگیشامل  یو روان یتیترب یامدهایپ

 می شود. یشکار خودکه و افیالت مربوط به خواب و تغذکاضطراب، مش
 گردد؟ یباعث بروز خشونت در خانواده م یچه عوامل

  یا اخدتالل رواند  یید ماریل وجدود ب یگاه افراد به دل اختالالت شخصیت ،

 زنند.  یپرخاشگرانه م یدست به رفتارها

  و  ین اقتصداد ییسدطح پدا   وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی

 یاهش اعتماد به نفس و متعاقبا منجر بده بدروز رفتارهدا   کباعث  یاجتماع
 شود. یز میخشونت آم

     الت یتحصد  سطح پایین تحصیالت و مههارت ههای اجتمهاعی

 ش مهار عواطف از جمله خشم، موثر است.یشتر در افزایب

  باشد، فشار ها و تر ن ییپا یت زندگیفکیهر اندازه  کیفیت زندگی پایین

ش یزان احتمدال بدروز خشدونت افدزا    یشتر شده و میخانواده ب یاسترس ها
 افت.یخواهد 

  یها ی گیان فرد معتاد به سبب ویاطراف اعتیاد به الکل و مواد مخدر 

در  مدی کنندد،  شدان را طدرد   ینند، ایکدا مین افراد پیه ایکو رفتار یتیشخص
 شود.یز میخشونت آم یجه فرد معتاد مستعد بروز رفتارهاینت

  یم یعیه زن را طبیجوامع مردان خشونت عل یدر برخ مسائل فرهنگی 

 شده است.  یفرهنگ یجزء هنجارهااین موضوع ه یکدانند، به گونه ا
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قربهانی خشهونت    بیشترچه افرادی 

 ؟می شوندخانگی 

ساده ترین پاسدخ ایدن اسدت کده خشدونت      
 تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد. خانگی می

 با این حال آگاهیم که 
 17الدی   13؛ ن خشونت های خانگی برای زندان رخ مدی دهدد   بیش تری -

 هستند.درصد قربانی ها زن 

 برخی از مردان خشونت خانگی را تجربه می کنند. -

کوچدک هسدتند، بدیش تدر در     ، باردار و زنانی که دارای فرزندد  زنان جوان -
 معرض خطر می باشند.

 در برابر خشونت محافظت کننده اند؟ یچه عوامل
 ییزناشو یتمندیرضا 

  یت زندگیفکیباال بودن 

 مطلوب یاقتصاد یگاه اجتماعیپا 
 یو روان یسالمت جسم 
 الت مطلوبیسطح تحص 
 آنها یریارگکو به  یزندگ یاز مهارت ها یآگاه 

 چرا در بیش تر مواقع افراد به دنبال کمک یا حمایت نمی روند؟

کن است انجدام دادن  حتی اگر به این باور برسید که مورد خشونت قرار گرفته اید، مم
عددم اقددام شدما در     بدرای اقدامی در این خصوص را دشدوار بپنداریدد.دالیل زیدادی    

 خصوص خشونت وجود دارد:
 کنند.می شاید پیش خود فکر کنید که مردم شما را باور ن 
 .شاید به نظر برسد که چاره ای وجود ندارد 
 دارد.ممکن است احساس کنید که هیچ چیز برای کمک به شما وجود ن 
  واهمه داشته باشید.خیلی ز کمک و حمایت گرفتن اشاید 
 .شاید به بهبود رابطه تان امید داشته باشید 
 .شاید فکر کنید که ممکن است دوستانتان را از دست بدهید 

بیش ترین خشدونت هدای خدانگی    
 برای زنان رخ می دهد.
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 .ممکن است احساس شرم و گناه کنید 
  شاید کسی که شما را مورد آزار قرار می دهد، به شدت دوست داشته باشید

 ید که وی به دردسر بیفتد.و نخواه
 .شاید ندانید که چه کمکی برای شما وجود دارد 

 چه افکاری مانع از تقاضای کمک یا رد آن می شود؟
افرادی که مورد خشونت قرار می گیرند، ممکن است بهانه هدایی بدرای توجیده کدار     

 همسرشان بیابند. برخی از این بهانه ها و دالیل می تواند به شرح زیر باشد: 

 «تقصیر خودم است»
بدانید به هیچ وجه کسی سزاوار مورد خشونت قرار گدرفتن در هدیچ رابطده ای نمدی     

 باشد.

 «به زودی این مساله خاتمه می یابد »
 بدانید خشونت ادامه خواهد یافت، و اگر اقدامی صورت نگیرد، بدتر خواهد شد.

 «برآیم قادر به ترک کردن شرایط نیستم و یا نمی توانم از پس خودم»
بدانید اغلب خشونت باعث از دست دادن اعتماد به نفدس مدی شدود. امدا بسدیاری از      
افرادی که تصمیم به ترک شرایط گرفتند با کمدک و حمایدت گدرفتن در دراز مددت     

 احساس بسیار بهتری خواهند داشت.

 «نمی توانم فرزندانم را از حق داشتن سرپناه و والدین محروم کنم»
نیز در خشونت خانگی آسیب می بینند. آنهدا نیداز بده احسداس امنیدت      بدانید فرزندان 

 دارند.

 «من عاشق همسرم هستم و او نیز عاشق من است»
 بدانید خشونت هیچ جایگاهی در رابطه عاشقانه ندارد.

قرار گرفتن طوالنی مدت در فضایی کهه خشهونت در آن صهورت مهی     

 پذیرد، می تواند باعث ایجاد عالئم زیر شود  
 حالی، ناراحتی و ترس بی 
  عصبانیت، تمرکز ضعیف 
 اختالالت خواب 
  کم یا زیاد شدن اشتها 
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 افسردگی و احساس ناامیدی 
  تمایل به خشونت داشتن 
 افکاری از قبیل آسیب رساندن به خود یا خودکشی 
  احساس خشم، حس شدید وحشت، یا داشتن حمالت دردناک 

خودکشی به ذهنتان خطور کرد، سریعا به  اگر افکاری از قبیل آسیب رساندن به خود یا
 پزشک یا هر مرکز سالمت دیگری مراجعه کنید.

 راهکارهای مقابله با خشونت

  .تغییری که نیاز دارید ایجاد کنید 
 .متوجه شوید که مشکلی وجود دارد 
 .فکری در مورد شرایط به وجود آمده بکنید و اقدامی انجام دهید 
 .با کسی صحبت کنید 
 در این شرایط آماده شوید. برای اقدام 

باید رابطه تدان  حتما برخورد صحیح با خشونت خانگی صرفا بدین معنا نیست که شما 
را با کسی که به شما آزار رسانده، به اتمام برسانید. اگر دو طرف رابطه مشتاق باشدند،  

قدانون  تواند متوقف و درمان شود. اما بدانید شما همواره در پناه و حمایت خشونت می
قرار دارید. به جای هر کار دیگری بهتر است به متخصصان مراجعه کنید. با مدراقبین  

پزشدکی کده در دسدترس داریدد     شناس یا روانسالمت، پزشک عمومی، مشاور، روان
مشورت کنید. پیش از هر اقدام حقوقی مراجعه به کسی که بتوانید بدا او حدرف بزنیدد    

 شود.می های بهتری منجرمعموال به راه حل
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 بد رفتاریهای خودمراقبتی برای کودکان قربانی توصیه

   ظور ا  ب  رفتاری با کودکان چیس ؟
ند.  تادامی ا دو مدوارد     گیرکودکان به طرق مختلف مورد تعرض قرار می

کده ماندو ا دو کدود  در آن     و اثرات آنها علی رغم ا و ج.ی هستن.

 را بروز ن.ه.، مهم و قابل توجه می باش.  آنهازمان 

 روش های ب. رفتاری با کودکان به قرار ز ر ا و: 

زمانی ا و که وال. و  دا رر دتار بده نیازهدای ا ا دی کدود         غفل :

 در  دو ردا یو  کدود    مدی تواند. شدامل رهدا کدردن      که .نتوجهی ننن

بدی ترربیدی از    برادری که بده دلیدل    اباش. ) ا گذاشتو او ریش خواهر 

.(  ا بدی تدوجهی بده نیازهدای اولیده      عه.ه کارهای خودش نیز برنای آ 

  چنیو شرا طی کدود  را در معدرض   و  ررناهکود  مثل غذا، روشا  

 ده.   آ یب قرار می

ر اصطالحی ا و که د)ک  ود  ح  (: ا عاطف  کودك   ار  یجان 

رود که از وال. نشدان مبتدو، عشد  و آرامدش     مورد فرزن.انی به کار می

 در افو ننرده ان.   

زمانی که کود  مورد خشونو های جسدای شدامل   سوء رفتار جس  :

هددل دادن و رددرت کددردن قددرار  ،تنتیدده هددای مختلددف، شددر  و شددتم  

گیرد ا و شرا ط در کوتاه م.ت برای کودکی که آزار د .ه  دا زند.گی   می

طدور در بلند. مد.ت نیدز     اش در خطر ا و، عوارض وخیای دارد  هایو

هددراو ومشددنالت عدداطریرا در رددی خواهدد. داشددو کدده بسددیار مخددر   

 باشن. می

( در )نابدال  کدردن کودکدان رشد. نیافتده      درگیر سوء استفاده ج س :

باش.  هر ا و موارد میاز جاله تاا نا منا ب و نیز  فعالیو های جنسی 

توان. منرر به مشنالت و آشرتیی های جد.ی در  گونه تعرض جنسی می

 مان وقوع رو .اد  ا در آ ن.ه شود ز
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 اث ات طوالن    ت سوء استفاده ا  کودکان چیس ؟

افرادی که در کودکی موردب.رفتاری قرار گرفته ان.، احسا دات متییدری   

مدورد از آشدرتیی   دارن.  توصیف ها ی که در را یو ذکر ش.ه فقط چند.  

هایشه در افراد   التته وجود ا و احساو ها با آن مواجهن.ا و که ها ی

 به معنای ا و نیسو که مورد  وء ا ترادهقرار گرفته ان. 

داشته باشی. که امنان دارد افرادی که مدورد  دوء ا دتراده    با . در نظر 

ا و ان. نیز افنار آشرته، عال م، احسا ات و رفتارها ی را که در واقع نش.ه

 راهناا ذکر ش.ه ترربه کنن. 

  ش ل در ب ق اری ارت اط -١

بزرگساالنی که در کودکی از طرف افرادی که بیشتر و اعتااد را به آنهدا  

د  وء ا تراده قرار گرفته ان.، ناامی. ش.ه ان.  مساله اعتااد داشته ان. مور

توان. آنها را از داشتو رابطده ای موفد    ا ا ی تر و موردی ا و که می،

مبروم کن.  ز را آنها حتی به نظرها و قضاوت های خودشان نیز در مورد 

ا دو   ز درا وقتدی   د یران اطاینان ن.ارن.  دلیل ا و امر خیلی  اده ا و 

.، نی کده وییرده مراقتدو از آنهدا داشدتن     دکان قادر به اعتااد به وال. کو

بد.بیو  که در زند.گی شدان حضدور دارند.      به افرادینیز اکنون  ،نیستن.

 هستن.   

باشد.  افدرادی کده دچدار تعدرض      مدی روابط نزد ک نیز  ک مشنل مهم 

تواند.  ان.، دشواری در روابط جنسی خواهن. داشدو  کده مدی   جنسی بوده

شامل ترو از برقراری ارتتاط جنسی، و و واو های مربدوط بده روابدط    

جنسی باش.  در صورتی که فردی مورد تعرض جسای قرار گرفته باشد.،  

هر گونه تااو فیز نی مبتو آمیدز او  

 تی خواه. کرد را متشنج و عص

 اخت ل در احت ام با نفس -٢

جا ی که بیشتر افرادی کده مدورد   از آن

هرگدز   ،قدرار گرفتده اند.     وء ا دتراده 

بیشتر افرادی که مورد سدوء  
استفاده قرار می گیرند، داری 
عزت نفس و اعتماد به نفس 

 پایین هستند.
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، بندابرا و  را در افو ننرده ان.مبتو و احترامی که شا سته اش بوده ان. 

توانا ی احترام و عش  ورزی به خودشان را ن.ارن.  اعتااد به نرس و عزت 

ردر بده   من آنهاو ترو از د و دادن در بسیار را یو بوده  نرس ا و افراد

مدی   ها شدان نداتوانی در تصدایم گیدری    دادن جوا  منری به د یران و 

 گردد 

  ش ل در عواطف-٣

بازمان.گان ا و اترداق دارای عواطدف و   

احسا ددات ریدیدد.ه ای هسددتن. کدده   

تدر  باشدن.  بدیش  مرتور به کنترلش می

ها احساو افسردگی منرر دارن. که آن

منرر بده  حتی مانو ا و در مواردی 

خودکشی شود  برخی نیز دارای فراز و 

هسدتن.   ز دادی  احسا دی  های نشیب 

باشد.   گی از مدوارد متد.اوم مدی   احساو خرالو و گناه در کندار افسدرد  

تع.ادی هم درگیر اشطرا ، هراو، تشو ش، کابوو و اختالم در خدوا   

 هستن. 

 اخت ل در تغذ ا-٤

، مشدنالتی در تیذ ده و   ادی که مورد تعدرض قدرار گرفتده اند.    بیشتر افر

در مورد یاهرشان احساو نارشا تی میننن.  ا و نیز خوردن غذا دارن. و 

ا دتررا  و   انند. تیذ ده اجتداری، خدوردن افراطدی ،     ی مشرا ط به مسائل

 منررمیشود کشی.ن  گر نیی 

 ( و کابوس های ش انا  ور خاط ات گذشتا )ف ش بک-٥

بیشتر افرادی که مورد تعرض قرار گرفته ان.، در دوران بزرگسالی کابوو 

شود  فدالش بدک   می بینن. و اتراقی که برا شان رخ داده، دوباره احیا می

. فدرد آن حادثده را دوبداره    نشدو اتی واشح هستن. که باعث مدی ها خاطر

 ترربه کن.   

احساس خجالدت و گنداه در   
کنددار افسددردگی از جملدده   
مواردی است که افرادی که 
مددورد سددوء اسددتفاده قددرار  
گرفتدده انددد بددا آن رو بدده رو 

 هستند.
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 کاهد پیش ف  در ا ور  ن گ -٦

گیرندد.، عالنددرد و ریشرفتشددان افددرادی کدده مددورد بدد.رفتاری قددرار مددی

باش.  بیشتر ا دو افدراد اهد.اف دشدوار و     د تخوش اثرات ا و رو .اد می

کنن.، هدر آندده   ودشان تعییو میعالنردها ی باالتر از ا تان.ارد برای خ

کدافی و مطلدو    به د و می آورن. هر موفقیتی که دهن. و که انرام می

شدان هدی    نیسو  تع.ادی د یر واکنش کامال متضادی دارن.  آنها از خود

ز درا   ،از ریروزی و موفقیو هراو دارند. انتظاری جز شنسو ن.ارن. و  ا 

کن. و ا و توجه بدرای  لب میا و موشوع توجه  ا ر و را به  وی آنها ج

 نها مطلو  نیسو آ

 خود  اری-٧

برخی از افرادی که در کودکی مورد ب.رفتاری قرار گرفته ان. بده اشدنام   

تواند. شدامل   ر انن.  ا دو آ دیب هدا مدی    مختلف به خودشان آ یب می

خود  وزی و آ یب هدا ی از   ،خودکشی  ا اق.امات د یر مانن. خود زنی 

ا و قتیل باش.  امنان دارد تع.ادی از افراد نیز بده الندل  دا مدواد مخد.ر      

 اعتیاد ری.ا کنن. 

 ء رفتاردر غل ا ب  اث ات ناش  ا  سو اق ا ات اولیا

 ب وشی  درا  ی  باشی 

اطایندان از امنیدو     وء ا ترادهتر و ق.م در غلته بر اثرات اولیو و مهم

 باش. کنونی می

 دو  دواالت    واالت ز ر را مطالعه کنی.  اگر جوا  شداا بده هر دک از ا   

کنیم با رزشدک عادومی، روانشنا دیا روانکزشدک     ، توصیه میمثتو ا و

 مشاوره کنی. 

 نییزه خود آزاری دار .؟اآ ا 

ر دان.  دا شداا را    آ ا فردی از اطرافیانتان به شداا آ دیب مدی   

 کن.؟میته. . 

 آ ا اق.ام به خود کشی کرده ا .؟
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 آ ا برای خود کشی برنامه ر زی کرده ا .؟

 آ ا در موقعیو نا امنی قرار گرفته ا .؟

کنند. و خدود را   آ ا افنار، خاطرات و احسا ات بر شاا غلتهای

 کنی.؟خارج از دنیای حقیقی احساو می

غیدر  آ ا از اطرافیانتان کسی هسو که شداا را درگیدر شدرا ط    

 قانونی و خطرنا  کن.؟

 ی خود را        ک ی .رابحا ها

تواند.  چطور می  وء ا ترادهدر بخش های قتلی توشیح داد م که اثرات 

مانو ا دو شداا خودتدان را     به عنوان مثام  یذاردببر روابط شاا تاثیر 

درگیر الیوهای مشابه در روابط ب.انی. که ناونه ها ی از آثدار آن در ز در   

 ا و:آم.ه 

 هایشه نقش ناجی و مراقب را دار .

 از اطرافیانتان دور می شو .

دهید. هدر   ح. و مرزی برای خودتان قائل نیستی. و اجازه مدی 

 خواهن. با شاا انرام ب.هن. کاری که می

درد و رنج روابط را با مصدرف مشدرو  و مدواد مخد.ر و خدود      

 آزاری کاهش می دهی. 

 کنن. د یران به شاا تع.ی و توهیو می

کم کم نبوه ارتتداط خدود را بدا د یدران تیییدر دهید.  ا دو         ب ت  اس 

 تیییرات را با در نظر گرفتو ارزش و جا یاهتان انرام دهی. 

کنی.،  دعی کنید.   مراعات د یران را میاگر هایشه ا و شاا هستی. که 

خوا ته های خودتان را نیز مطرح کنی.  بیذار . د یران نیز بدرای شداا   

کادک  کاری انرام دهن.  معادوال دو دتانتان را از میدان افدراد نیازمند.      

 هم داشته باشی.   و تان متراوتی  عی کنی. دکنی. اکنون انتخا  می
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طدرد خدواهم    اگر برای کسی مرید. نتاشدم   "کنی. که آ ا به ا و فنر می

ها متارزه کنی. ز را به شداا کادک   ؟ اگر افنارتان چنیو ا و با آن "ش.

 .خواه. کرد دو تانی حامی و واقعی را از اطرافتان انتخا  کنی.

اگر برای روابطتان مرزی قائل نیسدتی. و د یدران از ا دو موقعیدو  دود      

هدم  برن.،  اد بییر . که مانع آنهدا شدو .  فرامدوش نننید. کده شداا       می

ءا دتراده. یران  قی دار .  تعییو مب.وده در روابدط، شداا را از  و  حقو

 دارد مصون نیه می

اگر مشنالت و عذا  روابط را با مصرف مشرو  و مدواد مخد.ر  دا روش    

کنی.، زمانتان را برای  افتو مسائلی بیذار . که در های د یر برطرف می

بدرای  شدود به.نتام الیوهدای ج. د. باشدی.،     رابطه ها باعث آزار شاا می

 مب.وده تعییو کنی. و بیذار . خوا ته ها تان را برآورده کنن. خودتان 

 ف ش بک و کابوس های ش انا را در ان ک ی . 

 دوء ا دتراده قدرار    طور که قتال گرتیم، بیشتر افدرادی کده مدورد    هاان

ارن.  ا دو هدا   و کابوو د)فالش بک( تر. . خاطره ان. ترربیاتی از گرفته

شدون. و باعدث   هستن. کده برجسدته مدی    عوارض ترو و خاطرات قتلی 

گردند. بهتر و روش غلتده بدر آنهدا، کنتدرم کردنشدان       زا ی مدی ا ترو

 باش. می
، موارد ز ر را به هنیام بید.ار شد.ن اعادام    در صوت کابوو  ا فالش بک

 کنی.:

کار را هر بدار  چه را که به ذهنتان آم. با جزئیات بنو سی.  ا وهر آن -1

شتو آنها ادامه دهی.، کم کدم از بدیو خواهند.    تنرار کنی.  اگر به نو

 رفو 

به خودتان  ادآوری کنی. که االن بزرگسدام و در امنیدو هسدتی. و     -2

 شرا ط گذشته را ن.ار . 

بعضی وقتها  اختو  ک را ان ج. . برای خاطرات  ا تصاو ری کده   -3

برای مثام بینی.، بسیار موثر ا و  بک ها میدر کابوو ها  ا فالش 
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کنن. که فرد متراوز رشو  ک صربه آهنی راد تصور میبرخی از اف

کنند.  گیر افتاده  برخی د یر در خیالشان خود را بزرگسام تصور می

گیرن.  ا و امر به شداا  و وارد صبنه ش.ه و جلوی فرد متراوز را می

کن. تا در برابر خاطرات ناخوشا ن. کنتدرم خدود را حرد     کاک می

 .کنی.

شاا بدا کدابوو هدا و فدالش بدک هدا حدل         کنی. مشنلاگر احساو می

 شود، بهتر ا و کاک تخصصی بییر . نای

 س   ک ی  با اب اد  ث    ن گیتان بیشت  بپ دا     

در صورتی که در زن.گی تان م.ام درگیر ببران هستی.، راه هدای بهتدود   

داندیم  دهی شرا ط را برر ی کرده و بدرای آن برنامده ر دزی کنید.  مدی     

دکی مورد  وء ا تراده واقع ش.ه ان.، در بزرگسدالی بده   افرادی که در کو

داشو  بنابرا و مراقتو از  خواهن.خود احتاام ز اد مشنالتی در  المو 

  بسیار مهم ا وامری  المو، 

 ک ک های بیشت :

موثر بدوده و بده   برا تان توان. با وجود ا و که تننیک های ا و راهناا می

های حرفده ای بیشدتری   شاا کاک کن.، اما در برخی موارد نیاز به کاک

  هسو

اگر احساو کرد . به کاک بیشتری نیداز دار د. بدا متخصصدیو تاداو      

، یبییر .  حاالتی چون احساو افسردگی، اشدطرا  و حادالت اشدطراب   

، بدا مصدرف دارو و ا دتراده از    فنر خودکشدی  دا خدودزنی و خدودآزاری    

تننیددک هددای روان درمددانی قابددل درمددان هسددتن.  در ا ددو خصددو  از 

روانشناو  ا روانکزشک کاک بخواهی.  گاهی تااو با رزشک عاومی  دا  

تدر و راه  کارشناو مراقب  المتکیش از مراجعه بده روان رزشدک  داده   

 ا و 
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 خودمراقبتی در افسردگی
رهدا  ،  زندم اوندا  مندو   خوام دوستاموببینم، حددس مدی  کنم، نمیاحساس تنهایی می »

... از خدودم  سدت ، بدی فاید نودوست ندارن هیچ تالشدی معندی ندداره   ، احتماالً مکردن
 .«متنفرم

. در تونم بده چیدزی عالقده نشدون بددم     یم و نمخوام گریه کنم، خسته اهمیشه می»
تدونم کدارای   کنم، حتی نمیوشروع نمیر ام بدممن حتی کارهایی که باید انجحقیقت 
 «.مای که به نظر بقیه آسونه رو انجام بدساده

های مشابهی داشدته باشدید. افسدردگی مشدکل     اگر افسرده هستید، ممکن استاندیشه
کنند. این احساس اندوه و شکست می آنرایجی است و گاهی بسیاری از مردم بر اثر 

زندگی همچون داغداری، مشکالت مالی و مسکن مسائل تواند به خاطرحس اغلب می
 .باشددر روابط اجتماعی  یو یا مشکالت

توان ای بهبودی نمیممکن است احساس کنید که هیچ کاری بر وقتی افسرده هستید،
هدای غلبده بدر آن و راه    دربداره افسدردگی، روش  ،در این بخش سعی داریم انجام داد.

