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یک استراتژی برای چارچٌب تاب آًری بو عنٌان 

 محٌر اختالالت استرس مقابلو با

کوجْصُبی ُویلگی صعسالل صَُ ُبی گظكتَ ثغای کبُق كیْؿ 

ثبالی استالالت اؿتغؽ هذْع، اًگیؼٍ ای ثغای عاُجغصُبی 

 پژُّلی اًتشبثی جضیض كضٍ اؿت

تبة آّعی ثَ پضیضٍ دفؼ ؿالهت عّاًی افغاص صعهمبثل 

غای كٌبست ث جـوی  اكبعٍ صاعص. كغایظ ؿشت عّاًی یب

ْژی)فیؼیْلْژی دبالت غیغعجیقی ّتغییغات لپبتْفیؼیْ

ثیوبعی سبم عر هی  یک ؿٌضعّم یب فولکغصی کَ ُوغاٍ ثب

پژُّق ُبی هغثْط ثَ تبة آّعی  صُض( استالالت عّاًی،

ثغهکبًیـن ُبی سبهی هتوغکؼاؿت ّثَ عْعسبم ثغپیلگیغی 

کیض صاعص. ثغای اؿتفبصٍ کبهل اػ ؽغفیت ثیوبعیِب تب

اعػیبثی هِن ّضقیت  ّعی،آُبی پژُّق ُبی هغثْط ثَ تبة 

تْجَ ثَ هفبُین اؿبؿی ّهتضُبی اهلی ضغّعی ثَ  فقلی ثب

ًؾغعا ثغ ص ثـیبعهِن تغ، هب پژُّق هْعّ ًؾغهی عؿض. 

اتشبط عّیکغصُبیی هْفمیت  فغایٌضُبی پْیبی هغتجظ ثب

 ٌضٍ ًگغثٌبآیبت عْلی قؽ هغبلهیؼ)ؿبػگبعی( ثغاؿبآ

 گظاكتین.

استالالت  جِبى اػ صع پبًوض هیلیْى ًفغ اػ ثیلتغَ ؿبالً

َ اػؿبًذ استالالت عّاًی ثقض، اضغغاة لجیل عّاًی اػ

(PTSD ،)ّ ا کَ تب افتیبص عًج هی ثغًض یب افـغصگی 

 ًضاػٍ ای ایٌِب هتبحغ اػ هٌبثـ اؿتغؽ ثیغًّی یب

ػاُبیی كبهل دْاصث  چٌیي اؿتغؽایي  صعًّی هی ثبكٌض.

ػًضگی یبجبثذبیی ُبی ػًضگی  ّؿْاًخ كضیض ّكغایظ صكْاع

ُن عفتَ، استالالت اؿتغؿی عّی   ثیوبعیِب هی ثبكٌض. یب

 ثب سیلی ػیبصی عا صعهقٌبی ّؿیـ سْص ؿبالًَ افغاص

 3112صعؿبل  ًبتْاًی ّهقلْلیت ػهیي گیغهی ًوبیٌض.

 كٌبستَ كضٍ ی صعصًیبافـغصگی كضیض صّهیي فبهل ًبتْاً
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 صعدبلی کَ استالالت اضغغاثی صععصٍ ًِن لغاعصاعص. اؿت.

