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چکيدُ
َدف پژيَص حاضر ،مطالعهٍ ثرهر شيطهو کيد هرن اهاوًثنٌ نکمهاوو يهاا اکب نک شُ هًن
ثا الالت ثضطرثشو کًنکان ثز طردق ثدجان تغيير نک ياا اک ااوًثنٌ ،کهاَص تعاکضهات نک
کيثشط يثلدده ااوًثنٌَاب نثکثب کًنکان م ال شٍ ثا الالت ثضطرثشو کًنکهان شهًنٌ ثيه .
کيش پژيَص ض ٍ تجرشو شًنٌ ي شا ثجرثب پيص آزمهًن ي پهآ آزمهًن ي ثکثمهٍ مدثا هٍ ي
ثودثزٌگيرب م رک ثوجام ضد 00 .ااوًثنٌ شا حدثقل دک فرزوهد نثکثب ثاه الالت ثضهطرثشو کهٍ
شٍطًک تصانفو نک نيگريٌ مسايب ضامل گريٌ آزمادطو ي گريٌ کى رل جهادزسده ضهدٌ ي
نک ثده مطالعٍ ضرک کرنود .ثعضاب ااوًثنٌَهاب گهريٌ آزمادطهو ،شهٍ مهدت  9ج سهٍ نک
معرض مدثا ٍ نکماوو شا طرح نکمهاوو د سهان (کهٍ شهر ثيهاو کيد هرن اهاوًثنٌ نکمهاوو
ياا اکب ثز پيص طرثحو ضدٌ شًن) قرثک گرف ىهدَ .مچىهيه اهاوًثنٌَها ضهص َت هٍ پهآ ثز
آارده ج سٍ نکمان نک دهک ج سهٍ پيزيهرب ويهس ضهرک کرنوهد .ثشهسثک پهژيَص مصهاح ٍ
تطييصو شر ثياو معياکَاب  DSM-IV-TRي مقيهاو ثضهطرثک کًنکهان ثيهبىآ شهًن .نک
طًل مدت مطالعٍ گريٌ کى رل َيچزًوٍ مدثا ٍثب کث نکداف و رن .و هاد وطهان نثن کهٍ ثرهر
شيطو ااوًثنٌ نکماوو ياا اکب نک شُ ًن ثا الالت آييمزوَ ،هرثو ثج مهاعو ي تهرو ثز
صههدمات جسههماوو ،ثضههطرثک تعمههي داف ههٍ ي ثا ه الل ييههًثو -ثج ههاک گههريٌ آزمادطههو
( )p<0/000معىانثک ثي
کليد ٍاصُّا :ااوًثنٌ نکماوو ياا اکب ،ثاه الل ثضهطرثک تعمهي داف هٍ ،ييهًثو ثج هاک،
ترو ثز صدمات جسماووَ ،رثو ثج ماعو ،آييمزو

هقدهِ

ؾبيطيٌ ٍيع تأحيط ىَفي گصاقتْ ُ اظ عطف زيگط ىايتِاٍاس

ذبٍِازّ ثَيبز انني ربىعْ اؾت .زؾتيبثي ثْ ربىعْ ؾابمو

ٍبقي اظ ضُاثظ ٍبىغنِة ثب ؾابيطيٌ ُ ثابالذم ُاماسيٌ

زض گطُ ؾالىت ذبٍِازّ ُ تحقق ذبٍِازّ ؾبمو ىكطُط ثْ

ثبقس ،فطز ىككلزاض زض ُاقع ٍكبٍْ اقاكبل ُ اذاتالل زض

ثطذِضزاضي افطاز آً اظ ؾالىت ضُاٍاي ُ زاقاتٌ اضتجابط

ؾيؿتو ُ كل اعضبي ذبٍِازّ ذِآاس ثاِزٓ .يچَايٌ ثاب

ىغنِة ثب يكسيگط اؾات = .<1ثاب زض ٍراط گاطفتٌ ايَكاْ

عَبيت ثْ ايَكْ تب ؾٌ  6ؾبمگي ذبٍِازّ ىٔوتاطيٌ عبىال

اذتالل يب ثييبضي يك عضِ ذبٍِازّ احتيبال ثاط عينكاطز

ضقس قرهيت كِزک اؾت ،كِزكبً ثْعَاِاً عَبناطي
1

  Daneshvar (Raftar) Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 17th Year / 2010 / No.40دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /روانشناسي باليني و شخصيت  /دانشگاه شاهذ  /ارديبهشت  / 89سال هفذهم  /شماره 04

دانشور

تؼييي اثز خاًَادُ درهااً
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كْ تأحيطات كيتطي ضا زض ىقبيؿْ ثب ُاماسيٌ زض تعابىالت

ذبٍِازّ زضىبٍي ؾبذتبضي قجل اظ زضىبً ُ ثطعطف كطزً

ذبٍِازّ زاضٍس ،ثيف اظ ؾبيطيٌ زض ىعاطو آؾايت ٓابيي

ٍكبٍْٓبي ىطضاي ،الظه اؾات زض ؾابظىبً ياب ؾابذتبض

ٓؿتَس كْ اظ ضٓگصض عسه ُرِز ضُاثظ ؾابمو زض ذابٍِازّ

ذبٍِازّ تغييطاتي نِضت گيطز .ؾبذتبض ذبٍِازّ ىزيِعْ

حبزث ىي قِز .ؾالىت ضُاً اعضبي ذبٍِازّ ثْ ذهِل

ٍبىطئي اظ ٍقفٓبي ُيػّاي ٓؿت كْ اعضبي ذبٍِازّ ،اظ

كِزكبً زضنِضت ُرِز تعبىالت ؾبمو زض اياٌ تكاكل

عطيق آً ثْ يكسيگط ىطتجظ ىيقاٍِس .زض اياٌ ضُيكاطز

عجيعي ضقو ىيذِضز .ثَبثطايٌ تِرْ ثْ ذابٍِازّ ُ تاالـ

تأكيس ثط ذبٍِازّ ثْ عَِاً يك كل ُ تعبىالت ثايٌ ظياط

زض رٔت ضفع ىككالت ُ ىعضالت ايٌ ؾابظىبً ثَيابزي

ىَرِىْ ٓبي آً اؾت .ىٔو تطيٌ ىالک عينكاطز ؾابمو ُ

ىيتِاٍس ٍِيس ثرف ربىعْاي اضظقيَس ُ ىتعبمي ثبقاس=<2

كبضكطزي ظيط ىَرِىْ ٓب ثطذِضزاضي اظ ىطظٓبي ضُقاٌ

ُ زض ٓييٌ ضاؾتبؾت كاْ تِراْ ثاْ ذابٍِازّ زضىابٍي ُ

ثِزّ ُ ثط ٍقفٓب ،قِاعس ُ قسضت ىجتَي اؾت=.<5
فطايَس ذبٍِازّ زضىبٍي ثاْ آقاكبض ؾابظي امگِٓابي

ثُْيػّ اذتالالت كِزكبً آييت ُيػّ ىييبثس.
ضُيكطز ذبٍِازّ زضىبٍي ٍؿجتبً رسيس ثاِزّ ُ ىجابزي