 های موجود سخن بگوییم.حل

 دگی چیست؟افسر
فرد احساس حزن، ناامیدی و عدم وجود ،افسردگی عبارت است از شرایطی که در آن 

افسردگی شدت . قدرت می کند. هر فردی ممکن است درمعرض افسردگی قرار گیرد 
افسردگی کم باشد فرد زندگی عادی شدت وقتی  ؛متفاوت باشددکمتازیاازممکن است 

خود را انجام می دهد اما وقتی افسردگی شددید  
نمی تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد و  ودش

به افکاری مثدل مدرگ، آسدیب زدن بده خدود و      
دیگری حتی افکار خودکشی و.... نیدز فکدر مدی    

رادر کند. افسردگی مانند ابری است که همه چیز 
فرد تیره کرده و لذت زندگی را از او می  زندگی 

 است.درمان قابل افسردگی گیرد. اما خوشبختانه 

افسددردگی عبددارت اسددت از  
شدددرایطی کددده در آن فدددرد 
احسدداس حددزن، ناامیدددی و  
 عدم وجود قدرت می کند.
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 های افسردگی نشانهعالیم و 
ها و عالئمی هستند که ممکن است در صورت ابتال به افسدردگی  نشانهاز اینها برخی 
 :تجربه کنید

 احساس ناراحتی
 ،جذاب و لذت بخش بودند ،از دست دادن عالقه به موضوعاتی که پیش از این 

 گریه زیاد یا احساس ناتوانی برای گریستن
 احساس تنهایی حتی اگر در جمع باشید

 کمبود انرژیو  خستگی
 قراریبی

 مشکالت خواب
 احساس بد در ساعات به خصوصی از روز )معموالً صبح(

 کاهش یا افزایش اشتها و وزن
 از دست دادن اعتماد به نفس

 انگیزمنتظر اتفاقات ناگوار بودن و داشتن افکار منفی یا غم
 احساس یأس و ناامیدی

 در مورد مرگ و خودکشی یافکار
 احساس تنفر از خود

 کاهش حافظه و تمرکز
 ساده برایتان مشکل باشد کارهایممکن است انجام 
 باشد برایتان دشوار روزمره کارهایممکن است انجام 

 ممکن است ارتباط خود را با افراد دیگر قطع کنید
البته هر کسی که به بیماری افسردگی مبتال باشد، همه این عالئم را همزمان نخواهد 

داشت. همچنین ممکن اسدت ایدن احساسدات و    
ان دست دادن عزیزانتد  ،ازافکار را تا مدتی پس از

تجربده کنیدد کده    یا برخدی مشدکالت زنددگی ،   
شدوند.  معموال به مرور زمدان حدل و فصدل مدی    

طبیعی ، امری رای مدت محدود چنین شرایطی ب
، یابندد اما اگر این احساسات خیلی شدید باشند یدا بدرای مددت طدوالنی ادامده      .است

زنددان بیشددتر از مددردان بدده   
 افسردگی مبتال می شوند.
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اکثرمردمگفتگودرموردایناحساسداترابافردیکهبه  هستند.احتماال نشانه پیشرفت افسردگی 
 .داننددهد،مفیدمیایشاناهمیتمی

 شود؟چه چیزی سبب افسردگی می
افسردگی علت مشخصی ندارد و معموال بیش از یک دلیل برای وقوع آن وجدود دارد.  

تدوان بده حدوادث    این دالیل از فردی به فرد دیگر متفاوت اند. از جمله این موارد می
کنندة زندگی مانند تنها بودن، فقر و بیکاری، مهاجرت، از دست دادن عزیدزان   ناراحت

کنید خوب و مثبت اندد  و بیماری جسمی اشاره کرد. از طرفی حوادثی که شما فکر می
مانندد آنچده کده در    )از قبیل ازدواج کردن، شروع بده کداری جدیدد، و حتدی زایمدان      

زا جهت انند به عنوان یک عامل استرستو، می(شودافسردگی پس از زایمان دیده می
 .شددددددددددددددروع افسددددددددددددددردگی عمددددددددددددددل کننددددددددددددددد  

. پذیرترندددددددرسدبرخیافراددرمقایسهبادیگراننسبتبهافسردگیآسددددددیببهنظرمددددددی
پذیریبیشترژنتیکیویابهدلیلتجربیاتاولیهزندگیوتأثیراتخانوادهوماینامرممکناستبهدلیآلسیب

 .حیطبررشدفردباشد
تلدف نسدبت بده افسدردگی واکدنش نشدان       های مخافراد مختلف به روشهم چنین ،

گیر شوند و برخی دیگر پریشانی خدود را  دهند. برخی ممکن است غمگین و گوشهمی
 .پذیری بیش از اندازه نشان دهندبا مصرف مواد و یا تحریک

 ؟توانم به خود کمک کنم تا احساس بهتری داشته باشمچگونه می
 .. فعال باشید1

سدواری  روی کنید، بدوید، دوچرخه. ورزش کنید، پیادهفعالیت جسمی بسیار مفید است
تواند کمک کند تا شما احساس دهد، میچه که فعالیت شما را افزایش میکنید، هر آن

 بهبودی داشته باشید. 

 .با دیگران صحبت کنید. 1
توانندد تنهدا   تان را با نزدیکان خود در میان بگذارید. آنها حتی میسعی کنید احساسات

هدای  هایتان به شما کمک کنند تا به مسائل فکر کنیدد و راه باگوش فرا دادن به گفته
 جدیدی پیدا کنید.  

 .مراقب خودتان باشید. 3
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مواظب باشید که در مقابل وسوسده هدای کندار    
و  نوشدیدن الکدل   طریدق  آمدن بدا افسدردگی از  

سوءاستفاده از داروهای غیر مجاز مقاومت کنیدد.  
د امدا در دراز  ندر کوتاه مدت موثر باشد  آنهاشاید 
 شان تبدیل به مشکل میشوند.خودمدت 

 چه درمانی برای افسردگی وجود دارد؟
روش های اساسی برای کمک حرفه ای  به بیماران افسدرده شدامل مدوارد زیدر مدی      

 باشند:
پزشک ممکن است جهت درمان از مشاوره، داروهای ضد افسردگی یا ترکیبی از ایدن  

مت روان ارجاع دهد ه متخصصان سالممکن است شما را ب وی.دو روش کمک بگیرد
درمدان بدر    .باشدد پزشک،روانمشاور، روانشدناس یدا   ،مددکاراجتماعیممکن است که 

بایستی به مدوارد زیدادی توجده     ،اساس نیازهای هر فرد تنظیم می شود. برای درمان
جنبه های فدردی شدما و روش هدای    و کرد. این موارد شامل علت افسردگی، شرایط 

 مقابله تان با مشکالت می باشد.    
دارنددد. درمددانی انددواع مختلفددی مشدداوره و روان

د تا مشکالت خدود  کندرمانگر به شما کمک می
افکار منفی خود را شناسدایی  ،را بهتر درک کنید 

افکددار مثبددت را جددایگزین آنهددا کنیدددو  کنیددد و
هدای زنددگی نیدز مدی تواندد       مهارتآموختن . افسردگیباشیدبر  بهدنبالراهکاریبرایغلبه

 .برای شما بسیار کمک کننده باشد
کشد تا مزایای مشاوره منظم را احساس کنید، اما این نوع درمدان  البته مدتی طول می

 .تواند بسیار موثر واقع شودو میتاکنون به بسیاری از مردم کمک کرده است 
باشد کده توسدط پزشدکان    داروهای ضد افسردگی میاستفاده ازنوع دیگری از درمان، 

شوند و جهدت درمدان بسدیاری از مبتالیدان بده      پزشکان تجویز میعمومی و یا روان
 .افسردگی موثر بوده اند

کندددار  درمقابلوسوسدددههای
آمدن با افسردگی از نوشیدن 
الکدددددل، سوءاسدددددتفاده از 
داروهای غیر مجاز مقاومدت  

 کنید.

 افکارمنفیخودراشناسدداییکنیدو
افکار مثبت را جدایگزین آنهدا   

 کنید.
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از گذشدت چندد مداه،     داروها اعتیادآور نیستند و معموالً پساین برخالف عقیدة عموم 
توانیدد مصدرف   زمانی که عالئم افسردگی فروکش کردند، با مشورت پزشک خود می

داروهای مصرف که شروع و قطع را متوقف کنید. دانستن این موضوع مهم است آنها 
 .ر پزشک می تواند آسیب زننده باشدو بدون نظ درمانیضد افسردگی  به صورت خود 
 داروهدای مصرف و قطع دارو تصمیم نگیریدد ،  ،مقدار هیچ گاه خودسرانه برای شروع 
کنند. به طور معمول دو تدا چهدار هفتده زمدان الزم     ضدافسردگی بالفاصله عمل نمی

ونیز باید تا مدتی پدس ازرفدع عالئدم مصدرف      است تا اثرات مفیدشان مشخص شود.
تدان  طبق دسدتور پزشدک  مورد نیاز ،به مدت پس ضروری است آنها را منظم و  شوند.

به شدما  ازبازگشتافسدردگی هم دربهبود عالئدم و هدم در جلدوگیری    ،اینامرمصرف کنید
بده   نیز مانند سایر داروهای روانپزشکی، داروهاین کمک می کند.الزم است بدانید که 

توانند عوارض جدانبی داشدته باشدند امدا خوشدبختانه ایدن       وی ه در ابتدای درمان، می
درمدورد  پس حتمدا  ض بسیار جزئی هستند و با ادامه درمان از بین خواهند رفدت؛ عوار
کنید، اگر از داروهای ضد افسردگی استفاده میتان مشورت کنید.ن عوارض با پزشکای

مصرف سدایر   ،جسمی احتمالی هایپزشک خود در مورد سایر بیماریمهم است که با 
 .داروها، مواد یا الکل نیز مشورت کنید

 توانم کمک بگیرم؟صورتی که افسرده هستم از کجا میدر 
تدان  کنید که ممکن است افسرده باشید، پزشک عمدومی محدل سدکونت   اگر فکر می

تواند عالوه بر توانید با او صحبت کنید. اومیمرحله اول می بهترین فردی است که در
.شددروع درمددان، اطالعدداتی در مددورد خدددمات بیشددتر را در اختیددار شددما قددرار دهددد 
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 خودمراقبتی در خودکشی

 خودکشی چیست؟

باشد.خودکشی با آسیب زدن به خدود متفداوت   خودکشی، عمل کشتن عمدی خود می
شود؛ اگرچه کسدانی کده بده    است. آسیب زدن به خود لزوماً به قصد مردن انجام نمی

 زنند، خطر باالیی جهت اقدام به خودکشی دارند. خود صدمه می
خوشبختانه بیشتر افرادی که افکارخودکشی دارند 

زنندد. فکدر بده خودکشدی     دست به این کار نمدی 
ترسناک و ناخوشایند اسدت. افدراد وقتدی کده در     
حالت معمول و همیشگی خدود از لحدار ذهندی    

کنندد. ایدن   نیستند، افکار خودکشی را تجربه مدی 
هایی مانند افسردگی تواند به دلیل بیماریامر می

توان گفت این افکدار  زای زندگی باشد. به همین دلیل میو یا به دلیل اتفاقات استرس
های فراوانی برای کنترل افکدار خودکشدی و   معموال زودگذر و قابل درمان هستند. راه

 انگیز وجود دارد. ای غمجلوگیری از پیش آمدن حادثه

 خطر خودکشی را افزایش می دهند؟ املی چه عو

،برخی ازاختالالت شخصدیت  اسکیزوفرنیا،دوقطبیی مانندافسردگی،اختالل یبیماری ها
داشتن درد زیاد به خداطر بیمداری جسدمی مانندد     ،یا  وابستگی به الکل یا مواد مخدر،

 ممکن است خطرخودکشی راافزایش دهند.وبرخی عوامل دیگر سرطان 

 خودکشی دارند؟ چرا افراد افکار
مثال افدددددراد کددددده در حالدددددت عدددددادی و همیشدددددگی نیسدددددتندافدددددرادی 

دی نسددبت بدده تحمددل درد و یددا احسدداس ناامیددافرادی کدده ،یاافسددردهویاتحتتاثیرمواد
معمدوالً ایدن   .پیددا کنندد.  ، تمایل به خودکشدی ممکن است ،زندگیشان دارندمشکالت 

 تغییر می کنند. احساسات و افکار قابل درمان هستند و یا با گذشت زمان 
کنند دیگران بدون آنها راحدت تدر هسدتند. امدا     افراد با افکار خودکشی اغلب فکر می

حقیقت این است که خودکشی باعث ایجاد احسداس گنداه در بازمانددگان فدردی کده      
می شود. افراد خانواده، دوستان و متخصصدان سدالمت روان از   است خودکشی کرده 
ی کده خودکشدی کدرده    کنند که چه کار دیگری برای کمک بده فدرد   خود سوال می

سراغم اگر افکار خودکشی به 
آمد می دانم که آنها موقتی و 

 قابل درمان هستند.
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احساساتش است،کنند کاش فردی که خود را کشته توانستند انجام دهند و آرزو میمی
 بود.  گذاشتهرا با آنها در میان 

ر چند که به ذکوجود دارد  یشکخود یه دربار یار و باورهای نادرستکاف

 م یپرداز یم هاج آنیرا ینمونه 
نند، واقعداً بده   یکصحبت م یشکو قصدشان برای خود یشکه راجع به خودیکسانک -1

از  یاریر غلط است؛ بسد کن فینخواهند زد و فقط قصد جلب توجه دارند. ا یبیخود آس
ار و نقشده  کد دهندد، احساسدات، اف   یجان خود را از دست م یشکه در اثر خودیکسانک
د ید ان گذاشدته اندد. هرگونده تهد   یگران در میخود را قبل از مرگ، با د یشکخود یها

 شود. یتلق یامالً جدکد یب رساندن به خود بایمبنی بر آس

چ هشددار  یافتدد و بددون هد    یاتفاق م یو ناگهان یانشکشه تیهم یشکه خودکنیا -4
 یناش یاز مرگ ها ین است برخکاگرچه مم دهد، تصوری غلط است. یم یرو یقبل

صدورت   یبا زمینه فکدری قبلد   یشکمعموالً خود یدهد، ول یرو یناگهان یشکاز خود
کده   یا رفتارییالمکنند، قبالً نشانه هایی یکم یشکه خودیکاز افراد یاریرد. بسیگ یم

است، نشان داده اند. )مثل حاللیت طلبیدن و ذکر  یشکار خودکت و افینشان دهنده ن
آخرین خداحافظی، دچار پدوچی فلسدفی شددن،    

 منزوی شدن، نوشتن وصیت نامه و ...(.

کده از خودکشدی نجدات پیددا      یاینکه فدرد  -0
رفدع شدده    یشد کافته و خطدر خود یکرده، بهبود 

از زمدان   یکدی است، تفکری غلط است. در واقع 
 یا در زمانیپر خطر، بالفاصله بعد از بحران  یها

در  یشد که فرد بده علتدت اقددام بده خود    کاست 
هفته بعد  یکن یاست. همچن یمارستان بستریب

است  یز از مواقعیرستان نمایاز مرخص شدن از ب
 ر است.یب پذیار آسیه فرد بسک

مدا، تصدوری غلدط اسدت.      یه اسدت نده بدرا   یبق یبرا یشکاین موضوع که خود -2
 رخ دهد. یا نظام اجتماعیآدمها در هر خانواده  یهمه  ین است براکمم یشکخود

نشانه های خودکشدی مثدل   
داشدددتن فکدددر خودکشدددی، 
صددحبت کددردن در مددورد   
خودکشی یدا داشدتن نقشده    
برای اقدام  خودکشدی را در  
اطرافیددانم جدددی خددواهم   

 گرفت.
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نیدز  رد،کار را نخواهد کن یچ گاه ایگر هیشد، دکرد خود را بیکبار سع ییکاگر فرد -3
از مواردی است که ممکدن   یکی، ینتیجه گیری غلطی است. در واقع سابقه اقدام قبل

 است خودکشی مجددرا افزایش بدهد.

شوند  ینند، چون متوجه مفهوم مرگ نمیکنم یشکچ گاه اقدام به خودیان هکودک -4
شوند. ایدن توجیده نیدز غلدط اسدت.       یشکر عمل خودیه درگکرده اند کا آنقدر رشد نی

نند ، هر یکم یشکز اقدام به خودیان نکودکان نادر است، امّا کودکدر  یشکاگرچه خود
  گرفته شود. ید جدیبا یدر هر سن یشکا رفتار خودیار کاز اف یتظاهر

 توانم انجام دهم؟اگر افکار خودکشی دارم چه کاری می
کنیدد کده   کنید، و یا حس میاگر افکاری در مورد خودکشی دارید، احساس تنهایی می

دهدد،  که کسی به شما اهمیدت نمدی   اینتواند به شما کمک کند، و یا هیچ کس نمی
شوند. شوند و یا درمان میکه بیشتر افکار خودکشی موقتی هستند، بهتر می باید بدانید

، خانواده و دوستانتان به شما کمک خواهندد  متخصصان سالمت، سازمان های خیریه
احساسات خود بر آیید و به شما در پیدا کردن راهکارهایی بدرای زنددگی    عهدهکرد از 

 کنند. کمک می

 

موارد زیر کارهایی است که به شما در طول این زمان دشوار کمک 

 کند:می

 با افراد قابل اعتماد صحبت کنید. -1
گاهی اوقات فقط ابراز احساسات و افکارتان کمک کننده است. به یداد داشدته باشدید    

شما ممکن است در وضعیت ذهنی همیشگی خود 
توانندد گدیم   نباشید. بنابراین برخی احساسات مدی 

ها بدا شدخص   رد آنکننده باشند، و صحبت در مو
دیگری ممکن است به شدما کمدک کندد امدور را     
طور دیگری ببینید. کسانی کده ممکدن اسدت بدا     

 اند از:گوش کردن ،به شما کمک کنند، عبارت
،پزشکان والدین و اعضای خانواده،دوستان نزدیک

راغم اگر افکار خودکشی به س
آمد می توانم با افدراد مدورد   
اعتمادم در مورد احساسات و 

 افکارم حرف بزنم.
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متخصصان ،مراکز مشاوره تلفنی شامل خطوط صدای مشاور سازمان بهزیستی،خانواده
 سالمت و شناس بالینیپزشک، مشاور و روانروان شامل روانسالمت 

 به پزشک خود مراجعه کنید. -1
برای اینکه از عهده احساسات خودکشی خود بر آیید، مراجعه بده پزشدک خدانواده یدا     

درمانی روسدتایی یدا شدهری     -پزشک عمومی نزدیک محل زندگی یا مرکز بهداشتی
ای از افسدردگی، و  خواهند بود دریابد که آیا نشانهتواند شروع خوبی باشد.. او قادر می

یا دیگر اختالالت روانی که در باال ذکر شد دارید یا خیر. به یاد داشته باشید که بیشتر 
باشدند.  هدا مدی  )ولی نه همه( افراد با افکار خودکشی مبتال بده یکدی از ایدن بیمداری    

ای مثال، اگر افسدردگی داریدد،   شود. برها با موفقیت درمان میبسیاری از این بیماری
درمان افسردگی ممکن است احساس شما را تغییر دهد. بعد از درمان، افکار خودکشی

 تان سرکوب خواهد شد. 

 خدمات بیمارستان -3
ماننددد ممکددن اسددت شددما را بدده سددمت متخصصددان سددالمت روان      تانپزشددک

 راهنمایی کند. ... .روانپزشک،روانشناسومشاورو
 پزشکیهای عمومی یا روان توانید به قسمت اورژانس بیمارستاندر موارد بحرانی می

مراجعه کنید.پزشک با شما صدحبت کدرده و بده افکدار و احساسدات خودکشدی شدما        
در بیمارستان ناخوشایند اسدت ولدی بعضدی اوقدات در      شدنکند. بستری رسیدگی می

 شود. مواقع حاد توصیه می

وقتی احساس خوبی ندارید از مصرف   1نکته 

گدردان  های الکلی و سدایر مدواد روان  نوشیدنی
کندد. و  تان رابددتر مدی  که حال پرهیز کنید چرا

بددا منجددر بدده عکددس العمددل هددای ناخواسددته 
 .خواهد شد ناپذیرعوارضجبران

اید اگر داروی بیش ازحد مصرف کرده  1نکته 

ایدد بده   و یا به صورت جدی به خود صدمه زده

ودکشددی بدده  اگددر افکددار خ 
سدددراغم آمدددد از مصدددرف 

های الکلی و سدایر  نوشیدنی
گددردان پرهیددز  مددواد روان

خواهم کرد، زیرا آنهدا فقدط   
 حال مرا بدتر خواهند کرد.
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تمداس بگیریدد یدا بده اورژاندس       ۱۱۱دنبال کمک فوری باشید و با شماره اورژاندس  
خواهند خود را ها می. به یاد داشته یاشید دالیلی که افراد به خاطر آنبیمارستان بروید

 هستند.مشکالت ،قابل حل د موقتی اند.بکشن

در مورد شخص دیگری که افکار خودکشی دارد، نگران هسهتم. بهرای   

 توانم انجام دهم؟کمک چه کاری می
ند، هستید، مدی  اگر نگران دوست، همسر و یا خویشاوندان خود که افکار خودکشی دار

دادن به  پایانتوانیدکارهای زیادی برای کمک به آنها انجام دهید. کسانی که به فکر 
. بنابراین نشان دادن اینکه کسی بده آنهدا اهمیدت    امیدندزندگی خود هستند، بسیار نا 

توانید انجام دهیدد، گدوش دادن بده    ترین کاری که میدهد، بسیار مهم است. مهممی
سیار موثر اسدت.  احساسات و افکارشان است. این کار اغلب ب ریزیبرون آنها و اجازه 

 ،داشتن موقعیت صحبت کردن با یک نفر دیگر،موثر است. بعضی اوقات، تنها
بگویید که درایدن  آنها را مجاب کنید از متخصصین حوزه سالمت روان کمک بگیرند 

نشان دهید که بده آنهدا    . به آنها پیشنهاد حمایت کنید ومسیر همراه شان خواهید بود
دهید. مرتب به آنها سر بزنید تا نشان دهید واقعاً برای شما اهمیدت دارندد.   اهمیت می

سعی کنید افکار و فعالیت آنهدا را بده سدوی چیزهدایی سدوق دهیدد کده بدرای آنهدا          
 شان را از احساسات منفی دور نگه دارید. بخش است و ذهنلذت

راکز حمایتی و درمانی که در باال ذکر شدد، راهنمدایی   همچنین می توانید آنها را به م
کنید ممکن است بیماری جسمی یا روانشناختی داشته باشند، آنها را کنید. اگر فکر می

کنید همراهی شما کمک کننده اگر فکر میتشویق کنید به پزشک خود مراجعه کنند. 
 است، پیشنهاد دهید که با آنها بروید.
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 خودمراقبتی در اختالل اضطراب اجتماعی

 اضطراب اجتماعی چیست؟

شدخص بدا   ، که در آناست ترس از یک یا چند موقعیت اجتماعی اضطراب اجتماعی 
ترسد مورد قضاوت منفی آن هدا قدرار   می کهشود، به طوری افرادی دیگر روبه رو می

بگیرد و به دلیل ایجاد احساساتی مثل خجالت یا تحقیر یا شرمندگی، از حضدور در آن  
به طدور خالصده    کند از آنجا دوری کند،یا سعی می جمع دچار اضطراب شدید میشود

گر در ترسند افراد دیکنند، میتوان گفت افرادی که اضطراب اجتماعی را تجربه میمی
کنند به خوبی دیگران نیستند. این ها افکار منفی داشته باشند و اغلب فکر میمورد آن

 کند. امر، حضور در اجتماع را برایشان بسیار دشوار یا غیرممکن می

 آمدن اضطراب اجتماعی چیست؟ وجودعلت به 
از  کنند، امدا بدرای برخدی   همة افراد اضطراب اجتماعی را به صورت خفیف تجربه می