 یي اعلبم ثَ عْعغیغهـتمین گْاٍ عًجق تقضاص ا ًَ تٌِب

ثی كوبعی افغاص اؿت ثلکَ فْالت ثـیبعهٌفی ُن ثغای 

ثَ فٌْاى هخبل صعاعّپب ُؼیٌَ  ّعص.آجبهقَ ثَ ثبعهی 

 یظ اؿتغؽ ػاُبی هـتمین ّغیغهـتمین التوبصی کَ كغا

ثیلیْى  311ّعصٍ اؿت علوی ثبلغ ثغ آ ثَ ّجْص عا ًِبآ

 صعُغؿبل هی ثبكض.عّ یْ

كیْؿ ثبالی استالالت اؿتغؿی هْضْؿ جضیضی ًیـت ّلـوت 

ًگغاى کٌٌضٍ یبفتَ ُبی هغبلقبت ُوَ گیغكٌبؿی دکبیت 

 ى صاعص کَ ثَ عْعهتْؿظ کبُق هقٌبصاعی صعكوبعافغاصآاػ

 صعصَُ ُبی اسیغهلبُضٍ ًلضٍ اؿت.ثَ ایي استالالت  هجتال

ّایي فلیغغن الضاهبت ّؿیـ هْعت گغفتَ ثغای کلف فلت 

سالف  ثغ ًیؼ یؼیْلْژی ایي استالالت هی ثبكض ّفپبتْ

 صؿتبّعصُبی هِوی کَ صعكٌبست هکبًیـن ایي ثیوبعیِب ّ

یک پیوبیق  هضٍ اؿت هی ثبكض.آهبًِبی هْحغ ثضؿت عص

ثغای فضم هْفمیت کبُق اسیغ صعتالف اؿت کَ فلل کبفی 

یبفتَ اؿت کَ عص ّ ًوبیض كیْؿ ایي ثیوبعیِب پیضا

 ًَ ثَ افؼایق صععیـک فبکتْعُب ،ّاعتمب فمضاى ثِجْص

ّاثـتَ اؿت ًَ  یبفْاهل سغغ )صعایٌجب فْاهل اؿتغؽ ػا(

 یب ى استالالت عّاًی آاػ گبُی ُبی فوْهی افغاصآثَ 

 بعی صاعص.ًِب اعتجآكکبعؿبػی آِب ثغای آًوبیل ػیبص ت

ادتوبل ػیبصی صالیل  هی تْاًٌض ثَ ایي هْعت  ثبكٌض  ثب

کَ صعهبًِبی صع دبل دبضغ ًوی تْاًض هتٌبؿت ُّوبٌُگ 

هقیبعُبی کیفی دضاللی ثبكٌض)صعایٌجب كکبف ّسالء  ثب

کیفی ّجْصصاعص( ًّیؼتمغیجب الضاهبتی ثغای پیلگیغی 

 ّسالء پیلگیغی(. )كکبف ًضاعصص اػایي استالالت ّجْ

هٌبثـ  عایي تذمیك،صصعچِبعکلْعاًگلیـی هلبعکت کٌٌضٍ  

تشوین یبفتَ ثغای پژُّق صعثبعٍ پیلگیغی ّ الضاهبت  
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پیلگیغی اػ استالالت ثـیبعًبچیؼگؼاعف كضٍ اًض ثَ ًذْی 

ى عا هِیجبًَ کن ّتضعیجی فغى ًوْصٍ آکَ ًْیـٌضگبى 

 اًض.

 انتخابی برای ارتقای سالمت رًانی یک راىکار

صعایٌجب توغیخ ًوْصین کَ پژُّق ُبی هغثْط ثَ تبة  هب

کوک ثَ ثغصاكتي  کٌٌضٍ ثغای اهیضّاع ّعی یک عاُکبعآ

ى پژُّق ُبی استالل هذْع گظكتَ آ فبهلَ هی ثبكض ّثب

ّعی  ثغاؿبؽ آصاًق هغثْط ثَ تبة  تکویل هی یبثض.

ػیبصی  کَ ًلبى هی صُض افغاص هلبُضات هـتٌض هی ثبكض

فلیغغن ایٌکَ صعهْاجَِ  ؼ هی ًوبیٌضؿالهت عّاًی عادف

الگْیی ، ثبكغایظ عّدی ّعّاًی یبجـوی كضیض هی ثبكٌض

ؿشت ع ّ کَ صععی جوقیت ُبی هشتلف ّاًْاؿ كغایظ صكْا

ّعی آپژُّق ُبی هغثْط ثَ تبة   هلبُضٍ كضٍ اؿت.

 ثغسی افغاص)یبفمظ هْلتب( صعتالكٌض کَ ثفوٌض چغا

ن ایٌکَ، هْضْؿ ًْؿ استالالت عّاًی اؿتغؿی صاعًض فلیغغ

هلبثِی اػ چبللِبیی هی ثبكٌض کَ هـجت استالالت صعاػهضت 

یي ا ثَ عْععجیقی هغتجظ ثب ایي عّیکغص صعصیگغاى اؿت.