اضتجبعي تكطاض قاٍِسّ ُ قبثال پايفثيَاي ُ چگاٍِگي

ضؾيي آً ثْ ؾبلٓبي  1940تب  1960ثطىيگاطزز .ثاطُظ

تأحيطگااصاضي ايااٌ امگِٓااب ثااط ضفتاابض ثيياابض ىعنااِه

ايٌ ضُيكطز ثاْناِضت زضىابًٓابي فعناي زض فبنانْ

) (Identified Patientىايپاطزاظز .يكاي اظ ىفطُضآْابي

ؾبلٓبي 1970تب  1990نِضت گطفت .ذبٍِازّ زضىابٍي

اؾبؾي ذبٍِازّ زضىابٍي ؾابذتبضي ،ثاْعَاِاً يكاي اظ

پؽ اظ زْٓ ٓ 1950يعىبً زض تعساز ظيابزي اظ ككاِضٓب

ضايزتطيٌ ضُيكطزٓبي ذبٍِازّ زضىابٍي اياٌ اؾات كاْ

ثب ذسىبت ،ثطٍبىْٓب ُ ضُـٓبي زضىبٍي ىتَاِ ربيگابّ

ىككالت كِزكبً ٍكابٍگط ُراِز ىكاكل زض امگِٓابي

ُيػّاي پيسا كطز=.<3

تعبىل ذبٍِازّ اؾت ُ اظ اياٌ ضُ زض زضىابً اذاتالالت

ٓو اكًَِ ذبٍِازّ زضىبٍي ثطاي زضىبً عيف ُؾايعي

كِزكبً ثط تغييط امگِٓبي تعبىل ُيػّ اي تأكيس ىيقاِز.

اظ ىككالت ظيؿتي ،ضُاٍي ،ارتيبعي ىِضز اؾتفبزّ قاطاض

ثَبثطايٌ اعضبي ذبٍِازّ ثْعَاِاً عَبناط ؾابظٍسّ ياك

گطفتْ ُ زيسگبّٓبي ىتَِعي ثطاي آً ،ثب تِرْ ثْ گؿاتطّ

ؾيؿتو گؿتطزّ ثب ىككل كِزک ُ زضىبً اُ ىطتجظ ثاِزّ

ُؾيع كبضثطز ايٌ ضُيكطز اضائْ قسّ اؾت=.<4

ُ ثطاي رنؿبت زضىبً زعاِت ىايقاٍِس .زضىابٍگط اظ

ىحِض انني ٍگطـ پيكگبىبً ٍٔضت ذبٍِازّ زضىابٍي

عطيق ٍيبيف امگِٓبي تعبىل ذبٍِازّ زض عي رنؿابت،

تِرْ ثْ ىككالت اٍؿبً ثْعَِاً ىؿبئل ثيٌ فطزي اؾات.

ؾبذتبض ذبٍِازّ ُ ىطظٓبي ظيط ىَرِىْ ٓب ضا آقكبض كطزّ

اظ ايٌضُ ايٌ ٍِ ٍگطـ قبىل ضاّ حلٓابيي اؾات كاْ

ُ ثطاي حصف ٍكبٍگبً ىطضي ثييبض ىعنِه (كاِزک) ثاْ

ىؿتقييبً ىعغِف ثْ ضُاثظ ثيٌ افطاز ىي قِز .زض حبمي كاْ

تغييط ُ ثبظؾبظي ؾبذتبض ذبٍِازّ ُ ...زؾت ىيظٍس=<1

اىطُظّ اضتجبعبت ذبٍِازّ ،ىحِضي ثطاي زضىبً ىكاكالت

پػُٓفٓبي ىطثِط ثْ ثطضؾي ٍقف ذبٍِازّ زض اثاتال

ُ اذتالالت ضُاٍي ُامسيٌ ُ كِزكابً ُ ثاْ ىَعماْ ياك

ثْ اٍِا اذتالالت عبعفي ضفتبضي كِزكبً ٍكبً ىيزٓاس

فطايَس چَس ؾغحي پيچيسّ ىحؿِةقسّ ُ ثْ ذابٍِازّ ثاْ

كْ ضيكاْ ثؿايبضي اظ اذاتالالت ضا ثبياس زض تعابىالت

عَااِاً ؾيؿااتيي ثااب ىطظٓاابي ٍؿااجتبً ٍفااِشپااصيط

ىِرِز زض ٍربه ذبٍِازّ ُ ٓيچَيٌ تعبضضبت ظٍبقاِيي

 ،(semiقبىل ظيط ىَرِىْٓبي تككيلزَٓسّ آً،

رؿااتزِ كااطز= .<9ُ8،7،6ثَاابثطايٌ ث اٍْرااط ىاايضؾااس

ثب تِرْ ثْ تِاٍبيي اؾتفبزّ اظ ثبظذِضزٓبي ىخجت ُ ىَفاي

ثْكبضگيطي ُ تِؾعْ ضُـٓبي زضىبٍي ىجتَي ثط ذابٍِازّ

ثطاي تقِيت حجبت ُ تغييط ذبٍِازّ ٍگطيؿتْ ىيقِز =.<5

زضىبٍي ثتِاٍس ثاْ تغيياط ُ اناالل امگِٓابي اضتجابعي

)permeable

ايسّ انني ذبٍِازّ زضىبٍي ؾبذتبضي ايٌ اؾات كاْ

ظُريٌ ُ اعضبي ذبٍِازّ ىَزط قِز .زض ٍتيزْ اذتالالت

ٍكبٍْ ىطضي فطز َٓگبىي كْ زض ثبفت امگِٓبي تعابىني

عبعفي ضفتبضي كِزكبً ٍيع زض ذابٍِازّ زضىابً قاسّ ُ

ذبٍِازّ اضظيبثي قِز ،قبثل قَبذتتط ذِآس ثِز .اظ ٍرط
2
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ٍبىغنِة ثْ قطايظ ىغنِة ذبٍِازّ اظ ثيٌ ىيضُز=.<10

