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خالصٌ ىظریٌٍای طخصیت
دس فیصت ه گریگُری دی فیصت
گعدآهرىطً 0نعیم قطیٖپُر

ةٌ ىام صطا
ٔكل اهل  0در آنطی ةع ىٌعیٌ ی ؿضكیت
 ٔعهیط از آنیضتگی گهاىٌ زىی ٔلؽٕی ه ؿُاٍط ةالیيی ،اهلیو ىٌعیٌ ی نطرن ؿضكیت را ةٌ هدُد آهرد. هاژً ی ؿضكیت از پعؼُىا نـتٖ ؿطً اؼت . َلت ایيکٌ ىٌعیٌ پعدازان نضتلٓ  ،ىٌعیٌ ٍای نيسكع ةٌ ٔعدی را ؼاصتٌ اىط ایو اؼت کٌ در نُرد ناٍیت اىؽان اتٕاق ىٌع ىطارىطه ٍع یک ؿضكیت را از دیط صُدش نی ةیيط.
 ؿضكیت َتارت اؼت از الگُی ىؽتتا پایطار قٕات  ،گعایـَا یا هیژگی ٍایی کٌ تا اىطازً ای ةٌ رٔتار أعاد دهام نی ةضـط . ىٌعیٌ ی َلهی یک رؿتٌ ٔعض ٍای نعتته اؼت کٌ ةٌ داىـهيطان انکان نی دٍط ةعای تطهیو کعدن ٔعمیٌ ٍای آزنُن پظیعیاز اؼتطالل اؼتيتادی نيى٘ی اؼتٕادً کييط.
 ىٌعیٌ ةؽیار نسطهد تع از ٔلؽٌٕ اؼت ٔ .لؽٌٕ ةٌ چیغی کٌ ةایط ةاؿط نی پعدازد  ،درزالی کٌ ىٌعیٌ ةا ةایطٍا ؼع ه کار ىطارد. ىٌعیٌ ةا یک رؿتٌ اًَارات اگع -در ایو قُرت ؼع ه کار دارد. َلم ةٌ نـاٍطً ه وتٌ٘ ةيطی اوالَات ه اجتات ُٗاىیو کلی از وعیٖ آزنُدن ٔعمیٌ ٍا نعةُط نی ؿُد.ٔعمیٌ زطس یا پیؾ ةیيی ٔعٍیضتٌ ای اؼت کٌ اَتتار آن را نی تُان از وعیٖ ةکارگیعی رهش َلهی آزنایؾ کعد . وتٌ٘ ةيطی  ،ردً ةيطی چیغٍا وتٖ رهاةه وتیُی آىَاؼت کٌ ةعصالف ىٌعیٌ ٍا نُلط ىیؽتيط . رهاىـياؼی َلم  0درةارً ی تاجیع ٔعایيط ٍای رهاىـياصتی ه هیژگی ٍای ؿضكی داىـهيط ةع پیطایی ىٌعیٌ ٍا ه پژهٍؾ َلهی اهتس٘یٖ نی کيط .
فرضیه

پژوهش

نظریه به اطالعات
معنی می دهد

 -هیژگی ٍای ىٌعیٌ نٕیط 0

اطالعات
پژوهشی

 )1ىٌعیٌ ی نٕیط پژهٍؾ تُلیط نی کيط ( .نَم تعیو نالک)

نظریه

اطالعات نظریه را از
نوشتن می دهد.

ده ىُع پژهٍؾ  0تُقیٕی ه ٔعمیٌ آزنایی
پژهٍؾ تُقیٕی ةٌ اىطازً گیعی  ،ىام گظاری ه وتٌ٘ ةيطی هازطٍایی نعةُط نی ؿُد کٌ در ؼاصتو ىٌعیٌ ةٌ کار گعٔتٌ ؿطً اىط.
 )2اةىال پظیع اؼت  .ةعای ایيکٌ ىٌعیٌ ای اةىال پظیع ةاؿط ةایط ةٌ ٗطر کأی دٗیٖ ةاؿط کٌ پژهٍـی را تُقیٌ کيط کٌ از اقُل
اؼاؼی آن زهایت یا آن ٍا را رد کيط  .اگع ىتایخ پژهٍؾ نحتت ه نيٕی را ةتُان ةٌ زهایت از ىٌعیٌ تُتیع کعد  ،ىٌعیٌ اةىال پظیع
ىیؽت.
 )3ىٌعیٌ ی نٕیط اوالَات را ؼازنان نی دٍط.
 )4اٗطانات را ٍطایت نی کيط  0ةٌ گُىٌ ای کٌ کارةيطان ةتُاىيط نـکال ت رهزنعً صُد را زل کييط .ایيکٌ ىٌعیٌ تا چٌ اىطازً تٕکع ه
َهل را در ؼایع رؿتٌ ٍا تسعیک نی کيط ىیغ در ایو نالک نی گيذط.
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 )5ىٌعیٌ ی نٕیط ٍهؽاىی درهىی دارد  0ةٌ گُىٌ ای کٌ ادغاء آن از لساظ نيى٘ی ؼازگار ٍؽتيط ه زةان ٍهؽاىی در آن ةٌ کار
گعٔتٌ اؼت.
تُعیٓ َهلیاتی تُعیٕی اؼت کٌ هازط ٍا را ةعزؽب رهیطاد ٍا یا رٔتارٍای ٗاةل نـاٍطً تُقیٓ نی کيط کٌ ةتُان آن ٍا را اىطازً
گیعی کعد.
 )6از ٗاىُن ایذاز تتُیت نی کيط.
 اةُاد ةعداؿت از اىؽان در ىٌعیٌ ٍای نضتلٓ ؿضكیت  6 ( 0ةُط))1دتعگعایی در ةعاةع اىتضاب آزاد
)2ةطةیيی در ةعاةع صُش ةیيی  0ةٌ وُر کلی  0ىٌعیٌ پعدازان ؿضكیتی کٌ ةٌ دتعگعایی اَت٘اد دارىط ةطةیو ٍؽتيط (اؼکیيع
نؽتحيی اؼت ) در زالی کٌ آىَایی کٌ ةٌ ارادً ی آزاد نُت٘طىط نُهُال صُش ةیو اىط .
َ)3لیت در ةعاةع ّایتهيطی
َُ )4انل تُییو کييطً ی ٍـیار در ةعاةع ىاٍـیار
َُ)5انل تاجیع گظاری زیؽتی در ةعاةع ادتهاَی ةع ؿضكیت
 )6ةی ٍهتایی در ةعاةع ؿتاٍت ٍا
 ةعای ایيکٌ اةغارٍای اىطازگیعی ؿضكیت نٕیط هاٍٗ ؿُىط ةایط پایا ه نُتتع ةاؿيط.نيٌُر از پایایی (  )reliabilityاةغار اىطازً گیعی ن٘طار ىتایخ ةا جتاتی اؼت کٌ ةٌ ةار نی آهرد.
ةاز آزنُن

ده ىُع پایایی نَم

ٍهؽاىی درهىی

زناىی کٌ ىهعً أعاد در ده ادعای نضتلٓ پعؼـيانٌ ت٘عیتا یکؽان ةاؿط.
زناىی کٌ ٍهٌ ی نُاد آن یک چیغ را ارزیاةی کيط.

اَتتار ( 0 )validityیک آزنُن تا چٌ اىطازً آىچٌ را کٌ ٗعار اؼت ارزیاةی کيط هاُٗا ارزیاةی نی کيط.
 2ىُع اَتتار نَم

اَتتار ؼازً
اَتتار پیؾ ةیو

دردٌ ای کٌ یک اةغار ؼيذؾ چيط ؼازً ی ٔعمی را ارزیاةی نی کيط .
دردٌ ای اؼت کٌ یک آزنُن رٔتار آیيطً را پیؾ ةیيی نی کيط.

 َالی تعیو ارزش ٍع اةغار ؼيذؾ  0دردٌ ای اؼت کٌ ةتُاىط رٔتار یا ؿعایه آیيطً را پیؾ ةیيی کيط .ؼٌ ىُع اَتتار ؼازً ی نَم  0اَتتار ٍهگعا  ،اَتتار هاگعا  ،اَتتار أتعاٗی
 یک اةغار ؼيذؾ در قُرتی اَتتار ؼازً ی ٍهگعا دارد کٌ ىهعً ٍای ةٌ دؼت آنطً از آن اةغار ةا ىهعً ٍای اةغار ؼيذؾ نُتتعیکٌ ؼاصتار یکؽاىی دارد ٍ ،هتؽتگی َالی داؿتٌ ةاؿط .
 یک پعؼـيانٌ در قُرتی اَتتار ؼازً ی هاگعا دارد کٌ ةا ؼایع پعؼـيانٌ ٍایی کٌ آن ؼازً را ارزیاةی ىهی کييط ٍ ،هتؽتگی کمیا ةی نُيایی داؿتٌ ةاؿط.
 -یک پعؼـيانٌ در قُرتی اَتتار أتعاٗی دارد کٌ ده گعهً أعاد را کٌ ةٌ نتٕاهت ةُدن ؿَعت دارىط  ،از یکطیگع نتهایغ کيط .
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ٔكل دهم ٔ 0عهیط  0رهاىکاهی
 ٔعهیط نيسكعا از رهش نُرد پژهٍی اؼتٕادً کعد. ٔعهیط ٔو ٍیپيُتیغم را ةعای درنان ٍیؽتعی از نارتیو ؿارکُ آنُصت ه از وعیٖ ٍیپيُتیغم نت٘اَط ؿط کٌ ىـاىٌ ٍای ٍیؽتعیَلت رهان زاد ه ديؽی دارد.
 ٔعهیط پاالیؾ رهاىی را از ةعهئع آنُصت.هلی آن را ةٌ  4دلیل کيار گظاؿت .