 ؟ؿْال اؿت چگًَْ اػاستالالت اؿتغؿی جلْگیغی ًوبیین

ًکَ ثشْاُین صعهغدلَ ثقضی، یقٌی  ػهبًی کَ آ اػ ثیلتغ

 َ ُبی اجتوبفی ُّّؼیٌ  فؼایق یبثضا ِبآًالم آعًجق ّ

صعهبى ًوبیین. پژُّق  ًِبعاآ افؼایق صُض،عا التوبصی 

ا صچبعیک كیفت غهْح یي عّاػ اّعی آُبی هغثْط ثَ تبة 

ؿوت  ثَپبعاصیوی اػپژُّق هغثْط ثَ ثیوبعی هذْعی 

پژُّق ُبی هغثْط ثَ ؿالهت هذْعی هی كًْض ّاػفلت یبثی 

 پبتْفیؼیْلْژی ثَ ؿوت کلف هکبًیـن ُبی دفبؽت افغاص

 صعهمبثل ثیوبعیِبی اؿتغؿی تغییغهی ًوبیٌض.

توغیخ هی ًوبیین کَ پژُّق ُبی هغثْط ثَ  صعایٌجب هب

ضغّعی هی ثبكٌض ّتکویل کٌٌضٍ  ّعی هِن ُـتٌض ّیبآتبة 
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یؼیْلژی هتضاّل فهغثْط ثَ فلل یبثی پبتْپژُّق ُبی 

 ّپتبًـل ّتْاى ثبالیی ثغای اعتمب گظكتَ هی كًْض،

ثَ لضعکبفی  هب صاعًض. ّثِجْص ؿالهت ُوگبًی صعسْص

 صالیلی ثغای ایي ثبّعصاعین کَ  ایي صیضگبٍ  هْعص

یک جـت ّجْی  تْافك ُوگبًی جبهقَ ؿالهت عّاًی اؿت،

ة هضّعی صع پبآّاژگبى تبة  ؿبصٍ ثب
1
ّاؿتغؽ  

 عّاًی،_  ؿیت ُبی جـوی عّدیآتغّهب  یبفلبععّاًی یب

پٌج  ّ ُّفتبص كلوض 3112ُّفتبص ّكق هضسل ثغای ؿبل عص

ّصعیک صّعٍ  عائَ هی صُضا ثَ كوب 3112هضسل ثغای ؿبل 

حبعالکتغًّیکی ّهکتْة اًتلبعیبفتَ صعدْػٍ آهلبثَ كوبع

ْاع ّدْاصث ًبگ ؿیت ُبی كضیضآتغّهب  فلبععّاًی یب

صعهض افؼایق  صّثغاثغًلضٍ اؿت چیؼی صعدضّص كوت ُّلتبص

 صاكتَ اؿت.

صع ػهبًی کَ پژُّق ُبی هغثْط  ـبؽ،دصعایي صّعٍ ػهبًی 

ى ُـتٌض کَ آّعی صعدبل كکل گیغی ُـتٌض ّثغآثَ تبة 

ین ًْیي هغغح ًوبیٌض ثغسی اثَ فٌْاى یک پبعاص عا سْص

چگًَْ هب هغوئي كْین کَ هی  ؿْاالت هِن هغغح هی كًْض.

تْاًین ًلبى صُین ّهی تْاًین  اعالؿ عؿبًی ًوبیین کَ 

ّعی ثَ عْعهذـْؿی صاًق آپژُّق ُبی هغثْط ثَ تبة 

ّ ثبفج  تغلی ّتقبلی صاصٍ اًض هغثْط ثَ ؿالهت عّاى عا

ى كضٍ اًض؟ چگًَْ هب صعایي هغدلَ پژُّق ُبی آپیلغفت 

ى لغاعصُین؟ آیخ صعجبیگبٍ هذ ّعی عاآهغثْط ثَ تبة 

 تذمیمبتی عا چگًَْ ؽغفیت ّپتبًـیل ایي هـیغجضیض

ثِیٌَ ؿبػی ًوبیین؟ ّچگًَْ اػسغغات ّعیـک ُبیی کَ 

هـیغپیلغفت تذمیمبت ثیوبعی هذْععاهتْلف هی ًوبیٌض 

 ثپغُیؼین؟

                                                           
 تذمیمی ّفلوی هغثْط ثَ ؿالهت ّصعهبى ّثِضاكت  فغصّ اجتوبؿْفی پبیگبٍ . ً 1
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چالشيای فرارًی  پژًىش ىای معاصر مربٌط بو تاب 