تكريهي اذتالل اضغطاثي تب حسُزي كْ ضٍُاس عابزي

زض پػُٓف ٓبي ىقبيؿْ اي ىيبً زضىبً ثب ضُيكطزٓبي

ظٍسگي كِزک ُ عينكطز ضُظاٍْ ُي ضا ىرتل كَس ىِارْ

اٍفطازي ُ زضىابً ىجتَاي ثاط ذابٍِازّ ،ىِفقيات ثيكاتط

ٓؿااتَس= .<19،20،21ثااب ىااطُض ىغبمعاابت ىطثااِط ثااْ

ذبٍِازّ زضىبٍي اظ حيج كيفي ُكيي ُ تساُه زضىبً زض

قيِ قَبؾي اذتالالت اضغطاثي ثْ ايٌ ٍتيزاْ ضؾايسٍس

ظىيَْ اذتالالت اضغطاثي شكط قاسّ اؾاتٍ .تيزاْ ياك

كْ اذتالالت اضغطاثي ثْ ىيعاً ظيبزي زض ىيبً كِزكابً

ىغبمعْ ىطُضي ثب ىِضِ ثطضؾي احط ثركي زضىابًٓابي

ُ ٍِرِاٍبً قبيع اؾت .ىيعاً اضغطاة تعيايو يبفتاْ زض

ىجتَي ثط ذبٍِازّ ٍكبً زاز كْ اياٌ قايِّ زض ىغبمعابت

كِزكبً ؾَيٌ ىسضؾْ حسُز  3زضنس ترييٌ ظزّ قاسّ

ىتعسز زض زضىبً اذتالالت اضغطاثي كِزكبً ىؤحط ثاِزّ

اؾت .زض ىيبً ٍِرِاٍبً قيِ اذتالل آؾييگي زض عاِل

اؾت .زض حبمي كْ عني ضغو كبضايي ٍؿجي ،حسُز  20امي

عيط  6زضنس ُ قيِ اذتالل اضغطاة تعييو يبفتْ 3/7

 50زضنس زضىبً ٍكسّ ثطاي ضُـ ٓابي زضىابٍي زيگاط

زضنس ثِزّ اؾت=.<1

ٓيچًِ قَبذتي ضفتبضي ،ضفتبض زضىبٍي ُ ...زض تحقيقبت

اذتالل اضغطاة كِزكي ثاب پيبىاسٓبي ىَفاي قبثال

ىتعسز گعاضـ قسّاؾتٓ .يچَيٌ قِآس عنيي ىجتَي ثط

ىالحرْ زض ؾبظگبضي قرهاي  ،تحهايني ُ ارتيابعي

تحقيقبت زض زْٓ ٓبي اذيط احط ثركي ذبٍِازّ زضىبٍي ضا

ٓيطاّ اؾت = .<22ُ23قاِآس ٍكابً ىايزٓاس اذاتالل

زض ىككالت ىتعسزي ٍريط اذتالالت عبعفي زض كاِزكي

اضغطاة كِزكي پسيسّاي گصضا ٍجِزّ ُ زض نِضت عسه

ُ ٍِرِاٍي ،اذتالالت ضُاً تَي ،اذتالالت ضفتبض ،ؾاِ

زضىبً تب ؾَيٌ ٍِرِاٍي ُ ثعضگؿبمي ازاىْ پيسا كاطزّ ُ

اؾتفبزّ رؿيبٍي اظ كِزک ٍُ ...كبً زازّ اؾت=.<11

ىككالت ثؿيبضي ضا زض آيَسّ كاِزک ايزابز ىايٍيبياس
= .<26ُ25،24ىغبمعبت ٍكبً زازّ اؾت تساُه اذاتالالت

احط ذبٍِازّزضىبٍي ثط اذتالالت اضغطاثي زض تعاسازي
اظ ىغبمعبت اضظيبثي قسّ اؾتٍ .تبيذ حابكي اظ آً اؾات

اضغطاثي زض زُضاً ٍِراِاٍي ؾاجت اذاتالل

كْ تأحيط ذبٍِازّزضىبٍي زض زضىبً تطؼ اظ تبضيكيٓ ،طاؼ

قبثل ىالحراْ ثابميَي ياب ترطيات عينكاطز ارتيابعي،

ىسضؾْ ،اذتالل اضغطاة تعييو يبفتْ ،اذاتالل ُؾاِاؼ-

تحهيني ،قغني ُ ؾبيط ظىيَْٓبي ىٔاو كابضكطزي فاطز

ارجبض ثيف اظ ضُـٓبي اٍفطازي ُ زاضُ زضىبٍي (ثايف اظ

ىي قِز .ثَبثطايٌ اذاتالل ىاصكِض عاالُّ ثاط ناسىبت

 75زضنس) ثِزّاؾت=ٍ .<15،14،13،12،4ييي اظ كِزكبٍي

ثؿيبضي كْ اظ رٔبت ضقاسي ،قرهايتي ُ ...ثطكاِزک

كْ زض ظىيَْ ثٔساقت ضُاٍي ؾطٍس ىيقاٍِس اظ اذاتالالت

ىيگصاضز ،تأحيطات ٍبىغنِثي زض ضاثغاْ ُاماسيٌ ُ ؾابيط

اضغطاثي ضٍذ ىي ثطٍس= .<16اذتالالت اضاغطاثي يكاي اظ

ثطازضاً ُ ذِآطاً كِزک ٍياع ذِآاس زاقاتٍ .تابي

قبيع تطيٌ اذتالالت ضُاٍي عبعفي كِزكابً ُ ٍِرِاٍابً

تحقيقبت عِمي زض ضاثغْ ثب تأحيطات ىرطة آً ٍكبً زازّ

ىيثبقس .<17،18=.ثب تِرْ ثْ تفبُت اثعاضٓابٍ ،يٍِآْاب ُ

اؾت كْ افطاز ثعضگؿبمي كْ زض زُضاً كِزكي زچبض ايٌ

ٍِ اذتالالت ىِضز ثطضؾي ىيعاً قيِ ىتفبُت گاعاضـ

اذتالالت ثِزّاٍس ،ىكاكالت عسياسّاي ضا زض اظزُاد ُ

قسّ اؾت .اذتالل اضغطاثي زض كِزک ىيكاٌ اؾات زض

ثب ٓيؿطاٍكبً ذِآَس زاقت=.<28ُ27

)(Distress

يكي اظ اقكبل اضغطاة رسايي ٓ ،طاؼ ارتيبعي ،اذتالل

ىغبمعبت اٍزبه قاسّ زض ىاِضز ضاثغاْ ىيابً اذاتالل

اضغطاة تعييو يبفتْ  ،اذتالل آؾييگي ثب ثبظاض ٓطاؾي ياب

اضغطاة زُضاً كِزكي ُ اذتالالت ىطثِط ثْ ثعضگؿابمي

ثسًُ آً ،اذتالل ُؾِاؼ -ارجبض ُ ٓطاؼٓبي اذتهبني

ٍكبً زازّ اؾت كْ ُرِز ؾبثقْ اضغطاة زُضاً كاِزكي

ظبٓط قِز =.<16 ،19

پيفثيَيكََسّ اذتالل آؾييگي ُ افؿطزگي زض ثعضگؿابمي

ىغبمعبت زض ىِضز قيِ قَبؾي اذتالل زض ٍيٍِْٓبي

ىي ثبقس= ُ <29احتيبل ثٔجِزي زض نِضت ُراِز ظىيَاْ

ربىعْ ٍكابً زازّ اؾات كاْ زض حاسُز  8-12زضناس

اضغطاة زض ؾبيط اعضبي ذبٍِازّ كبٓف ىاييبثاس .اياٌ
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اىكبً ثبظگكت ىزسز ثييبضي ثاْ عنات تغيياط قاطايظ

كِزكبً ُ  5-10زضنس ٍِرِاٍبً ثب يكاي اظ ىعيبضٓابي

آىِظاً ىقغع ىتِؾغْ قٔط تٔطاً
زاٍف
اختالالتزض ثيٌ
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تحقيقبت ٓيچَيٌ ٍكبًزاز كْ ثيف اظ  54زضنس ثييابضاً

