
 استرس ) فشار روانی ( : 

 همذهِ :

ّوِ اًغاًْا در سًذگی رٍسهزُ در هؼزض اًَاع فؾار رٍاًی لزار دارًذ ، پشؽکی کِ تا تیواراى هتؼذد 

 صؼة الالج عز ٍ کار دارد ، تیواری کِ خَد را تزای ػول خزاحی عخت آهادُ هی کٌذ .

 رٍاًی ٍ خغوی آًْا را تْذیذ هی کٌذ .ّوگی تا رٍیذادّای اعتزط سایی رٍتزٍ ّغتٌذ کِ تْذاؽت 

 

 تؼزیف اعتزط :

اًگیش اعت کِ طی آى فزد تا یک هحذٍدیت ٍ درخَاعت غیز هؼوَل )یؼٌی اعتزط حالتی ّیداى 

 درخَاعتی کِ خارج اس تَاًایی ٍ کٌتزل فزد اعت ( هَاخِ هی ؽَد .

 

 هزاحل رٍیارٍیی تا ػاهل اعتزط سا :

 عِ هزحلِ صَرت هی پذیزد . رٍیارٍیی تا ػاهل اعتزط سا طی

هزحلِ پیؼ تیٌی اعت ، در ایي هزحلِ فزد تایذ تزای رٍیاریی تا ػاهل اعتزط سا  اٍلیي هزحلِ :

آهادُ ؽَد ٍ فکز کٌذ کِ ػاهل اعتزط سا تِ چِ چیشی ؽثیِ اعت ٍ چِ پیاهذّایی هوکي اعت تِ 

 ّوزاُ داؽتِ تاؽذ .

هزحلِ فزد هی کَؽذ تا ػاهل اعتزط سا کٌار آیذ ٍ آى هزحلِ اًتظار اعت ، در ایي دٍهیي هزحلِ : 

گاُ تِ اًتظار هی ًؾیٌذ کِ آیا الذاهاتی کِ تزای کٌار آهذى اًدام دادُ اعت هثوز ثوز تَدُ اًذ یا 

 خیز.

آخزیي هزحلِ : هزحلِ پیاهذ اعت ، در ایي هزحلِ ؽخص تا پیاهذّای هَفك ٍ یا ًاهَفك حاصل اس 

 ر هزحلِ لثل رٍتزٍ هی ؽَد .الذاهات هماتلِ ای خَد د



 پیاهذّای اعتزط :

 اختالل ػاطفی : 

اختالل ّیداًی تِ صَرت احغاط اضطزاب ، سٍد رًدی ، خؾن ، ًااهیذی ، تٌْایی ، تی حَصلگی ٍ 

اختالل ػاطفی تاؽٌذ ، تِ طَری کِ گٌاُ اعت . تِ ًظز هی رعذ کِ اضطزاب ٍ افغزدگی ؽایؼتزیي 

 اری ٍ افغزدگی تِ صَرت ّیداى تؼذ اس کٌار آهذى رخ هی دّذ.اضطزاب تِ صَرت ّیداى اًتظ

 

 اختالل ؽٌاختی :

تحت تاثیز اعتزط الگَی تفکز ؽخص آؽفتِ هی ؽَد ، ٍ تزای اٍلات حافظِ فزاهَػ کار هی ؽَد 

 ، توزکش آعیة هی تیٌذ ، ٍ تصوین گیزی تِ ًحَُ ًادرعتی صَرت هی گیزد .

 

 اختالل فیشیَلَصیکی :

 عِ هزحلِ ٍاکٌؼ فیشیَلَصیکی هخزب ٍخَد دارد : 

اٍل تذى ٍارد هزحلِ ّؾذار هی ؽَد . در ایي هزحلِ للة ، ؽؾْا ٍ دیگز اًذاهْا فؼالیتؾاى را 

افشایؼ هی دٌّذ . اگز ػاهل اعتزط سا اداهِ یاتذ ، تذى ٍارد هزحلِ هماٍهت هی ؽَد . در ایي 

 ِ تؼادل حیاتی تذى را حفظ کٌٌذ .هزحلِ دعتگاّای ػصثی تِ دًثال آى ّغتٌذ ک

اها اگز ػاهل اعتزط سا تز فؼالیت دعاگاّای ػصثی چیزُ ؽَد ، تذى ٍارد هزحلِ فزعَدگی هی 

 ؽَد در ایي هزحلِ هماٍهت تذى اس دعت هی رٍد ٍ اًذاهْای تذى در هؼزض آعیة لزار هی گیزًذ.

افتذ ، اس دیگز ًؾاًِ ّای  اگز اعتزط اداهِ یاتذ هوکي اعت اس حال رفتي ٍ یا هزگ اتفاق

فیشیَلضیکی هی تَاى تِ عزدرد ، هؼذُ درد ، کوزدرد ، تاال رفتي فؾار خَى ٍ گزفتگی گزدى ٍ ؽاًِ 

 ّا اؽارُ کزد .



 رٍؽْای کٌار آهذى تا اعتزط : 

 

حوایت اطزافیاى : اگز فزدی در هؼزض ػَاهل اعتزط سا لزار گیزد ٍ اس طزف تغتگاى ٍ  -1

 لزار ًگیزد تحولؼ ًغثت تِ اعتزط تاال هی رٍد .دٍعتاى هَرد حوایت 

ّذفوٌذی ٍ ػؾك تِ آیٌذُ : افزادی کِ در سًذگی خَد ّذف دارًذ ٍ تِ آیٌذُ ػؾك هی  -2

 رٍسًذ ، آعاًتز اس دیگزاى تا اعتزط ّا ٍ ػَاهل فؾارسای رٍاًی کٌار هی آیٌذ .

ی کاعتي یا استیي تزدى یافتي راُ حل ّایی تزای هؾکالت اعتزط سا : تایذ عؼی کٌیذ تا تزا -3

یک ػاهل اعتزط سا راُ حل ّایی را خغتدَ کٌیذ ٍ آًگاُ تا آسهَى کزدى راّْا تْتزیي را 

 تزگشیٌیذ ٍ آى را خْت رفغ هؾکل خَد تثٌذیذ .

ِ ًفظ ػویك ؽزٍع ، اتتذا ًفظ ػویفی تکؾیذ ٍ پظ اس آرهیذى : ایي توزیي را تا کؾیذى ع -4

تِ طَر کاهل اس ؽؼ ّا خارج کٌیذ ، تِ تذریح احغاط  چٌذ لحظِ ًفظ خَد را تِ آراهی ٍ

هی کٌیذ کِ توام ػضالت تذًتاى ؽل ٍ هٌثغط ؽذُ ٍ در حالت آراهؼ کاهل ّغتیذ . تِ 

 آراهؼ حاصلِ فکز کٌیذ ٍ لذت تثزیذ .

ٍرسػ : اًدام ٍرسػ طثك تزًاهِ هزتة ٍ هذاٍم ، تاػث هی ؽَد کِ افزاد در هَاخِْ تا  -5

 آراهؼ خَد را تاسیاتٌذ . اعتزط عزیغ تز حالت

 

 

 تیوارعتاى عَاًح ٍ عَختگی گٌاٍُ

 هغاٍرُ ٍ راٌّواییکارؽٌاط  –فاطوِ هؼیي 