 ًریآ

كضٍ اؿت )ثضؿت االى دبهل  ًبلیؼ ّثغعؿی صلیك ًتبیج تبآ

صع پژُّق ُبی هغثْط ثَ  کَ اسیغا یعّكِبی ّ هضٍ اؿت(آ

ثبؿَ هْضْؿ هِن  عا هب ّعی ثَ کبعگغفتَ كضٍ اًضآتبة 

صع  یٌضٍ عٌُوْى هی ؿبػًض.آّهغلت ضغّعی یغای تذمیمبت 

اثتضا یک فضم تجبًؾ ًّبُوگًْی صع هتضُبیی کَ پژُّق 

ّؿٌجق هی كًْض ّعی تقغیف ّفولیبتی آُبی هغثْط ثَ تبة 

صاعص ًّیؼ صعهـیغی کَ هغبلقبت هغثْط ثَ پژُّق  ّجْص

ّعی تقغیف هی كًْض ایي چبلق آُبی هغثْط ثَ تبة 

صع ػهبًی کَ هذممبى  ،ّاػایي ع صاعص. ًّبُوـبًی ّجْص

اغلت اػ  ًِبآّعی ثذج هی ًوبیٌض آهشتلف پیغاهْى تبة 

فتَ هتفبّت اؿتفبصٍ هی ًوبیٌض ًّتبیج ّیب ُین کبهالبهف

ثغای  ًِب اػایي عّثغای همبیـَ ّثغعؿی صكْاعاؿت.آُبی 

اًجوي عّاى كٌبؿی اهغیکب صعّة ؿبیت سْص تبة  هخبل،

یٌض تغجیك آفغ ایي گًَْ تقغیف ًوْصٍ اؿت: ّعی عاآ

ؿْاًخ ّدْاصث  عّیکغص هٌبؿت صعٌُگبم هْاجَِ ثب ّاتشبط

 سغغات ّ الم)صعصُب ّعًجِب( ّیبآهوبئت ّ ثض، ًبگْاعّ

 صیگغهٌبثـ هْلضاؿتغؽ. یب ُب ّتِضیض

ّعی عا ثَ فٌْاى  آتبة  ،ثغسی اػ پژُّلگغاىل صعهمبث

ؽغفیت  ثبػگلت هْفمیت  تْاًوٌضی تْاًبیی یب

آى عا،  کغصٍ اًض ّیب هیؼاػتجبعة ادـبؿی هٌفی هقٌبآ

تْاًبیی دفؼ ًّگِضاعی  فولکغصُبی هشتلف  هٌبؿت 

صاًـتَ صعٌُگبم هْاجَِ ثبهٌبثـ هِن اؿتغؽ ػای ػًضگی 

ّعی هجوْفَ آتبة  ؛ُن چٌیي ایي ایضٍ عایج اؿت کَ اًض.

 ای اػ تْاًوٌضیِب ّؽغفیت ُبی هشتلف )ثغای هخبل،

ثیٌق ّاصعاک ّكِْص ، صاًق ّفلْم، تْاًبیی ُب، هِبعتِب

کَ صععی ػهبى ثضؿت هی ایٌض صعٌُگبهی کَ افغاص صعپی 
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هی ثبكض.  چبللِب صعگیغُـتٌض( ّثب غلجَ ثغهلکالت ُـتٌض

صع دبلیکَ تقغیف صّم ًلبى هی صُض کَ ّیژگی ُبی فغصی 

تقغیف هی ًوبیٌض هوکي اؿت صع عی ػهبى  ّعی عاآکَ تبة 

یک صیضگبٍ سیلی عایج پیغاهْى سوْهیبت . تغییغًوبیٌض

ّیژگی طاتی  فغصی  ّعی سویوَ ّآفغصی هی گْیض کَ تبة 

ّعی  صعهمبثل آثضیي تغتیت  تبة  ّ ّحبثت هی ثبكض.

