
 

 

 .ٞب یىغبٖ ٘یغتاعتزط 

آعیت پذیزی فزد را ٔغتؼذ ثیٕبری ٔی وٙذ ٚ  

 اعتزط ٞب ٘یش ؽزٚع ثیٕبری را تغٟیُ ٔی ٕ٘بیٙذ. 

  درٔبٖ

ؽبُٔ  ؽٛددرٔبٖ ٔٙبعت ثب ٘ظز رٚا٘پشؽه ا٘تخبة ٔی

)ثغتزی در  غیز دارٚییدرٔبٖ دارٚیی ٚ ٔذاخالت 

 ثیٕبرعتبٖ، ؽٛن، رٚاٖ درٔب٘ی( 

ثٝ دِیُ ٔبٞیت ثزٌؾت پذیز ٚ ػٛدوٙٙذٜ ایٗ اختالَ 

درٔبٖ آٖ طٛال٘ی ٚ دارای ٔزاحّی اعت. وبُٔ  ٔؼٕٛالً

درٔب٘ی، احتٕبَ ػٛد ثؼذی اختالَ را ثٝ  ٕ٘ٛدٖ دٚرٜ 

 ثبؽذدرٔبٖ اصّی درٔبٖ دارٚیی ٔی عب٘ذ.رحذالُ ٔی
، وٛتبٜ وزدٖ ػالئٓ ثیٕبریٟٕٔی را در وٓدارٚ ٘مؼ 

. ی اس حٕالت ثؼذی داردٕ٘ٛدٖ دٚرٜ ثیٕبری ٚ جٌّٛیز

دارٚٞبی ثبثت وٙٙذٜ  ثزای ثجبت ٚضؼیت خّمی ثیٕبر اس

وبرثبٔبسپیٗ خّك ٘ظیز ِیتیٓ وزثٙبت، ٚاِپزٚات عذیٓ، 

 ٚ... اعتفبدٜ ٔی ؽٛد.

 
دارٚٞب ػالٜٚ ثز ٔشایبی درٔب٘ی ٕٔىٗ اعت ػٛارضی 

ثبؽذ وٝ ایٗ ػٛارض ٕٞیؾٝ ٚ در تٕبٔی  ٞٓ داؽتٝ

 افزاد

 

ؽت ٚ احغبط خغتٍی پظ اس ثیذارؽذٖ اس خٛاة،   

آِٛدٌی در طَٛ رٚس( ػذْ رعیذٌی خٛاة  پزخٛاثی یب

خغتٝ ؽذٖ، احغبط ٌٙبٜ،  سٚد ،ت ؽخصیٟذاؽثثٝ 

ا٘شٚا ٚ ٌٛؽٝ ٌیزی ٚ وبٞؼ  ارتجبطبت اجتٕبػی، 

)وبٞؼ یب  احغبط پٛچی ٚ ثی ارسؽی ٚ تغییز اؽتٟب

افشایؼ( فىز وزدٖ درثبرٜ ٔزي ٚ خٛدوؾی ٚ یب الذاْ 

 ثٝ خٛدوؾی ٚ ....

ؽٛ٘ذ ٕٞٝ ٕٞٝ افزادی وٝ ثٝ اختالَ دٚلطجی ٔجتال ٔی

را تجزثٝ ٕ٘ی وٙٙذ، ٞز  ٞبی فبس ٔب٘یب ٚ افغزدٌیػالٔت

  .وٙذوظ تزویت ٔتفبٚتی اس ایٗ ػالٔت ٞب را تجزثٝ ٔی

ػّت اختالَ دٚ لطجی   

دٚ ػبُٔ اعبعی در اثتال ثٝ اختالَ دٚلطجی ٔب٘ٙذ 

 ثغیبری دیٍز اس ثیٕبری ٞبی طجی ٘مؼ دار٘ذ: 

آعیت پذیزی ػجبرت اعت اس داؽتٗ اعتؼذاد ثزای 

ثزخی اس افزاد ثیؼ اس اثتال ثٝ اختالَ دٚ لطجی، یؼٙی 

 عبیز افزاد آٔبدٌی اثتال ثٝ ایٗ ثیٕبری را دار٘ذ.