دهدد. اضدطراب   شدان را تحدت تدأثیر قدرار مدی     افراد شدت آن بیشتر است و زنددگی 
هدای  اجتماعی، بسیار آزار دهنده است و مبتال بودن به آن دلیلی بر وجود سایر بیماری

 جسمی و روانی در فرد نیست. 
این مشکل معموالً به اعتماد به نفس پدایین یدا   

شود که احتماالً شمردن خود مربوط میکمدست
ریشدده در دوران کددودکی دارد. برخددی از افددراد  
ظاهراً به صورت ذاتی مضطرب هستند و انگدار  
یاد گرفته اند که نگران باشند. در حالی که برای 

ی پر استرس زندگی منجر بعضی دیگر رویدادها
 ها شده است.به ایجاد چنین حسی در آن

 شود؟چه چیز باعث ادامه یافتن اضطراب اجتماعی می
کنندد امدا بدا بداالتر رفدتن      ه مدی برخی از افراد اضطراب اجتماعی را در جدوانی تجربد  

یابدد و  ،اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند. برای سایرین این مشکل ادامه مدی سن
 شود. این اتفاق ممکن است به چند دلیل رخ دهد:تبدیل به یک مسالة مادام العمر می

که اضطراب اجتماعی  افرادی
ترسدند  کنند، میرا تجربه می

ا هددافددراد دیگددر در مددورد آن
 افکار منفی داشته باشند.
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اگر فرد شخصیت مضطربی داشته باشد، در طوالنی مدت حس اضطراب او تبدیل بده  
 . «های اجتماعی عملکرد بدی دارددر موقعیت»کند که شود و باور میعادت می

های اجتمداعی و  س آشنا شدن با محیطشود فرد شاندوری کردن از اجتماع باعث می
شدود نتواندد بیداموزد کده     ها را از دست بدهد و همچنین باعث میعادت کردن به آن

برخی افدراد بدا   . تواند کنترل اوضاع را در دست بگیرد و احساس بدی نداشته باشدمی
ه مسئلبرای خود، از آموختن چگونگی کنترل این  "رفتارهای ایمن"تعریف یک سری 

 . "مانندهمیشه در کنار یک دوست یا آشنا می"کنند. برای مثال وگیری میجل
افددراد مبددتال بدده اضددطراب اجتمدداعی تصددویر  
ناخوشایندی از دید دیگران نسبت به خود دارند 

شوند، بیشتر ی میو زمانی که وارد مکان شلوغ
کنند،بده آن تصددویر  بدر روی خدود تمرکددز مدی   

شدوند و  کنند، مضطرب مدی ناخوشایند فکر می
کنند از نظر دیگران افتضاح هستند. بده  فکر می

العمدل  نها عکدس کنند که طرف مقابل، در واقعیت، چگونه به آمیندرت به این توجه 
ها چده فکدر   قابل راجع به آنزنند که طرف مهای منفی میدهد،مدام حدسنشان می

کند، بنابراین هرگز در مقابل این تصویر ذهنی منفدی و ناخوشدایندی کده از خدود     می
 کنند. دارند، مقاومت نمی
هدای اجتمداعی   دهد افراد مبدتال بده اضدطراب اجتمداعی، مهدارت     تحقیقات نشان می

کنندد.  نمدی یکسانی با افرادی که مضطرب نیستند دارند، ولدی ایدن موضدوع را بداور     
 های اجتماعی هستند.کنند فاقد مهارتمعموالً این افراد به اشتباه فکر می

شود و به دلیدل  به طور خالصه اضطراب اجتماعی به اعتماد به نفس پایین مربوط می
در شدرایط اجتمداعی ضدعیف عمدل     "باورهای طوالنی مدت افراد مبنی بدر ایدن کده    

 یابد. ، ادامه می"کنندمی

 رفع اضطراب اجتماعی به خودم کمک کنم؟ چطور برای
شدوند  دهد افراد مبتال به اضطراب اجتماعی زمانی که مضطرب میمطالعات نشان می

 پردازند. این بدین معناست که:بیش از حد به خود می

مبددتال بدده اضددطراب    رادافدد
اجتماعی تصویر ناخوشایندی از 
دید دیگدران نسدبت بده خدود     

 دارند.
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کنندد، بده   ها بر روی بددن خدود تمرکدز مدی    آن
شدان،  خصوص بر روی عالئم فیزیکی اضدطراب 

مانند لرزش، تعریق، قرمزی صورت و مشکل در 
 صحبت کردن. 

بر روی افکار و تصاویر ذهنی منفی خود کده در  
 شوند. قسمت قبل به آن اشاره شد، متمرکز می

ان نسبت به خود دارند. این تصویر بدا  ها تصویر منفی بسیار پررنگی از دیدگاه دیگرآن
 ها تفاوت بسیار دارد. خود واقعی آن

اند و این توجه سرشار از نقد و افکار منفی کنند در مرکز توجه واقع شدهها فکر میآن
 است. 

 های کم کردن تمرکز بر روی خودراه
  خود بردارید و به آن چده   تمرکز برهنگامی که در اجتماع هستید، دست از

 دهد، توجه کنید:که در اطرافتان رخ می
  .به افراد و اشیاء دور و بر خود نگاه کنید 
 ها گوش بدهید )نه به افکار منفی خودتان(. های آدمواقعاً به حرف 
 توانید گاهی سکوت کنید، تمام مسئولیت هر مکالمه را بر عهده نگیرید، می

 د. دیگران ادامه خواهند دا
  کنیدد، دیدده   که فکر مدی  قدرهابدانید که عالئم فیزیکی اضطراب شما آن

شوند. اگر کمتر بر روی بدن خود متمرکدز شدوید، دیگدر متوجده ایدن      نمی
 عالئم نخواهید شد. 

 ها پیدا به افراد دیگر نگاه کنید و ببینید آیا عالئم فیزیکی اضطراب را در آن
 کنید یا خیر. می

  آید. آیا شدما تنهدا   مردم از شما بدشان نمی،مضطربهستید چونباور کنید که
 به خاطر این که کسی مضطرب است، از او بدتان خواهد آمد؟

  .بدانید که شما مرکز توجه همه نیستید 

 توانم عالئم فیزیکی خود را کاهش دهم؟چطور می
 سازیآرام

ید. پرداختنبهخودراکاهشدددده
سعی کنیدد مددام بده عالئدم     
فیزیکی و افکدار منفدی خدود    

 توجه نکنید.
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ا، بده اصدطالح   هن به شروع آنتوان با آگاه بودبرای کاهش شدت عالئم فیزیکی می
 ها را در نطفه خفه کرد. ،آنرایم

زمانی کده متوجده عالمتدی مبندی بدر آغداز عالئدم        
هدای تمددد   توانید با تکنیدک شوید، میاضطراب می

اعصاب از شدت یدافتن اضدطراب جلدوگیری کنیدد.     
برخی افراد برای تمدد اعصاب خود به ورزش، گوش 
دادن به موسیقی، تماشدای تلویزیدون و یدا خوانددن     

ها رتآورند. آرام سازی مانند سایر مهاکتاب روی می
 نیاز به یادگیری و صرف زمان دارد. 

 

 تنفس آگاهانه 
این تنفس،روش دیگری برای کنترل اضطراب اجتماعی است. هدف از تنفس آگاهانه، 
آگاه بودنِ آرام و بدون قضاوت است و این که اجازه دهید افکار و احساسات به سمت 

قع هدف ایدن اسدت کده بدر     ها شوید. در واشما بیایند و بروند بدون این که درگیر آن
برید، تمرکز کنید، نه بر روی گذشته و ای که در آن به سر میروی زمان حال و لحظه

نه آینده. بخش زیادی از اضطراب ما مربوط به افکارمان در مورد گذشته و آینده است. 
 طبق دستورعمل زیر پیش بروید:

هدا را  خود را ببندید یا پلک آرام و راحت بنشنید، کمرتان را راست نگه دارید و چشمان
 پایین بیاورید. توجه خود را به سمت تنفس خود ببرید. کمی

صداهای اطدراف را خواهیدد شدنید و متوجده     خواهند آمد،  افکار مختلفی به ذهن شما
ین افکار و احساسدات را دنبدال نکنیدد،    حساسی خود خواهید شد،احالتهای فیزیکی و ا

ها بپرهیزید. حضور افکار در قضاوت نکنید و از تحلیل آنها خود را به خاطر داشتن آن
ذهن شما اشکالی ندارد. فقط از حضورشان آگاه باشدید و رهایشدان کنیدد کده بروندد.      

 تمرکز خود را دوباره متوجه تنفس خود کنید. 
هر گاه متوجه شدید توجه شما معطوف احساس یا افکار شما شده و همان جا متوقدف  
شده است، تنها بهآگاهیاز آن بسنده کنید و به آرامی توجه خود را بر روی تنفس خدود  

 باز گردانید. 

 بااسدددددددددددددتفادهاز
،کنترل عالئدم  سازیآرام

فیزیکددددی اضددددطراب  
اجتمددداعی خدددود را در  

 دست بگیرید.
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کند. مهم ها را دنبال می؛ توجه شما نیز آنکنندتوانند خود را وارد آگاهی شما افکار می
دهد، شما به صورت مداوم توجه خود را بده سدمت   اتفاق چند مرتبه رخ مینیست این 

توانیدد بدر   تنفس خود بازگردانید. هر چه بیشتر این تمرین را تکرار کنیدد، بیشدتر مدی   
 اضطراب خود مسلط شوید. 

 پرت کردن حوا 

 هند شد. سعیمعموالً اگر توجه خود را از روی عالئم اضطراب خود بردارید، ناپدید خوا
هاتوجده  وع کفش افراد و بده مکالمدات آن  به شماره میزها، به نکنید به اطراف بنگرید.

کشدد تدا   از زمانی که حواس خود را پرت کردید، دست کم سه دقیقه طول مدی  کنید.
 شدت عالئم اضطراب کاهش یابد. 

 توانم کمک بیشتری بگیرم؟از کجا می
بهترین راه این است که ابتدا با پزشدک عمدومی   
خود مشدورت کنیدد. پزشدک شدما ممکدن اسدت       

و یدا هدر دو را بده شدما     درمدانی  مشاوره یدا دارو  
پیشددنهاد کنددد. و ممکددن اسددت شددما را بدده یددک 

 متخصص در این زمینه معرفی نماید. 
در فشار عصبی در شما شدت یافدت کده   اگر آن ق

به فکر آسیب زدن به خودتان افتادید، در اسرع وقت پزشک خدود را مالقدات کنیدد و    
 تان را برای وی شرح دهید.احساس

در صورتی که نتوانستید به 
خودتان در این زمینه کمک 
کنیدددد از روانشناسدددان و  

ان ایددن حددوزه  متخصصدد
 کمک بگیرید.
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 خودمراقبتی در اختالل اضطراب فراگیر
ایم. اضدطراب واکنشدی معمدول بده     اضطراب را تجربه کرده گاهیهمه ما هر از چند 

انددازد.  هایی است که ما را به هراس میموقعیت
 برای مثدال، زمدانی کده مجبدوریم بدرای عمدل      
جراحی به بیمارستان برویم یا امتحان رانندگی و 
یا آزمون دیگری داریم، احساس اضطراب کامال 
طبیعی است. در برخی شرایط اضطراب تا حدی 

تواند مفید باشد خصوصا زمانی که الزم است عملکرد خوبی داشته باشیم یا اقدامی می
 فوری در زمان اضطراری انجام بدهیم. 

 اختالل اضطراب فراگیر چیست؟
گسدترده  به نوعی احساس مبهم و اضطراب فراگیر
می شود که در آغاز ممکن اسدت   اضطراب اطالق

در رویدادها و موقعیتهای خاصی مربوط نباشد.  به 
اضطراب و نگراندی بدیش از حدد، در    اختالل این 

ماه در مدورد چندد    4بیشتر روزها حداقل به مدت 
)ماننددد عملکددرد شددغلی یددا   واقعدده یددا فعالیددت  

فرد کنتدرل کدردن ایدن    و روی می دهدتحصیلی(
انی را دشوار می داند و عالئمی مانند بیقراری نگر

یا احساس عصبی بودن، به راحتی خسدته شددن،   
، تحریک پذیری، تنش عضالنی، اختالل خدواب و ... را تجربده مدی    در تمرکز مشکل
 کند.

اخدتالل مبدتال شدوند. شدیوع     ایدن  زنان دو برابر بیشتر از مردان احتمال دارد کده بده   
 به اوج می رسد و در سال های آخر عمر کاهش می یابد.ایناختالل  در میانسالی 

 دالیل اضطراب
 دارد:اضطراب دالیل زیادی 

ممکدن   یدا اند که نگران باشدند.  یاد گرفته یعنیشخصیت مضطربی دارند بعضی افراد 
 ه باشند که آنها را مضطرب و ناامن کرده است.تجربیات زود هنگامی داشتاست 

اضطراب واکنشی معمول بده  
هایی است کده مدا را   موقعیت

 اندازد.به هراس می

اضطراب فراگیدر،  در اختالل 
اضطراب و نگراندی بدیش از   
حد، در بیشتر روزها حدداقل  

ماه در مورد چند  4به مدت 
واقعه یدا فعالیدت روی مدی    
دهد)مانند عملکرد شغلی یدا  

فرد کنترل کردن و تحصیلی(
ایددن نگرانددی را دشددوار مددی 

 .داند
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بدرای مثدال    ،در زندگی دارند که باید از عهده آن برآیندبعضی افراد حوادثپراسترسی  
افرادی دیگر ممکن است به خاطر کدار خدود تحدت     ،داغدیدگی، بازنشستگی و طالق

یا در خانه بده  النی و یا مواجهه با کمبود نیرو،فشار باشند برای مثال ساعات کاری طو
احسداس تدنش    خاطر وضعیت اقتصادی، خانوادگی و مشدکل در روابدط بدین فدردی    

 کنند،که همه این موارد می تواند عامل ایجاداضطراب  باشد.

 شود؟چه عاملی باعث تداوم اضطراب می
 شود. العمر میبعضی اوقات اضطراب تداوم دارد و مشکلی مادام

شخصیت مضطرب و نگران داشته باشد، احتماال احساس اضطراب را به  فردی. اگر 1
 صورت عادت در خود دارد. 

های مداوم در طول چند سال دارند که بده ایدن معندی    بعضی اوقات افراد اضطراب .4
 باشند.مضطرب دارند است که عادت 

هدای خداص رادارد، ایدن    . ترس از ترس؛ کسی کده تجربده اضدطراب در موقعیدت    0
بیشدتر از خدود عالئدم    ،زند و از آن حدس مین موقعیت از ورود به آقبل  را احساس 

 شود که از آن ترس دارد. ود موجب بروز عالئمی میترسد و این خمی

اجتناب از موارد هولناک امری طبیعی است، امدا اکثدر مدواردی کده     . اجتناب یا فرار.2
ندمثال کنندد، خطدر واقعدی نیسدت    مواجهده بدا آن اجتنداب مدی     ازافراد هنگام اضدطراب 

حبت بدا مدردم و   صغذا خوردن در بیرون از خانه، ،هااتوبوسشلوغ،های مکانوهامغازه
ایدن مدوارد نده تنهدا     می تواند در برخی افراد اضطراب ایجادکندد در حدالی کده    غیره 

خطرناک نیستند بلکه کامال ضروری اند. فرار و اجتناب موجدب از دسدت دادن شددید    
گذارد، کده بده نوبده    براحساس افراد نسبت به خود تأثیر میو شود اعتماد به نفس می

 شود. میو دور معیوب دیگری  ث تشدید اضطرابخود باع

 راهکارهای کنترل اضطراب
 نکات عمومی .1
پر از اضطراب است و هر فرد روزانه  زندگیامروزه 

گیرد. پدس همیشده   به آسانی تحت فشار قرار می
شدود،  توانیم استرسی را که از بیرون وارد مدی نمی

از راهکارهددددای کنتددددرل  
اضطراب می توان به آرامش 
عمیددق عضددالنی، کنتددرل   
تنفس منظم، تنفس آگاهانه، 
پدرت کدردن حدواس اشدداره    

 داشت.
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کندیم را کداهش   توانیم راهی بیابیم تا فشاری که بر خود وارد میکنترل کنیم ولی می
 پس:دهیم. 

 شناسایی کنید.  هایی را که برایتان استرس آور استسعی کنید موقعیت
کند، قدمی برای مقابلده  ها را برایتان پر استرس میچه که این موقعیتبا شناسایی آن
 با آن بردارید. 

 گذارید. برید، وقت کافی میمطمئن شوید برای چیزهایی که از آن لذت می
 اگر در هنگام کار استرس دارید، با مدیر و مسئول خود صحبت کنید. 

 رامش انتخاب کنید. های با آسر گرمی
 به اندازه کافی بخوابید. 

 مناسب داشته باشید. و تعادل مرژیم غذایی 
 به طور منظم ورزش کنید. 

 های تمدد اعصاب خود را آرام کنید. یاد بگیرید که با اجرای تمرین

 تکنیک هایی جهت کاهش عالئم فیزیکی  .1
ها، بده اصدطالح   روع آنتوان با آگاه شدن از شبرای کاهش شدت عالئم فیزیکی می

 ها را در نطفه خفه کرد. آن،رایم 

 آرام سازی عضالنی
توانیدد بدا   شدوید، مدی  زمانی که متوجه عالمتی مبنی بدر آغداز عالئدم اضدطراب مدی     

های تمدد اعصاب از شدت یافتن اضطراب جلوگیری کنید. برخی افدراد بدرای   تکنیک
تمدد اعصاب خود به ورزش، گوش دادن به موسیقی، تماشای تلویزیون و یا خوانددن  

 آورند. کتاب روی می
ها نیاز به یادگیری و صدرف زمدان دارد.   مانند سایر مهارت آرام سازیتمدد اعصاب یا 

 دبنابراینکاهش دهد شدت اضطراب و عصبی بودن را توانمی آرامش عمیق عضالنی
 سازی را در برنامة روزمرة خود بگنجانید. سعی کنید آرام

 بدن را رها و راحت بگذارید. ، یاد بگیرید که بدون منقبض نمودن عضالت 

 ش از پیش وارد زندگی خود کنید. آرامش را بی

 کنترل تنفس منظم
نفس زدن: افراد بسیاری در هنگام اضطراب تغییر در نظم تنفس خود را احساس نفس
قلپ هورت بکشند، احساس کنند در حال خفه شددن  کنند. ممکن است هوا را قلپمی
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هدا شدده و   هستند یا خیلی تندتند نفس بکشند. همین امر باعث ایجاد سرگیجه در آن
 دهد. شدت اضطراب را افزایش می

 سعی کنید متوجه این تغییر باشید و تنفس خود را کندتر کنید. 
ها، تنفس خود را حداقل سه دقیقه طول خواهد کشید تا با کندتر و منظم نمودن نفس

 به حالت اولیه برگردانید. 

 تنفس آگاهانه 
. هدف از تنفس آگاهانه، آگداه  تنفس آگاهانه روش دیگری برای کنترل اضطراب است

بودن از تنفس و بدون قضاوت بودن است و این که اجازه دهید افکار و احساسات شما 
بیایند و بروند بدون این که سعی در تغییر آنها داشته باشید. در واقع هدف ایدن اسدت   

برید، تمرکز کنیدد، نده بدر روی    ای که در آن به سر میکه بر روی زمان حال و لحظه
. حضور افکار در ذهن شما اشکالی نددارد. فقدط از حضورشدان آگداه     گذشته و نه آینده

 باشید و رهایشان کنید که بروند. تمرکز خود را متوجه تنفس خود کنید. 

هرگاه متوجه شدید توجه شما معطوف به احساس یدا افکدار شدما شدده و همدان جدا       
متوقف شده است، تنها به آگاهی از آن بسنده کنید و به آرامی توجه خدود را بدر روی   

دهد، شما بده صدورت   تنفس خود باز گردانید. مهم نیست این اتفاق چند مرتبه رخ می
ردانید. هر چه بیشتر این تمرین را تکدرار  مداوم توجه خود را به سمت تنفس خود بازگ

 توانید بر اضطراب خود مسلط شوید. کنید، بیشتر می

 پرت کردن حوا 
د شد. سدعی  معموالً اگر توجهتان را از روی عالئم اضطراب خود بردارید، ناپدید خواهن

 به شماره میزها، به نوع کفش افراد و به مکالمدات بدین افدراد   کنید به اطراف بنگرید ،
کشد توجه کنید. از زمانی که حواس خود را پرت کردید، دست کم سه دقیقه طول می

 تا شدت عالئم اضطراب کاهش یابد. 
ای نیست. زنندهبسیار مهم است که بدانید اضطراب پدیدة خطرناک و آسیبدر هرحال 

اهد ها استفاده نکنیم، هیچ اتفاق وحشتناکی رخ نخوها و تکنیکحتی اگر از این تمرین
هدا  شود. تکنیک تواند باعث رنجتانشما بزند، اما میتواند آسیبی به داد. اضطراب نمی

 کنند تا از شدت این رنم کاسته شود. ها اشاره شد، کمک میهایی که به آنو تمرین



 غیرقابل استناد

 

77 
 

شداید  شود آسان نیست ، ضطراب شما میهمیشه تشخیص افکاری که باعث تشدید ا
قدر آشنا به نظربیایند کده جزیدی از شدما محسدوب     باشند و آنصورت عادت در آمده 

 شوند. 
مبارزه کنید، و دور معیوب ها توانید با آنزمانی که بتوانید افکارتان را شناسایی کنید می

 را بشکنید. 
 به خصوص از خود بپرسید:

 «همه چیز باید خراب شه، همیشه خراب میشه»کنم، مثال: . آیا اغراق می1

 «کنه پس حتما قلبمهام درد میقفسه سینه»کنم مثال: ود قضاوت می. آیا ز4

 «دیروز روز خیلدی بددی داشدتم   »کنم مثال ی چیزهای بد تمرکز می. آیا فقط بر رو0
 گیرید(. )چند اتفاق خوب را نادیده می

 های متداول اختالل اضطراب فراگیردرمان
این راهنما اطالعاتی مانند د و از توانند به خود کمک کننبسیاری از افراد مضطرب می

روانشدناس بدالینی و مشداور    ،پزشدک، پزشدک   استفاده کنند. اما در صورت نیداز، روان 
توانندد در غلبده بدر اضدطراب شدما کمدک کنندد. بعضدی اوقدات،          سالمت روان مدی 

کند. بعضی داروهای ضد افسردگی، عالئدم  پزشک برای اضطراب دارو تجویز میروان
تدان مشدورت   پزشدک دهد. بهتر است در این مورد بدا روان کاهش می اضطراب را نیز

در درمدان  نیز یکنید..یادتان باشد هرگز خوددرمانی نکنید. درمان های شدناختی رفتدار  
از  یقسمت عنوانبهجلسات درمان و هم  ید هستند. هم طیاختالل اضطراب فراگیر مف

 :شودمیداده  اهش اضطراب آموزشیکبرا یکنکت یتعداد یاریف خودیلکت

 دیاهش دهکرا  تانبرانگیختگی●

 دینکمقابله  هاآنو با  ییرا شناسا هایتانتر ●

 دینکر خود را اصالح کتف●

 دینکبرخورد  ید چطور با نگرانیریاد بگی●

 دیروابط خود را بهبود بخش●

 دیل باشکمش کنندهحل●
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 خودمراقبتی در اختالل وحشتزدگی)پانیک(
حملده  به حمالت مکرر وحشت یا اضدطراب اشداره دارد.   یا وحشتزدگی پانیک یا هول 

وحشتزدگی، هجوم ناگهانی ترس یا ناراحتی شدید 
ی رسدد و در  است که ظرف چند دقیقه بده اوج مد  

را  طول این مدت فرد ممکن است عالئم زیررانیدز 
 کند :تجربه 

 تپش های قلب یا شتاب سرعت قلب
 عرق کردن

 لرزیدن یا تکان خوردن

 حساس کمبود نفس یا خفه شدنا

 احساس خفگی

 درد یا ناراحتی قفسه سینه

 تهوع یا ناراحتی شکمی

 احساس گیجی، منگی یا ضعف

 احساس سردی یا گرمی

 احساس کرختی یا مور مور

 مسخ واقعیت)احساس عدم واقعیت( یا مسخ شخصیت)احساس جدا بودن از خود(

 احساس از دست دادن کنترل

 ترس از مردن

زنان دو برابر بیشتر از مردان احتمال دارد کده بده   
 این اختالل مبتال شوند

 خطر عوامل
از عواملی که ممکن است در ابتال به این اخدتالل  
 دخیل باشد، می توان به موارد زیر اشاره داشت:

مدی  اختالل وحشتزدگی )پانیدک(  عوامل خطر مهم در ابتال به حساسیت اضطرابی از 
اخدتالل  جنسی و جسمی  در دوران کدودکی در  آزار تجربیات  همچنین گزارش باشند.