َ -لت رهاىعىذُریَا إّال ؿطن کُدک تُؼه هالط اؼت

 )1ىٌعیٌ ی إّال ىتُاىؽت ةٌ اه کهک کيط کٌ زتی یک ةیهار را درنان کيط .
)2تُطاد زیادی از پطرٍا از دهلٌ پطر صُدش ةٌ اىسعاف ديؽی نتَم نی ؿطىط.
 )3ذٍو ىاٍـیار ازتهاال ىهی تُاىط هاُٗیت را از صیال تـضیف دٍط.
) 4صاوعات ىاٍـیار ةیهاران رهاىپعیؾ زاد ٍیچ گاً تذعةیات ديؽی اهایل کُدکی صُد را آؿکار ىهی ؼازىط.
 -ةُط از ديگ دَاىی اهل

)1ةاال ةعدن ّعیغً ی نعگ ه رؼاىطن آن ةٌ ؼىر ّعیغً ی

تْییعاتی در ىٌعیٌ ٔعهیط

زىطگی  )2،نيٌُر کعدن ؼعکُةی ةٌ َيُان یکی از دٔاع ٍای صُد  ،رهؿو کعدن َ٘ط ً ی ادیپ زىاىٌ.
ىاٍـیار تهام هکهال
 -زىطگی رهاىی

ىیهٌ ٍُؿیار

ؼىر ىاٍـیار
ؼىر ٍـیار

 ایو ؼٌ ؼىر ةعای نـضف کعدن ٔعایيط ه نکان ةٌ کار رٔتٌ اىط. ىاٍـیار در ةعگیعىطً ی تهام ؼایٖ ٍا  ،انیال یا ّعایغی اؼت کٌ صارج از آگاٍی نا ٍؽتيط  ،هلی اّلب کلهات  ،ازؽاس ٍا هاَهال نا را ةع نی اىگیغىط.
 ىاٍـیار تُدیَی اؼت ةعای نُيی ىَٕتٌ در رهیاٍا  ،لْغش ٍای زةان  ،ىـاىٌ ٍای رهاىعىذُری ه ةعصی ٔعانُؿی ٍا کٌ ؼعکُةیىانیطً نی ؿُىط.
 ٔعایيطٍای ىاٍـیار ٔ٘ه زناىی نی تُاىيط هارد ٍـیاری ؿُىط کٌ ةٌ ٗطر کأی تْییع ؿکل یأتٌ ةاؿيط.تا از چيگ ؼاىؽُر چی ةگعیغىط .

ةیو ىاٍـیار ه ىیهٌ ٍُؿیار

ؼاىؽُرچی اهلیٌ
ؼاىؽُرچی جاىُیٌ (ىَایی)

ةیو ىیهٌ ٍـیار ه ٍـیار

 نُاد ىاٍـیار اّلب درهن نایٌ ٍای ديؽی یا پعصاؿگعی ٗطرتهيطی دارىط  ،زیعا رٔتارٍای ديؽی ه پعصاؿگعاىٌ ی کُدکی اّلبتيتیٌ یا ةازداری ؿطً اىط  .تيتیٌ ه ةازداری نُهُال ازؽاس ٍای امىعاب ةٌ هدُد نی آهرد ه امىعاب نُدب ؼعکُةی نی ؿُد
یُيی راىطن تذ عةیات ىاصُؿایيط ه امىعاب آهر ةٌ ىاٍـیار ةٌ َيُان دٔاَی در ةعاةع َظاب آن امىعاب.
 ةضـی از ىاٍـیارٍا از تذعةیات ىیاکاىهان ؼعچـهٌ نی گیعد کٌ از وعیٖ قطٍا ىؽل پی در پی ةٌ نا نيت٘ل ؿطًىُع پیطایـی

ؿتیٌ نَُٕم ىاٍـیار دهُی یُىگ

نٍُتت

اؼتٕادً ٔعهیط از نٍُتت ىُع پیطایـی در تُمیر َ٘ط ً ی ادیپ ه

امىعاب اصتگی.
 -ذٍو ىاٍـیار یک ىٕع نی تُاىط ةا ىاٍـیار دیگعی ارتتاط ةعٗعار کيط  ،ةطهن ایيکٌ آن ٍا از ایو ٔعایيط آگاً ةاؿيط.
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 -نستُای ىیهٌ ٍُؿیار از ده نيتٍ زاقل نی ؿُد

ادراک ٍـیار
ىاٍـیار

 أکاری کٌ ةٌ رازتی ةیو ٍـیار ه ىیهٌ ٍـیار دا ةٌ دا نی ؿُىط َهطتا ةطهن امىعاب ٍؽتيط. ٍـیاری آن دؼتٌ از َياقع ذٍيی نُدُد در آگاٍی در ٍع لسٌٌ از زنان اؼت. تكُرات از ده نؽیع ةٌ ٍـیاری نی رؼيط  .یکی از وعیٖ ؼیؽتم ٍـیار ادراکی اؼت کٌ ةٌ ؼهت دىیای ةیعهىی گعایؾ دارد هةٌ َيُان هاؼىٌ ای ةعای ادراک نسعک ٍای ةیعهىی َهل نی کيط ه دهنیو نيتٍ از درهن ؼاصتار ذٍو زاقل نی ؿُد ه تكُرات
تَطیط کييطً انا تْییع یأتٌ ی ىاؿی از ىاٍـیار ه تكُرات ىاؿی از ىیهٌ ٍـیار را کٌ تَطیط کييطً ىیؽتيط  ،ؿانل نی ؿُد.
 ٍيگانی کٌ تكُرات ىاٍـیار ةٌ ٍـیاری نی رؼيط ؿطیطا تْییع ؿکل یأتٌ ٍؽتيط ه اّلب ةٌ قُرت ىـاىٌ ٍای رهاىعىذُری یاَياقع رهیا در نی آیيط .
ٍـیار

 -نطل نکان ىگاری

(ىَاد)

نطل ؼاصتاری

(صُد)

ىیهٌ ٍـیار

(ٔعا صُد)

ىاٍـیار
 نطل ؼاصتاری تكُرات ذٍيی را وتٖ َهلکعد یا ن٘اقط آن ٍا تُمیر نی دٍط. -صُد

ٔ -عاصُد

ىیهٌ ٍـیار
ٍـیار

 -ىَاد

ىیهٌ ٍـیار

ىاٍـیار

ىاٍـیار

ىاٍـیار
ةا گظؿت زنان یا تذعةیات ٔعد تْییع ىهی کيط.

 ىَاد ( )idةا هاُٗیت تهاس ىطارد -تيَا هًیٌٕ ی ىَاد لظت دُیی اؼت

اقل لظت.

 ىُزاد را نی تُان نٌَع ىَاد در ىٌع گعٔت. ىَاد ّیع نيى٘ی اؼت ه نی تُاىط ةٌ وُر ٍهغنان َ٘ایط نتنادی را پعهرش دٍط. هیژگی دیگع ىَاد ٔ٘طان اصالٗیات اؼت  .مط اصالٗی ىیؽت قعٔا ّیع اصالٗی اؼت.ىَاد ةطهی  ،ةی ىٌم  ،دؼت ىیأتی ةعای ٍـیاری  ،تْییع ىاپظیع ّ ،یع اصالٗی ّ ،یع نيى٘ی  ،ؼازنان ىایأتٌ ه ؼعؿار از اىعژی کٌآن را از ّعایغ دریأت نی کيط ه ةعای ارمای اقل لظت ةٌ نكعف نی رؼاىط.
 -ىَاد

نضغن ّعایغ

از وعیٖ ٔعآیيط ىضؽتیو َهل نی کيط .

 چُن ىَاد کُرکُراىٌ ةٌ دىتال ارمای اقل لظت اؼت  ،ة٘ای آن ةٌ رؿط ٔعایيط جاىُی ةؽتگی دارد تا آن را ةا دىیای ةیعهىی نعتتهکيط  ،ایو ٔعایيط از وعیٖ « صُد» َهل نی کيط.
هٗتی کٌ کُدک یاد نی گیعد صُد را از دىیای ةیعهىی تـضیف دٍط  ،صُد از ىَاد نتهایغ نی ؿُد . -صُد()ego

تست ؼلىٌ ی اقل هاُٗیت .

 -صُد ةٌ َيُان تيَا زُزً ی ذٍو کٌ ةا دىیای ةیعهىی تهاس دارد

ؿاصٌ ی تكهیم گیعىطً یا نذعی ؿضكیت .

 صُد ؼُی نی کيط ةیو درصُاؼتَای ىَاد ٔ ،عاصُد ه دىیای ةیعهن ؼازش ةعٗعار کيطایذاد امىعاب در صُد

اؼتٕادً از نکاىیؽم ٍای دٔاَی دَت دٔاع از صُد .
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نساقعً تُؼه  3ىیعه

 صُد ةعصالف ىَاد ةٌ رؿط ادانٌ نی دٍط ه نُُ٘ل اؼت ه ٍع چيط اىعژی صُد را از ىَاد نی گیعد.کيتعل ت٘عیتا کانل ةع ىَاد زناىی اؼت کٌ ٔعد از لساظ رهاىی کانال پضتٌ اؼت .