رت اعت اس ٞز ٔٛلؼیت جذیذی وٝ در اعتزط ػجب- 

تٛا٘ٙذ ٔٙفی )ٔزي ٘ذٌی ٔب رخ ٔی دٞذ. اعتزط ٞب ٔیس

  ثٝ افزاد ٔثجت )اسدٚاج( ثبؽٙذ. ٚاوٙؼ ٕٞٝیب ػشیشاٖ( یب 

 ا٘ٛاع 

 اختالَ دٚ لطجی   

ثی ثجبتی در ػّٕىزدٞبی ٞیجب٘ی ٚ خّك ٚیضٌی اصّی آٖ 

اعت. تفبٚت ٚضؼیت خّمی افزاد ٔجتال ثٝ اختالَ دٚلطجی 

ثب افزادی وٝ خّك طجیؼی دار٘ذ ایٗ اعت وٝ خّك ٚ خٛ، 

ؽٛد یؼٙی رٚحیٝ ٚ ا٘زصی آٟ٘ب دچبر ٘ٛعبٖ ٞبی ؽذیذ ٔی

پذیز ٚ پزخبؽٍز یب ثیؼ اس حذ یبثیؼ اس حذ ؽبد، تحزیه

ؽٛ٘ذ ٚ ایٗ حبِت ٞب را در خغتٝ ٚ ثی حٛصّٝ ٔی ،غٍٕیٗ

وٙٙذ. حبِت اَٚ را وٝ ٕٞزاٜ ثب تزی تجزیٝ ٔیٔذت طٛال٘ی

ؽبدی یب پزخبؽٍزی ؽذیذ اعت. ٔب٘یب )ؽیذایی( ٚ حبِت 

 ٌٛیٙذدْٚ را وٝ ثب غٍٕیٙی ٕٞزاٜ اعت. افغزدٌی ٔی

افزاد ٔجتال ثٝ اختالَ دٚلطجی ٕٔىٗ اعت ثٝ طٛر ٔتٙبٚة 

 . ٘یب یب افغزدٌی را تجزثٝ وٙٙذٔزحّٝ ٔب

 ٓ خّك ثبالئػال

ؽبدی سیبد، ػصجب٘یت سیبد، پزخبؽٍزی، پزحزفی، وبٞؼ 

٘یبس ثٝ خٛاة، ِٚخزجی، افشایؼ ا٘زصی ثٝ طٛریىٝ عبػتٟب 

فؼبِیت ٔی وٙٙذ ثذٖٚ ایٙىٝ ٘یبس ثٝ اعتزاحت داؽتٝ ثبؽٙذ، 

 افشایؼ اػتٕبد ثٝ ٘فظ ) ٔب٘ٙذ: ٔٗ اس دیٍزاٖ سیجبتز ٞغتٓ،

ٔٗ لذرت سیبدی دارْ ( افشایؼ ٘بٔتٙبعت فؼبِیت ٞبی 

  .فؼبَ ثیؼ ٔذٞجی، اؽىبَ در لضبٚت ٚ تصٕیٓ ٌیزی ٚ

 ٓ خّك پبییٗ ئػال

غٍٕیٙی ٚ ا٘ذٜٚ، اس دعت دادٖ ػاللٝ ثٝ فؼبِیت ٞبی ٔؼَٕٛ 

در رٚسا٘ٝ، اؽىبَ در خٛاة ) اؽىبَ در ثٝ خٛاة رفتٗ 

 ٍٞٙبْ
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عجشیجبت ٘خٛاثیذ، راٜ ثزٚیذ غذا را خٛة ثجٛیذ  .1  

 ثخٛریذ آراْ غذا ثخٛریذ.

ٕٞیؾٝ اثتذا در ثغتز عزٌیجٝ ٚ وبٞؼ فؾبرخٖٛ:  .3

آٚیشاٖ وٙیذ ٚ آراْ تىبٖ دٞیذ، وٕی ثٙؾیٙیذ ٚ پبٞب را 

 عپظ ثّٙذ ؽٛیذ.