رٍش

ثعضگؿبل زض زُضاً كِزكي اذتاللاضغطاثي زاقتْاٍس=.<30

زض ايٌ پػُٓف اظ ضُـ تحقيق قاجْ تزطثاي ثاب پايف

ٍقف اضغطاة ثْ عَِاً ذغطي ثاطاي قاطُ اُميا

آظىًِ ُ پؽ آظىًِ ثب گطُّ كَتطل ُ اٍساظّگيطي ىكاطض

افؿطزگي قسيس ،زض تحقيقي كْ تِؾظ پابضكط )ُ (Parker

اؾتفبزّ قس .ثطٍبىْ ىساذنْاي اظ پيف عطاحاي قاسّ ثاْ

ٓيكبضاٍف زض  1999اٍزبه قسّ ،ثطضؾي قسّاؾتٍ .تبيذ

گطُّ آظىبيف اضائْ ُ ٍتبيذ احطات ىساذنْ ثب گطُّ كَتطل

ٍكبً زاز كْ  42زضنس اظ گطُّ ٍيٍِا زاضاي افؿاطزگي

ىقبيؿْ قسٍ .تبيذ يبفتْٓبزض ىطاحال پايفآظىاًِ ،پاؽ

اُميااْ ،زُ ٍااِ اظ اٍااِا اضااغطاة( ،اذااتالل ٓااطاؼ

آظىًِ ُ پيگيطي ىِضز ىقبيؿْ قطاض گطفت.

ارتيبعي ُ اذتالل ُؾِاؼ ارجبض) ضا ٍكبً زازٍس .قطُ

ابشار پضٍّص

اُمي افؿطزگي ثب تبضيرچ ذبٍِازگي اضاغطاة  ،ضاثغاْ

الف -مقياس

زاقت=.<31

اطااباک دکاداسس اسا

 :ىقيابؼ

اضغطاة كِزكابً اؾاسَؽ ثاْ ىَراِض اٍاساظّگياطي ُ

ثب تِرْ ثْ ايَكْ كِزكبً تقطيجبً  50زض نس ريعيات

اضظيبثي اضغطاة كِزكبً ثطاؾبؼ عجقْثَسي تكريهاي

ككِضٓبي زض حبل تِؾعْ ضا تككيل ىيزَٓس ،ثْ ُيػّ زض

ُ آىبضي  DSM-IVعطاحي ُ ؾبذتْ قسّ اؾت .فطه اُميْ

ككِض ىب كْ اظ ٍرط ثبفت ريعيتي اظ ككاِضٓبي راِاً

ىقيبؼ زض ؾبل  1997زض ككِض اؾاتطاميب زض ؾابلٓابي

زٍيب ثْ قيبض ىيآيس= ،<33ُ32قَبذت ىؿبئل ُ ىككالت

 1998 ُ1997عي زُ ىغبمعْ ثعضگ ىني ،تحنيال عبىال

ضُاٍي ُ عبعفي ايٌ قكط عرايو اظ ريعيات ُ كِقاف

تأييسي ُ اكتكبفي  6عبىل ىِضز ٍرط زض عياف ؾاَي 8

زضرٔت يبفتٌ قيِّ ٓب زضىبٍي ىِحط ُ پبيساض ُگؿاتطـ
ي

امي  12ؾبل ُ  7امي  19ؾبل ثْ احجبت ضؾيسّاؾات=.<19

آً زاضاي آييت ثؿيبض اؾت.

ايٌ ىقيبؼ كْ ثطاي اؾتفبزّ زض ٍيٍِْٓبي ربىعْ ثاِزّ ُ

اذتالالت اضغطاثي زض نِضت زضىبً ثْ ىِقع ثٔجِز

ثطاي اضظيبثي عيف ُؾيعي اظ اذتالالت اضاغطاثي ىيابً

پيسا كطزّ ُ ىبٍع نسىبت ثْ ضقس ضُاٍاي ،قرهايتي ُ

كِزكبً ثط ىجَبي DSM-IVتٔيْ قسّ اؾت ،زض ىغبمعبت ُ

عينكطز ارتيبعي ُ تحهيني كِزک ىاي قاِز ُ عاسه

پػُٓف ٓبي نِضت گطفتْ اظ ُيػگي ٓابي ضُاً ؾاَزي

زضىبً ثْ ىِقع ثييابضي احتيابل اثاتال ثاْ ؾابيط اٍاِا

ذِثي ثطذِضزاض ثِزّ اؾت = .<22،37،36عبىلٓبي ىِضز

اذتالالت اضغطاثي زض ثعضگؿبمي ضا فطآو ذِآس كاطز.

ٍرط ٍكبٍگبً ىطتجظ ثب اضغطاة رساييٓ ،طاؼ ارتيبعي،

ثَبثطايٌ حبئع آييت فطاُاً اؾت كْ كِزكبً ىضاغطة

اذتالل ُؾِاؼ -ارجبض ،اذتالل آؾييگي -ثبظاض ٓطاؾي،

ٓط چْ ظُزتط قَبؾبيي قسّ ُ اىكبً ىساذالت زضىابٍي

اذتالل اضغطاة فطاگيط ُ تاطؼ اظ ناسىبت رؿايبٍي

ىؤحط ثطايكبً فطآو گطزز=.<19

ثِزّ اؾت .ايٌ ىقيبؼ قبىل  38ؾاؤال ثاطاي اٍعكابؼ

پػُٓف حبضط ثاْىَراِض ثطضؾاي احطثركاي ضُـ

ٍكبٍگبً اؾت 6 .ؾاؤال حبمات ىخجات زاقاتْ ُ ثاطاي

زضىبٍي ذبٍِازّزضىبٍي ؾابذتبضي زض زضىابً اذاتالالت

كوقسً ؾِگيطي ىَفي پبؾد ٓب عطاحي قسّ اؾت .اياٌ

اضغطاثي كِزكبً اٍزبه قسّ اؾت .الظه ثْ شكط اؾت كْ

ىقيبؼ تِؾظ ىِؾاِي ُ ٓيكابضاً ثاط ضُي ٍ 450فاط

زض ايٌ پػُٓف عالُّ ثط اذتالالت اضغطاثي شكاط قاسّ

زاٍف آىِظ زذتط ُ پؿط َٓزبض گطزيسّ ُ ضُايي آً ىِضز

احطات ذابٍِازّ زضىابٍي ؾابذتبضي زض زضىابً اذاتالل

تأييس قطاض گطفتْ ُ پبيبيي آً  0/89گاعاضـ قاسّاؾات

اضغطاة رسايي ثْ عَِاً قبيعتطيٌ ُ ىٔوتطيٌ اذاتالل

=.<37

كِزكبً = <17ىغبمعْ قسّ ثِز ُ احطثركي آً ىِضز تأييس
قطاض گطفت .احط زضىبً فاِ اماصكط ثاط ثٔجاِز عينكاطز

ک -مصااسه ت خيصيصاا  :تكااريم اذااتالالت

ذبٍِازّ ُ تقِيت ضضبيت ظٍبقِيي ٍيع تأييس گطزيس كاْ

اضغطاثي ثب ىهبحجْ تكريهي ثط اؾبؼ

ىعيبضٓبيDSM-

زض ىقبالت زيگطي گعاضـ گطزيسٍس=.<35,34

 IV-TRتِؾااظ ىترهاام ضُاًپعقااكي ُ ضُاًقااَبؼ
ثبميَي اظ ىطارعبً اٍزبه قسّ اؾت.
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زضىبٍي قبىل  9رنؿْ ذبٍِازّ زضىبٍي (ٓط ٓفتْ حساكخط

ٓط چْ زقيقتط ىيعاً زؾتطؾي ثْ ٓسف انني ُ ٍقف ٓط

 1رنؿْ) ُ يك رنؿْ پيگيطي زض  10ىطحنْ اٍزبه قاس

يك اظ افطاز ىؿئِل ُ زضگيط زض زضىبً.