ةایط ةع آن کيتعل داؿتٌ ةاؿط

 ٍيگانی کٌ کُدکان  5یا  6ؼالٌ نی ؿُىط ةا هالطیيـان ٍهاىيط ؼازی نی کييط ه یاد نی گیعىط چٌ کاری ةایط ه چٌ کاری ىتایطاىذام دٍيط  ،ایو آّاز ٔعاصُد ( )superegoاؼت.
 ٔعاصُد از صُد ةٌ هدُد نی آیط ه ناىيط صُد ،از صُدش اىعژی ىطارد. ٔعاصُد ةا دىیای ةیعهن ٍیچ تهاؼی ىطارد ه ةٌ قُرت ىانُُ٘ل ت٘امای کهال دارد.ٔ -عاصُد  2زیع ؼیؽتم دارد

هدطان

از تيتیٌ ؿطن ةٌ هدُد نی آیط

چٌ ىتایط ةکيیم

نُدب

ازؽاس گياً
صُد آرناىی

از تُ٘یت ؿطن ةٌ هدُد نی آیط

چٌ ةایط ةکيیم

نُدب

ازؽاس ز٘ارت 0
 هدطان اةتطایی زناىی ةٌ هدُد نی آیط کٌ کُدک ةٌ صاوع تعس از دؼت دادن نستت از نُیارٍای هالطیو پیعهی کيط ه ةُطٍا درنعزلٌ ادیپی ایو نُیارٍا از وعیٖ ٍهاىيط ؼازی ةا هالطیو درهىی نی ؿُىط.
 ٔعاصُد از ایو ىٌع کٌ ةٌ َهلی ةُدن صُاؼتٌ ٍایؾ تُدَی ىطارد  ،ؿتیٌ ىَاد اؼت . -تؽله ٔعاصُد ةع ؿضكیت

ازؽاس گياً ه ز٘ارت .

 -کيتعل نتياهب ؿضكیت تُؼه صُد ه ٔعاصُد

ىُؼاىات صل٘ی ؿطیط ه چعصٌ ٍای نتياهب اَتهاد ةٌ ىٕػ ه صُد صُار

ؿهاری
 اقل پُیـی یا اىگیغؿی  0تُمیر ىیعهٍای ؼُق دٍيطً در پػ اَهال اؿضاص ةٌ َ٘یطً ی ٔعهیط أعاد ةعای کؽب لظت هکاٍؾ تيؾ ةعاىگیضتٌ نی ؿُىط ه ایو اىگیغش از اىعژی رهاىی ه دؽهاىی ىاؿی ازّعایغ ةٌ دؼت نی آیط.
ؼایٖ یا تکاىٌ

 -هاژً ی آلهاىی ()trieb

ّعیغً ىَُی ؼایٖ یا تکاىٌ درهىی اؼت کٌ ةٌ قُرت ىیعهی اىگیغؿی نطاهم َهل نی کيط ه ىهی تُان ةا گعیضتو از آن ادتيابکعد .
ّ -عیغً نعگ

هیعاىگعی یا پعصاؿگعی

 ٍع ّعیغً ةا ىیعهی نسعک (ن٘طار ىیعهی کٌ ّعیغً ةٌ کار نی ةعد)  ،نيتٍ (ىازیٌ ی ةطن در زالت تيؾ یا ةعاىگیضتگی) ٍ ،طف(دؽت ه دُی لظت یا ةعوعف کعدن ةعاىگیضتگی یا کاٍؾ تيؾ ) ه ؿئ( ؿضف یا چیغی کٌ ةٌ هؼیلٌ ی آن ٍطف ةعآهردً نی
ؿُد) نـضف نی ؿُد.
 -ؿکل ٍای گُىاگُن ّعیغً ديؽی

صُد ؿیٕتگی َ ،ـٖ ،ؼادیؽم ه نازهصیؽم (ؼادیؽم ه نازهصیؽم از نُلٌٕ ٍای ّعیغً

نعگ ٍم ةعصُردارىط).
 -صُد ؿیٕتگی

درصُد ؿیٕتگی لیتیط ه ةٌ وُر اىسكاری

ىضؽتیو (درىُةاهگان ٍ ،هگاىی)

قعف صُد (ایگُ) نی ؿُد.
جاىُیٌ (در ىُدُاىان ٍ ،هگاىی ىیؽت)
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َـٖ زناىی پعهرش نی یاةط کٌ أعاد لیتیطهی صُد را در ؿی یا ٔعدی ّیع از صُدؿان قعف کييط. ٍيگام ىُةاهگی  ،کُدکان ٍع ده ديػ ىؽتت ةٌ نادر ازؽاس َـٖ ديؽی نی کيط.ىُع دهم َـٖ ٍ 0طف نيٍ ؿطً

َ -ـٖ ديؽی آؿکار ةٌ اَنای صاىُادً ؼعکُب نی ؿُد

زیعا ٍطف

کاٍؾ تيؾ ديؽی نيٍ ؿطً اؼت .
 َـٖ نُهُال ةا گعایؾ ٍای صُدؿیٕتگی ٍهعاً اؼت نحل زناىی کٌ أعاد َاؿٖ کؽی نی ؿُىط کٌ هًیٌٕ ی آرنان یاالگُیی کٌ آىَا دهؼت دارىط ةاؿيط  ،ةعََطً دارد.
 ؼادیؽم ه نازهصیؽم ؿالُدً ٍای ىٌعیٌ ده ّعیغً ای ٍؽتيط. ؼادیؽم ه نازهصیؽم زناىی اىسعاف نسؽُب نی ؿُىط کٌ ٍطف ديؽی لظت ؿَُاىی ىؽتت ةٌ ٍطف هیعاىگعی دردردٌ ی دهم اٍهیت ةاؿط.
 ٍطف ّعیغً ی هیعاىگعی -پعصاؿگعی

صُد هیعاىگعی

ةعگعداىطن ارگاىیغم ةٌ زالت ّیع ارگاىیک

زناىی کٌ ٍطف هیعاىگعی از صُد ةٌ دیگعان تتطیل نی ؿُد.

ٍ -هؽایٌ ات را ناىيط صُدت دهؼت ةطار

ؼعکُةی تکاىٌ ی صنهاىٌ ه اةعاز گعایؾ

هاکيؾ هارهىٌ

نتناد .
 ٔ٘ه صُد  ،نی تُاىط امىعاب را ةٌ هدُد آهرد یا آن را ازؽاس کيط.ىَاد

 -هاةؽتگی صُد ةٌ

ٔعاصُد

امىعاب رهاىعىذُر
پیانط تُارض ةیو ىیازٍای نُُ٘ل ه

امىعاب اصالٗی

دؼتُرات ٔعاصُد
دىیای ةیعهن

امىعاب هاُٗی

ؿتیٌ تعس اؼت انا ایو امىعاب
نُمُع تعؼياک صاقی را ؿانل ىهی ؿُد.

امىعاب هًیٌٕ ی نکاىیغم نسأي (صُد) را ةع ََطً دارد زیعا ةٌ نا َالنت نی دٍط کٌ نضاوعاتی در پیؾ اؼت. امىعاب صُد گعدان ىیغ ٍؽت زیعا ةاَث هُٗع ؼعکُةی نی ؿُد کٌ ةٌ ىُةٌ ی صُد رىخ امىعاب را کاٍؾ نی دٍط. هًیٌٕ ی صُد اؼت کٌ نکاىیغم ٍای دٔاَی را ةٌ هدُد آهرد  ،زیعا ةایط از ةعصُرد نؽت٘یم ةا درصُاؼت ٍای ّعیغی هدٔاع از صُد در ةعاةع امىعاب ٍهعاً ةا آن ٍا ادتياب کيط.
 اؼاؼی تعیو نکاىیغم دٔاَی  ،ؼعکُةی اؼت  ،زیعا در ؼایع نکاىیغم ٍا دصالت دارد . ٍع هٗت کٌ صُد ةا تکاىٌ ٍای صُؿایيط ىَاد تَطیط نی ؿُد  ،ةا ؼعکُب کعدن آن ٍا تکاىٌ ٍا ازصُدش نسأٌت نیکيط یُيی ازؽاس ٍای تَطیط کييطً را ةٌ ىاٍـیار نی راىط .
 -ةُط از ایيکٌ تکاىٌ ٍا ىاٍـیار ؿطىط

نی تُاىيط ةطهن تْییع در ىاٍـیار ةهاىيط .
ٔـار ةعای هارد ؿطن ةٌ ٍـیاری ةٌ قُرت تْییع ىیأتٌ

امىعاب ّیع ٗاةل تسهل
اةعاز ةٌ قُرت داةٌ دا ؿطً یا نتطل.
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ایذاد

 ؼایٖ ٍای ؼعکُب ؿطً نی تُاىيط ةٌ قُرت ىـاىٌ ٍای دؽهاىی تْییع ؿکل یاةيط یا نی تُاىيط در رهیاٍا ،لْغش زةانیا یکی از نکاىیغم ٍای دٔاَی دیگع راً صعهج پیطا کييط.
 َهل زدایی ه دطاؼازی ؿکل ٍای نَم ؼعکُةی ٍؽتيط. در َهل زدایی صُد از وعیٖ رٔتارٍای تـعیٕاتی ه هؼُاؼی نی کُؿط تذعةیات ىاصُؿایيط ه پیانطٍای آن ٍا را ىادیطًةگیعد.
 صُد ةٌ کهک دطاؼازی نی کُؿط تذعةٌ ای را دطا کيط  ،ةٌ ایو قُرت کٌ ةعای دلُگیعی از ٍع گُىٌ َاوٌٕ ای کٌةالٔاقلٌ ةٌ دىتال ان تذعةٌ اؼت از أکار هؼُاؼی اؼتٕادً نی کيط ٔ .عد ةا دلُگیعی از ایو َاوٌٕ ،ارتتاط ةیو رهیطاد
ىاصُؿایيط ه تذعةیات ةُطی را ٗىٍ ه آن ٍا را دطا نی کيط  .رهیطاد ىاصُؿایيط دطا ؿطً ه ٔعایيطٍای تٕکع َادی ىهی
تُاىيط آن را ةٌ یاد آهرىط.
 دطا ؼازی نُهُال تسعیم لهػ کعدن را در ةع دارد . ن٘طاری دطاؼازی در در رٔتار َادی رایخ اؼت ه ایو زناىی اؼت کٌ صُد ؼُی نی کيط أکار صاقی را نذغا ىگٌ دارده ةطیو تعتیب زىذیعً ی تطاَی ٍای ةیو أکار داری ه أکار امىعاب آهری را کٌ ةا رٔتار ىاصُؿایيط اقلی ٍهعاً ةُدً
اىط ٗىٍ نی کيط.
 یکی از رً ٍایی کٌ تکاىٌ ی ؼعکُب ؿطً نی تُاىط ٍـیار ؿُد ایو اؼت کٌ ًاٍع نتطلی ةگیعد کٌ ةا ؿکل اقلی آنکانال نْایع ةاؿط

هاکيؾ هارهىٌ.