وحشتزدگی )پانیک( رایم تر از انواع دیگر اختالل های اضطرابی است. سیگار کشیدن 

زنان دو برابر بیشتر از مدردان  
احتمددال دارد کدده بدده ایددن   

 اختالل مبتال شوند.

حملدده وحشددتزدگی، هجددوم 
ناگهددانی تددرس شدددید یددا   
ندداراحتی شدددید اسددت کدده  
ظرف چند دقیقه به اوج مدی  
رسد و در طدول ایدن مددت    
فرد عالئمدی را تجربده مدی    

 کند.
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سدت. اغلدب   عامل خطری برای حمالت وحشتزدگی و اختالل وحشتزدگی )پانیدک( ا 
افراد از عوامل استرس زای قابل شناسایی در چند ماه قبل از اولین حمله وحشدتزدگی  

 خود خبر می دهند.
اختالل وحشتزدگی )پانیک( می شوند. ژن های متعددی موجب آسیب پذیری در برابر 

همچنین، خطر اختالل وحشتزدگی )پانیک( در فرزندان والددین مبدتال بده اخدتالالت     
 .فسردگی و دو قطبی بیشتر استاضطرابی، ا

 اختالل وحشتزدگی )پانیک( مبتال هستم؟ بهآیا من 
طور نیست. بعضی اوقدات  تشخیص اضطراب شاید آسان به نظر برسد ولی درواقع این
صدورتی غیدر منتظدره بده     داشتن احساس اضطراب بسیار ترسناک است و معموالً بده 

ن فقط یک حملده اضدطرابی اسدت نده     پذیرید که ایآید بهمین دلیل نمیسراغتان می
تواند به قدری غیرمتعارف باشد که حتدی  اتفاقی وخیم. احساس ناشی از این حمله می

 چه اتفاقی افتاده است.  دقیقا متوجه نشویدممکن است 
ها برای غلبه بر حمله اضطراب، تشخیص این موضوع است کده  ترین قدمیکی از مهم

 ت است یا خیر. آیا عالئم شما به دلیل حمله وحش

 رایج ترین نشانه ها در زمان وقوع حمله وحشتزدگی
اضددطراب بددر روی بدددن، ذهددن و رفتددار تددأثیر  

هدایی  تدرین نشدانه  گذارد. اینها برخی از رایممی
است که افدراد در زمدان حملده وحشدت تجربده      

 کنند: می

 جسمانی 

 ضربان تند یا پرش نبض تپش قلب،
 تان در حال ایستادن استکنید قلببه دنبال یک تپ تپ قوی، احساس می

 درد قفسه سینه

تغییر در تنفس، به عنوان مثال: تنفس با دهان، کوتاهی تنفس، احساس تنگی نفدس،  
 آه کشیدن، خمیازه، نفس نفس زدن

 احساس سبکی سر
 انگشتان، لب یا نوک پا حس خارشبی حسی یا

اضطراب بر روی بدن، ذهن و 
 گذارد.رفتار تأثیر می
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 احساس ضعف و بیهوشی، لرزش پاها

 ذهنی 

 احساس ترس واضطراب غیرعادی
 احساساتی از حالتهای غیر واقعی)تخیلی(، با اینکه در آن حالت نیستید. 

، اضطراب را تجربده  هایی که قبال در آنهه با موقعیتدر مواج خطر و نگرانیاحساس 
 اید. کرده

 ترسناکافکار 

 شومدارم دچار حمله قلبی می
 دچار ضعف یا غش خواهم شد

 احساس کمبود هوا
 شومدارم دیوانه می
 شومدارم خفه می

 شومدارم مریض می

 دهمدارم کنترلم را از دست می
 سازمدارم از خودم یک احمق واقعی می

 موبایستی از این جا بیرون بر

،مثال فرد هیچوقت درحملة وحشت رخ نمی دهند  در واقعیتاین حالت ها یادآوری  

 کند که اتفاق خواهند افتاد. اغلب  فکر می کنترلش رااز دست نمی دهد،اما 

 توانند آغاز شوند های هرا  به چندین دلیل میحمله
توانند باعث بداال رفدتن شددت اضدطراب     آور میهمانطور که ذکر شد، وقایع اضطراب

ی شود و ممکن اسدت دربعضد  شوند که خود منجر به تحریک سیستم هشدار بدن می
افراد منجر به حمالت هراس شود. شما هم این وقایع را در زندگی خود تجربده کدرده   

های ناشی از کار یا اخراج از کدار، مشدکالت روابدط، شکسدت     اید، برای مثال استرس
 عشقی و مشکالت مالی. 

رو شدن با حمالت اضطراب و کاهش توانند در روبههایی میچه تکنیک

 آنهاکمک کند؟
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است که حمالت وحشت قابل درمان هستند. ممکن است با شدناخت و   خبر خوب این
رسانند متوجه شویم که نمی ها آسیبی به ماکه آندرک حمالت وحشت و پذیرفتن این

 اند. ،شروع به کم شدن کردهحمالت
گدذارد و حدس   طور که دیدید، اضطراب بر روی ذهن، رفتار و بدن شما تأثیر میهمان

هدا  کند. ممکن است از نظر شما برخی از تکنیکآنها را ایجاد می مواجهه با هر یک از
کنندد.  هدای مشدابهی را انتخداب نمدی    مفیدتر از برخی دیگر باشند. همه افراد تکنیک

ایدد، ممکدن اسدت اسدتفاده از ایدن      همچنین اگر برای مدتی حمالت وحشدت داشدته  
عجزه نباشید، اما تدا زمدانی   ها وتاثیر انها نیاز به زمان داشته باشد پس منتظر متکنیک

 .بگذارند، از آنها استفاده کنید هاتأثیر خودشان راکه این تکنیک
تواند برای کاهش عالئدم جسدمانی اضدطراب کمدک     حداقل دو راه وجود دارد که می

 کند:

 تمدد اعصاب )استراحت( 
کنند. ممکدن اسدت   های متفاوتی را برای تمدد اعصاب انتخاب میافراد مختلف روش

کنید )مثال : شنا تان و اینکه برای تمدد اعصاب چه کارهایی میتوجه به سبک زندگی
هدای اسدتراحت و   روی( به شما کمک کند. عالوه بدر یدافتن راه  کردن، مطالعه یاپیاده

سازی بخصوصی نیدز  حت و تمدد اعصاب یا آرامهای استراتمدد اعصاب روزانه، روش
وجود دارند که برای برطرف کردن عدوارض ناشدی از اضدطراب مثمدر ثمدر هسدتند.       

افتدد، انقبداض   دانیم که یکی از مواردی که در زمان اضدطراب اتفداق مدی   همگی می
 اینهایتان را رها کنید. ها است بنابراین در زمان اضطراب تالش کنید ماهیچهماهیچه
ای یدا بداال بدردن پاهدا     های تمدد اعصاب روزانه مانند خوردن چد با دیگر روش روش

. این نوع تمدد اعصاب نوعی مهارت است و بایدد آن را آمدوزش دیدد و    متفاوت است
 تمرین کرد. 

تواندد از وقدوع   تمدد اعصاب میتواند به کاهش عالئم حمله وحشت کمک کند اما نمی
 یرا  هیچ اتفاق هولناکی در حال رخ دادن نیست. اتفاق هولناک جلوگیری کند، ز

 کنترل تنفس 
کشدد؛ بندابراین   همانطور که مشاهده کردید، شخص در زمان ترس تنددتر نفدس مدی   

شود. اما تنفس سدریع، عمیدق یدا    اکسی ن با سرعت بیشتری به اطراف بدن پمپ می
انددامها یدا   نامنظم منجر به عالئم بیشتری از اضطراب مانند گیجی، احساس سوزش 
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تان را کنترل کنید، ممکن است این شود. اگر بتوانید در زمان خشم تنفسسرگیجه می
عالئم کاهش یافته و باعث شود چرخه معیوبی که در باال ذکر شد ،شکسته شود. باید 

تر نفس بکشید.اگر حداقل برای سده دقیقده آرام و آهسدته نفدس بکشدید،      بتوانید آرام
کندد. تمرکدز بدر روی تدنفس در هنگدام حملده       ه توقف مدی صدای آژیر خطر شروع ب

وحشت بسیار دشوار است. یکی از تأثیرات تنفس زیداد نیداز بده هدوای بیشدتر اسدت.       
 بنابراین احساس دریافت اکسی ن کمتر در هنگام نیاز کار بسیار دشواری است. 
ا زمدانی  می توانیدزمانی شروع کنید که احساس اضطرابی وجود ندارد. این تکنیک تنه

را تمرین کنید. در مراحل اول اضدطراب ایدن تکنیدک    اثر داردکه حداقل سه دقیقه آن
 توانید انجام دهید:خیلی خوب عمل میکند. موارد زیر را هر اندازه که می

هایتان را از هوا پر کنیدکوتاه، خیلی عمیق یا از قفسه سینه نفس نکشید، تنفستان ریه
 را از طریق دهان خارج و از طریق بینی وارد کنید. را آرام و آهسته کنید. هوا 

آنقدر به این کار ادامه دهید تا به آرامش برسید. گاهی نگاه کردن  به ساعت در تنفس 
 کند. آرام به شما کمک می

 حتی اگر نتوانید تنفستان را کنترل کنید، باز هم اتفاق خطرناکی روی نخواهد داد. 

 توقف تمرکز 

دقت کنید که آیا پس از وقوع مشکلی جددی روی عالئدم بددنی یدا بررسدی بددنتان       
تدر  شوید ؟ در واقع نیازی به انجام این کار نیست چرا که مشکل را سدخت متمرکز می

کند. بیشتر های بعدی در توقف این عادت به شما کمک میکند. استفاده از تکنیکمی
افتد بگذارید نه چیزی کده درون  ن اتفاق میتان را بر روی چیزی که خارج از بدتوجه

 بدنتان است. 

 انحراف فکر
این تکنیک بسیار آسان ولی موثر است. برای کاهش عالئم برای حداقل سده دقیقده   

های زیادی برای انحراف ذهن وجود دارد. برای مثال دقت ذهنتان را منحرف کنید. راه
دهندد، شدمارش   کارهایی انجام می ها برای شغلشان چهکه آنبه دیگران و تصور این

هدای  تعداد درهای خانه ها در حال بازگشت به منزل، با دقت گوش دادن به صدحبت 
توانید در ذهنتان بر روی یک صحنه خوشایند، یک شیئ مدورد  اشخاص. همچنین می

توانید آهنگی را زمزمه کنید یدا در ذهنتدان   عالقه مانند گل یا ماشین تمرکز کنید. می
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ترین موضوع این است که تمرکزتان از بدنتان خارج و تفریق انجام دهید. مهمجمع و 
 بر روی مسائل دیگر منعطف شود. روشی که برایتان مفیدتر است را انتخاب کنید. 

 از افکارتان سوال کنید 
ها را بده چدالش   آور بهتر است آنگاهی به جای منحرف کردن ذهنتان از افکار هراس

هدا را از ذهدن خدود    آور می توانید خیلی زود آنشیدن افکار هراسبکشید. با چالش ک
 خارج کنید.  

تدان تمداس بگیریدد.    پزشدک اگر احساس کردید به کمک بیشتری نیاز دارید بدا روان 
های مختلفی که برخی از انها اضطراب و حمالت اضطرابی با دارو و استفاده از تکنیک

تماس با پزشک عمومی یا بهدورز پدیش از    . گاهیذکرشد، قابل درمان هستند دراینجا
 مراجعه به روان پزشک ساده ترین راه است. 

 های متداول اختالل وحشتزدگی )پانیک(درماندیگر
خوشبختانه، در سال های اخیر برای این اختالل درمان های اثربخشدی مطدرح شدده    

مدی باشدد. همچندین،     یرفتدار  یاست. یکی از درمان های اثر بخش ،درمان شدناخت 
و  یمثال داروهای ضدافسدردگ  د هستندیمف یکاز داروها در درمان اختالل پان یاریبس

کننده اند. امدا   کمیککاهش عالئم اختالل پانکن داروها در یضد اضطراب. ا یداروها
ه یجده، توصد  ین اسدت بداز گدردد. در نت   کد عالئم شما مم دهیدمیدارو را خاتمه  یوقت
روان ین شدده توسدط پزشدکتان مصدرف کنیدد و      ید دارو را به مقدار ومدت تع شودمی

ز مدددد نظدددر قراردهیدددد. یدددرا ن یرفتدددار یه،درمان شدددناختدرمدددانی ،از جملددد 
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 عملی-خودمراقبتی در اختالل وسواس فکری

ها، افکار، تصاویر یدا تکانده   وسواس
هایی هستند که معموال ناخوشدایند  
بوده و برخالف خواسته فرد به ذهن 

احساسات ناخواسدته ای   وبامی آیند
مانند برآشفتگی و اضطراب شدید و 

هت کاهش ایدن احساسدات همدراه هسدتند.به ایدن      ر جمیل قوی برای انجام کاری د
افدراد مبدتال بده     دریک شدیوه بدرای کداهش اضدطراب      رفتارها اجبار گفته می شود.

اجتناب از موقعیت ها، اشیاء یا افکاری است که موجب ایدن اضدطراب مدی     وسواس ،
ل کنند و بدون مشکشود. افراد بسیاری هستند که عمل و افکار وسواسی را تجربه می

کنند و فقط وقتی زندگی شان با این افکار و کارهای ناخواسدته مختدل   نیز زندگی می
افتندد. وسدواس هدای فکدری و عملدی وقدت گیدر        شود به فکر کمک گرفتن میمی

ساعت طول می کشند( یا نداراحتی یدا اخدتالل قابدل      1هستند)مثال هر روز بیشتر از 
در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه های دیگر عملکرد ی فرد ایجاد می  ای مالحظه
 کنند.

 عملی -شیوع اختالل وسواس فکری

ایدددددن اخدددددتالل در نوجدددددوانی   
درپسرهاشایعتر اسدت و پدس از آن در   

ارد. میانگین دو جنس شیوع یکسانی د
 سن شروع اختالل بیست سالگی است. 

 عوامل خطر

و بازداری رفتار در کودکی از عوامدل  درونی کردن بیشتر نشانه ها، هیجان های منفی 
سدوء   عوامل محیطی مانندعملی  می باشند. -مهم در ابتال به اختالل وسواس فکری

سدیب زای دیگدر   استفاده جسمی و جنسدی در کدودکی و رویددادهای اسدترس زا و آ    
 عملی را افزایش می دهد. -احتمال ابتال به  اختالل وسواس فکری

وسواس های فکدری و عملدی وقدت    

 1گیر هستند)مثال هدر روز بیشدتر از   
 ساعت طول می کشند(.

هایی  ها، افکار، تصاویر یا تکانهوسواس
هستند کده معمدوال ناخوشدایند بدوده و     
 برخالف خواسته فرد به ذهن می آیند.
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هم در ایجاد ایدن اخدتالل   عوامل نیتکی
 .موثرند.

 چیست؟این اختالل ،عالئم 

فهرستی از برخدی از عالئدم اخدتالل    
عملی در اینجا ارائده   -وسواس فکری

 کنند.. شده است. البته اکثر بیماران همه این عالئم را تجربه نمی

 )اجبار(رفتار وسواسی افکار وسواسی

افکار و تصاویر ترسدناک مبندی بدر آلدوده     

شدن با مواد خطرناک هم چون میکدروب،  

 آشغال، ویروس ایدز

تصاویر وحشتناک در رابطه با وقوع افکار و 

احتیداطی فدرد   پیشامدهای بد به دلیل بدی 

سوزی ناشی از نشت گاز در خانه مثال آتش

به دلیل روشن ماندن اجاق، یا مثال تدرس  

از سرقت خانه به دلیل قفدل نکدردن در و   

پنجره، یا تصادف کدردن بدا یدک نفدر بدا      

 ماشین.

 تصاویر و حرفهایی در ذهن مبنی بر آسیب

 رساندن به دیگری مثال فرزند یا همسر

 تصاویری از مرگ عزیزان 

نامنظم بودن اوضاع مثال  بهم خوردن نظم 

 وسایل منزل

افکددار کفرآمیددز و ناخوشددایندی تصدداویر و   

چک کردن بدن برای یافتن عالئدم ابدتال بده    

 بیماری خاص

 شستن و ضدعفونی مرتب

 خانه به عنوان آخرین نفراجتناب از ترک 

 نپذیرفتن بعضی مسئولیت ها

حصول اطمینان از دیگران)اطمینان جدویی( در  

 راه است. مورد اینکه همه چیز روبه

دوری از موقعیتهایی که احساس میشود ممکن 

است به کسی آسیب رسانده شدود،مثل پنهدان   

 کردن چاقوهای آشپزخانه

ب انجام کاری برای خنثی کردن فکدر اضدطرا  

آور مثل شمردن اعداد یا گفتن کلمه یا ذکدری  

 خاص. 

چندین بار منظم کردن یا قرینه کردن اشدیاء و  

 وسایل.

از عوامددل ایجدداد کننددده اخددتالل    
عملی می توان بده   -فکری وسواس 

عوامل محیطی، خلق و خو و عوامدل  
 ژنتیکی اشاره داشت.

 



 غیرقابل استناد

 

54 
 

 دعا و استغفار مکرر تردیدهایی در مورد اعتقادات 

 مشاوره با روحانیان مذهبیی حصول اطمینان

 

 گهگداه ها حاکی از آن است که افکار و تصاویر عجیب و غریب و استرس آورپ وهش
معنی تلقی کردن این افکار و تصاویر توجهی به فراد با بیآید. بیشتر ابه سراغ همه می

کنند. هرچند کسانی که در اثر این افکار احساس گناه، پریشانی، یدا آشدفتگی   آنها نمی
 ،افکار را دوباره به ذهن خود برگردانند.  کن است ناخواسته کنند، مممی

 عملی: -درمان اختالل وسواس فکری

طی بیست سال اخیر درمان وسواس پیشرفت بسیاری کدرده اسدت و اکثدرا افدراد بده      
یابند. از مهمترین روش های درمدانی مدی تدوان بده درمدان      بهبودی خوبی دست می

 شاره کرد.ا درمانیشناختیرفتاریروانودارویی 

ایدن  .ببرندد  سدود از بیماران مبتال به وسواس می توانند از دارودرمدانی   %43بیش از 

توجه به این نکته ضدروری  .تجویز می شودعمومی یا روانپزشک  پزشک توسط داروها

است که این داروها اعتیادآور نیستند 
و عوارض جانبی بسیار کمی دارندد.  

کشدد تدا   هفته طدول مدی  قطعا چند 
داروها شروع بده اثرگذاشدتن کنندد    
بنابراین وقتی چندین دارویدی بدرای     
شما تجویز میشود، باید بدانیدد قدرار   
نیست تاثیر درمانی به سرعت ظاهر 
قطع مصرف دارو نیز باید های اول بسیار مهم است. شود و تداوم مصرف دارو در هفته
تا زمدانی کده پزشدک معالجتدان توصدیه       بهتر استتوسط پزشک معالم صورت گیرد.

و نیز خطر عود بیماری را  کند تحت درمان باشید تا به حداکثر بهبودی دست یابیدمی
 کاهش دهید.

انی اخدتالل  از مهمترین روش های درم
عملدی مدی تدوان بده      -وسواس فکری

درمانی شناختی رفتداری و درمدان   روان
 دارویی اشاره کرد.
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مهددم وکددار  درمانهدای  جددزء درمددان شددناختی رفتداری،  اندواع روان درمددانی ازجملده   
 عملی هستند. -آمداختالل وسواس فکری

اسدددت  رویاروییوپیشگیریازپاسدددخیکدددی از تکنیدددک هدددای مدددورد اسدددتفاده     
آوربهتدریجاضطرابراکاهشمیدهدزیرابدنبههمانطورکهمیدانیدقرارگرفتندرموقعیتاضطراب:

 کددددددددددارایددددددددددن. اینوضعیتعادتمیکندوهمینموضوعترسراکاهشدددددددددمیدهد 
. شودودرغلبهبروسواسبسیارموثراسدددددددددتنامیددددددددددهمی«رویدددددددددارویی»

. ترسدسختاسددددددددددددتبرایفردمبتالبهوسواسددددددددددددمواجههباچیزهاییکهازآنمی
. هاوافکاردشوارکمککنندهاسدددددددددددتلدددددددددددذاگامبهگامکردنرویاروییباموقعیت
،سددددددددددپس هاوافکاردشوارشروعکنیداینکارراباتهیهکردنفهرسددددددددددتیازموقعیت

ترساند،مواجهشویدودرعینحاالزانجاماعمالوسواهاییکهشمارامیبهتدریجباچیزهاوموقعیت
. کنیددددددددددد اجتندددددددددداب( ردن،ضدددددددددددعفونیکردنچکک) سددددددددددی

سازد،کمتراحساسخاطرمیکندتادرهرمرحله،ازچیزیکهشماراآزردهاینرویکردتدریجیکمکمی
آیدوبتدریجاضطرابترسکنیدوبهتجربهدریابیدکهباانجامندادنعملوسواسیهیچمشکلیپیشنمی

 .تانکاهشمییابد

 توانم کمک بیشتری در این مورد بگیرم؟از کجا می

پیشرفت انددکی داریدد یدا اینکده      باانجام تمرینات این راهنما کنید کهاگر احساس می
 شود، برای غلبه بر این مشکل کمک بخواهید. مشکلتان بدتر می

توانید بدا آنهدا صدحبت    پزشک یا روانشناس بالینی بهترین کسانی هستند که میروان
قدر مضدطرب  درمانی یا دارو را به شما تجویز کنند. اگر آنکنید. آنها ممکن است روان

پزشدک خدود   ن ترس دارید، هرچه زودتر با رواناید که از آسیب رساندن به خودتاشده
مالقددددات کنیددددد و  بدددده او  بگوییددددد کدددده چدددده احساسددددی داریددددد.       
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 خوابی در مشکالت مربوط به خود مراقبت
 شدده های انجدام پ وهشطبق مشکالت خواب بسیار شایع است و انواع مختلفی دارد. 

درصدد   03 بوط بده خدواب نیسدتند و   دچار مشکالت مر ساالنبزرگدرصد از  3تنها 
 سدال میان، نیمی از جمعیت درواقعد. نبراز مشکالت خواب رنم می سالبزرگجمعیت 
 الت خواب است.اختال ترینشایعاز  خوابیبیکنند. اختالل خوابی شکایت میاز بی

 یخوابیباختالل 
آغداز کدردن خدواب(    ) رفدتن افرادی که در به خواب 

زودتدر از  شوند یا دارند، یا به فراوانی بیدار میمشکل
 بخوابندد توانندد  مدی و دیگدر ن  شدوند مدی موقع بیدار 

دشواری در حف  کردن یا ادامه دادن به خواب(، یدا  )
 ازلحدار افرادی که حتی بعد از چند سداعت خوابکده   

شدود،  د ساعات، منطقی و معقول محسدوب مدی  تعدا
خدوابی مبدتال   کنند بده اخدتالل بدی   و در روز بعد احساس سرحالی نمیشوند بیدار می
 هستند.