كْ ىطاحل ىساذنْ زضىبٍي ثْ تطتيت ظيط ثِز:

ىطحنْ اُل -تعطيف ىككل

)Identification

:(Problem

ًوًَِ پضٍّص

ثيبً ُ تعطيف ىككل اظ زيسگبّ ىطارع ،تكريم ىكبُض

ربىعْ پػُٓف زاٍفآىِظاً كالؼ اُل تب پَزو اثتاسايي

اظ ىككل ىطارع ُؾطاٍزبه زؾتيبثي ثْ زياسگبّ ىكاتطک

(كِزكبً  12-6ؾابل) ىجاتال ثاْ اذاتالل اضاغطاثي ُ

ىيبً ىكبُض ُ ىطارع.

ذبٍِازّٓبي آٍبً ثِزٍ .يٍِْ پػُٓف ،قبىل  40ذابٍِازّ

ىطحناااْ زُه -ترااابٓطات ضفتااابضي
) :Manifestationقَبؾبيي ترابٓطات ضفتابضي اذاتالل ُ

ىيبً ىطارعبً ثْ كنيَك ؾالىت ذبٍِازّ زاٍكگبّ قبٓس ُ

كؿت اعالعبت زقيق اظ تربٓطات اذاتالل زض ىهابحجْ

ثييبضاً اضرب قاسّ اظ عاطف ىطاكاع ىكابُضّ ُظاضت

ثبميَي اظ ذبٍِازّ.

آىِظـ ُ پطُضـ اٍتربة قسٍس .كِزكبً ىِضز ثطضؾاي

زاضاي حساقل يك كِزک ىجتال ثْ اذاتالل اضاغطاثي ،اظ

(Behavioral

ىطحنْ ؾِه -ثيبً ٓسفكني ) :(main goalتعييٌ آساف
كني زضىبً ثب تبكيس ثط زضىبً اذتالالت اضغطاثي
ىطحنْ چٔبضه -تِرْ ثْ آاساف رعئاي

اظ ٓط زُ رَؿايت پؿاط ُ زذتاط ثاْ عاِض ىؿابُي زض

كِزک.

زُگطُّ آظىبيف ُ كَتطل ربيگعيٌ قسٍس .ىاطارعيٌ زض
ىطحنْ اُّل ىقيبؼ ؾَزف اضاغطاة كِزكابً اؾاسَؽ

)(Objectives

ٍريط زضىبً عالئو ٍكبٍگبً ُ تربٓطات ضفتابضي اذاتالل

( )SCASضا تكييل كطزٍس كْ زض ىطحنْ ثعس ىطارعبٍي كْ

كِزک ،ضفع تعبضضبت ُامسيٌ كْ ثْ عِض غيطىؿتقيو زض

ٍيطّ ثبالتط اظ ىتِؾظ ثطاي آًٓب ثْ زؾت آىسّ ثِز ثاطاي

زضىبً اضغطاة كِزک احط ىيگصاضز.

ىهبحجْ تكريهي زعِت قسٍس.

ىطحنْ پَزو -ثيبً ُ قَبؾبيي ىِاٍع ) (Barriersزضىابً

ذبٍِازّ ٓبيي كْ كِزكبً آٍٔب زض ىهبحجْ تكريهي،

ىبٍَس عسه ٓيكبضي يكي اظ ُامسيٌُ ،راِز فطظٍاسي ثاب

ىعيبضٓبيIV-TR

 DSMضا اظ ذِز ٍكبً زازٍس ثطاي ىطحنْ

عاليو ؾبيكِپبتِمِغيك (ٍرياط پطذبقاگطي) ،ذابٍِازّ

ثعسي پػُٓف اٍتربة قسٍس .كنيْ ذبٍِازّ ٓبي اٍترابة

گؿتطزّ ُ عسه اىكبً كَتطل تعبىالت كِزک ثب زيگطاً.

قسّ ثْ عِض تهبزفي زض زُ گطُّ تقؿيو ثَسي قسٍس.گطُّ

ىطحنْ قكو -ىساذنْ

انني ثط اؾبؼ

آظىبيف ىِافقت كطزٍس كْ زض رنؿبت ذبٍِازّ زضىابٍي

ضُيكطز ذبٍِازّ زضىبٍي ؾبذتبضي ىيَِچيٌ ُ تكَيكٓبي

قطكت كََس .ذبٍِازّٓبي گطُّ كَتطل زض ميؿات اٍترابض

ذبٍِازّ زضىبٍي ٓيؿِ.

قطاض گطفتَس.

)(Intervention

ىطحنْ ٓفتو -زض ثطگيطٍسّ تعييٌ ُ تجيايٌ ُظابيف ُ

گطُّ آظىبيف (ٍ 20فط) ُ گطُّ كَتاطل ٍياع ٍ 20فاط

تكبميف اعضبي ذبٍِازّ زض عِل رنؿبت ىساذناْ ُ زض

ثِزٍس كْ اظ ٍرط ُيػگيٓبي زىِگطافيك ُ ُرِز اذتالل

ذبٍْ زض عي ٓفتْ ىتَبؾت ثب آاساف اناني ُ آاساف

ُاحس ىكبثْ گطُّ آظىبيكي ثِزٍس.

فطعي زضىبً.
رٍش اجزا ٍ تحليل ًرايج

ىطحنْ ٓكتو -اضائْ ثطٍبىْ ظىبٍجَسي ىساذنْ زضىابٍي،

پؽ اظ ارطاي پيف آظىًِٓب ىساذنْ فقظ ثط ضُي گاطُّ

تعساز رنؿبت ،فبننْ ظىبٍي رنؿبت.
 (Evaluationقجال اظ

آظىبيكي (ثب تعساز ىؿبُي زذتط ُ پؿط) اراطا قاس .زض

اعيبل ىساذنْ زض عِل رنؿبت ىساذنْ ،پاؽ اظ پبيابً

ايٌ ىست گطُّ كَتطل (قبىل رَؿيتٓبي ىؿبُي پؿط ُ

ىساذنْ ُ زض ىطحناْ پيگياطي ثاب ٓاسف تعيايٌ ىياعاً

زذتط) ىساذنْاي زضيبفت ٍكطزّ ُ زض ميؿت اٍتربض قاطاض

زؾتيبثي ثْ ٓسف زضىبً.