 رٔتار هاکيـی را نی تُان از صكلت اّعاق آنیغ ه زالت هؼُاس گُىٌ آن تـضیف داد. دیگعان نهکو اؼت از ناٍیت هاُٗی رٔتار هاکيـی آگاً ةاؿيط. در زالت دا ةٌ دایی أعاد نی تُاىيط انیال ىانُُ٘ل صُد را ةٌ ؼهت اؿضاص یا اؿیا ی گُىاگُن ٍطایت کييط ةٌ گُىٌای کٌ تکاىٌ اقلی تْییع ؿکل یأتٌ یا پيَان ؿطً ةاؿط.
 دا ةٌ دایی ةعای اؿارً ةٌ دایگغیو ؿطن یک ىـاىٌ ی رهاىعىذُر ةٌ ىـاىٌ ی دیگع ةٌ کار ةؽتٌ ؿطً اؼت. داةٌ دایی در تـکیل رهیا ىیغ دصالت دارد . تحتیت ٍ 0يگانی کٌ دهر ىهای وی کعدن نعزلٌ ی ةُطی صیلی امىعاب آهر نی ؿُد  ،صُد ةٌ راٍتعد ةاٗی ناىطن درنعزلٌ ی نُدُد کٌ آرام ةضؾ تع اؼت نتُؼل نی ؿُد.
 از لساظ ٔيی تحتیت َتارت اؼت از دلتؽتگی ةٌ نعزلٌ رؿط ٗتلی کٌ اةتطایی تع اؼت. -هاپػ رهی

ةُط از ایيکٌ لیتیطه نعزلٌ ای از رؿط را وی کعدً اؼت  ،در نُاٍٗ امىعاب ةٌ نعزلٌ پیـیو ةع نی

گعدد.
 هاپػ رهی ٍا نُهُال نُٗتی ٍؽتيط در زالی کٌ تحتیت ٍا ةٌ نكعف اىعژی کم ه ةیؾ دائهی ىیاز دارىط.ٔعأکيی  0دیطن ازؽاس ٍا یا گعایؾ ٍای ىانُُ٘ل در دیگعان کٌ هاُٗا در ىاٍـیار صُد ٔعد ٗعار دارىط .
 -ىُع ؿطیط ٔعأکيی

اصتالل پاراىُیا

 تٕاهت نَم ةیو ٔعأکيی ه پاراىُیا در ایو اؼت کٌ پاراىُیا ٍهیـٌ ةا ازؽاس ٍای ٍم ديػ گعایاىٌ ی ؼعکُب ؿطًىؽتت ةٌ آزار دٍيطً نـضف نی ؿُد.
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 زناىی کٌ تکاىٌ ٍای ٍهذيػ گعایی صیلی ٗطرتهيط نی ؿُد  ،أعاد نتتال ةٌ پاراىُیای گغىط ه آؼیب ةا هارهىٌ کعدنایو ازؽاس ٍا ه ةُط ٔعأکيی آن ٍا ةٌ نُمُع اقلی ؿان از صُد دٔاع نی کييط.
 درهن ٔکيی ىَُی نکاىیؽم دٔاَی اؼت کٌ أعاد از وعیٖ آن هیژگی ٍای نحتت دیگعان را در صُدؿان ادّام نی کييط. ٔعهیط زل ؿطن َ٘طً ی ادیپ را ىهُىٌ ی ىضؽتیو درهن ٔکيی نی داىؽت. ةُط از ایيکٌ کُدکان دهرً ی ىَٕتگی را پـت ؼع گظاؿتيط ٔ ،عاصُد آن ٍا صكُقی تع نی ؿُد یُيی از ٍهاىيط ؼازیصـک ةا هالطیو ٔعاتع نی رهد.
 هاالیؾ َتارت اؼت از ؼعکُةی ٍطف تياؼلی ارهس ةٌ هؼیلٌ ی دایگغیو کعدن ٍطف ادتهاَی یا ٔعٍيگی . کُدکان از زىطگی ديؽی ةعصُردارىط ه در  4یا  5ؼال اهل ةُط از تُلط  ،دهرً ی پیؾ تياؼلی را نی گظارىيط. نیل ديؽی کُدک از ایو ىٌع کٌ ٗادر ةٌ تُلیط نحل ىیؽت ه نيسكعا صُد اىگیغ اؼت  ،ةا نیل ديؽی ةغرگ ؼالیتٕاهت دارد.
 ؼٌ نعزلٌ ی کُدکی (دٍاىی  ،نُ٘طی  ،آلتی) ٍهپُش ٍؽتيط  ،ةٌ وُری کٌ نعازل پیـیو ةُط از ؿعهع نعازل ةُطیادانٌ نی یاةيط.
 نعزلٌ دٍاىی ٍ 0طف ديؽی ُٔالیت دٍاىی ىضؽتیو دظب یا دریأت ؿئ َغیغی یُيی پؽتان اؼت .یا پیطایی دىطانؼادیؽم دٍاىی

ٍای کُدک هارد دهنیو نعزلٌ دٍاىی نی ؿُد

اهلیو تذعةٌ صُد اىگیغ کُدکان ؿؽت نکیطن اؼت کٌ ىَُی دٔاع َلیٌ امىعاب ةُدً ه ىیاز ديؽی انا ىٌ ىیاز ّظایی آن
ٍا را ارما نی کيط.
نعزلٌ ی نُ٘طی

نُ٘طی ىضؽتیو
نُ٘طی پایاىی

(ٔعهیط نعزلٌ نُ٘طی را ،نعزلٌ ؼادیؽم نُ٘طی ىانیطً اؼت)
دهرً ی نُ٘طی ىضؽتیو

ارما از وعیٖ ىاةُد کعدن یا رٍا کعدن اؿیاء
ناٍیت هیعاىگع ّعیغً ی ؼادیؽتی از ّعیغً ی ؿَُت ُٗی تع اؼت .
کُدکان ىؽتت ةٌ هالطیو پعصاؿگعاىٌ رٔتار نی کييط (ةٌ صاوع آنُزش اؼتٕادً از

تُالت)
در دهرً ی نُ٘طی پایاىی کُدکان ةٌ نطٔ َُـان َالٌٗ پیطا نی کييط َ ،الٌٗ ای کٌ لظت ؿَُاىی َهل دٍٔ زاقل نی
ؿُد  .کُدکان نطُٔع را ةٌ َيُان دایغً ةٌ هالطیو َعمٌ نی کييط  ،اگع هالطیو ةپظیعىط  ،کُدکان ةغرگؽاالن ؼضاهتهيطی
ىگَطاؿتو نطُٔع تا زناىی کٌ ٔـار آزاردٍيطً ه از لساظ

صُاٍيط ؿط  .اگع ایو ٍطیٌ ةٌ قُرت تيتیَی رد ؿُد

ؿَُاىی تسعیک کييطً ؿُد .ایو ؿیًُ ی لظت صُد ؿیٕتٌ ه نازهصیؽتی ؿالُدً ی ؿضكیت نُ٘طی را نی ریغد.
 نحلث نُ٘طی  0ىٌم ه تعتیب  ،صؽت  ،لذتازی ٍهٌ ی تکاىٌ ٍای ؿَُاىی نُ٘طی ةٌ ؼٌ قٕت تتطیل ىهی ؿُىط  ،ةعصی ةٌ وُر کانل تع ؼعکُب ؿطً ه ةٌ ؿکلىـاىٌ ٍای رهاىعىذُری در نی آیيط ه ةعصی در دهرً ٍای آلتی ه تياؼلی اةغار نی ؿُىط.
 -در دصتعٍا

ؿَُت گعایی نُ٘طی

رؿک آلت نعدی در نعزلٌ آلتی
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 در نعازل دٍاىی ه نُ٘طی ٍ ،ع ده ديػُٔال

دَت گیعی ُٔال یا نيُٕل

قٕات نعداىٌ ی ؼلىٌ گعی ه ؼادیؽم
قٕات زىاىٌ تهاؿاگع ديؽی ه نازهصیؽم

 نعزلٌ آلتی  0در  3یا  4ؼالگی – تٕاهت ةیو رؿط نعد ه زنهرهد ةٌ نعزلٌ دهم در نعزلٌ ی آلتی

-ؿعهع اؼتهيا در نعزلٌ دٍاىی

اؼتهيا ی ٍهگاىی در نعزلٌ ی آلتی

 << َ٘طً ی ادیپ نعداىٌ >>ٍهاىيط ؼازی ةا پطر

هرهد پؽع ةٌ نعزلٌ آلتی

َطم تـضیف تياٗف
نیل ديؽی ةٌ نادر
رٍا کعدن ٍهاىيط ؼازی ةا پطر

تـضیف تياٗف

نیل ةٌ تكازب نادر
ناٍیت ده ديؽی کُدک

نستت ةٌ پطر

ناٍیت زىاىٌ

صكُنت ةٌ نادر
نستت ةٌ نادر

ناٍیت نعداىٌ

َ٘طً ی ادیپ کانل

 1یا ٍع2

ازؽاس نی تُاىيط ىاٍـیار ةاؿيط.