 یخوابیباختالل در  رگذاریتأثمهم و عوامل از 
 هااضطراب یا شخصیت مستعد نگرانی و گرایش به سرکوب کردن هیجان  وخوخلق

 یینباال یا پانامناسب ، نور، دمای سروصدامحیطی 

و وجود یدک فدرد مبتالبده     جنسیت زن و سن باال  ژنتیک و فیزیولوژیکعوامل 

 یک خانوادهخوابی در اعضای درجهبی

 ر جسمیهای دیگدیابت،فشارخون بیماری دالیل پزشکی

 استر ، اضطراب و نگرانی

برای فرد افسرده خیلی عادی است که صبح زود از خواب بیددار شدود و    افسردگی 

خدوابی  بی هایعلتترین نتواند بخوابد. افسردگی از شایعاصالً دیگر خوابش نبرد و یا 
 است.

 از خددوابیبددیاخددتالل 
تددرین اخددتالالت  شددایع

 خواب است.
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کنندد و اغلدب   کار مدی نوبتی)شدیفتی( افدرادی کده     تغییر در روال عادی خواب

 دارند. تریریختههمبهشود، خواب عوض می کارشاننوبت

 ما به چه میزان خواب نیاز داریم؟
توانند خواب مناسدبی داشدته باشدند، خیلدی     شب نمیدر وقتی افراد احساس کنند که 

شدود  شوند که این امدر باعدث مدی   مضطرب می
صورت یک مشدکل جلدوه   ابههآنخوابیدن برای 

معمول خواب چقدر اسهت؟  اما میدزان  کند؛

 ما به چه مقدار خواب نیازمندیم؟

. نیداز افدراد بده    اندمتفاوتهمدیگر  افراد در مقدار خواب موردنیاز با پاسخ این است که
میزان خواب در طول شب از چهار ساعت تا ده ساعت و بیشتر متغیر است. همچندین،  

مثالً از نوزادی تدا   کند.اش تغییر میهر شخص در طول زندگی موردنیازمیزان خواب 
به کمتر از شش ساعت خواب  حدود شانزده یا هفده ساعتسالی نیاز به خواب از کهن

 کند.تغییر می

 بهداشت خواب چیست؟

فیدت خدواب   به بهبود میزان وکیبهداشت خواب 
اصدولی دارد. در جددول   کندد و  کمک زیادی می

را بیاییدد. قددم   این اصدول  توانید برخی اززیر می
خوابی و البتده مکمدل هدر    اول برای غلبه بر بی

 درمان دیگری رعایت بهداشت خواب است.

 اصول بهداشت خواب
حتی در تعطیالت در وقت معیندی   هرروزهر شب در وقت معینی به رختخواب بروید و  1

 از خواب بیدار شوید.

فقط اوقات خواب را در بستر بگذرانید. سپری کردن زمان طوالنی در بسدتر، خدواب را    4
 کند.منقطع می

یا کارهایی مانندد تماشدای    جروبحثنید نه کتنها برای خوابیدن استفاده  خواباتاقاز  0
 تلویزیون

احتمال   جنسیت زن و سن باال
 برد.خوابی را باال میبی

تدددرین افسدددردگی از شدددایع 
 خوابی است.های بیعلت
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قبل از خواب  وی هبهها را کل و محرکوتین، الکقهوهو کوال(، نیافئین )چای، کمصرف  2
 نید.کمتوقف 

 از چرت زدن روزانه بپرهیزید. 3

کند. بهترین زمان آن شش سداعت پدیش از   فعالیت فیزیکی به بهبود خواب کمک می 4
 خواب است.

 نید.کحمام با آب گرم و به مدت بیست دقیقه قبل از خواب را امتحان  7

 نید.کمیل نکنید و قبل از خواب غذای سنگین در ساعت معینی غذا صرف  هرروز 5

 بهتر است محل خواب خنک باشد.و  باید آرام و تاریک باشد خواباتاق 1

را ترک کنید و بده   خواباتاقآن  جایبهروید، تالش بیشتری نکنید، اگر به خواب نمی 13

 .کار دیگری بپردازید

یزیون تماشا نکنید و به نمایشگر رایانه نیز خیره نشوید. مطالعه کتاب پیش از خواب تلو 11
 .شودو روزنامه توصیه می

 نید.کسازی استفاده در زمان غروب از روش آرام 14

 

 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
خوابی پزشکی یا پزشکی باعث بیکنید مشکلی دیگر مانند اختاللی رواناگر تصور می

شدده  هدای گفتده  وتوصدیه رعایت اصول بهداشت خواب  باوجودشما شده است، یا اگر 
اید، برای مراجعه به هنوز مشکل شما ادامه دارد، یا اگر در کار روزانه دچار مشکل شده

 هید.پزشک به خود تردید راه ندروان
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 قطبی دواختالل خودمراقبتی در 
 اسدت. و قابل کنتدرل   پزشکیشیدائی یک بیماری روان-افسردگییا اختالل دوقطبی 

شدیدشود، به  خلقیدچار نوسانات باشدممکن است می کسی که به این اختالل مبتال 
 معمدوالً نوسدانات   این .کنداین صورت که احساس غم یا شادی خیلی شدید را تجربه 

 غم واندوههای افسردگی فرد به شدت احساس در دوره .کشدها یا ماها طول میهفته
شادمانی شود. در دوره شیدایی فرد به شدت احساس کرده و انرژی و فعالیتش کم می

کند. ممکن است در طدی یدک دوره   می ناامیدی را تجربهتضاد ویا دارد یا احساسات م
 د. زمانی کوتاه تجربه کن افسردگی و شیدایی را با هم در فاصله

 شوند؟افراد در چه سنی بیشتر به این اختالل مبتال می
سدال   23در سنین باالتر از  و افتداین اختالل بعد از سنین نوجوانی اتفاق می معموالً
مردان و زندان بده   شانس ابتال به این اختالل در غیر معمول است.  اختاللاین شروع 

 است. یک اندازه 

 علت اختالل دو قطبی چیست؟
دهدد کهداختالل   شناخته نشده، اما تحقیقات نشدان مدی   لدلیل قطعی برای این اختال

ممکن است مشکل فیزیکی در قسدمتی از مغدز   .ژنتیکی ومحیطی دارد ءدوقطبی منشا
نوسانات خلقی توسط استرس و یا بیماری .هم چنین ممکن استشداختالل با عامل این
 .یندآبوجود های دیگر 

 چه چیزهایی هستند؟ عالیم اختالل دو قطبی 
گی یدا شدیدائی   افسدرد ،سمتکدام به  فردعالئم بیماری بستگی به این دارد که خلق 

است که همه ما در طول زنددگی آندرا تجربده     حالتی روانیتغییر کرده باشد.افسردگی 
اختالل دوقطبدی ایدن احسداس بسدیار      ،ایمکرده

برای مدت طدوالنی  به طوری که شدیدتر است. 
ماند و حتی انجام امور عادی زنددگی را  باقی می

 . کندسخت یا غیر ممکن می
یددک احسدداس خوشددحالی، ،بددر عکسشددیدایی 

افزایش انرژی و خوش بینی بیش از اندازه است. 
قدرار   تدأثیر را تحت  فردتواند آنقدر شدید باشد که فکر کردن و قضاوت این حالت می

شدددیدایی یدددک احسددداس  
خوشحالی، افزایش اندرژی و  
خوش بیندی بدیش از انددازه    

 است.
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، تصمیمات دداشته باش یا دیگران ممکن است تفکرات عجیبی راجع به خودفرد دهد. 
کند.مانند افسدردگی، در ایدن   و گاهی خطرناک رفتار  عجیب بدی بگیرد و به صورت 

در . مدی گیدرد.   قرار تأثیرتحت  ششود و روابط و کارهم زندگی فرد مختل میحالت 
 اند. جدول زیر عالئم شیدایی و افسردگی با هم مقایسه شده

 های افسردگی و شیداییعالئم اختالل دوقطبی در دوره
 عالئم دوره شیدایی عالئم دوره افسردگی

 روحی

 روداحساسغمگینیکهازبیننمی

 احساسنیازبهگریه کردنبدونهیچدلیلی

 از دستدادنتمایلورغبتبههمهچیز

 بخش بودند قبالًلذت که چیزهایی عدملذتبردناز

 احساسبیقراریوآشفتگی 

 ازدستدادناعتمادبهنفس

 ناامیدی احساسبیارزشیو

 پذیریزودرنجیوتحریک

 فکرکردنبهخودکشی

 روحی

 بسیار شاد و مهیم

عصبی و برانگیخته شدن توسط کسدانی کده در   
 شوندخوش بینی شما شریک نمی

 احساس برتر بودن بیش از اندازه

 فکری

 از دست دادن قدرت فکر کردن مثبت و امیدوارانه

 گیری  از دست دادن قدرت تصمیم

 تمرکز کردندر مشکل 

 فکری

 جدید و مهیم هایایدهپر از 

 پریدن از یک ایده یه ایده دیگر

 شنوندشنیدن صداهایی که افراد دیگر نمی
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 سمیج

 کم شدن اشتها و وزن

 مشکل خوابیدن

 بیدار شدن زودتر از موقع

 احساس خستگی کامل

 یبوست

 رابطه جنسیداشتن عدم تمایل به 

 سمیج

 بی میل یا ناتوان از خوابیدن

 پر انرژی

 افزایش تمایل به رابطه جنسی

 رفتاری

حتدی   -رساندن کارهدا شکل در شروع و به پایان م
 کارهای روزمره

گریه کردن زیاد و یا احساس نیاز به گریده و عددم   
 توانایی گریستن

 پرهیز از مواجهه با افراد

 رفتاری

 هایبلندپروازانهوغیرواقعیبرنامهریزی

 بسیارفعالوپرجنبوجوش

 رفتارهاینامعمول

–حرفزدنسدددددددددددددددددددددددددددددددددریع

 .دیگرانممکناستمتوجهصحبتهایشمانشوند

 تصمیماتعجوالنهوگاهیبانتایجمصیبتبار

 ولخرجی

 احساسصمیمیتزیاد

 بروزبیشازحداحساسات

 شود؟اختالل دو قطبی چگونه درمان می
–بدددرای پیشدددگیری از پیشدددرفت نوسدددانات خلقدددی بددده حالدددت افسدددردگی     

تواناقداماتیانجامدادامادراغلبموارددرمانداروییهمموردنیازاستتا خلقفرد راتثبیتکند شیداییمی
 هایافسردگیوشیدایی را درمان کند. و یا دوره (پیشگیری)

 داروها
 شودهای خلقاستفاده میکنندهتثبیتاین بیماری نوسان خلق دارد و برای درمان آن از 

مقدار ومددت مصدرف را روانپزشدک تععدین     . باید توسط روانپزشک شروع شوددرمان 
 میکند.
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 بهترین دارو برای من کدام است؟
ولی در شخص دیگدری اثدر خدوبی     باشد است برای یک نفر مناسب یک دارو ممکن
اما معموال دارویی که در بیشتر افراد موثر بوده است برای اولدین تجدویز    نداشته باشد.
 به پزشک خود در تعیین داروی مناسب اعتماد کنید. .شودانتخاب می

 افتد؟بدون دارو چه اتفاقی می
کندددد،اما مدددی کدددمرا بیمددداری عدددود احتمدددالداروی تثبیدددت کنندددده خلدددق  

باافزایشسدن،احتمال   .عودآنهمبیشتراسدت  بیشترباشد،احتمال،هایشیداییهرچهتعداددوره
باشددید، امددا  ممکناستشمابرایمدتطوالنیمشکلینداشددته. ماندددهاهمچنانثددابتمیعددوددوره

 .وجوددارد همواره خطر بازگشت

 باید مصرف شود؟خلق برای چه مدت یک داروی تثبیت کننده 
های یی مانند عودسال در حالتهاپنم رای حداقل دو سال بعد از یک دوره اختالل و تا ب

مکرر، استفادهازالکلیاموادمخدر و داشتناسترسددرخانهیامحلکار الزم اسدت دارودرمدانی    
نیداز بده   تریطوالنیدر صورت ادامه داشتن مشکل، ممکن است برای مدت . یابدادامه 

 مصرف داروباشد.
تواندد  ی مدی ختروانشدنا  هدای درمدان شدیدایی یدا افسدردگی،     هایدورهدر فاصله بین 

 شد. مؤثربا

 دار شود؟تواند بچهآیا زن مبتال به اختالل دوقطبی می
بدا  گذاشته شود ،به این ترتیب  برای حاملگی با روانپزشک در میان  ای باید هر برنامه

حداملگی و پدس از   خود در طدول   روانیتوانید برای کنترل حاالت هم فکری هم، می
قطع یدا  نیاز به ریزی کنید.اگر باردار هستید، بهتر است برای آگاهی از تولد نوزاد برنامه
 مصدرف دارو  کنید. بایدد خطدر احتمدالی   با روانپزشک خود مشورت دارو ادامه مصرف 
. بررسدی شدود  با خطر احتمال بازگشت افسردگی یا شیدایی در شما  ،همراه برای نوزاد
ست.شیردهی نیز بایدد حتمدا   داری بیشتر ااول بار هدر سه ماهبرای نوزاد خطر احتمال 

 بانظر پزشک معالم صورت گیرد.

 چگونه از خودم یا فرد مبتال به اختالل دو قطبی مراقبت کنم؟
 تحتنظرگرفتنرفتارشخصی
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را یاد بگیریدد تدا بتوانیدد در موقدع مناسدب کمدک       ی بیمار تغییر حالت خود هاینشانه
. کاملعارضهویابستریشدندربیمارسدتاناجتنابکنید توانیدد از بدروز   اینکار شما می بگیرید. با

 .تواندبهشمادراینکارکمککندنوشتنحاالتروانیروزانهمی

 (تنش)کاهش استر 
از شرایط تنش زا بپرهیزید. پرهیز کامل از تنش غیر ممکن است بنابر این بهتر اسدت  

ق سدی دی ،و یدا ،   توانید از طریشما می یاد بگیرید چگونه این شرایط را کنترل کنید.
اسدترس   رتمدد اعصاب و یا پیشنهادهای روانشناسدان بد   روش هایو یا دی وی دی،
 خود غلبه کنید.

 افزایش روابطاجتماعی
توانند اثرات نامطلوبی بر دوستان و خانواده داشته باشدد. شدما   افسردگی یا شیدایی می

عدد از یدک دوره افسدردگی یدا شدیدایی      ب روابطتدان ممکن است مجبور به بازسدازی  
بشوید.داشتن حداقل یک نفر که بتوانید به او اعتماد کنید بسیار مفید است. دوستان و 

توانندد  افتد و آنها چده کداری مدی   خانواده نیاز دارند بدانند که چه اتفاقی برای شما می
 برای شما انجام دهند.

 بهبود فعالیت
روابطتان با دوستان و خانواده را متعدادل کنیدد. در    سعی کنید زندگی، کار، استراحت و

ممکن است به اندازه کافی استراحت نکنیدیاهرگونه استرسی داشته باشید صورتی که 
دقیقه ورزش، سه بدار در هفتده بدرای بهبدود شدرایط       بیستدچار دوره شیدایی شوید.

روحدددددددددددددددددددددددددددددددددددی مفیدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 .شمامعناببخشدبهطورمرتبکارهاییانجامدهیدکهشماراشادکردهوبهزندگی است.

 چه باید بکنم؟ در مواقع اضطراری
یدا بده    پیددا کندد  بددگمانی   یدا  در شیدایی شدید، شخص ممکن است حالت خصمانه

.در افسردگی شدید، شخص ممکن است تصمیم به و یافیزیکیدرگیرشود صورت لفظی
، شدده باشدد   بانخوردنونیاشامیدن،کامالًازخودغافل بیمارخودکشی بگیرد.در صورتی که 

.ممکن اسددت دهدددخددود یددا دیگددران را در شددرایط خطرندداک قددرار   ممکددن اسددت 
از مراکدز درمدانی کمدک     سدریعاً بایدد  در همده ایدن موارد  ازآزاردادنیاکشتنخودحرفبزند،

یک شخص متخصص قابل اعتماد را داشته باشدید. گداهی   تلفن بخواهید.نام و شماره 
 بستری کوتاه مدت در بیمارستان الزم است.
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 مراقبت کنم؟توانم از فرزندان خود آیا می
توانیدد از کودکانتدان   در صورتی که شما شیدا یا افسرده هستید، به طدور موقدت نمدی   

مراقبت کنید. در این مدت همسر یا فرد دیگری از خانواده باید این وظیفه را به عهده 
بیندی از افدراد   وجدود مراق  ی کنید.دردورانبهبودیدراینموردتصمیمگیر بگیرد. بهتر است

حساس و فهیم بوده و بتوانند با خونسردی و سازگاری بده مشدکالت آنهدا    خانواده که 
توانند به آنان بفهمانندد  می ترهابزرگبسیار مفید خواهد بود.  ها، برای بچهپاسخ دهند

نها باید با خونسردی، بده درسدتی و   سؤاالتآکه چرا پدر یا مادر آنها رفتار متفاوتی دارد. 
احساس بهتری خواهند داشت اگر بده   هاآنزبانی که متوجه شوند پاسخ داده شود. به 

 بازگردند. شانزندگیبرنامه عادی 

 چگونه اختالالت دوقطبی را برای کودکان توضیح دهم؟
بزرگتر ممکن است خود را در بروز مشکل مقصر بدانند. باید آنان را مطمدئن   هایبچه

توانند به بهبود آن کمک کنند. هنگامی کده  ساخت که عامل این بیماری نیستند و می
درک  بزرگتر وظیفه مراقبت از پدر یا مادر بیمار را برعهدده بگیرندد، نیداز بده     هایبچه

 وی ه و پشتیبانی عملی دارند
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 خودمراقبتی در افسردگی پس از زایمان
ایدد احتمداال از   اگر پس از زایمان و به دنیا آمدن فرزندتان این جمالت را به خود گفته

 برید:افسردگی پس از زایمان رنم می

م. به ن بدوم سروساما وضع خودم و مسئولیتبه نمتوکنم. نمیها گریه میاکثر وقت" -

 ".کنماحساس شکست می عنوان مادر کامالً

کده   هگیری کنم. ذهنم آنقدر درگیر افکار مشوشم تصمیمن توکنم نمیاحساس می" -
. باید خوشدحال باشدم ولدی احسداس بددبختی      رممیکنم زود از کوره در احساس می

 ."کنممی

کسدت  کدنم. احسداس ش   ومآرندو  م او ند  تومن نمی وه کنفقط گریه می بچه من" -
کنم. این تقصدیر بچده   احساس گناه می ،بعدشبدجوریم شکنم اما عصبانی هم میمی

 "هنیست بلکه تقصیر من

رسدم و احسداس   م. خیلی زشت به نظدر مدی  از دست داد ور سمکامال اعتماد به نف" -

 ".خیلی بدی دارم

 افسردگی پس از زایمان چیست؟

ممکن است در دوران حداملگی بده    ،افسردگیدهداز زایمان رخ می بعدافسردگی این  
افسدردگی پدس از    ،نیز ادامده پیددا کندد    نوزادوجود بیاید ولی اگر بعد از به دنیا آمدن 

 هدای زمدان مشابه افسدردگی در   افسردگی پس از زایمان عالئم.شودزایمان نامیده می
بسدته   .انجامدد می هفته به طول  کهبهمدتحداقلدومانند داشتن خلق پائین ،استدیگر 
بدا مشدکل مواجده     تدان نوزادیدا  آن، شما ممکن است برای مراقبت از خود و  شدتبه

 .شوید. ممکن است کارهای ساده و آسان برای شما سخت و دشوار به نظر آیند

ن ظار دارید از داشتممکن است احساس پریشانی و یا حتی احساس گناه کنید زیرا انت 
دارد. افسدردگی  تان شدت بیماری . کمکی که نیاز دارید بستگی بهدیباشنوزاد خوشحال

با افزایش حمایت از طرف خانواده و دوسدتان درمدان    توانیپس از زایمان خفیف را م

 اگر احساس ناخوشی بیشتری دارید به کمک پزشک خود نیاز خواهید داشت.  کرد.

 ؟افتدیق مچه موقع افسردگی پس از زایمان اتفا
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افسردگی پس از زایمان اغلب در عرض یک یدا  
اما ممکدن  شدود یدو ماه پس از زایمان شروع مد 

چند ماه پدس از تولدد ندوزاد شدروع شدود.       است
حدود یک سوم از زنان مبتال به افسدردگی پدس   
از زایمددان شددروع عالئمشددان در طددول دوران   
بارداری است و این عالئم پدس از زایمدان هدم    

 .کندپیدا میادامه 

 یست؟افسردگی پس از زایمان چعالئم  

 دید کنیبغض م در اکثر مواقع شما احساس نارضایتی دارید و  افسردگی .

ممکن (،غروب ) ان خاصی از روز، مانند صبح یا شباین حاالت شما در زم
 است بدتر شود.

 شدن زود رنم 
 خستگی 

 خوابیب. 
 تغییر اشتها 

  زندگیلذت نبردن از 
 از دست دادن عالقه به رابطه جنسی 

  گناهاحساس افکار منفی و 
 اضطراب 

 اجتناب از افراد دیگر 

 یدیناام 

 شته باشید .درایدن  افکار آسیب رساندن به خودتان را داشاید:افکار خودکشی
 باید از پزشک خود کمک بخواهید. صورت 

 عالئم روان پریشدی در تعدداد کمدی از زندان مبدتال بده         روان پریشی

کده  ها ممکن اسدت صدداهایی بشدنوند    . آنپیدا می شود. افسردگی شدید
اشند. اگدر ایدن اتفداق    داشته ب یرمعمولیاعتقادات غیا و دیگران نمی شنوند

 .برای شما افتاد باید فوراً کمک بخواهید

افسددردگی پددس از زایمددان  
اغلب در عرض یدک یدا دو   
مداه پددس از زایمددان شددروع  

چندد   اما ممکن استشودیم
ماه پس از تولد نوزاد شدروع  

 شود.
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آیا زنانی که افسردگی پس از زایمان دارند به کودک خود آسییب  

 ؟رسانندیم
، امدا  به کودکشان آسیب برسدانند مادران افسرده اغلب نگران هستند که ممکن است 

ممکن ،مطلدق  ناامیددی و بسیار نادر است. گاهی اوقات، به دلیدل خسدتگی   اتفاق این 
به کودک خود ضربه بزنید و یدا او را تکدان دهیدد.     دیخواهیاست احساس کنید که م

بسیاری از مادران و پدران گاهی اوقات ایدن حدس را دارندد و ایدن فقدط مخصدوص       
کسانی که افسردگی پس از زایمان دارند نیست. باوجود داشتن ایدن احساسدات، اکثدر    

اغلب نگران این هستند که اگدر بده    مادران ،. دهندنجام نمیکار را ا مادران هرگز این
شدما کمدک   بده  پزشک گیرند می آنهای دارند، نوزادشان را ازساحسا کسی بگویند چه 

 در خانه از کودک خود مراقبت کنید و از آن لذت ببرید. دیوانوبت دیکند که بهتر شومی

 ؟شوندیآیا همه پس از بچه دار شدن افسرده م
معمدول  کدامال  بزرگ است. داشتن عواطدف مختلدف    بسیار شدن، یک تغییربچه دار 
 .دنشوینممبتال به افسردگی اما همه  است

روز  2تدا   0معمدوالً   کده  کنندیرا تجربه ماحساس غم بیش از نیمی از مادران جدید 
زود رندم   ،گریده کدردن،  نوسانات خلق و خدو  دراین حالت . شودیپس از تولد شروع م

چیزهایی بدیش از  همچنین ممکن است به  و اضطراب محتمل است. خلقپایین شدن،

 روزگی میرسد 13به د. این حاالت معموالً در زمانی که کودک نحد واکنش نشان ده

هفتده   4بیشدتر از  این عالئدم ، نیازی به درمان ندارند. اگر  معموال وند شویمتوقف م
 . زم استپزشک الا به مراقب بهداشت و ی مراجعه ادامه پیدا کرد،

 دیگر مشکالت سالمت روان پیرامون زایمان
مشددکالت  نیتددرعیاضددطراب و افسددردگی شددا 

از کده   بهداشت روانی در دوران بارداری هسدتند 

. به گذارندیم رینفر تأث 13-13 برزن  133هر 
بده همدان    تدوان یدر دوران بارداری م افسردگی

 کرد. افسردگی پس از زایمان کمک  وهیش

 پس از زایمان(سایکوزبیماری روانی )

اضددددطراب و افسددددردگی  
مشکالت بهداشت  نیترعیشا

رواندددی در دوران بدددارداری  
 .هستند
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نفر  1حدود  و دهدیاین یک نوع شدید بیماری روانی است که پس از تولد نوزاد رخ م

در عرض چند روز یا چند هفته پس از زایمان که زن را مبتال میکند.نفر  1333از هر 
تهدید کنندده   تواندیدر عرض چند ساعت توسعه پیدا کند و م تواندی. مشودیشروع م

در این بیماری بسیاری  یهانشانه که نیاز به درمان فوری دارد. یطورزندگی باشد، به
نوسانات خلقی  ممکن است باال و یا پایین باشد و اغلب مادر. خلق و خوی وجود دارد 

 ندکه واقعی نیسدت  دداشته باشنوجود اعتقاد به چیزهایی  ممکن استآسریع وجود دارد.
)هذیان( یا چیزهایی ببینند و یا بشنوند که وجود ندارد )توهم(.این بیماری همیشه نیاز 

خود پزشدکویامامای به مبتال باید همهزنانپزشکی دارد. .  یهاکمک،بستری وبه حمایت 

یدک   پهس از زایمهان  ( وزسایک)روانی بیمداری  اگر چهدهند.در این باره اطالع 

 .آورندیاتفاق زنان بهبودی کامل را به دست مبیماری جدی است، اکثریت قریب به
 گذاشت.پزشک در میان باید مورد هر نوع بیماری روانی را با  نگرانی در

 شودیچه چیزی باعث افسردگی پس از زایمان م
تغییر بزرگی که علل احتمالی زیادی برای افسردگی پس از زایمان پیشنهاد شده است. 