گطفت.

ىطحنْ ٍٔاو -اضظيابثي

)Review
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ج -ببنسمت مداخلت ارمسن (طبح ارماسس) :ىساذناْ

ىطحنْ زٓو -اضظيبثي كني عطل زضىبٍي رٔت تعييٌ
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ظىبً ٓط رنؿْ ىساذنْ  80امي  100زقيقاْ ثاِز .زض

ثطضؾي ثطقطاضي ىفطُضْ ٓبي آً -يعَي آظىًِ  Mثابكؽ

اٍتٔبي رنؿْ ٍٔو پطؾكَبىْٓبي ىطحناْ پاؽ اظ زضىابً

) ُ (M Box Test of Equlity of Covariance Matricesآظىاًِ

تكييل گطزيس .پؽ اظ قف ٓفتْ ذبٍِازّٓب ىزسزاً ثاطاي

مااًِ

 (Leven'sىااِضز

رنؿْ پيگيطي (رنؿْ زٓو) ىطارعْ كاطزّ ُ زض اٍتٔابي

ثطضؾي قطاض گطفت ُ ثطقطاضي آٍٔب ىحطظ گطزيس (،p>0/10

ايٌ رنؿْ ٍيع ذبٍِازّٓب ىِضز اضظيبثي قطاض گطفتَس.

 M;35/84 ،F;3/03ثبكؽ) .يبفتآْابي حبنال اظ اياٌ

)Test of Equlity of Error Varience

زض تحنيل زازّٓبي پػُٓف احتيبل ذغابي ٍاِ اُل

تحنيل ٍكبً زاز پؽ اظ حصف احط پيف آظىاًِ ،ثطاؾابؼ

( )α;0/01اٍتربة ُ اظ ضُـٓبي آىابض تِنايفي قابىل

قبذم ىعَبزاضي ٓتنيَگ آظىًِ تحنيال ُاضيابٍؽ چَاس

قاابذمٓاابي ىطكااعي ،پطاكَااسگي ُ ضُـٓاابي آىاابض

ىتغيطي ،ثيٌ ٍييطخ پؽآظىًِ زُ گطُّ آظىبيف ُ كَتاطل

اؾتَجبعي ،قبىل تحنيل كُِاضيابٍؽ ُ تحنيال ُاضيابٍؽ

تفبُت ىعَبزاضي ُراِز زاضز (،df; )5 ُ 27( ،p<0/0005

چَس ىتغيطي ثطاي ىقبيؿْ ىيبٍگيٌٓبي گطُّٓب اؾتفبزّ قس.

;3/94 ،F;21/27ىزصُض ُ )Tاٍساظّ احط ايزبز قسّ ثيٌ زُ
گطُّ  0/80اؾت .مصا رٔت پي ثطزً ثْ اياٌ اىاط كاْ زض

ًرايج

ىطحنْ پؽ آظىًِ ثيٌ كساهيك اظ ظيطىقيابؼ ٓاب تفابُت

رسُل  1كْ حبُي يبفتْٓبي تِنيفي گطُّ ٍيٍِْ اؾات

ىعَبزاض ُرِز زاضز آظىًِ احط ثيٌ آظىِزٍيٓب ىِضز ثطضؾي

ٍكبً ىي زٓس ىيبٍگيٌ گطُّ آظىبيف ُ كَتطل زض ىطحناْ

قطاض گطفتْ ُ ىعيِل قس كْ ايٌ زُ گطُّ زض ىيبٍگيٌ كنيْ

پيف آظىًِ تقطيجبً ىعبزل ثِزّ ُ تفبُت ٓبي اٍسكي اظ ٓو

ظيطىقيبؼٓب تفبُت ىعَابزاضي اظ ٓاو زاضٍاس .يبفتآْابي

ٍكبً ىيزَٓس .ايٌ زض حبمي اؾت كْ اياٌ زُ گاطُّ زض

حبنل اظ ايٌ تحنيل زض رسُل  2آىسّ اؾات .راسُل 2

ىطاحنْ پؽ آظىًِ زض كنيْ ظيطىقيبؼ ٓبي اثعاض پاػُٓف

ٓيچَيٌ ٍكبً زاز تطؼ اظ نسىبت رؿايبٍي ُ ُؾاِاؼ

اظ ٓو تفبُت قبثل ىالحرْاي زاضٍاسٓ .يايٌ اىاط ثاطاي

ارجبضي زض ىطحنْ پؽآظىًِ ،ثْ تطتيت ثيكتطيٌ ُ كيتطيٌ

ىطحنْ پيگيطي ٍيع نبز اؾت.

اٍساظّ احط ضا ثْ ذِز اذتهبل زازّ اؾت.

رٔت ثطضؾي تفبُت ظيطىقيبؼٓبي اثعاض پػُٓف ثايٌ زُ

زض ازاىْ رٔت ثطضؾي تفبُتٓبي احتيابمي ثايٌ گاطُّ

گطُّ كَتطل ُ آظىبيف زض ىطحنْ پؽآظىاًِ ،زض قاطايظ

كَتطل ُ آظىبيف زض ىطحنْ پيگيطي ،زض قاطايظ حاصف

حااصف احااط اذااتالفٓاابي اُميااْ زُ گااطُّ زض ىطحنااْ

احط اذتالف ٓبي اُميْ زض ىطحناْ پايف آظىاًِ ،تحنيال

پاايفآظىااًِ ،اظ تحنياال كُِاضياابٍؽ چَااسىتغيطي

كُِاضيبٍؽ چَسىتغيطي ثط ضُي زازّ ٓبي ىطحنْ پيگيطي

))(Multi- variate Analysis of Covarience (MANCOVA

ٍيع اٍزبه قس .ثطضؾي ثطقطاضي ىفطُضْٓبي تحنيال ٍياع

اؾتفبزّ قس .الظه ثْ شكط اؾت قجل اظ اٍزبه اياٌ تحنيال،

جدٍل  .1ذالنْ يبفتْٓبي تِنيفي گطُّٓبي ٍيٍِْ آظىبيف ُ كَتطل زض ظيطىقيبؼٓبي اضغطاة كِزكبً اؾسَؽ
آايوگ
هداخلِ

گزٍُ
هياًگيي

اًحزاف
ااراًدارد

تزط اس صدهات

ّزاط اجرواػ

جسواً
هياًگيي

اًحزاف
ااراًدارد

هياًگيي

اًحزاف
ااراًدارد

ٍاَاط اجبار
هياًگيي

اًحزاف
ااراًدارد

اضطزاب تؼوين
يافرِ
هياًگيي

اًحزاف
ااراًدارد

قجل اظ آظىبيكي 7/40

3/56

8/45

2/89

7

3/39

7/15

3/39

8/05

2/98

8/67

3/83

8/44

2/58

8/78

3/67

7/22

2/82

8/50

2/85

ثعس اظ آظىبيكي 3/20

2/41

4/40

2/45

3/35

1/75

5/50

1/79

3/20

1/90

10/39

4/64

9/22

2/65

9/83

2/98

9/28

3/46

9/22

3/02

آظىبيكي 3/20

2/39

4/10

1/55

3/20

2/06

3/10

1/971

3/30

2

9/39

4/13

8/22

1/87

9/50

2/77

7/67

3/16

9/39

2/95

زضىبً
زضىبً
پيگيطي

كَتطل
كَتطل
كَتطل
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كَتطل زض ىطحنْ پؽآظىًِ
هرغيز