صكُنت ةٌ پطر
 ایو ازؽاس ٍای ده هدَی در پؽع در ایذاد َ٘طً ی اصتگی کٌ در پؽعٍا ةٌ ؿکل امىعاب اصتگی اؼت ى٘ؾ دارىط . ةُط از ایيکٌ پؽع از ٔ٘طان آلت نعدی در دصتعٍا آگاٍی نی یاةط َ٘ ،طً ی اصتگی ؿعهع نی ؿُد. امىعاب اص تگی ٔ٘ه زناىی ؿعهع نی ؿُد کٌ صُد پؽع ةٌ اىطازً ی کأی رؿط کعدً ةاؿط کٌ ارتتاط ةیو انیالديؽی ه ٗىٍ آلت نعدی را درک کعدً ةاؿط .
 -زل ؿطن یا ؼعکُب َ٘طً ی ادیپ

دؼت کـیطن از تهایالت زىا ةا نسارم ه تتطیل آن ةا نستت
پعهرش ٔعاصُد اةتطایی
ٍهاىيط ؼازی ةا پطره نادر

نُهُال ةا پطر

ٍهاىيط ؼازی پیؾ ادیپی
<< َ٘طً ی ادیپ زىاىٌ >>َ٘طً ی ادیپ در دصتعٍا

َ٘طً ی اصتگی در پؽعٍا

رؿک آلت نعدی
ٗتل از َ٘طً ی ادیپ

امىعاب اصتگی
ةُط از َ٘طً ی ادیپ

 -نیل ةٌ آنیغش ديؽی ةا پطر ه ازؽاس صكُنت ىؽتت ةٌ نادر

َ٘طً ی ادیپ زىاىٌ یا الکتعا

 ؼٌ رهش اَتعاض دصتعٍا در ٍيگان پی ةعدن ةٌ اصتگی صُد در نعزلٌ پیؾ ادیپی 0 )1دؼت کـیطن از نیل ديؽی ه صكُنت ؿطیط ىؽتت ةٌ نادر
 )2چؽتیطن ةٌ نعداىگی  ،آرزهی آلت نعدی ه صیال ایيکٌ نعد ٍؽتيط.
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نتٕاهت ةا

َ٘ )3طً ی ادیپ ؼادً
 َ٘طً ی ادیپ زىاىٌ ی ؼادً زناىی زل نی ؿُد کٌ دصتع از اؼتهيا دؼت ةکـط  ،از نیل ديؽی ةٌ پطرش قعف ىٌعکيط ه ةار دیگع ةا نادرش ٍهاىيط ؼازی کيط.
ٔ -عاصُد دصتع مُیٓ تع از ٔعاصُد پؽع

زیعا َ٘طً ی ادیپ زىاىٌ ةٌ وُر ىاٗف زل نی ؿُد ه لیتیطهی دصتع

قعف ىگٌ داؿتو ة٘ایای َ٘طً ی اصتگی نی ؿُد.
 دهرً ی ىَٕتگی  0از  4یا  5ؼالگی تا ةلُغتالش ٍای هالطیو ةعای نيٍ ُٔالیت ديؽی در ٔعزىطان

َ -لت دهرً ی ىَٕتگی

ریـٌ در نٍُتت ىَُی پیطایـی
 ّعیغً ی ديؽی در دهرً ی ىَٕتگی هدُد دارد هلی ٍطف آن ةازداری ؿطً اؼت . تٕاهت ةیو نیل ديؽی کُدکی ه ةغرگؽالی  0زالت تعکیتی ارهس (دٍان  ،نُ٘ط  ،اىطام تياؼلی ) ،ارت٘ای اىطام تياؼلیزن ٗ ،اةلیت تُلیط نحل ه تُاىایی أعاد در ٍطایت کعدن لیتیطه ةٌ ؼهت ةیعهن ةٌ دای صُد.
 هیژگی أعاد پضتٌ از لساظ رهاىکاهی 0 )1صُد  ،ىَاد ه ٔعاصُد را کيتعل نی کيط ه ةٌ انیال ه درصُاؼت ٍای نُُ٘ل انکان ةعهز نی دٍط.
 )2تکاىٌ ٍای ىَاد آن ٍا  ،قادٗاىٌ ه ٍـیاراىٌ ةطهن اجعی از ؿعم ه گياً اةعاز نی ؿُىط.
ٔ ) 3عاصُد آن ٍا از ٍهاىيط ؼازی ةا هالطیو ه کيتعل آن ٍا ٔعاتع رٔتٌ ه ة٘ایای تُارض یا زىای نسارم در آن هدُد ىطارد.
 )4صُد آرناىی هاٍٗ ةیو اؼت ه ٍهضُاىی ةا صُد نُدُد؛ نعز ةیو صُد ه ٔعاصُد ىانسؽُس اؼت.
 )5ىیاز کهتع ةٌ ؼعکُةی انیال ديؽی ه پعصاؿگعی
 )6ى٘ؾ نَم تع ٍـیاری
 )4اّلب ؼعکُةی ٍا ةٌ دای ىـاىٌ ٍای رهاىعىذُر ةٌ ؿکل هاالیؾ قُرت نی گیعد.
 )5چُن َ٘طً ی ادیپ کانل زل ؿطً  ،لیتیطه در دَت َـٖ نَع آنیغ ه ؿَُاىی آزاد نی ؿُ.د
درنان .0
 رهش ٔـار ٗتل از تطاَی آزاد -تطاَی آزاد

رهش درناىی ىؽتتا نيُٕل

 ٍطف اقلی ٔعهیط از درنان رهاىکاهی  0ةعنال کعدن صاوعات ؼعکُب ؿطً از وعیٖ تطاَی آزاد ه تسلیل رهیا (ٍـیارکعدن نُاد ىاٍـیار )
 ٍطف رهاىکاهی  0تُ٘یت کعدن صُد  ،نؽت٘ل کعدن ةیـتع آن از ٔعاصُد  ،گؽتعش دادن زُزً ی ادراک ه هؼُتةضـیطن ةٌ آن  ،ةٌ وُری کٌ ةتُاىط ٗؽهت ٍای زىطً ه ةا وعاهت ىَاد را ةٌ صُد اصتكاص دٍط  ،دایی کٌ ىَاد ةُد ،
صُد ةایط ٍهان دا ةاؿط .
 ةعای درنان رهاىکاهی ةایط لیتیطه کٌ ٗتال قعف ىـاىٌ ٍای رهاىعىذُری نی ؿط  ،آزاد ؿُد تا ةٌ صُد کهک کيط .وی ده نعزلٌ

تهام لیتیطه از ىـاىٌ ٍای ةیهار ةٌ اىت٘ال راىطً نی ؿُد .
کـهکؾ ةع ؼع ایو نُمُع دطیط ادانٌ نی یاةط ه لیتیطه از آن آزاد نی ؿُد.
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 نيٌُر از اىت٘ال  ،ازؽاس ديؽی یا پ عصاؿگعی نحتت یا نيٕی اؼت کٌ ةیهاران در دعیان درنان ةٌ رهاىکاه ىـان نیدٍيط.
 ةیهاران ٍهان ازؽاؼی را ىؽتت ةٌ رهاىکاه دارىط کٌ ٗتال ىؽتت ةٌ پطر ه نادر یا ٍع دهی آىَا داؿتيط. ن٘اهنت  0اىُاع پاؼش ٍای ىاٍـیار کٌ ةیهاران ةعای نتُٗٓ کعدن پیـعهی صُد در درنان ىـان نی دٍيط .نی تُاىطَالنت صُةی ةاؿط  ،زیعا ىـان نی دٍط کٌ درنان از نُاد ؼىسی ٔعاتع رٔتٌ اؼت.
نسطهدیت ٍای درنان رهاىکاهی ٍ ) 1 0هٌ ی صاوعات ٗطیهی را ىهی تُان هىتایط ةٌ ٍـیاری آهرد )2 .درنان ةٌ اىطازًای کٌ در نُرد رهاىعىذُری ٍای اىت٘الی ناىيط ُٔةی ٍا ٍ ،ؽیتعی ه هؼُاس ٍا نُجع هاٍٗ نی ؿُد ةع رهاىپعیـی ٍا یا
ةیهاری ٍای ؼعؿتی تاجیعی ىطارد  ) 3 ،هٗتی ةَتُد یأت انکان دارد ةُطٍا ةٌ رهاىعىذُری دیگعی نتتال ؿُد.
تتطیل نستُای آؿکار رهیاٍا ةٌ نستُای ىَٕتٌ

 -تسلیل رهیا

نُيی ؼىسی یا تُقیٓ ٍـیاری کٌ صُاب ةیييطً ارایٌ نی دٍط.

 -نستُای آؿکار

نُاد ىاٍـیار

 -نستُای ىَٕتٌ

 ٍهٌ ی رهیاٍا  ،ارمای نیل ٍؽتيط  ،ةعصی ةٌ قُرت نستُای آؿکار اةعاز نی ؿُىط ه ةعصی ىَٕتٌ . در أعاد نتتال ةٌ  ، PTSDرهیاٍا ةٌ دای ارمای نیل از هؼُاس تکعار تتُیت نی کييط. تلضیف ه دا ةٌ دایی از وعیٖ ىهادٍا قُرت نی گیعد. رهیاٍا نی تُاىيط ةا نَار کعدن یا هارهىٌ کعدن َاوٌٕ ی صُاب ةیييطً اه را ٔعیب دٍيط .نستُای آؿکار کٌ ت٘عیتا ٍهیـٌ ةا تذعةٌ ی ٍـیار یا ىیهٌ ٍـیار رهز ٗتل ارتتاط دارد ،اٍهیت رهاىکاهی ىطارد . -تُتیع رهیاٍا ةا اؼتٕادً از  2رهش

 )1ى٘ل رهیای صُد ه ٍهٌ ی تطاَی ٍای نعتته ةا آن
 )2اؼتٕادً از ىهادٍای رهیا

 تُتیع رهیا -رهیاٍای امىعاةی

نىهئو تعیو رهش ةعای ةعرؼی ٔعایيطٍای ىاٍـیار

راً ةاؿکًُ آگاٍی از ىاٍـیار

ؿعنيطگی از ةعٍيٌ ةُدن ،نعگ ٔعدی َغیغ  ،رد ؿطن در انتسان

رهیاٍای امىعاةی ةا ایو اقل کٌ رهیاٍا ارمای نیل ٍؽتيط تُارض ىطارد زیعا کٌ امىعاب ةٌ ؼیؽتم ىیهٌ ٍـیار ه نیل ةٌؼیؽتم ىاٍـیار هاةؽتٌ اؼت.
 -نستُای ىَٕتٌ

َهل رهیا (تلضیف  ،داةٌ دایی  ،نَار َاوٌٕ)

-لْغش ٍای ٔعهیطی  1کيؾ پعیـی ٍا

نستُای آؿکار

ةط صُاىطن ه ؿيیطن ٍای ىادرؼت ٔ ،عانُش کعدن اؼانی ه . ....