 مدواردی مانندد ابدتال قبلدی بده     با تولد نوزاد رخ می دهد،تغییرات هورمدونی در مدادر،   
افسدردگی یدا اضدطراب در دوران     وجود، شکالت سالمت روانی، از جمله افسردگی م

احتمال ایت از طرف خانواده یا دوسدتان حمنداشتن یا اخیرو پر تنش  هایرویداد،بارداری
 .می کنند.زیاد  راافسردگی پس از زایمان 

 از افسردگی پس از زایمان جلوگیری کرد؟ توانیآیا م 
 کمک کند.وکودکتان شما  یسالمتحف   به می تواند پیشنهادات زیر .

 و العاده باشید. سدعی کنیدد کمتدر کدار کنیدد      سعی نکنید که یک زن خارق
 مطمئن شوید که بیش از حد خسته نشوید.

 صداحب فرزندد    یتدازگ کنید با زنان دیگری که حامله هستند و یا بده  تالش
اند دوست شوید. ممکن است پیدا کردن دوست در زمانی که افسدردگی  شده

 پس از زایمان دارید سخت باشد.

  بیشدترافرادی کده  قطدع نکنید  پزشدک، داروهای ضد افسردگی را بدون نظر 
،عود بیمداری را  کنندد یدر طول حاملگی قطدع مد   را اروهای ضد افسردگید

و منفعت ادامه درمدان در حداملگی و شدیر     خطر. باید در مورد خواهندداشت.
 با پزشک مشورت کنیددهی 
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 با پزشک خدود و یدا مراقدب بهداشدت خدود در       دیااگر قبالً افسردگی داشته
ی یا افسردگی پس از زایمان را افسردگی در حاملگ یها نشانهارتباط باشید. 

 زود تشخیص داد. توانیم
کمدک و  نوع درخواست کمک از طرف دوسدتان و یدا اقدوام را قبدول کنیدد.     

شدت افسردگی پس از زایمان شدما دارد.  درمانی که احتیاج دارید بستگی به
برای گیریدر مورد نوع درمانتان کمدک مدی کندد.   تصمیم برایپزشک به شما 

نیداز   مشاورهبه دارو، همراه و یا بدون  ،، ممکن است دتریشد یهایافسردگ
به .تنها تعداد معدودی از زنان برای درمان افسردگی پس از زایمان نیاز باشد.

معموالً، به همراه کودک خود در  مادردر این مورد، دارند. دربیمارستانبستری 
 .می شودکودک بستری و  بخش مخصوص مادر

 دیخواهییا اگر مو  از خود و یا کودک خود مراقبت کنید دیتوانیاگر نم  کمک فوری

 به پزشک مراجعه کنید.به خود آسیب برسانید، باید فوراً 

 چرا درمان مهم است؟
 یمدادر  2 از هدر . کنندیماه بهبود پیدا م 4تا  0بیشتر زنان بدون هیچ درمانی ظرف 

تدا زمدانی کده     ماندد یهمچندان افسدرده مد   یک نفر،دکه افسردگی پس از زایمان دارن
مادر جدید بودن را از تجربه  تواندیپس از زایمان م ییک ساله شود. افسردگ فرزندش

نیددز همسددر،تاثیر بدددی بددا کددودک و  مددادر بددر روی رابطدده  تواندددیمدد ، بددین ببددرد
 ریحتی پس از پایان افسردگی بر روی رشد و رفتار کودک تأث تواندیم همچنینبگذارد.
 بنابراین هرچه کمتر طول بکشد، بهتر است. ،بگذارد

 در دسترس هستند؟ ییهاچه درمان
 روان درمانی

مفیدد باشدد.    تواندد یافسرده باشید م همهرچقدر تان ،صحبت کردن در مورد احساسات
به کسی که به شما نزدیک است سخت است. صدحبت   ات گاهی اوقات، بیان احساس

تسدکین   و تدر آسدان  تواندد یروان شناس م کیایکردن با یک مشاور آموزش دیده و 
 .دهنده باشد

 درمانیدارو
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درمانی بهبود نیافته است، روانکه با حمایت و یا ایناست، یا  دتریگر افسردگی شما شدا 
نواع مختلفدی از داروهدای ضدد    ا یک داروی ضد افسردگی به شما کمک خواهد کرد.

در افسدردگی   توانندد یم ،وهمه آنهااعتیاد آور نیستند این داروها افسردگی وجود دارد. 
  تر از دیگری هستند.ها در شیر دهی امنپس از زایمان استفاده شوند، اما برخی از آن

بدرای   دتا تاثیر این داروها ظاهر شود.ومصدرف آنهدا بایدد   کشیهفته طول م 4حداقل 

 ادامه یابد.شروع بهبودیماه پس از  4حدود 

 د افسردگی در شیردهی امن هستند؟آیا داروهای ض

. بدرای  که شما در حال شیردهی هسدتید  داندیاطمینان حاصل کنید که پزشک شما م
موجدود  ندوزادان شدیرخوار    ل ،درمشدک ایجادشواهدی در مدورد  بسیاری از این داروها، 

 معموالً امکان پذیر است.با نظر پزشک ،بنابراین تغذیه با شیر مادر  نیست.
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 خودمراقبتی در سایکوز
سالم بود که این اتفاق افتاد. خانواده خوبی داشتم، در مدرسه موفق بدودم   12 باًیتقر»

گویدد  و گروهی از دوستان خوب داشدتم. زنددگی خدوبی داشدتم هرچندد مدادرم مدی       
ها دچار اسدترس شددید   توانستم استرس را به خوبی مدیریت کنم. قبل از امتحاننمی
من خیلی سدنگین بدود. برایمددت     شدم. وقتی عمویم در تصادف از دنیا رفت برایمی

دیگر ناراحت نبودم. خیلی عجیب و غریدب بدود.   ناگهان طوالنی حالم خوب نبود. بعد 
کنندد. فکدر   کردم افرادی از طریق امواج رادیویی زنددگی مدن را کنتدرل مدی    فکر می

کردم بدنم عجیب و غریب کردم کنترلم را بر بدنم از دست داده ا م و حتی فکر میمی
که متوجه رفتار عجیبم شده بود  معلممتوانستم مدرسه را تحمل کنم. دیگر نمیشده. 

ترسدیدم.  توانسدتم بخدوابم و حتدی از بیدرون رفدتن مدی      با مادرم صحبت کدرد. نمدی  
در مدوردم قضداوت منفدی     کردمیمخواستم به روانپزشک مراجعه کنم چون فکر نمی
کنند. اما وقتی مراجعه کدردم  م میم توی بیمارستان روانی زنجیرکردیمکنند. فکر می

کردم. داروها عوارضدی داشدتند ولدی    دیدم آنطور هم نبود. باید چند دارو را مصرف می
 «حالم خیلی بهتر شد.

 پریشی چیست؟سایکوز یا روان
شود ویا،گیم یا های زندگی زیاد مینگران این هستند  که وقتی استرس معموالًمردم 

پریشدی  د، اما چنین اتفاقی بسیار نادر است. جنون یدا روان عصبانی هستند دیوانه بشون
افتد که افکار فرد چنان مختل شود که ارتبداط خدود را بدا واقعیدت از     زمانی اتفاق می
فرد چیزهایی را ببیند یا بشنود که وجدود نداشدته باشدند یدا افکداری       مثالًدست بدهد 

 داشته باشد که با واقعیت همخوانی ندارند.
پریشی( برای توصیف شدرایطی  کلمه سایکوز )روان

یا روان فرد در وضعیتی قرار  رود که ذهنبه کار می
با واقعیت  ویموجب از بین رفتن ارتباطمی گیردکه 

شدددددددددددددددددددددود. مدددددددددددددددددددددی
لمبتالستاغلباوقاتافکاروتجاربغیرمعمکسیکهبهایناختال

کندکهممکناستفردرابهشدتبولوناخوشایندیراتجربهمی
. ترسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانند

یعنی باورهدای بسدیار   هذیان 
قوی که  فرد به آنهدا اعتقداد   
دارد ولی بقیده افدراد متوجده    
 درست نبودن آنها می شوند
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اینافکارممکناستآنقدرآرامپیشرفتکنندکهتنهانزدیکانواعضایخانواده،متوجهآنهاشوندبیمارمم
 :هاراداشتهباشدکناستایننشانه

باورهایبسیارقویکهبقیهافرادمتوجهدرس گویندباورهایغیرمعمولکهبهآنهاهذیانمی

. شددددددددددددددددددددددددددددددددوندتنبودنآنهددددددددددددددددددددددددددددددددامی
کننکنندیاتوسطتلویزیونجاسوسیاورامیبهعنوانمثالفردممکناستفکرکندبقیهعلیهاوتوطئهمی

. هایخاصیداردمثالًپیامبراسددددددددددتفردممکناستباورداشتهباشدددددددددددکهقدرت. د
هاایجادکرآنتواندتغییریدهایمنطقینمیدراینحالتشخصچنانبهعقایدخودمطمئناستکهبحث

 . ند

 اختاللهههههههههههههههههههههههههههههههههههدرفکر،تفکرگیجومبهم 

توانزندوبقیهنمیتواندبهخوبیفکرکند،تندتندحرفمیفرددچارروانپریشینمی( سردرگمی)

 .شوندمبهممیوی دراینحالتافکار. گویدندمتوجهبشوندکهاوچهمی

فردممکناستچیزهاییراببیند،بشنود،یالمسکندیابوییراحسکندکه توهمیاتجاربغیرعادی

. وجودخارجیندارنددددددددددددددددددددددددددددددد
تریننوعتوهم،شنیدنصداهاییاسدتکهوجودندارن شایع
. د

پریشیواقعیهسدتندوفردم توهمبرایافرادمبتالبهروان
بیند،حسمیشخصچیزهاییرامی.مکناستخیلیبترسد

.. ندارندرسددکهوجود چشدیابهمشامشدمی کند،می
 .هرمزهوهربوممکناستبدویاحتیمسمومتلقیشود

درسایکوزتغییراتخلقیشایعاستومم تغییراتخلقی

. کناستشخصبهطورغیرمعموالحساسددددددددددددددددددددددددددددددغمگینیویاهیجانکند
( کننددددکمترازقبالحساسدددمی) رسدددندمردهبهنظرمدددیافرادمبتالازنظرهیجانیددددل

 .دهندونسبتبهاطرافیانهیجانکمترینشانمی

. کندددددرفتارفرددرهنگامسایکوزنسبتبهرفتارمعمولشددددتغییرمی رفتارتغییریافتههههه

. ایبنشدددیند تمامروزرادرگوشددده  "حالباشدددد،بهطوریکهمثالً ممکناستبسدددیارفعالویابی 
. غالباًاینتغییراترفتاریهمراهباعالئمیاستکهدرباالتوضیحدادهشدددددددددددددددددددددددددد
برایمثالشخصیکهمعتقداستدرمعرضخطرقراردارد،ممکناستبهپلیسزنگبزند؛یاکسیکهمعتقدا

تددددددددوهم یعنددددددددی 
فردممکناستچیزهاییراببیند
،بشنود،یالمسددکندیابوییراح
 .دسکندکهوجودخارجیندارن
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. تپیغمبرشدهاسدددددددددددددددددددددت،احتمالداردروزهادرخیابانبهموعظهمردمبپردازدس
 .هاییداردوممکناستدرطیزمانتغییرکندعالئمدرافرادمختلفتفاوت

گاینافکاروتجاربعجیببرعملکردفرددرزندگیومحلکاروروابطشباخانوادهودوستانتأثیرمنفیمی
. توانداززندگیلددددددددددددذتببردرودونمددددددددددددیتمرکزفردازبینمددددددددددددی. ذارد

 .اینافکاروتجاربمنفیممکناستبراشتهاوخوابفردنیزتأثیرمنفیبگذارند

 سایکوزدر چه سنی ممکن است رخ بدهد؟ 
تا ابتدای جوانی کمتر  معموالًاین اختالل در همه سنین ممکن است بروز کند هرچند 

. حدود سه نفدر  افتد سایکوز برای بار اول بیشتر در افراد جوان اتفاق میشود. دیده می
بیشدتر از شدیوع   بسیار کنند و این میزان ای از سایکوز را تجربه میهر صد نفر دورهاز 

کنندد.  دیابت )بیماری قند( است. غالب بیماران از این دوره بیمداری رهدایی پیددا مدی    
تواندد  اتفاق بیفتد و مثل هر بیماری دیگدری مدی   یسایکوز ممکن است برای هر کس

 درمان شود.

 شود؟پریشی میانچه چیزی باعث ایجاد رو
در فردی که دچار روان پریشی می شود ممکن است ،سایکوز ،عالمدت یدک بیمداری    

زنددگی   آوراسدترس ای دیگر باشد. تشدید این اختالل ممکن است بعد از وقدایع  زمینه
هدای  های جسدمی مانندد عفوندت   مانند از دست دادن یکی از نزدیکان، برخی بیماری

هدای شددید رواندی مثدل     ر مانندد حشدیش و یدا بیمداری    شدید، استفاده از مواد مخدد 
 اسکیزوفرنی و یا دوقطبی بروز کند.

شدناختی  پریشی از ترکیب عوامل زیستدهند رواند که نشان مین. شواهدی وجود دار
یطدی  بدون دخالدت عامدل مح  ممکن است . افراد مستعد شودشناختی ایجاد میو روان

مصرف مواد یا تغییرات اجتماعی دچدار ایدن   سوء  ، مشخصی و یا در پاسخ به استرس
 پریشی معموالً مشخص نیست. شوند. علت اولین دورهروانهانشانه

 سایکوز ناشی از مواد

 و نیز ترک آنهامی تواندد شیشه، حشیش و سایر مواد از مواد مخدری همچون استفاده 
مداده از بدین    آنبا ظهور عالئم سایکوز مرتبط باشد. گاهی این عالئم پس از رفع اثر 

روند. در موارد دیگر، بیماری ممکن است طوالنی شود یا پس از ترک مواد تظداهر  می
 نماید.

 اسکیزوفرنیا
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 شش شود که تغییرات رفتاری و عالئم آن حداقلاسکیزوفرنیا به سایکوزی اطالق می
ماه طول بکشد. عالئم و طول مدت بیمداری از فدردی بده فدرد دیگرمتفداوت اسدت.       

 دوقطبیاختالل 
اختالل دوقطبی، اختالل خلقی است که در جریان آن شخص به طور متنداوب دچدار   

شدود. بیمدار ممکدن اسدت بدیش از حدد       )افسردگی( می پایینخلق باال )شیدایی( و یا 
 زده شود و یا خوشحال باشد و فکر کند که فرد بسیار متشخص و مهمی اسدت هیجان

 د.ویا بیش از حد غمگین یا تحریک پذیر باش

 پریشانهافسردگی روان

شدود بده   این اختالل به صورت افسردگی شدید همراه با عالئم سایکوز مشخص مدی 
ای از شیدایی یا خلق باال حین بیماری اتفاق نیفتاده باشدد. ایدن   صورتی که هیچ دوره

 باشد.یم بیماری با اختالل دوقطبیاین  نکته تفاوت 

 ؟چرا کمک زودر  به فرد خیلی اهمیت دارد
ترین زمان ممکن و پیدا کدردن درمدان   زودرس شامل تشخیص سایکوز در زود کمک

پزشدکی  طوالنی قبل از شروع درمان در اولین حمله بیماری روان یاست. اغلب تاخیر
گیرد. هرچه بیماری دیرتر درمان شدود، تدأثیر منفدی بیشدتری بدر روابدط،       صورت می

کالت دیگری هم ممکن اسدت روی  خانواده، تحصیل و کار بیمار خواهد گذاشت. مش
مثل بیکاری، افسردگی، استفاده از مواد مخدر و صدمه زدن به خود یا دیگران یا  ؛دهد
در درمان ممکن است منجر به عدم بهبودی کامل شده و  ریشکنی. بهعالوه تأخقانون

در درمان ممکن اسدت   ری. به عبارت دیگر تأخکندتر آهسته را یا سیر بهبودی بیماری
 بیماری به دارو شود. موجب تشدید عالئم و یا حتی مقاوم شدن

هر چه سایکوز زودتر تشخیص داده شود و تحت درمان قرار گیرد، نتیجه بهتری عاید 
 شود.می

 درمان شامل چه مراحلی است؟
مصاحبه توسط متخصص بهداشدت   که به وسیله  ارزیابی است،مرحله نخست درمان 

زمدانی را  ،متخصدص   انجام می شدود. پزشک پزشک عمومی دوره دیده یا روان روان،
کندد.  نیدز صدحبت مدی   وی برای شناخت فرد صرف کرده و با خانواده و بدا دوسدتان   

شود. های خونی و رادیوگرافی برای رد علل فیزیکی عالئم انجام میآزمایش "معموالً
انواده و دوستانش به همدراه نتدایم   اطالعات به دست آمده از فرد مبتال به سایکوز، خ
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توان بده بهتدرین   آن و این که چگونه می لیها، نظراتی درباره نوع سایکوز، دلآزمایش
برطدرف   "عاًیآورد. بعضی اوقات، عالئم سایکوز سدر نحو به فرد کمک کرد، فراهم می

ز افدراد  گردند. ولی در مورد بعضی اشوند و افراد بالفاصله به زندگی طبیعی باز میمی
 ها طول بکشد. ها و یا شاید ماهممکن است بیماریهفته

 درمان دارویی
نقدش   هدا محوری است و در کنار سایر درمدان  یدرمان روشدارودرمانی برای سایکوز 

 یدوره سایکوز و جلوگیری از حمالت بعددی دارد. داروهدا   کاهشاساسی در بهبود و 
هدای دیگدر   ز و اضدطراب و نداراحتی  مختلفی وجود دارند که در کاهش عالئم سدایکو 

 ناشی از این عالئم بسیار مؤثر هستند.
و اگدر  د شدو پزشک تعیین مدی ها توسط روانجزئیات در مورد نوع و نحوه مصرف دارو

عوارض جانبی به وجود آید ممکن است الزم باشد ندوع دارو و یدا مقددار مصدرف آن     
ترین نکتده  مهمشود،وارض استفاده تغییر پیدا کند و یا از داروهای دیگری برای رفع ع

کلیدی دارد، دارو نباید خودسدرانه قطدع   مصرفدارونقش آن است که در درمان سایکوز 
شود، بهتر است حتی در صورت عدم بهبودی یا وجود عوارض دارویی نیز این موارد با 

 پزشک معالم در میان گذارده شود.