ثٝ طٛر ٔزتت خٛد را ٚسٖ وٙیذ چٖٛ ثؼضی چبق ؽذٖ:  .4

ؽٛ٘ذ. فؼبِیت جغٕی را اس دارٚٞب ثبػث چبلی ٔی

افشایؼ دٞیذ ٚرسػ ٚ راٞپیٕبیی را فزأٛػ ٘ىٙیذ. 

 .رصیٓ وٓ وبِزی اعتفبدٜ وٙیذ

ثؼضی اس دارٚٞب ثبػث وبٞؼ ٔیُ اثزات ٞٛرٔٛ٘ی:  .5

ٞب، لطغ یب ٘بٔٙظٓ ؽذٖ جٙغی، ثشري ؽذٖ پغتبٖ

ؽٛد. ٔطٕئٗ ثبؽیذ ایٗ حبِت ثٝ لبػذٌی در س٘بٖ ٔی

 ٌزدد ٚ ٘جبیذ ٍ٘زاٖ ثبؽیذ.صٛرت طجیؼی ثزٔی

خٛاة آِٛدٌی ٚ ٌیجی: ثؼضی اس دارٚٞب ثبػث خٛاة  .6

ؽٛ٘ذ وٝ در ایٗ ٔٛالغ اس ٚعبیُ تیش ٚ ثز٘ذٜ آِٛدٌی ٔی

ی اس آؽپشی وزدٖ دٚری وٙیذ، را٘ٙذٌی ٘ىٙیذ حت

 .ثپزٞیشیذ

 

 

 

 منبع:

 ( محسن كوشان 4و  3بهداشت روان )روان پرستاری 

 

ؽٛ٘ذ ٚ اٌز ٞٓ ثزٚس پیذا وٙٙذ ٕٞیؾٝ خطز٘بن ٚ ظبٞز ٕ٘ی  

وٙذ وٝ ی دارٚٞب را تچٛیش ٔی٘جذی ٘یغتٙذ. رٚا٘پشؽه سٔب

ٔٙبفغ آٟ٘ب ثغیبر ثیؾتز اس ػٛارضؾبٖ ثبؽذ. چٙب٘چٝ ثب 

ػٛارض دارٚ ٔٛاجٝ ؽذیذ در اِٚیٗ فزصت ثب رٚا٘پشؽه خٛد 

ٔؾٛرت وٙیذ ثغیبری اس ػٛارض دارٚیی لبثُ درٔبٖ ٞغتٙذ 

 ٚ ٘یبسی ثٝ لطغ دارٚ ٘یغت. 

ٕٞشٔبٖ ثب ٔصزف دارٚٞب ثزای  :درٔبٖ غیز دارٚیی

ثیٕبر ٚ خب٘ٛادٜ ثب ثیٕبری ثٝ وبر ثٟجٛد ػّٕىزد ٚ عبسٌبری 

ٞب ٔی تٛاٖ ثٝ ٔؾبٚرٜ، رٚاٖ ٔی رٚد. اس جّٕٝ ایٗ درٔبٖ

 درٔب٘ی فزدی ، آٔٛسػ خب٘ٛادٜ ٚ آٔٛسػ ثیٕبر اؽبرٜ وزد

 

 ٞبیی درخصٛؿ ػٛارض دارٚٞبتٛصیٝ

ثب ٘ٛؽیذٖ ٔىزر آة ٚ چبی وٓ رً٘، آة خؾىی دٞبٖ: 

ػبرضٝ را وٕتز تٛاٖ ایٗ ٘جبت ثذٖٚ ؽىز، جٛیذٖ آدأظ ٔی

 وزد.

جبی ٍ٘زا٘ی ٘یغت ٔطٕئٗ ثبؽیذ ایٗ ٔؾىُ ثؼذ تبری دیذ: 

 ؽٛد.اس چٙذ رٚس یب ٞفتٝ ثزطزف ٔی

  عزیغ ٔبیؼبت ثیؾتز ثٙٛؽیذ. ثؼذ اس غذا خٛردٖیجٛعت: 

 