 در کيؾ پعیـی ٍا ن٘ اقط ىاٍـیار  ،دایگغیو ن٘اقط مُیٓ تع ىیهٌ ٍـیار نی ؿُىط ه ةطیو تعتیب نيٌُر هاُٗی <صُد> راآؿکار نی ؼازىط.
 لْغش ٍا از ایو ىٌع کٌ نسكُل ىاٍـیار ه ىیهٌ ٍـیار ٍؽتيط ةٌ رهیاٍا ؿتاٍت دارىط. -نکاىیغم ٍای دٔاَی رهاىعىذُر

هاکيؾ هارهىٌ  ،آرناىی کعدن ه َهل زدایی

 -نکاىیغم ٍای پضتٌ ه ىاؼازگاراىٌ

ٔعأکيی  ،دطاؼازی  ،اىکار  ،داةٌ دایی  ،تذغیٌ

تسعیٓ نی کييط.
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در کُتاً نطت نُٖٔ ٍؽتيط.
ىانُٖٔ ه ةیؾ از ٍهٌ هاُٗیت را

 -نکاىیغم پضتٌ ه ىاؼازگاراىٌ

هاالیؾ  ،نيٍ یا دلُگیعی  ،ؿُصی  ،ایحار

در دراز نطت نُٖٔ ٍؽتيط  ،صـيُدی را ةٌ

زطاکحع نی رؼاىيط ه کهتع از ٍهٌ هاُٗیت را تسعیٓ نی کييط.
 نکاىیغم نيٍ یا دلُگیعی -نکاىیغم ایحار یا ىُع دهؼتی

تالش ُٔال ه ٍـیار در دَت دهر کعدن أکار یا ازؽاؼات آزارىطً.
لظت ةعدن از دادن چیغی ةٌ أعاد کٌ صُد دهؼت دارىط آن را دریأت کييط.
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آدلع  0رهاىـياؼی ٔعدىگع

ٔكل ؼُم

 تٕاهت ٍای ٔعهیط ةا آدلع -کاٍؾ کل اىگیغش ةٌ نیل ديؽی ه پعصاؿگعی

 -اىؽان ٍا َهطتا ةا تاجیعات ادتهاَی ه ةا تالش ةعای ةعتعی یا

 -ةعداؿت ةطةیياىٌ از اىؽان

نُٔ٘یت ةعاىگیضتٌ نی ؿُىط

أعاد در ؿکل دادن ؿضكیت صُد زٖ اىتضاب کهی دارىط یا  -ةعداؿت صُؿتیياىٌ از اىؽانٍیچ زٖ اىتضاةی ىطارىط

 -أعاد َهطتا نؽئُل ؿکل دادن ؿضكیت صُد ٍؽتيط

 -تذعةیات گظؿتٌ رٔتار داری را ةٌ هدُد نی آهرىط

 -ىٌع أعاد درةارً آیيطً  ،رٔتار نُدُد را ؿکل نی دٍط

 -تاکیط ةع َياقع ىاٍـیار رٔتار

 -أعاد ؼالم از آىچٌ اىذام نی دٍيط ه دلیل آن  ،آگاً اىط .

 تاکیط آدلع ةع ةعداؿت ذٍيی نتيای درنان َ٘الىی – ٍیذاىی آلتعت الیػ اؼت . -ةٌ دىیا آنطن ةا ةطن مُیٓ ه ز٘یع

هاةؽتگی ةٌ دیگعان

ازؽاس ز٘ارت

ازؽاس هزطت ةا دیگعان (َالٌٗ

ی ادتهاَی ) ةٌ وُر ٔىعی در اىؽان ٍا هدُد دارد ه نُیار ؼالنت رهاىی اؼت .
 اقُل نَم ىٌعیٌ آدلع 0 -1ىیعهی پُیا در پػ رٔتار أعاد  ،تالش ةعای نُٔ٘یت یا ةعتعی اؼت .
 -2ةعداؿت ٍای ذٍيی أعاد  ،رٔتار ه ؿضكیت آن ٍا را ؿکل نی دٍيط .
 -3ؿضكیت یکپارچٌ ه نيؽذم اؼت .
 -4ارزش تهام ُٔالیت ٍای اىؽان را ةایط از زاهیٌ ی َالٌٗ ی ادتهاَی در ىٌع گعٔت .
 -5ؼاصتار ؿضكیت نيؽذم از ؼتک زىطگی ٔعد ةٌ هدُد نی آیط
 -6ىیعهی صالق  ،ؼتک زىطگی أعاد را ؿکل نی دٍط .
 آدلع اةتطا نُت٘ط ةُد کٌ ىیعهی پُیـی در پػ ٍع اىگیغً ای پعصاؿگعی اؼت  ،ؼپػ ىعیيٌ ىهایی ( ٗطرت ولتی ) یا تؽله ةعدیگعان را نىعح کعد ه ةُط تالش ةعای ةعتعی ه ؼپػ تالش ةعای نُٔ٘یت را نىعح ىهُد یُيی تالش در دَت کهال ةعای ٍهٌ
( تالؿی کٌ َالٌٗ ی ادتهاَی کانال رؿط یأتٌ آن را ةع نی اىگیغد )
 -أعاد ىاؼالم

تالش ةعای ةعتعی ؿضكی

 -أعاد ؼالم

تالش ةعای نُٔ٘یت

 ٍهٌ ی أعاد ةعای ٍطف ىَایی ةعتعی یا نُٔ٘یت ٍ ،طف صیالی  ،تالش نی کييط کٌ ایو ٍطف صیالی ةٌ َيُان یک آرنان ذٍيی ،ؿضكیت را یکپارچٌ نی کيط ه ةاَث نیـُد کل رٔتار ٗاةل درک ؿُد .
 نُاد صام ٍطف ىَایی ،هراجت هنسیه اؼت ةا ایو زال ٍطف ىَایی نسكُل ىیعهی صالق اؼت .ىیعهی صالق  0تُاىایی أعاد در ؿکل دادن آزاداىٌ ی رٔتار ؿان ه آٔعیطن ؿضكیت ؿان
 تُییو ٍطف ىَایی در  4یا  5ؼالگی اگع کُدکان ازؽاس کييط نُرد ةی تُدَی ٗعار گعٔتٌ یا ىاز پعهردً ٍؽتيط ٍ ،طٔـان َهطتا ىاٍـیار نی ناىط .– کُدکاىی کٌ انيیت رهاىی دارىط ةعای ةعتعی ای کٌ نـضكٌ آن نُٔ٘یت ه َالٌٗ ادتهاَی اؼت  ،تالش نی کييط ٍ ،طف آن ٍا
ٍیچ گاً ةٌ وُر کانل ٍـیار ىهی ؿُد انا آن را ةا ؼىر ةاالیی از آگاٍی دىتال نی کييط .
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چيطیو ٍطف ن٘طناتی

ٍ -ع ٍطف ىَایی

راةىٌ ةیو ٍطف ٍای ن٘طناتی ةٌ ىطرت درک نی ؿُد انا از ىٌع ٍطف

ىَایی آن ٍا در یک الگُی نيؽذم کيار ٍم ٗعار نی گیعىط .
 -ةطن کُچک

ازؽاس ز٘ارت

گعایؾ ٔىعی ةٌ کهال

تالش ةعای ةعتعی هنُٔ٘یت
تُییو نؽیع تالش ه ٍطف ةعتعی یا نُٔ٘یت

 صُد ىیعهی تالش ٔىعی اؼت  ،انا ناٍیت ه دَت آن ىاؿی از ازؽاس ٍای ز٘ارت ه ٍطف ةعتعی اؼت.کُدکان ةطهن زعکت ٔىعی ةٌ ؼهت کهال ٍ ،عگغ ازؽاس ز٘ارت ىضُاٍيط کعد ه ةطهن ازؽاس ٍای ز٘ارت ٍعگغ ٍطف ةعتعی
یا نُٔ٘یت را تُییو ىضُاٍيط کعد .
 ةا ایيکٌ تالش ةعای نُٔ٘یت ٔىعی اؼت  ،ةایط پعهرش یاةط . ةا ایيکٌ ٍطف ةعای دتعان کعدن ى٘ف اؼت  ،انا لغهنا تكُیعی آیيٌ ای از آن ىیؽت . ازؽاس ز٘ارت اّعاق آنیغ ةاَث تالش ةعای ةعتعی ؿضكی نی ؿُد . صیال ٍا یا اىتٌارات درةارً آیيطً  ،ةیـتع از تذعةیات گظؿتٌ أعاد را ةا اىگیغً نی کيط . ٍطف صیالی ىَایی ىٌ در آیيطً ةلکٌ در ةعداؿت ُٔلی أعاد از آیيطً هدُد دارد ه نَم تعیو صیال أعاد ٍطف ةعتعی یا نُٔ٘یتاؼت .
 -هیَیيگع