درجات

ًَع اَم
هجوَع هجذٍرات

هياًگيي
هجذٍرات

آساد

ًسبت F

اطح
هؼٌادار

اًداسُ اثز

آؾييگي

419/35

1

419/35

40/47

0/0005

0/57

تطؼ اظ نسىبت رؿيبٍي

242/55

1

242/55

62/87

0/0005

0/67

ٓطاؼ ارتيبعي

261/26

1

261/26

76/32

0/0005

0/71

ُؾِاؼ ارجبضي

113/47

1

113/47

18/70

0/0005

0/38

اضغطاة تعييو يبفتْ

312/61

1

312/61

53/45

0/0005

0/63

جدٍل .3ذالن يبفتْٓبي آظىًِ احط ثيٌ آظىِزٍيٓب ىيبٍگيٌٓبي ظيطىقيبؼٓبي اضغطاة كِزكبً اؾسَؽ ثيٌ گطُّٓبي آظىبيف ُ
كَتطل زض ىطحنْ پيگيطي
هرغيز

ًَع اَم

درجات

هجوَع هجذٍرات

هياًگيي
هجذٍرات

آساد

ًسبت F

اطح
هؼٌادار

اًداسُ اثز

آؾييگي

284/53

1

284/53

33/45

0/0005

0/51

تطؼ اظ نسىبت رؿيبٍي

180/28

1

180/28

92/71

0/0005

0/75

ٓطاؼ ارتيبعي

272/29

1

272/29

58/75

0/0005

0/66

ُؾِاؼ ارجبضي

169/68

1

169/68

33/56

0/0005

0/52

اضغطاة تعييو يبفتْ

306/14

1

306/14

53/74

0/0005

0/63

ٍكبً اظ ثطقطاضي آٍٔب زاقات

(M;21 ،F;1/19 ،p>0/27

بحث ٍ ًريجِگيز

ثاابكؽ) .اٍزاابه تحنياال ٍكاابً زاز ثطاؾاابؼ قاابذم

تحنيل آىبضي ٍتبيذ ٍكبً زاز كاْ احاط ثركاي ذابٍِازّ

ىعَبزاضي ٓتنيَگ آظىًِ تحنيل ُاضيبٍؽ چَاس ىتغياطي،

زضىبٍي ؾبذتبضي زض ثٔجِز اذتالالت آؾاييگيٓ ،اطاؼ

ثيٌ ٍييطخ ىطحنْ پيگيطي زُ گاطُّ آظىابيف ُ كَتاطل

ارتيبعي ُ تطؼ اظ نسىبت رؿيبٍي،اضاغطاة تعيايو

تفبُت ىعَبزاضي ُراِز زاضز (،df;)5ُ 27( ،p<0/0005

يبفتْ ُ اذتالل ُؾِاؼ -ارجبض گطُّ آظىبيكي زض ؾاغ

 ;4/04 ،F;2/89ىزصُض  ُ )Tاٍساظّ احط ايزبز قسّ ثايٌ

( )p <0/005ىعَب زاض اؾت.

زُ گطُّ  0/81اؾت .پؽ اياٌ ىطحناْ ثاطاي ىكارم

زض تفؿيط ٍتيزْ ثْزؾت آىاسّ ىيتاِاً اظ يبفتآْابي

كطزً ايٌ كْ زض زُ گطُّ ثيٌ كساهيك اظ ظيطىقيبؼٓاب

ىيَِچيٌ زضىِضز ؾبيط اذتالالت كِزكي اؾتفبزّ ٍياِز.

تفبُت ىعَبزاضي ُرِز زاضز ،آظىًِ احط ثيٌ آظىِزٍيٓاب

يكي اظ ىِاضز احجابتكََاسّ تاأحيطات ذابٍِازّ زضىابٍي

ىِضز ثطضؾي قطاض گطفت (رسُل .)3

ؾبذتبضي ىيَِچيٌ ،زض كِزكبً ىجتال ثْ اذتالل ضُاً تَي

رسُل  3حبكي اظ آً اؾت كْ زض قطايظ حصف احاط

قسيس ىي ثبقس .ىيَِچيٌ ُ ثيكاط زض  1978پػُٓكاي ضا

اذتالفٓبي ىِرِز زض ىطحناْ پايفآظىاًِ ،زُ گاطُّ

ضُي كِزكبً زيبثتي ثب ُامسيٌ زاضاي تعبضضابت قاسيس

آظىبيف ُ كَتطل زض ىطحنْ پيگياطي زض ىيابٍگيٌ كنياْ

ظٍبقِيي اٍزبه زازٍس .زض ايٌ پػُٓف تؿطيع ُاكَفٓبي

ظيطىقيبؼ ٓب تفبُت ىعَابزاضي اظ ٓاو زاضٍاسٓ .يچَايٌ

ثحطاٍي (اكؿيساؾيًِ احيب) زض اذتالل ضُاً تَي زيبثات

رسُل ٍ 3كبً ىي زٓس كْ اٍساظّ احط ظيطىقيبؼ تاطؼ اظ

كِزكبً تحت تأحيط تعابضو ذابٍِازّ ٍكابً زازّ قاس.

نسىبت رؿايبٍي ُ آؾاييگي زض ىطحناْ پيگياطي ثاْ

ثسيٌ تطتيت كْ ؾغ اؾيسي ذًِ كِزكبً زيبثتي ىِقع

تطتيت زاضاي ثيكتطيٌ ُ كيتطيٌ اٍساظّ احط ٓؿتَس.

تكسيس تعبضو ُامسيٌ ثْقست ثبال ىيضفت=.<39
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ٍتبيذ پػُٓف فِ ُ ىِاضز ىكابثْ ٍكابً ىاي زٓاس

زمجؿتگي ٍب اييٌ كِزک ثب ىبزض ،غيجت ُامسيٌ ثْ عنات

ظىاابٍي كااْ قااطايظ ثيِقاايييبيي كااِزک تحاات تااأحيط

ىطگ يب عال  ،ؾجك تطثيتاي ُاماسيٌ ،عِاىال غٍتياك،

تعبضضبت ُامسيٌ تغييط ىي كَاس ،قغعابً عاسه احؿابؼ

عِاىل ؾطقتي ُٓ ...اط كاساه زض ايزابز اذاتالل ىاؤحط

آضاىااف ،اىَياات ُ ٍگطاٍااي كااِزک زض قااطايظ ُرااِز

ثبقَس.