 درمانیمشاوره و روان
درمانی متناسب با شرایط فدرد و مرحلدة بیمداری    و روان های متفاوت مشاورهاز روش

ها بخواهدد بداندد آیدا    تن شود. فرد مبتال به عالئم حاد سایکوز ممکن استاستفاده می
کسی وجود دارد که بتواند تجربیات او را درک کند و به او اطمینان بدهدد کده بهبدود    

، ممکن اسدت شدخص   شودوقتی که بهبودی نسبی حاصل مییا  خواهد یافت یا نه؟ 
های عملی برای جلوگیری پرسد که: چرا من به این بیماری مبتال شدم؟ و بخواهد راهب

هدای هشددار   های بعدی را بیاموزد. کنترل استرس و تشخیص به موقع نشانهاز حمله
های عملی برای جلوگیری از حمالت آینده باشد. مشاوره و تواند یکی از راهدهنده می

تواند به صورت فردی یا گروهی انجام گیرد. کمک و درمان عملدی  ی میدرمانروانیا 
ل روزمره زندگی باشد مانند برگشت به سرکار یا مدرسه یا ئممکن است مربوط به مسا
 گرفتن جایی برای زندگی.
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هدای بیمداری،   ها در مورد نشدانه خوشبختانه امروزه ارائه آموزش به بیماران و خانواده
اسدتفاده از داروهدا و چگدونگی مددیریت مدوارد اورژانسدی در        وهی، شبازگشت بیماری

 شود.مراکز درمانی کشور انجام میبسیاری از 

 نظر داشت؟مد چه موقع باید بستری کردن در بیمارستان را 
هدای الزم انجدام   ترارزیابی شوند، بررسدی کامل،دهد تا عالئم بستری کردن اجازه می

شود و شروع درمان تسهیل گردد. در مواردی که عالئم سایکوز، شخص یا افراد دیگر 
ول بستری شدن در بیمارستان بده عندوان   دهد به طور معمرا در معرض خطر قرار می
خواهدد  شود. برای مثال وقتی شخص به طور جددی مدی  اقدام اولیه در نظر گرفته می

دست به خودکشی بزند یا به کسی آسیبی برساند، بستری کردن، عالوه بدر ایدن کده    
و کندد کده شدخص    سازد، ایدن اطمیندان را ایجداد مدی    ارزیابی و درمان را ممکن می
هسدددددددددددددددددددتند.در امدددددددددددددددددددان او  اطرافیدددددددددددددددددددان
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 خودمراقبتی در اختالل شبه جسمی
تنها حساسیت فصلی یا سدرما خدوردگی    احتماالبرایمان کنیموقتی سرفه یا عطسه می

و   ه بیماری های خطرناکی هستندنشان عالئم ، این برایبسیاری از افرادامااست،مطرح 
طور ینارا متقاعد کند که  هاآنتواند های پزشکی نیز نمیترین آزمایشحتی تخصصی

 به مثال های زیر توجه کنید:.نیست
 لدب تدرش  . اغهکند بگیرید تا زانو و لگنم درد مدی . از کتف و گردن بریده ودرد امانم»
ها را با تعداد زیدادی  این درد و سوزش .خانم الف« هسوزکنم. ادرارم هم گاهی میمی

های مختلف شدهر از  پزشک نظریههای آزمایش و برگه و اسکن ورادیوگرافی  عکس
 برد.این مطب به آن مطب می

بدار شدوهرش،   شناسند. هر چند وقت یکرا کارکنان اورژانس بیمارستان می .خانم ب
معموالً زمانی کده بدا همسدرش بدر سدر       .آورد. خانم بسراسیمه او را به اورژانس می
رسند بده زمدین   موضوعی مهم به نتیجه نمی

سدت و  افتد، حرکاتی شددید و خشدن در د  می
هدایش بسدته   کندد. چشدم  پاهایش بدروز مدی  

اش مانندد از حنجدره  شوند و صددایی نالده  می
شود. کارکنان بیمارسدتان اوایدل بده    خارج می
کردند. حاال معموالً او را در توجه می .خانم ب

رنگ دهند. مایعی بیسالن بیمارستان قرار می
کنندد و  ی رد و بدل مدی هایکنند و گاهی درگوشی با هم حرفزیر پوستش تزریق می

 زنند.پوزخندی می
ترسدد مبدادا بده    هدر از چنددی مدی    .هم ماجراهایی دارند. آقای ج .و خانم د .آقای ج

ست بینی و گونه بدشکلی دارد اما هم معتقد ا .بیماری پدرش مبتال شده باشد. خانم د
 گیرد.او را جدی نمی کسی

 ند.شبه جسمی هستاین ها نمونه هایی از اختالالت 

 تعریف
وجدود  در او فرد بر این باور است که یک بیماری یا بدشدکلی  ، جسمیشبه در اختالل
در فرد مبتال به ایدن  گونه نیست. به عبارت دیگر ، که در واقعیت اینرغم ایندارد علی
هدای جسدمی نشدان    صورت عالئدم بیمداری  شناختی خود را بهروان،عالئم اختالالت 

فرد بر جسمی، شبه در اختالل
این باور است که یک بیماری یا 

رغم علی بدشکلی وجود دارد
گونه که در واقعیت ایناین

 نیست.
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. به از اعصدا »شدود:  ای بیدان مدی  یرحرفده گاهی به صدورتی غ د. همین مفهوم ندهمی
شدود.  دیدده مدی  در این بیمداران  معموالً  «بیماری»العمر . سابقه مادام. «چیزی نیست
های مختلف این دسدته از مشدکالت اسدتفاده    های متفاوتی برای حالتپزشکان از نام

ندامیم. ندامی کده بدرای خدانوادة ایدن       جسمی میما همه را شبه ینجاکنند، اما در امی
 رود.اختالالت به کار می

هدای متعددد   ها، عموماً وضعیتی طول کشیده و مدزمن همدراه بدا شدکایت    این اختالل
ها ادامه داشته باشند و منجر به ناتوانی و اخدتالل  ممکن است سال که هستندجسمی 
 .دنها و امور روزانه شودر فعالیت
 شنویم:چنین جمالتی را از این افراد می معموالً

 "تونم حسش کنم.میرم، میمیرم، مطمئنم که میدونم که دارم میمی"

ندداد، بعدد    نونشد مراجعه کردم، اول سونو شددم چیدزی    دکتردردم از بین نرفته به "
 تماًحم من باید آندوسکوپی بش به دکترم گفتم.ام آر آی اسکن و هفته قبل هم تییس
 ".هست مچیزییه 

خدوان کده   مدی میدرم اوندام   دونم که دارم مدی یگه چیزی نیست ولی من مدکتر می"
 "نفهمم
د، اما مشدکل خدود را   برشناختی رنم میروان یحقیقت از مشکلفرد در تاختالال دراین
طور کلی این بیماران آسدتانه  به .د کنعالمت جسمی تجربه یا بیان می صورت یکبه

فدرد بده شدکل     گداهی  هدای جسدمی دارندد. از طرفدی    تحمل کمتری جهت ناخوشی
را بدر   نقش بیماری ناخودآگاه جهتدورشدن از وظایف و مشکالت آزاردهنده و سخت، 

پذیرند کده  ها افراد خانواده نمیعنوان مثال تصور کنید در خیلی از خانوادهگزیند. بهمی
به و ان را  وظایف روزمره خود را انجام ندهدمثالافسرده بودن شکایت کند و  کسی از

پذیرند که او به علت کمردرد برخی کارها تر میگذارند، اما خیلی سادهحساب تنبلی می
 پزشدکی تواند تظاهر دیگری از اختالالت روانسازی گاهی میرا انجام ندهد. جسمانی

 هستند.ها آن ترینیعطرابی شااختالالت افسردگی و اض باشد که
که این امر تمارض نیست؛ زیرا بیمار در مدورد فرآینددی کده طدی آن      کنیمتوجه باید 

دلیدل  ه ب یقتاًها را برطرف کند و حقتواند آنشود، آگاهی ندارد و نمیعالئم آشکار می
الت هدا در ایدن اخدتال   د. نباید فراموش کنیم تولید نشانهوشاین عالئم دچار عذاب می

دید. بنابراین هیچ زمدان  « آوردادا در می»ارادی نیست و نباید بیمار را مانند کسی که 
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رو نشوید. درد یدا  روبه .با بیماری چون خانم الف« ینافقط تو ذهنته ا»با جمالتی مانند 
معمدوالً   تاست. این ندوع اخدتالال  « واقعی»جسمی برای بیمار فلم در اختالالت شبه

 تا مردان.ند و بیشتر در زنان قابل مشاهده اد ندهالگی رخ میس سیقبل از سن 
گیرند. گروه اول افرادی هسدتند  در دو دسته کلی قرار می تافراد مبتال به این اختالال

ها، مجدالت و  هستند. این گروه در کتاب دائم بخشیکه به دنبال اطالعات و اطمینان
کنندد و  گردند، مرتبا به پزشدک مراجعده مدی   اینترنت به دنبال عالئم بیماری خود می

دهندد و معمدوال بدا وجدود نتدایم      میانجام  های تشخیصی متعددیو تستازمایش ها
دهندد. گدروه دوم   بده ایدن کدار خدود ادامده مدی      این ازمایش ها و تست هدا  در منفی 
هدای پزشدکی   مشاهده برنامده رهای اجتنابی دارند. این گروه از مراجعه به پزشک،رفتا

شدود  های جسمی که باور دارند باعث بدتر شدن حالشان مدی تلویزیون و حتی فعالیت
غیر مفید هستند و سبب از بین رفتن اضطراب  این رفتارهانوعکنند. هر دو اجتناب می
 شوند. فرد نمی
 آنهدا گذارد و سبب مراجعده  اثر می شانه میزان زیادی روی روابطباین بیماران عالئم 

شودهر نوع عالمت جسدمانی ممکدن اسدت در    مصرف دارو می یا به پزشک و مشاور
ای جریان این گروه بزرگ از اختالالت توسط فرد تجربه شود، یا گزارش شود. نمونده 

 ها در زیر آورده شده است:از این نشانه

 عالئم گوارشی 
 ،دردشکم،مشکل بلع،تهوع ،نفخ،اسهالراغاستف

 عالئم قلبی 
 ،تپش قلب ،دردقفسه سینهتنگی نفس

  عالئم عضالنی اسکلتی
 درد دست ها، پاها،مفاصل ،پشت وکمر

 عالئم مغزی 
 فلجیاضعفماهیچه،مشکالتدید،ضعفحافظه،سرگیجه،سر درد

  تناسلی -مربوط به دستگاه ادراریعالئم
 ناتوانیجنسی،مقاربتدردناک،کاهشمیلجنسی،درد به هنگام ادرار

 جسمی هستیم؟چه زمانی باید شک کنیم که دچار اختالل شبه



 استنادغیرقابل 

 

114 

هدا و  هر بیماری که نشانه همچنیناین تشخیص باید حتماً توسط پزشک مطرح شود. 
اولدین توصدیه پرهیدز از    ،باید بدا دقدت معاینده شدود. پدس       حتماً ،عالئم جسمی دارد
های تشخیصی اسدت. هدیچ زمدانی از    ها و روشخودتجویزی آزمایشخوددرمانی و یا 

گاهی یددا شددهددیچ پزشددکی نخواهیددد کدده بددرای شددما بدددون دلیددل یددک روش آزمای
 .تصویربرداری درخواست کند

 درمان اختالالت شبه جسمی

 درمانی روان
نمی تواند  آن است که ،شود که فرد دچار این مشکل شودبه زبان سادهآنچه باعث می

هدای  تقویدت مهدارت   ،مثال درمانیبیان کند، در نتیجه روان یخوببه انات خود راهیج
تواند به افراد کمدک کندد تدا بهتدر بتوانندد هیجاندات خدود را مددیریت         اجتماعی می

 ای استاین نوع از درمان مستلزم کار کردن با یک مشاور حرفهنمایند.

 دارو درمانی 
داروی اختصاصی برای درمان این اختالل وجود ندارد. در درمان این اختالل توجه بده  

چدون افسدردگی و اضدطراب حدائز اهمیدت اسدت.       همزمدان  های هدم درمان اختالل
که داروی اختصاصی وجود ندارد اما درمان اضطراب و افسردگی بده میدزان    یباوجود

 کند.کمک میبیمارزیادی به کاهش مشکالت 

 توانم کمک بیشتری در این مورد بگیرم؟میکجا 

 آنهدا  توانیدد بدا   که میانی هستندپزشک یا پزشک عمومی بهترین کسروان
دارو را به شما تجدویز  مصرف درمانی یا ممکن است روانآنها.صحبت کنید

د. از مصددرف خودسددرانه دارو یددا انجددام بدددون دلیددل آزمددایش و     نددکن
نظر یک پزشک باشید. زود امیدد  برداری بپرهیزید. سعی کنید تحت عکس

خود را از دست ندهید، و حتی عدم بهبودی خود را با پزشک معالم خودتان 
 بگذارید. یاندر م

 اید که از آسیب رساندن به خودتدان تدرس داریدد    قدر مضطرب شدهاگر آن
به او بگویید که چده احساسدی    کنید و هرچه زودتر با پزشک خود مالقات

 دارید.
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 در اختاللسازگاری خودمراقبتی

 اختالل سازگاری چیست؟
، یجددی ماریب کید ابتال به  ایو شدن  داربچهدر دانشگاه،  لیشروع تحص ،ورشکستگی

کندار   طیشرا نیپس از چند ماه با ا مردممعموالً. هستندیزندگسخت طیاز شرا هاییمثال
 احتماالً،به همراه داشته باشدد ناراحتی زیادیایشود، و  یطوالن هدور نی. اما اگر اآیندمی

سازگاری پیش روی ماست.اختالل سازگاریدو نوع حاد )کمتدر از شدش مداه    مشکالت 
 ( دارد.کشدکشد( و مزمن )بیش از شش ماه طول میطول می

در  یافکدار  یو حتد  یاضطراب، افسردگ  است ،ممکناختالل  نیدر صورت ابتال به ا
و  رد،ید قدرار گ  تدأثیر تحدت   تدان روزانده یکارهارا تجربده کنید، یمورد مدرگ و خودکشد  

بده همدراه    یکه ممکن است عواقب بدد  دیریو بدون برنامه بگ یناگهان هایتصمیمای
 . داشته باشد

جدید کندار  تا با شرایط تواند به شما کمک کند یم سازگاریدرمان مشکالت  نیبنابرا
 بیایید.

 ؟کنیممیهایی را تجربه ام بروز مشکالت سازگاری چه نشانههنگ

  های روانینشانه
غدددددددددم و  اتی مانندددددددددداحساسددددددددد

لذت ، شکست و یافسردگ،ینگران،یدیناام،اندوه

 قراربی، یبودنعصب، بودن انیگر، از کارهانبردن 

 کاهش تمرکز،مشکالت خواب، بودنضطرب و م

 ه خودزدن ببیراجع به آس یافکار،در انجام کارها

 ی رفتارهاینشانه

فاصدله  ، یتعهددات مدال   ریاقساط و سا سررسیدگرفتن  دهیناد، پرخطریرانندگ، خشونت

امدوال و   بیتخر، لیاز محل کار و تحص گهگاهیهابتیغ، گرفتن از خانواده و دوستان

 هادارایی

 دهند؟چگونه این احساسات و رفتارها خودشان را در زندگی نشان می

  ممکن است

درصورتابتالبهمشکالتسازگار
، ی

ممکناستدچاراحساساضطراب
 ،

افسردگیوحتیافکاریدرموردمر
 .گوخودکشیشوید
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 حال و حوصله نداشته باشید. -1

 از همسر و فرزندان خود فاصله بگیرید. -4

 کنید. وآمدرفتبا اقوام و دوستان خود کمتر  -0

 اخراج شوید. احتماالًو  کنیدغیبتنروید یا زیاد  سرکار -2

 .کنیدغیبتبه مدرسه نروید یا زیاد  -3

 در چند درس قبول نشوید. احتماالًنمراتتان افت کند و  -4

 پرخاشگر و عصبی شوید و وسایلی را بشکنید. -7

 ممکن است فکر کنید بهتر است خودم را بکشم تا از این زندگی خالص شوم. -5

 موجب شود به اختالل سازگاری مبتال شویم؟ چه اتفاقاتی ممکن است
 ی که باعث شود ما دچار استرس زیادی شویم )هم اتفاقات مثبت و هم منفی(اتفاق هر
 باعث شروع مشکالت سازگاری شود.تواندیم

 مثال: برای 

، یلیمشکالت تحصد ، یجد یماریب کیابتال به 

، لاز دست دادن شدغ ، طالق و شکست در رابطه

، یکیزیخشونت ف، شدن داربچه، یمشکالت مال

کدار   قصدبهمهاجرت ، زانیفوت عز، یبازنشستگ

قرار گدرفتن در  ، تیجرم و جنا دنید، لیتحص ای

 و ...یدشوار زندگ طیشرا، پزشکیهایروانبیماریریابتال به سا، معرض جنگ و خشونت

 م؟یاست به پزشک مراجعه کن ازین یزمان چه
خواهندد   نیهم از ب سازگاری، عالئم مشکالت زااسترسعامل  برطرف شدنبا  یگاه

 .کنیدمیرا تجربه عالئم  مجدداًو شما شودمیطوالنی زااسترسعامل  ،یرفت. اما گاه
از پزشک کمک  توانیدمیگذاشته است،  راثتانزندگیمشکالت بر  نیا دیمتوجه شد اگر
 . دیریبگ
، از پزشدک  رادارندد افکدار   نید که ا شناسیدمیرا  یکسان ایو  دریدا یافکارخودکش اگر

بده   سدریعاً ایو  د،ید کمدک بخواه اعتمادتان قابلپزشک و افراد وانخانواده،روانشناس،ر
 .دیکن مراجعهاورژانس  تریننزدیک

 کنم تا احسا  بهتری داشته باشم؟توانم به خود کمک چگونه می

اگرافکارخودکشیبهسراغتانآمد
بامراجعهبهپزشکیامتتوانیدمی

خصصسالمتروانازخودتانمحاف
 .ظتکنید
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 .دیبا خانواده و دوستانتان صحبت کن و احساساتتان آمدهپیشدر مورد مسائل  -
و احساسداتتان را یادداشدت    آمدهپیشمسائل  -

 کنید.
 .دیسالم روزانه داشته باش هیتغذ -
 .دیخواب منظم داشته باش -
 .دیمنظم داشته باش یورزش تیفعال -
 کردهتهیهرا  تانموردعالقهیاز کارها فهرستی -
 .دیرا انجام ده هاآنو 
 داید پ شرایطتانمتناسب با  یتیگروه حما کی -
 . دیریکمک بگ یومذهب یاعتقاد یها.ازتشکلدیکن

خدددود  کننددددهناراحدددتکنارآمدنبااحساسدددات یوسوسدددهمراقبباشدددید درمقابل -
هایغیرمجدددددددددددازو نوشیدنالکل،سوءاسدددددددددددتفادهازدارووسیلهبددددددددددده

 یااستفادهازداروهابدوندستورپزشک،مقاومتکنید.

اخهتالل   ههای شدهبازهمنشهانه هایگفتهه فعالیهت با انجام  کهدرصورتی

 متخصص کمک بگیرید. از حتماًسازگاری را تجربه کردید 
کندددار  در.هسدددتندیدر مشدددکالت سازگار یمشددداوره، درمدددان اصدددل ایددددرمانیروان
 یاضطراب و افکدار خودکشد   ،یبه شما در کاهش افسردگ توانندداروهامی،درمانیروان

 کمک کنند. 
او را به صحبت در مدورد   آرامیبه، روستروبهسازگاری: اگر فرزندتان با مشکالت تهنک

که صحبت کردن در مدورد   کنندمیگمان  نیاز والد یاریبس. دیکن قیاحساساتش تشو
فرزندد   یکندد. ولد   دایپیکودک احساس بد شودمیمثل طالق، باعث  ایپیچیدهطیشرا
بشدنود کده شدما     خواهدد مدی احساسدات خدود دارد، و    انید ب یبه فرصت برا ازیشما ن
پدس در ایدن    ماندد.  دید خواه یبداق  تیمنبع عشق و حما کی عنوانبهاو  یبراشهیهم

 شرایط کنار او بمانید و با او صحبت کنید. 

زمانی که احسداس نداراحتی   
از  کدددددددددنممدددددددددی

نوشیدنالکل،سوءاستفادهازدار
هایغیرمجازویااستفادهازداروو

هابدوندستورپزشدددددددددک 
 کنم.میخودداری 
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 ی در اعتیادخود مراقبت
گفتده   ییایمیشد  باتیمواد مخدر به آن دسته از ترک

در سدطح   یدگرگون ثباع هاآنکه مصرف  شودمی
مواد،  واژه. منظور ازشودمیو عملکرد مغز  یاریهوش

اسدت کده افدراد     ییایمیشد  اگردانید روانهمان مواد 
 اید خلدق   ریید را بده طدرق مختلدف جهدت تغ     هاآن

 یف،داروهدا یتعر نید . اکنندد یرفتارشان مصرف مد 
شدود(،  میافتیگاریکده در سد  )نیکدوت یمانند، ن یقانون

 یهدددایدنیموجدددود در قهدددوه، نوشددد   نیکدددافئ
اختالالت مرتبط با مدواد   ،طورکلیبه. ردیگدربرمی زیو شکالت را ن ها(ی)نوشابهمعمول

، مدواد  زاتدوهم مدواد   ش،یحش ن،ی: الکل، کافئگیرندبرمیمواد را در  یطبقه مجزا 40
، (گدر یو مدواد محدرک د   نیکوکدائ  ن،یآمفتام)مواد محرک ،یونیاف شبهمواد ،یاستنشاق
 (.نامشخص)گری، توتون، و مواد دآوربخشوخوابیآرامداروها

 وعیش
اخدتالل مصدرف    زانی،ممثدال عندوان بده اختالالت مرتبط با مواد متفاوت است. ع ویش
 ویشد  زانید م ،طدورکلی بهاست.  سالبزرگاز زنان  شتریب سالبزرگدر مردان  شیحش

 باالست. نسبتاًساله  ۸۲تا  ۱۱نیسنماده در افرادع مصرف هر نو 

 مصرف مواد اختالل
 به مواد یوابستگ 

ادامه مصرف  یبرا یجسمان اییروان ازین یوابستگ
از  یاآن مجموعده  یماده است و عالمت اساسد 

 واسدت   یکیولدوژ یزیو ف یرفتدار  یعالئم شناخت
داشتن مسائل  رغمیاز آن است که فرد عل یحاک

 یاز مصدرف تکدرار   ییالگدو  ، دهدد یمرتبط با مواد به مصرف مدواد ادامده مد    فراوان
 .شدود یمصرف دارو م یو رفتار اجبار تیمنجر به تحمل، محروم همعموالًک داردوجود
 یرفتار اییروان ی. وابستگباشدهر دو  اییجسمی،ماده ممکن است روان کیبه  یوابستگ
 اید مسدتمر   دیشدد  لیمبه این معنی است که فرد شود یخوانده م زیعادت ن یکه گاه

 یجلوگیری کند.حالت مالل و خمار ازدارد که  مصرف مواد یمتناوب برا

 یجسمان اییروان ازین یوابستگ
 .ادامه مصرف ماده است یبرا

مواد مخدر بده آن دسدته از   
گفتدده  ییایمیشدد بدداتیترک
 هدا آنکده مصدرف    شودمی
در سددطح  یدگرگددون ثباعدد
و عملکددرد مغددز  یاریهوشدد
 .شودمی
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کده   یمعن نیقطع مصرف مواد به ا یاز ناتوان عبارتاستک،یولوژیزیف اییجسم یوابستگ
اسدت کده    یشدود کده اغلدب عکدس اثراتد     یمد  عالئدم  قطع مصرف آن موجب بروز

یعنی مثالً اگر سرخوشی یا افزایش تمرکز را با مصرف  آن است. کنندهبهدنبالاستفاده

 کند.عکس آن را تجربه می ،مواد داشته حاال در صورت عدم مصرف

میدزان مصدرف را بداال    باید موردنظر(اثر )به اثر مطلوب دنیرسیعنی ،فرد برای  تحمل
، لذا مجبور است رسدینمیدلخواه قبل ریبه تأث ،یشگیفرد با مصرف مقدار همببرد،یعنی 
 دهد. شیرا افزامصرف مقدار 

 اصدطالح  کید کندد و چدون   یمد  انیبه مواد را ب یو جسم یروان یوابستگ واژه اعتیاد
 یوابستگ ایو  موادی به آن وابستگ جایبهو  گیردنمیقرار  مورداستفادهاست  یرعلمیغ

 .گیردمیقرار  ییمورداستفادهدارو

 مواد سوءمصرف
مضدر دارد.   یامددها یمصرف مواد که پ یغیرانطباقیاز الگو عبارتاستمواد،  سوءمصرف

 ازنظدر کده   ییهدا تیموقعدر ،استعمال نیز و  یو شغل یقانون ی،مانند مشکالت اجتماع
 ،هسدتند  سوءمصدرف کده قابدل    یموادی.هنگدام راننددگ   مثالًخطرناک است.  یجسم

مواد زاهددا،توهمن،یکوکددائ ،یونیددمددواد اف ش،ین،حشددیکافئها،فآمفتددامینالکددل :شددامل،
باشند. یم نیدیلکیو فن س هااضطرابضد  آورهاوخواب، هامسکنن،یکوتین ،یاستنشاق
بدر روان   مدؤثر . مدواد  ندد یگویمد  زین گردانروانایبر روان  مؤثرمواد  یگاه نموادیبه ا
 دهندد مدی رییتغ رای و حالت روان یاریهوش شوندمیوارد بدن  یهستند که وقت یمواد
و  اهددانی، گهددامحلول،یدرمددان یبدده شددکل داروهددا میمددواد از روزگدداران قددد نیددا
 گرفتند.میقرار  مورداستفادهرهیغ

 غلبه بر وسوسه مصرف مواد یبرا یاقدامات
با غلبه بر  دیکن یسع توانیدمی. شما دشوارباشداریبس تواندمیادینقاهت درترک اعت دوره

کده منجربده عدود     ی. اتفاقدات دید ریعود و بازگشت به موادرا بگ یوسوسه مصرف، جلو
مصدرف مدواد    ری. شما که قبالً درگدهدمیرخ  طورغیرمنتظرهبهاوقات  ی، گاهشودمی
 اکیبه تر ادیدر اعت وی هبهغلبه بر هوس مصرف دوباره  یخود را برا دیدبتوانیبا ایدهبود

 لید . تمادیحرکت کن جلوروبهبدون عود و  دیبتوان کهطوریبهد،یو مشتقات آن آماده کن
 یبهبدود  زانیم تدریجهرقدربهاست و  دتریشد یبه مصرف مواد معموالً در آغاز بهبود

 حدال بدااین . یابدمیکاهش  زین لیتما نیا شودمیشتریادبیبعد از اعت بازتوانیو  یجسم
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 اسدت باشدد. ممکن  کنندده خسدته و  ندهیفرسدا  یروند تواندمیمقاومت در برابر مصرف 
 هدایی توصدیه . در ادامه دیادامه ده توانیدنمیگریکه د دیو فکر کن دیاحساس ضعف کن