ٔلؽٌٕ اىگار کٌ

صیال ٍا َ٘ایطی ٍؽتيط کٌ هدُد هاُٗی ىطارد انا ةا ایو زال وُری ةع أعاد تاجیع نی

گظارىط اىگار کٌ هاُٗا هدُد دارىط .
 ةعداؿت ٍا درةارً آیيطً کٌ چیغی دغ صیال ىیؽتيط  ،لغهنی ىطارد ٍـیار یا ٗاةل درک ةاؿيط . ةعصی أعاد ةا تتَکار یا َهی٘ا رهاىعىذُر ؿطن  ،ازؽاس ٍای ز٘ارت صُد را دتعان نٕعط نی کييط . آدلع ةا اىتضاب اقىالح رهاىـياؼی ٔعد ىگع نی صُاؼت ةع ایو َ٘یطً صُد تاکیط کيط کٌ ٍع کؽی نيسكع ةٌ ٔعد ه ت٘ؽیم ىـطىیاؼت .
 چياىچٌ ٍهٌ ی اَهال ٔعد را در راةىٌ ةا ٍطف ىَایی در ىٌع ةگیعیم  ،در نی یاةیم کٌ آىَا نيؽذم ٍؽتيط . -رٔتارٍای گؽیضتٌ از زاهیٌ ٍطف ىَایی

تالش ٍای ىاؼالم ةعای گیخ کعدن ه نىیٍ ؼاصتو دیگعان

 أعادی کٌ گیخ ه نتَُت ٍؽتيط  ،ىهی تُاىيط ٔعد آؿٕتٌ را درک کييط ه ىاتُاىی آىَا در درک کعدن ةٌ آن ؿضف ةعتعی نی دٍط.
 ٔعد کانل از وعیٖ زةان ةطن ه ٍهاٍيگی ةیو اَهال ٍـیار ه ىاٍـیار  ،هزطت ه اىؽذام ىـان نی دٍط . َنُ ىاٗف ةطن  ،دَت ٍطف ٔعد را ةیان نی کيط  ،همُیتی کٌ ةٌ زةان ةطن نُعهف اؼت . آدلع ىاٍـیار را ةٌ قُرت ةضـی از ٍطٔی تُعیٓ کعد کٌ ٔعد آن را ىٌ ةٌ رهؿيی تطهیو کعدً  ،ىٌ ةٌ وُر کانل درک کعدً اؼت. أکار ٍـیار آىَایی ٍؽتيط کٌ ٔعد درک نی کيط ه ةعای رؼیطن ةٌ نُٔ٘یت نٕیط نی داىط ،در زالی کٌ أکار ىاٍـیار آىَاییٍؽتيط کٌ نٕیط ىیؽتيط .
 ایيکٌ رٔتارٍای أعاد ةٌ ؼتک زىطگی ؼالم یا رهاىعىذُر نيذع ؿُد ةٌ َالٌٗ ی ادتهاَی کٌ در اهایل زىطگی پعهرش دادً اىط ،ةؽتگی دارد .
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 َالٌٗ ادتهاَی  1ازؽاس ادتهاَی  1ازؽاس دانٌُ  1ازؽاس هزطت ةا کل ةـعیت ه َنُیت ٍهٌ ی أعاد در ادتهاع 1ٍهطلی ةا ٍع َنُ ىژاد
 ز٘ارت وتیُی أعاد ایذاب نی کيط کٌ ةعای تـکیل دانٌُ ةٌ یکطیگع ةپیُىطىط. َالٌٗ ی ادتهاَی در ٍع کؽی ةٌ قُرت ةالًُ٘ هدُد دارد هلی ةایط پعهرش یاةط . َالٌٗ ی ادتهاَی از راةىٌ هالطٔ -عزىط در ناٍَای اهلیٌ ىُةاهگی ؼعچـهٌ نی گیعد . صىای دطایی َاوٕی ه صُد کانگی پطرَ -الٌٗ ی ادتهاَی

دلُگیعی از رؿط ه گؽتعش َالٌٗ ی ادتهاَی

نُیار ارزیاةی ؼالنت رهاىی  ،تيَا نالک ارزش ٍای اىؽان  ،ن٘یاس ٗناهت ارزش یک ىٕع

 َالٌٗ ی ادتهاَی ةا صیعات ه صُد صُاً ىتُدن نتعادف ىیؽت. ایيکٌ یک ىٕع ؼتک زىطگی ةی زاقل یا جهع ةضؾ را ةٌ هدُد آهرد  ،ةؽتگی ةٌ ایو دارد کٌ چگُىٌ ازؽاس ٍای ز٘ارت ادتيابىاپظیع را در ىٌع نی گیعد.
 ؼتک زىطگی  1زال ه ٍُای زىطگی ٔعدىؽتت ةٌ دىیا

ؿانل ٍطف ٔعد  ،صُدپيطارً  ،ازؽاس ٍای ٔعد ىؽتت ةٌ دیگعان ه ىگعش ٔعد

زاقل تُانل هراجت  ،نسیه ه ىیعهی صالق

در  4یا  5ؼالگی تحتیت نی ؿُد

پیچیطً ه تْییع

ىاپظیع.
 أعادی کٌ ؼتک زىطگی ؼالهی دارىط َ ،الٌٗ ای ادتهاَی صُد را در َهل ىـان نی دٍيط .  3نؽئلٌ نَم زىطگی ةٌ ُٗل آدلع َ 0ـٖ قهیهاىٌ َ ،ـٖ ديؽی ه ؿْل. ىیعهی صالق  0نَُٕنی کٌ ةٌ زعکت اؿارً نی کيط.)1زىطگی أعاد را تست کيتعلـان در نی آهرد.
 )2نؽتب ٍطف ىَایی آىَاؼت.
 )3رهش تالش کعدن ةعای ٍطف را تُییو نی کيط.
 )4ةٌ رؿط َالٌٗ ی ادتهاَی أعاد کهک نی ىهایط.
 ؿالُدً ٍهٌ ىُع ىاؼازگاری َ ،الٌٗ ی ادتهاَی رؿط ىایأتٌ اؼت. أعاد رهاىعىذُر ٍ )1 0طَٔای ةليط پعهازاىٌ تُییو نی کييط ) 2 .در دىیای صكُقی صُدؿان زىطگی نی کييط )3 .ؼتک زىطگیصـک ه دغ نی دارىطٍ .هیو وُر ىٌعؿان در نُرد دىیا در راؼتای ىٌع دیگعان ىیؽت ه از نُيی ؿضكی ةعصُردارىط ه زىطگی
رهزنعً را کار ؿاٗی نی داىيط.
 َُانل ایذاد ىاةَيذاری  )1 0ى٘ایل دؽهاىی اّعاق آنیغ )2 .ؼتک زىطگی ىازپعهردً )3 .ؼتک زىطگی ّٕلت ؿطً . ىازپعهردً  0کُدکان ىازپعهردً صیلی نُرد نستت هاٍٗ ىـطً اىط  ،ةلکٌ ازؽاس نی کييط دهؼت داؿتيی ىیؽتيط ه ٍع هٗت کٌالزم ةاؿط رهی پای صُدؿان ةایؽتيط  ،ازؽاس نی کييط نُرد ةی تُدَی ه ةط رٔتاری ٗعار گعٔتٌ اىط.
 ّٕلت ؿطً  0کُد کاىی کٌ ازؽاس نی کييط نىعهد ه ىاصُاؼتٌ ٍؽتيط ه کُدکاىی کٌ نُرد ؼُء اؼتٕادً ه ةط رٔتاری ٗعار گعٔتٌاىط(.پعهرش َالٌٗ ی ادتهاَی ىاچیغ) ؼتک زىطگی ّٕلت ؿطً را ةٌ هدُد نی آهرىط .ایو کُدکان از تُطادی صكُقیات کُدکان ىاز
پعهردً ةعصُردارىط انا نٌيُن تعىط ه ةٌ ازتهال ةیـتع ةعای دیگعان صىعىاک تعىط.
 ٍهٌ ی ىـاىٌ ٍای رهاىعىذُری ةعای نسأٌت از َغت ىٕػ ٔعد ةٌ هدُد نی آیيط.15

 ىـاىٌ ٍا هًیٌٕ ی گعایـَای نسأي را ةع ََطً دارىط.در ٍع ده ىـاىٌ ٍا ةعای نسأٌت از صُد ؿکل نی گیعىط.

 گعایـَای نسأي ؿتیٌ نکاىیغم ٍای دٔاَی -تٕاهت ٍای نکاىیغم دٔاَی ه گعایؾ ٍای نسأي 0

دٔاع از صُد در ةعاةع امىعاب ىاؿی از نياةٍ ّعیغی

 )1نکاىیغم دٔاَی

دٔاع از َغت ىٕػ نتغلغل ٔعد در ةعاةع رؼُایی

گعایؾ ٍای نسأي
 )2نکاىیغم ٍای دٔاَی

ىغد ٍهٌ ؿایٍ ٍؽتيط.

گعایؾ ٍای نسأي

ٔ٘ه در ارتتاط ةا ؿکل گیعی ىـاىٌ ٍای رهاىعىذُر ةٌ آىَا اؿارً ؿطً (ةا ایو زال ٍع کؽی ةَيذار

یا ىاٍيذار گاٍی ةٌ آىَا نتُؼل نی ؿُد).
 )3نکاىیغم ٍای دٔاَی

ىاٍـیار

 گعایؾ ٍای نسأي رایخ)1 -ةَاىٌ تعاؿی

گعایؾ ٍای نسأي

ٍـیار یا ىاٍـیار

 )1ةَاىٌ تعاؿی  )2 ،پعصاؿگعی  )3 ،کيارً گیعی.

رایخ تعیو گعایؾ نسأي  ،نُهُال در ٗالب «ةلٌ  ،انا » یا « ٔ٘ه  ،اگع » ةیان نی ؿُد.