تعبضو زض ذبٍِازّ ُ ُامسيٌ ثْ ٍحِ ثبضظتطي ىايتِاٍاس

زض ايااٌ پااػُٓف ثااط احطگااصاضي ذاابٍِازّ زضىاابٍي

ضخ زٓس .ايٌ ىغنت ٍكبً ىي زٓس كاْ ضفاع تعبضضابت

ؾبذتبضي زض زضىابً اذاتالالت اضاغطاثي (آؾاييگي،

ذبٍِازّ ىيتِاٍس قطايظ ضا زض رٔت عكاؽ ضقاو ظزّ ُ

ُؾِاؼ ارجابضٓ ،اطاؼ ارتيابعي ،تاطؼ اظ ناسىبت

احؿبؼ آضاىف ،اىَيت ُ عسه ٍگطاٍاي ُ ...ضا ثاْ ٓياْ

رؿيبٍي ُ اضغطاة تعييويبفتْ) ُ پايففاطو ُراِز

اعضبي ذبٍِازّ ُ عنيامرهِل ثْ كِزک ٓسيْ ٍيبياس.

تعبضو زض ذبٍِازّٓب تأييس قس .ايٌ ثسيٌ ىعَاي ٍيؿات

زض ضاثغْ ثب ٍتيزْ ثْ زؾت آىاسّ زض فطضايبت پاػُٓف

كْ ىتغيط ىساذنْ تَٔب عبىل ٍتبيذ حبننْ اؾت چاطا كاْ

ىيتِاً چَيٌ گفت كْ تغيياط ىطظٓابي ذابٍِازّ ُ ثابظ

قرهيت ،ىَف ُ ضفتابض ذاِز زضىابٍگط راعُ عِاىال

تعطيف ظيط ىَرِىْٓبي آً زض ٍٔبيت ىَزاط ثاْ كابٓف

احطگصاض زض ضٍُس زضىبً ىي ثبقس .اياٌ ىِضاِ تِؾاظ

تعبضضبت ذبٍِازّ ىي قِز .پيبىي كْ اعضبي ذبٍِازُّ ،

ٍتبيذ ىرتنفي كْ زض پػُٓف ٓبي كَتطل قسّ يكؿبً ثاْ

ثيف اظ ٓيْ كِزک ،زضيبفت ىايكَاس قاطاض گاطفتٌ زض

زميل ىتفبُت ثِزً زضىبٍگط ثْزؾت آىسٍّ ،كبً زازّقسّ

ىحيغي اؾت كْ ُيػگيٓبي ؾبميي اظ ٍرط ضُاًقَبذتي

اؾت=.<40

زاضز ُ ثْ اُ اىكابً ضقاس ُ ثاطُظ ذالقياتٓاب ُ ...ضا

يكاي اظ ىاِاضزي كاْ زض زضىابً ذابٍِازّ زضىاابٍي

ىيزٓس .كِزک زض چَيٌ ؾبذتبضي ثيف اظ اٍاساظّ ُ ثاْ

ؾبذتبضي نِضت ىي گيطز ىكرم كطزً ىِقعيت ٓابي

نِضت غيطالظه زضگيط تعبضضبت ُامسيٌ ٍكسّ ُ ٍگطاٍي

پطذغاط

اظ ضُاثظ ُامسيٌ ُ عسه تساُه ظٍسگي ذبٍِازگي ثب اٍِا

اذتالل ىيثبقس ثَبثطايٌ زض عي زضىبً ثب ذبٍِازّ عاالُّ

تطؼٓبٍ ،گطاٍيٓب ُ حبالت ُؾِاؾي ربي ذاِز ضا ثاْ

ثط زضىبً ىِاضز شكط قسّ ،ثْ ظىيَْٓبيي كْ ىيكٌ اؾات

احؿبؼ اىَيت ُ ُاثؿتگي اييٌ ىيزٓس.

ؾجت ثبظگكت ُ عِز ىزسز ثييبضي قِز پطزاذتْ قسّ ُ

)Risk situation

 (Highثاطاي ثبظگكاات

)(Relaps

ٍتبيذ ايٌ پػُٓف يبفتْ ٓبي پػُٓف ٓبي پِكَياك ُ

ثَبثطايٌ قسه ثْ قسه آً عِاىل ُ ظىيَْٓاب ضا قَبؾابيي ُ

ٓيكاابضاً زض  1990زض ىااِضز تااأحيط ذاابٍِازّ زضىاابٍي

ثْ ذبٍِازّ ضاّ ٓبي پيكگيطي

اظ عِز ىزاسز

ؾبذتبضي زض ىِضز ىككالت ضفتبضي كِزكبً ُ ىابضس ُ

اذتالل يب ايزبز اذتالالت ىكبثْ زيگط ٓو كبض ىيقِز.

)(Prerention

ٓيكبضاً = <14زض ىِضز تأحيط ذبٍِازّ زضىبٍي زض زضىابً

پػُٓف حبضط زض تأيياس ُ احاط ثركاي اياٌ ضُـ

كِزكبً ىجتال ثْ اذاتالل ُؾاِاؼ -ارجابض ضا حيبيات

زضىبٍي اضظيبثي ٓب زض اكخط ىِاضز حبكي اظ تساُه ثٔجِزي

ىيكَس.

ُ حتي ثٔجِزي ثيكاتط ُضاعيت كاِزک ُ ذابٍِازّ زض
رنؿْ پيگيطي ثِز.

ثب عَبيت ثْ ايَكْ ىيكٌ اؾت چَسيٌ عبىل زض ايزبز
اذتالالت ىِحط ثبقس ُ اىطُظّ زض ؾجتقَبؾي اذتالالت

ٍتبيذ ايٌ پػُٓف ىؤياس پاػُٓفٓابي ىيَاِچيٌ ُ

ضُاٍي عبعفي ُ ...ثْ عِاىل ىتعسز ايزابز ٓاط اذتالماي

ٓيكبضاً زض زضىابً كِزكابً ىجاتال ثاْ اذاتالل ضفتابض

تِرْ ىي قِز ،ثَبثطايٌ ثيبً عنات ُ زضىابً اذاتالالت

كِزكبً ىيثبقس.
ٓيبًعِض كْ زض ىقسىْ شكط آً ضفت ٍكبٍگبً ىطضي

اضغطاثي اظ زيسگبّ ذبٍِازّ زضىبٍي ؾبذتبضي ىيَاِچيٌ
ثسيٌىعَي ٍيؿت كْ زض تيبه ىِاضز عنت ايزبز اذتالالت

(زض ايٌ پػُٓف اذتالالت اضاغطاثي كِزكابً) حابف

ىصكِض ُرِز تعبضضبت ُامسيٌ ُ ؾبذتبض ىرتل ذبٍِازّ

ؾيؿتو ذبٍِازّ ثِزّ ُ عالئو اذاتالل ثاْعَاِاً عالئاو

ىي ثبقس .ثنكْ ىيكاٌ اؾات عِاىال زيگاطي ٓيچاًِ

اذتالل ؾيؿتو تعجيط ىيقِز .ثَبثطايٌ ثطاي زضىبً كِزک
8
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