 حالت آمده است: نیغلبه بر ا یبرا
  کنیددوریمصرف هستند  یادآورشما  یکه برا یافراد و هامحیطاز 

پاتوق مصرف مواد بوده است، بهتدر اسدت تدا     تانزیرزمینخانهشهیمثال اگر هم طوربه
دو نفددر از  یکددی اگددر نی. همچندددیددنرو زیددرزمینکامددل بدده آن   یزمددان بهبددود
 کردیدد مدی اقدام بده مصدرف    هااتفاقآنبهو شما همواره  اندکنندهبودهدوستانتانمصرف
شددما  یمصددرف را بددرا یحددال و هددوا چراکدده. دیددریفاصددله بگ هدداآنبهتدر اسددت از  

 .کنندیمیتداع
  دیرا کنترل کن تانمنفیافکار 
 دهندد میگزارش  شوندمیدچار لغزش  اکنندیمیدایبه مصرف دوباره پ لیکه م یافراد

و در  رسدد نمیذهنشدا بده   هدا کنندهدراین زمانیمأیوسبا محتواها یکه معموالً تفکرات

از مددن تددونم ،هنمددیگید"ماننددد :  ی. تفکراتددگیددردمددیقددرار  هددایددآنارادهمقابددل 
و. . م فیضدع  یلد یتدرک کدردن خ   ی.  بدرا بددم، ادامده   تدونم میرم،نمدی برنمیاد،اآلنمی

بدده ذهددن رسددوخ  یعقالندد هددایاسددتداللو  هددابهانددهافددراد  یدر برخدد نیهمچندد".
از فدردا  فهمده ، ینمیکسد کنم،مدی مصدرف   یخدداحافظ  یبدرا ه گد ید بدار یک"کند،می
حتماً مصدرف  دیشاد بودن در فالن مراسم با یامشب برا،کنار بذارمش گیرممیمیتصم

 "... .کنم و

 دیورزش کن 
فرار از وسوسه مصدرف دوبداره،    یراه برا نیبهتر

 عندو  نید اسدت. ا  یکیزیف تیانجام فعال ورزش و
سدالم   وهیشد  کیتا افراد با  دهدمیاجازه  تیفعال
را از آن  ذهنشدان به مصرف فرار کنند و  لیتمااز

 تید فعال عکه چه ندو  ستی. مهم نندیمنحرف نما
راه رفددددتن  مددددثالً. ردیددددانجددددام گ یبدددددن

 است و به یعیمخدر طب یگردد که نوع اندورفینشیافزا تواندمنجربهسواریمیدوچرخهای
اسدت کده    یزید چی بددن  تید . فعالدهدد میهوس مصرف مواد را کاهش  ل،یدل نیمه
 از روز انجام شود. هرزمانیدر  تواندمی

فددرار از  یراه بددرا نیبهتددر
وسوسدده مصددرف دوبددداره،   

 تیددددورزش و انجددددام فعال
 است. یکیزیف
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 دیبگذار انیدر م باکسیرا  دیکه دار یحساسا 
فاصدله   عبدا موضدو   میمستق یریتا شما از درگ کندمیکمک  گرانیکردن با د صحبت

خودتان را بهتدر درک   غیرعقالنیولع و  دیتوجه کن مسئلهبه  یعقالن طوربهو  دیریبگ
کده بدر    دهندد یمیارید به شدما   یبا کمک و همفکر گرانید یگاه کهاین. ضمن دیکن
 ریو با به زبان آوردن افکار و احساسات خود، از ز دیکننده خودتان غلبه کن الوسوسهیام

مشدکل را   نیقدبالً همد   کهکسی باصحبت کردن  وی هبه. دییایب رونیب هاآننیبار سنگ
مشاور  ایروانشناس  کینیباشد. همچن یخوب یتواندگزینهمیداشته و ترک کرده است 

اسدتاندارد در همده مراکدز     طدور بده بده شدما کمدک کندد.      یبهبود ندیدر فرا تواندمی
و مصدرف   زدایدی سدم ندیفرا انید وجدود دارد کده در جر   زید روانشدناس ن  کیادیاعتترک

 .دیکن غلبهتان منفیبر افکار  دیبتوانکندتا میبه شما کمک  نیگزیجا یداروها
 دیمطالعه کن 
را  هدا آنو مطالدب   دیرا بارها بخوان دهندمیآموزش  ادیترک اعت درزمینهکه  یمجالت
کدار   نید . اکارببندیدد به  هرروزرا  نمطالبیکه ا دیکن یو سع دیخودتان تکرار کن یبرا
 .دیدور نشو هدفتانکه از  شودثمیباع

 دیرا به اشتراک بگذار احساساتتان 
برقراری ارتبداط بدا کسدانی کده     از  یدیمف شکل

 قید ارتباط از طرمشکلی مشابه مشکل شما دارند،
 یاعاجتم هایشبکهاست. در  یاجتماع هایشبکه
( که در حال ترک هستند )مانند خودتان یبا افراد

 انتخداب را ید افدراد یکن ی. سعدیارتباط برقرار کن
که شما در  ایمرحلهباالتر از  یکه در مراحل دیکن

 میاگر شما تدازه تصدم   مثالًقرار دارند.  دیآن هست
در حدال   رید مداه اخ  درچندد که  دیبرقرار کن ارتباطباکسی بهتر است  ایدگرفتهبه ترک 

ی رو شیموفدق را پد   ینمونده کیکده شدما    شدود ثمیبداع  نیترک بوده وپاک است. ا
 .دینیبب خودتان
 دیده رییرا تغ یانتان اطراف 

است که با  یدادن شبکه افراد رییبعد از ترک، تغ تیعوامل در موفق ترینمهماز  یکی
در اسدتخر   ایددوبار ههفتد،یکن نامیثبتباشگاه ورزش کی. اگر شما در دیارتباط دار هاآن

عوامدل در   ترینمهماز  یکی
 ریید بعدد از تدرک، تغ   تیموفق

است کده   یدادن شبکه افراد
 .دیارتباط دار هاآنبا 
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را  یدیددتددا مهددارت جد دیددبرو یکددالس هنددر کیددبدده  ایدیددشددنا کن تددانمحلدده
کده   کنندمیافراد به شما کمک  نی. اشویدمیآشنای دیبا افراد جد ناخواهخواهد،یاموزیب

 .دیریفاصله بگ یو از تجارب قبل دییازمایرا ب یدیتجارب جد
 دیکن هیاز اهداف خودتان ته ستیل کی. 

را  هدا یآننسدب  یبعد از بهبدود  دیدار میباشد که تصم هاییبرنامهشامل  دیبا ستیل نیا
کار  نی. ادینگاه کن آنبه  هرروز و دیبچسبان اتاقتاننهیبه آ دیرا با ستیل نی. ادیکن آغاز

و  ایدد گرفتده به ترک  میکه چرا تصم دیکن یادآوریکه مدام به خودتان  شودباعث می
 .دینشو موسوسهیکه تسل دیباش اریلذا هش
 دیرا امتحان کن دیجد یسرگرم کی 
تدددان احتمددداالً وقدددت و ادیدر زمدددان اعت شدددما
مدواد،   افتنهایید فعالیترا صرف  توجهییقابلانرژ

از  ،بعدکردیدمیکردن آن و استعمال آن  ردوبدل
 نی. بندابرا شدود میآزاد  یزمان و انرژ نیترک، ا

 یحیطده را در  یوقت و اندرژ  نیبهتر است که ا
را  ی تدان . سدبک زنددگ  بیاندازیدانیبه جر یگرید
 شود.مینیادیبن راتییتغ ثباعندگی،کوچک درسبک ز راتیی. تغدیده رییتغ

  دیتمرکز کن مدتکوتاهبر اهداف 
را  سرداریدکه در  یاهداف درازمدت یهمهدیترک مواد نتوان محضبهاست شما  ممکن
شدما   یرا بده رو  ایهدای تدازه  دریچده درست است کده تدرک مدواد     نی. ادیکن یعمل

بده   عیسر یلیخ دیکه انتظار داشته باش ستیبدان معنا ن نیاما ا کندمیباز  تانوزندگی
تفکر  عنو نی. ادیکن زیپره یدوسفسیاهو تفکر  گراییکمال. از دیبرس تانیآرزوها یهمه

 اندد نبودهادیاعت ریکه درگ یافراد باخودتان را دینبا یشما شود.دلسرد باعثممکن است 
 دیدار یدوچندانبه تالش ازیشما نرای. زدیکن سهیمقا
 یبدرا  دید کن ی. سدع ایدینهادهدرست درراهقدم  دیاست که بدان نیکه مهم است ا یزیچ

کده اهدداف،    شدود ث مدی کارباعد  نید . ادید کن نیدی تع مددت کوتاهتا ن اهداف  یزندگ
 تان خواهد شد.ریشما در طول مس یدلگرم ثباع موضوعنیشوند و هم تریافتنیدست
 یسرمایهکیبه  آیندهدر سه ماه  دیبا نکهیبر ا یمبن دیکن نییتع یهدف کهجایاینمثالًبه

 یسدع  دید باآیندهمداه   کهدرسهاین بر یمبن دیکن نییتع یکالن برسم، بهتر است هدف

بهتر بعد  یزندگهایراهاز  یکی
است کده سدبک    نیاز ترک ا
 .دیده رییخودتان را تغ یزندگ
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کنم و  تیکه داشتم تثب یکه مصرف را ترک کرده در شغل یکس عنوانبهکنم خودم را 
 هدای کاسدتی کنندد و   ندان یکار به مدن اطم  طیدر مح گرانید کهعمل کنم ایگونهبه
 جداد یا زهیانگشدما  یبدرا  تواندمدتمیکوتاهرا جبران کنم. تمرکز بر اهداف  امیشغلیقبل

 ید. اوریدوام ب،ابر وسوسه کند تا بهتر در بر
  دیکن ییرا شناسا گذاردمصرفتانتأثیرمیآنچه بر هوس 
بده مصدرف دارندد. در     لیم شتریب کنندیمیخستگ اییاحساس گرسنگ یافراد وقت یبرخ

بده مصدرف داشدته     لیم استدارند ممکن یادیز یکه انرژ هاییزماندر  یمقابل برخ
نشان  یرفتار نیچن کنندیمیو پوچ یکه احساس افسردگ هاییزماندر  ایوعدهباشند 
. برندد مدی به مواد پناه  شانیجنسیتوانمند شیافزا منظوراشتباهاًبه زین ی. برخدهندمی
 کده ی کمبدود  اید نقدص   یعند ی. دید کن داید به مصرف را درخودتان پ ییربنایز ازین دیبا
 یگدر ید ریرا از مسد  لید آن م دیکن ی. سپس سعدیاوریب یشما به مواد رو شودثمیباع

تحتدددرمانبا  دیددبا د،یددداری جنسدد یندداتوان ایدیاگددر افسددرده هسددت مددثالً. دیددارضددا کن
نظر پزشک مصرف شدوند اغلدب    ریداروها اگر ز نی. ادیریقرار بگ پزشکییروانداروها

و  کنندد مدی  شدما، آن رادرمدان   یمدار یبر ب خاصبا تمرکز عالوهبهو  ستندین اعتیادآور
 را متوجه شما نخواهند ساخت. یگرید بیآس

 ”؟دچار لغزش و مصرف مجدد مواد شدم چه کنم هامدتاگر پس از “
شکست  کیخود  یآن را برا نکهیا ا،یدیتجربه نگاه کن کعنوانیبهبه لغزش  توانیدمی
 دید ! ممکن است فراموش کندیدهبهانه مصرف مواد را ادامه نیو به ا دیاوریب حساببه

تدا  اسدت   شدده هاییارائده پیشدنهاد قسدمت   نی. در ادیکه پس از لغزش حق انتخاب دار
 : دیبازگرد یبهبود ریدوباره به مس،لغزش  ازبعد بتوانید

برگشتن به  یبالفاصله برا د،ینشو یگرفتار افکار منف د؛ینکن شتریمصرف خود را ب -1
 .دیقدم بردار یبهبود ریمس

که دچار لغزش  دیده عاطال هاآنو به  دیرید تماس بگخو یراهنما ایبا روانشناس  -4
 . دیکن خودداریاتفاق  فیو از تحر دی. صادق باشایدشده

از تجربده خدود    د،ید به گدروه مراجعده کن   دیهست ادیاعت درمانیگروهاز  یعضو اگر -0
 .دارندزمینهنیدر ا هاییتجربهچه  گرانید دینیو بب دییبگو

از خانواده،  تیشکا ،ی. از سرزنش خودتان، فرافکندیریلغزش خود را بپذ تیمسئول -2
 .برداریددستگرانیدرمانگران، همکاران و د
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که فکر  دیو اجازه نده دیامروزتان متمرکز کن یپاک یهوش و حواس خود را بر رو -3
 دید فکدر کن  نیکردم! به ا مصرفشود که چرا دوباره مواد موضوعنیو وقت شما صرف ا

 خود را حف  کنم. یکرده و پاک یریاز تکرار لغزش جلوگ توانممیچطور  ندهیکه در آ

کدار بده شدما کمدک      نی. ادیکن هیخودتان ته یاز لغزش برا یریشگیبرنامه پ کی-4
و  عالئددمو چه اندددشدددهلغددزش شددما  ثباعدد یچدده عددوامل دیددخواهددد کددرد تددا بدان

تجربده   هاآنتا از  دیتوجه نکرد هاآنوجود داشتند که شما به  ایهایهشداردهندهنشانه
 .دیکن یریجلوگدرآیندهها آنکسب نموده و از تکرار شدن 

 باعدث کده   یگدر ید هدای بیماریایو  یروان درمانمسائلی برا ایکه آ دیکن یبررس -7
 .ریخ ایدیدار متخصصانو کمک پزشکان و ییبه راهنما ازین اندشدهلغزش شما 

. پدس از لغدزش شدوک    دیگرفته و از آن مراقبت کن یخود را جد یسالمت جسم -5
 یکداف  انددازه بده دیبا ،یتجدیددقوا برا لید دل نی، به همشودمیبه جسم شما وارد  یبزرگ

 .دیخواب و استراحت داشته باش

 درمان اختالالت مرتبط با مواد
 مشداوره و  ،یدارودرمدان  یازجملده اقدامات مختلف 

عصدب   هایاخیراً درمان و شناختیهایرواندرمان
است  ایپدیدهادی، اعتهستند. اجراشناختیقابلروان
 ،یرواند  تیوضدع ،ازجملهابعاد مختلفروی که بر 
و  یذهندد هددایتواندداییتفکددر و  ت،یشخصدد

 تدأثیرات فرد  یکیولوژیزیو ف یجسمان تیوضعنیز
 تمرکدز مؤثربا و  جامع کدرمانیدارد؛ لذا  یمخرب

اسدددت. یابعددداد ضدددرور نیدددا یبدددر تمدددام

است کده بدر    ایپدیدهادیاعت
 تیوضعازجملهابعاد مختلف 

تفکددر و  ت،یشخصدد ،یرواندد
و  یذهنددد هدددایتواندددایی

و  یجسددددمان تیوضددددعنیز
 تددأثیراتفددرد  یکیولددوژیزیف

 .دارد یمخرب
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 الکلچیست؟
. تواندازهرچیزیکهدارایمقداریقندباشد،تهیهشددودرنگاسددتوتقریباًمیالکلیکمادهشددیمیاییبی

 10 الکلحاویمقداریکالرینیزهسددت .درمصرفالکلبینزنومردتفاوتیوجودندارد.مصرفبیشددداز 
 .گرم الکل درروزبرایهمهخطرناکاست

 کندمیالکلچگونهعمل
شودوفعالیتسیستماعصاب مرکزی راکدم مدی  ازلحاظشیمیاییالکلجزءسستیزاهامحسوبمی

رسددددددددد کدددددددده الکددددددددل بهمعدددددددددهمی هنگددددددددامی. کنددددددددد
سدویمغز شودوراهشرابهرود،امامقداریازآنواردجریانخونمیبخشاعظمیازآنبهرودهکوچکمی

کندددودرآنجاباعث انگیددزش ترشددح مددوادی مددی شددود کهمسیرپاداشددمغز     پیدددامی
شددددود  الکلهمچنینبدددداعثمی . کنددددد  برایتولیداحساسرضددددایتمندی را فعددددالمی 

 . هاوهماهنگیحرکاتکاهشیابدولحنصحبتکردننیز کندشودالعملعکس

ممکدددن .گدددذاردگیریتدددأثیرمیشودوبرقدرتتصدددمیمسدددرعتدرجریانخونحلمیالکلبددده
دادوممکناستبکنندهکارهاییانجامدهدکهدرزمانعادیوبدونمصرفالکالنجامنمیاست،مصرف

. هدددددددددددددددا احساسپشدددددددددددددددیمانیکندعدددددددددددددددداًازانجامبرخیازآن
. آالت،مجازنیسدددددددددددتادستگاهوماشدددددددددددینبنابراینپسازمصرف،رانندگیوکارب

الکلموجبعدمثباتوازدسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتدادن 
شودوحتیممکناسدتم تعادل،لکنتدرگفتاروتاریدیدمی

 .نجربهبیهوشیومرگشود
دهدورهاعنوانیکسمواکنشنشانمیبدنانسانبهالکلبه

. ییازآنمشکالسددددددددددددددددددددددددددددددت
. بدرد برایکبدسالمدفعیکپیمانهالکلیکساعتزمان می

 .کندعالکالزبدننمیهوایتازه،قهوهتلخودوشآبسردکمکیبهدف

 الکلسوءمصرفتاثیرات
مصدددددددددددددرفمداوممیزانباالیالکلخطربیماری

هاعبددارتاینبیمدداری. دهدددهایجدیراافزایشددمی
اندازالتهابلوزالمعده،زخممعددددددددددددددددده،انواع 

هایکبد،انواعسدددددددددددرطانبیمددددددددددداری

بمصرفمداوممیزانباالیالکلخطر
 .دهدمیجدیراافزایشهاییماری

یکسمواکعنوانبهبدنانسانبهالکل
 دهد.مینشنشان
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. هددددددددایمغزیخصوصسرطاندهان،نایوسددددددددینهونیز آسددددددددیب ها،بدددددددده
 .تواندمنجر بهناشنواییشودازحدالکلمیهمچنینمصرفبیش

. توانددلیلمشکالتروانیمانندافسردگینیزباشددددددددددددددعالوهبرایندددددددددددددالکلمی
 .مصرفزیادالکلمشکالتشخصی،خانوادگی،اجتماعی،مالیو قانونیرانیزبههمراهخواهدداشت

 ترکالکلعالئم
 :تواندعالئمزیرراایجادکندمدتالکلمیطوالنیترکمصرفسنگینو

هایگددددذرا ها،تهوعواسددددتفراغ،توهمافزایشددددتعریق و ضددددربان قلب،لرزشدسددددت 
 .خوابیواضطراب)شنوایی،بیناییوالمسه(،هذیان،بی

 تدا  12 شدودو ساعتپسازآخرینمصرفآنشروعمی 5 تا 4 دروابستگیبهالکلعالئمترکمعموالً

 .رودروزازمیانمی 7 ونهایتاًدرطولرسد ازآننیزبهاوجخود میساعتپس 25
 .عالئمترکدرافراد،گاهامتفاوتاست: نکتهمهم
 توجه:

خواهدد بدرای تدرک مصدرف الکدل      کده مدی   شدهاستاین بخش برای فردی طراحی

 اطالعاتی را بدهد. ،تصمیم بگیرد یا به فردی که در این زمینه نیاز به کمک دارد

 اکنونبرنامهشماچیست؟
. دانیدددمیزانوزمانمصددرفتانرامی. اکنوندرموردمصرفتانازمشددروباتالکلیاطالعاتجامعیدارید

 .ایدطورازنتایجکاهشوترکمصرف نیزآگاهشدههمین
 خواهیدمصرفالکلرامتوقفکنید؟خواهیدبهمصرفرا ادامهدهید،یامیآیامی

. تانفکرکنیدددددددددددددددددددددرموردعواقبادامهمصدددددددددددددددددددرفبهطریقفعلی
 بینید؟یششماهبعدخودراچگونهمیاند؟زندگفوایدوضررهایآنکدم

 هایجایگزین مصرف الکلگزینه
 .زمان های مربوطبهمصرفالکلرابافعالیتدیگرجایگزینکنید

کنید،انتخابکنیدوسدددعیکنیددر آنروزکددداری یکیازروزهایهفتهراکهمعموالًالکلمصدددرفمی
 .دیگر،مثلرفتنبهسینما،شنایافعالیتدیگرانجامدهید

هایغیرالکلیراامتحانکنیددتازمانیکهازیکیازآننو د،نوشیدنیاگرتمایلداریددرخانهالکلمصرفکنی
 . هالذتببریدشیدنی
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. میوهباشدددهایمقوییدداآبهایگازدار،نوشددیدنیتواندشاملنوشددابههددایغیرالکلیمینوشددیدنی
هایمالدددددت هایگرممانندچای،قهوه،شدددددکالت داغ،کاکائو،یاشدددددیک نوشدددددیدنی

 .هایغیرالکلیهستنددارنیزجزونوشیدنی
توانیدبهبهانهرانندگیپیشنهادنوشنوشیدمیهنگامبیرونرفتنبادوستانتانالکلمیکهبهدرصورتی

 . یدنیراردکنید
 . هایغیرالکلیجایگزینکنیدکنیدآنرابانوشیدنیاگرنوشیدنیالکلیمصرفمی

. هایعمیقوآرامانجامدهیدددددددنفددددددس. سددددددازیویوگاراامتحانکنیدآرام: تددددددذکر
داریدوافکارمنفیراازخوددورکنیدوسدددددددددددددددددعی فکرتانراآرامنگددددددددددددددددده

. ایبرایخودتنظیمکنیدددددددددددددددددددکنیدازلحاظزمانیبرنامهفشددددددددددددددددددرده
 . طورمنظمورزشکنیدبه.خودتانراسرگرمکنید

. وبیداریداشتهباشددددددددددددددددددددیدزمانمنظمویکسددددددددددددددددددددانیبرایخواب
 .خوابوتختخوابشماراحتباشدمطمئنشویدکهاتاق

. الزخوابذهنتانراآرامکنیدبرنامهمنظمیبرایزمانخوابداشتهباشدددددددددددددددددددددددیدوقب
 .تدریجبهبودخواهدیافتکهمصرفالکلراقطعکنیدوضعیتخوابشمابههمین

. ایبرایخودتانتنظیمکنید،بدینترتیبکاریبرایانجامدادنخواهیدداشددددددت برنامهروزاندددددده
. کردیددددددددددبرای کارهایخاصاسدددددددددتفادهکنیدازپولیکهبرایدددددددددالکلخرجمی

. دهند،درارتباطباشدددیدلسدددوقنمیکنندوشمارابهسمتمصرفالکبادوسدددتانیکهحمایتتانمی
 .آوریدهاسروکارنداشتید،رویهاییکهقبالًباآنبهفعالیت. دنبالسرگرمی وعالیقجدیدباشید
. مشدددددکالتتان رابادوسدددددتانوخانوادهدرمیانبگذارید. رژیمغذاییمتعادلیداشتهباشدددددید

 .هایتانرامشخصکنیدوازدادنجوابمنفینهراسیدترجیحواولویت
بهاطرافیانتانفکرکنیددددددددددددددد و . کزنکنیدسددددددددددددددعیکنیدزیادرویخودتانتمر

.  هاازخودتانبپرسددددددددددددددددددیددرذهنتانسددددددددددددددددددؤاالتیراجعبهزندگیآن
. هایقهارالکلهستندبهنوشددددیدنادامهدهیدکنندددددهمجبورنیستیدبادوستانیکهمصددددرف
. هاسددددددددددددددددددددتنه شددددددددددددددددددددما اینانتخابددددددددددددددددددددآن

 .کننداشنمیخورد،مسخرهمردمبهدلیالینکهکسیمیزانکمتریمشروبمی