  )2پعصاؿگعی نی تُاىط ؿکل تس٘یع  ،اتَام یا نتَم کعدن صُد ةگیعد. تس٘یع  0گعایؾ ةٌ دؼت کم گعٔتو نُٔ٘یت ٍای دیگعان ه نتالٌْ درةارً نُٔ٘یت ٍای صُد (ؼادیؽم ّ،یتت  ،زؽادت ،ىاؿکیتایی).
اتَام  0ؼعزىؾ دیگعان ه اىت٘ام دُیی از آن ٍا ةٌ صاوع ؿکؽت ٍای صُد ٔعد. در ٍهٌ ی رهاىعىذُری ٍا یک َيكع اتَام پعصاؿگعاىٌ هدُد دارد. -نتَم کعدن صُد  0زدع دادن ةٌ صُد ه ازؽاس گياً

ةعَکػ تس٘یع

ٍطف ٍع  2ةعتعی ؿضكی

 زدع دادن ةٌ صُد از دهلٌ نازهصیؽم  ،أؽعدگی ه صُدکـی  ،تطةیع نسأٌت از صُد أعاد رهاىعىذُر ةعای آزار دادن کؽاىی اؼتکٌ ةٌ آىَا ىغدیک ٍؽتيط.
  )3کيارً گیعی یا نسأٌت از وعیٖ ٔاقلٌ گیعیقُرت ىاٍـیار از ایو نـکالت نی گعیغىط
 4رهش کيارً گیعی

أعاد رهاىعىذُر ةا ایذاد ٔاقلٌ ةیو صُدؿان ه نـکالت زىطگی ةٌ
تُٗٓ رؿط.

هاپػ رهی  ،ةی تسعکی  ،تعدیط  ،ناىٍ تعاؿی.

هاپػ رهی

ةعگـت رهاىی ةٌ دهرً ی انو تع زىطگی  ،نی تُاىط ٍـیاراىٌ ةاؿطد  ،ةعای ٔعاصُاىطن ٍهطلی.

ةی تسعکی

ةٌ اىطازً ی هاپػ رهی ؿطیط ىیؽت  ،از تهام نؽئُلیت ٍا ادتياب نی کييط تا نىهئو ؿُىط ةا ٍیچ ؿکؽتی

نُادٌ ىضُاٍط ؿط.
تعدیط

راةىٌ ی ىغدیک ةا ةی تسعکی  ،تعدیط ةٌ ٍيگام نُادٌَ ةا نؽائل دؿُار ه ؼعاىذام «زاال دیگع صیلی دیع اؼت ».

اّلب هؼُاس ٍا تالش ٍایی ةعای اتالف هٗت ٍؽتيط.ناىٍ تعاؿی

نالیم تعیو رهش کيارً گیعی

کييط .اگع ىتُاىيط از ناىٍ ةگظرىط

ؼاصتو صاىٌ ی پُؿالی تا ىـان دٍيط کٌ نی تُاىيط آن را هیعان

ةَاىٌ تعاؿی.
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 گعایؾ ٍای نسأي ت٘عیتا در ٍهٌ یأت نی ؿُىط  ،در قُرتی کٌ ةیؾ از زط اىُىاف پظیع ةاؿيط ةٌ رٔتارٍای رهاىعىذُر ه صُدؿکو نی اىذانيط.
 گعایؾ ٍای نسأي صُد ؿکو ٍؽتيط  ،زیعا ٍطف صُد صُاٍاىٌ ه ةعتعی ؿضكی آن ٍا ادازً ىهی دٍيط کٌ أعاد ازؽاس اقیلَغت ىٕػ را کؽب کييط.
-ىعیيٌ ىهایی

تاکیط ةعاٍهیت نعد ةُدن.

 -زن ةُدن را پؽت داىؽتو

َلت ةؽیاری از اصتالٔات زىاؿُیی  ،نـکالت ةعتعی ه َ٘طً ٍای ز٘ارت.
پیکع ةيطی صاىُادً  ،صاوعات ٗطیهی  ،رهیاٍا  ،رهاىطرناىی.

 -کارةعدٍای رهاىـياؼی ٔعد ىگع

ٔعزىطان اهل  0ازؽاس ؿطیط ٗطرت ه ةعتعی  ،امىعاب زیاد  ،زالت تطأُی ةیؾ از زط.ٍيگام ةٌ دىیا انطن ٔعزىط دهم

ٔعزىط اهل  3ؼالٌ یا ةیــتع  0ایو صلٍ را در ؼتک زىطگی ٗتلی ادّام نی کيط.
ؼتک زىطگی صُد نسُر

صكُنت ه رىذؾ ىؽتت ةٌ ىُزاد

ؼتگ زىطگی یاریگعاىٌ

ىگعش یاری گعاىٌ ىؽتت ةٌ ىُزاد

ٔعزىط اهل کهتع از  3ؼال  0صكُنت ه رىذؾ ىاٍـیار
ٔعزىطان دهم  0همُیت ةَتع ةعای پعهرش زػ ٍهکاری ه َالٌٗ ادتهاَی  ،ؿضكیت ٔعزىطان دهم تا اىطازً ای تُؼه ةعداؿت آنٍا از ىگعش ٔعزىط اهل ىؽتت ةٌ آىَا ؿکل نی گیعد  .اگع ایو ىگعش صكهاىٌ ةاؿط ٔ ،عزىط دهم ؿطیطا رٗاةت دُ یا ةؽیار نایُس
صُاٍط ؿط  .انانُهُال رٗاةت دُیی نالیم ةا ٔعزىط ةغرگتع دارد کٌ اگع در ایو راً نُٖٔ ؿُد

پعهرش ىگعش اى٘الةی ه ایو

ازؽاس کٌ ةا ٍع قازب ٗطرتی نی تُان نتارزً کعد.
 ٔعزىطان آصع  0از ٍهٌ ىازپعهردً تع  ،ازؽاس َهیٖ ز٘ارت ٔ ،اٗط زػ ٍهکاری  ،اىگیغً ی زیاد ةعای دلُ أتادن از صُاٍع هةعادرٍای ةغرگتع.
تک ٔعزىطان  0رٗاةت ةا پطر ه نادر  ،زػ ةعتعی اّعاق آنیغ  ،صُد پيطارً کاذب  ،ازؽاس ایيکٌ دىیا نکان صىعىاکی اؼت ٔ ،اٗطزػ ٍهکاری ه َالٌٗ ی ادتهاَی رؿط یأتٌ  ،ىگعش اىگل هار.
 -صاوعات ٗطیهی

ؼعىش ٍایی ةعای ؿياصت ٍطف ىَایی ه ؼتک زىطگی ُٔلی.

 آدلع نُت٘ط ىتُد کٌ ایو صاوعات تاجیع تُییو کييطً ای دارىط. أعاد رهیطادٍا را وُری ةازؼازی نی کييط تا آن ٍا را ةا نُمَُاتی کٌ در زىطگی ؿان دعیان دارىطٍ ،هاٍيگ ؼازىط . تذعةٌ ی ٗطیهی ؼتک زىطگی را تُییو ىهی کيط؛ ةلکٌ ؼتک زىطگی ُٔلی ،صاوعات تذارب ٗطیهی را ؿکل نی دٍط. ةا تْییع ؼتک زىطگی  ،صاوعات ٗطیهی تْییع نی کيط. ؼتک زىطگی در رهیاٍا ىیغ نيُکػ نی ؿُد. آدلع  ،رهیاٍا را آیيطً ىگع داىؽت ه ةاهر داؿت کٌ ؼعىش ٍایی ةعای زل نـکالت آیيطً در اصتیار نی گظارىط. رهیاٍا ةعای ٔعیب دادن صُاب ةیييطً تْییع ؿکل نی یاةيط ه ٍع چٌ ٍطف ٔعد از هاُٗیت دهرتع ةاؿط  ،ةٌ ازتهال ةیـتعی ةعایصُد ٔعیتی نُرد اؼتٕادً ٗعار نی گیعىط.
 -آؼیب رهاىی از ىطاؿتو دؽارت  ،ازؽاس ٍای اّعاق آنیغ ةعتعی ه رؿط ىکعدن َالٌٗ ی ادتهاَی ایذاد نی ؿُد.
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ّ-لتٌ ةع ن٘اهنت در ةعاةع تْیی ع

اگع ٍهیو االن ؿها را نطاها کيم چٌ نی کيیط؟

هادار کعدن ةیهار ةٌ ةعرؼی ٍطف ٍا

ه دریأت ایيکٌ نؽئُلیت ٔالکت ُٔلی ةع ََطً صُدؿان اؼت.
 اؼتٕادً ادلع از ؿُصی ه قهیهیت در درنان -درنان کُدکان در زنُر دیگعان

رازت تع نی َٔهيط کٌ نـکالتـان  ،نـکالت ادتهاَی اؼت.

 ةا ایيکٌ آدلع در تُییو ٍطف ه دَت رهاىطرناىی کانال ُٔال ةُد انا ىگعش دهؼتاىٌ ه آؼان گیعاىٌ ای ىؽتت ةٌ ةیهار داؿت. تهاس ةا درناىگع َ ،الٌٗ ی ادتهاَی را در ةیهاران ةیطار نی کيط. أعاد تُؼه ةعداؿت ٍای نُدُدؿان از گظؿتٌ ه اىتٌارات ُٔلی درةارً ی آیيطً ةا اىگیغً نی ؿُىط.ایو ةعداؿت ٍا لغهنا ةا هاُٗیت نىاة٘ت ىطارىط  ،ةلکٌ ةیاىگع ىیازٍای رهاىی ٔعد ٍؽتيط
ةا ایيکٌ ٍطف ىَایی در کُدکی تُییو نی ؿُد ٔ ،عد نی تُاىط در ٍع ن٘ىٍ از زىطگی آن را تْییع دٍط
ٍ -هٌ ی اىتضاةَا ٍـیار ىیؽتيط ه ؼتک زىطگی از وعیٖ اىتضاب ٍای ٍـیار ه ىاٍـیار آٔعیطً نی ؿُىط.
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