سغغ صع ایي همبلَ لغاع هی  ادـبؽ ضقف ّكکٌٌضگی یب

 (ّعیآتبة )ثب فٌْاى ّاژگبى  کلیض ثبع ثب 231) گیغص

یب )ثب فٌْاى اًقغبف ّ( ؿیت پظیغی )ثب فٌْاى آّ

صع جـت  3112صعفْعیَ  یب عیـک(سغغ)فٌْاى  ّ پظیغی(

یک ثغعؿی اسیغًلبى ( ّجْی ؿبیت پبپ هض گؼاعف كضٍ اؿت.

 ایضٍ اهلی پیغاهْى چبللِبی فغاعّ، ؼهی صُض کَ ثَ ج

ى آى تقبعیف صعهْاجَِ ثب آدضّصی دضؽ پیغاهْى  تب

 ثَ ًؾغ هی عؿض. هْضْؿ هلبثَ صكْاع

صعهغتجَ صّم هلشن كضٍ اؿت کَ پیق ثیٌی کٌٌضٍ ُبی 

ّعی کَ تب ػهبى فقلی ثـیبع ثَ هْعت ضقیف آًتبیج تبة 

تقغیف كضٍ اًض اغلت تٌِب كبهل یک ًـجت کْچکی اػ 

اعیبًؾ)پغاکٌضگی(  صعهیؼاى ؿالهت عّاًی صع جوقیت ُبی ّ

تجییي  عاع هذْ اؿتغؽ هْعص هغبلقَ دْاصث تغّهبیی یب

یي فضم كفبفیت ٌُْػ ُن ایي ا ُوگبم ثب هی ًوبیض.

یب تغکیت پیق آهلشن ًلضٍ اؿت کَ  ّ كکبعآ هـبلَ ػیبص

 پیق ثیٌی عا یٌضآفغ ثیٌی کٌٌضٍ ُبی هـتمل چٌضگبًَ،

ثشلٌض ّتکغاعصّثبعٍ پیق ثیٌی کٌٌضٍ ُب صع اعتمب هی 

عی جوقیت ُبی هشتلف هی ثبیـت ثَ عْع گـتغصٍ اعػیبثی 

ایي ثضاى هقٌبؿت کَ ٌُْػ ُن  ًوی  عّی ُن عفتَ، كًْض.

 یب یک فغص یب گغُّی اػ افغاصآتْاى ثب لغقیت گفت کَ 

صع دْػٍ ؿالهت  کبهل عا ن هْلت  یبمهلبثَ  ُیچ گًَْ ً

اػ هْاجَِ ثب اؿتغؽ ػاُب اػسْص  ثقضعّاًی  صع عی ّ
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ثَ ایي هْضْؿ اػ ایي ػاّیَ  ثقضا هب ًلبى ًوی صٌُض.

 سْاُین پغصاست.

کوبکبى یک كکبف فوضٍ هیبى ًؾغیَ تبة  صعهغتجَ ؿْم،

ّعی فقلی ّهتضی کَ پژُّق ُبی تجغثی هغثْط ثَ تبة آ

سغی آایي هغلت  صاعص. ّجْص ّعی اجغا هی كًْض،آ

 ،ىآْعصاع اؿت ّثَ چبلق کلیضى اػاُویت ثـؼایی ثغس

 کلیض یبفتي عاٍ دل ثغای صیگغهْضْفبت هی گغصص.

 ًریآتعریف عملیاتی از تاب 

ػهبًی  کَ هجبدج هِوی هیبى هضافقبى ّهٌتمضاى  اػ

هیبى  ّجْصصاكتَ اؿت،1991   ّعی صع صَُ آهفِْم تبة 

ًؾغیَ پغصاػاى ثَ عْعگـتغصٍ ای ایي هـبلَ  پظیغفتَ 

ادیبی ؿغیـ ؿالهت عّاًی صع عی ّثقض  دفؼ یبكضٍ اؿت کَ 

اؿتغؽ ػاُبی هِن)یب صیگغًتبیج هخجت اػ  اػ هْاجَِ ثب

لجیل هْفمیت ُبی صاًلگبُی ّفلوی یب هالدیت ُبی 

اجتوبفی  کَ اػ اُویت سبهی صع پژُّق ُبی هغثْط ثَ 

ّعی صع کْصکبى ّثؼعگـبالى ثغسْعصاع اؿت( اػ آتبة 

هتٌبؿت  ثب كغایظ ػًضگی  صفغایٌض پْیبی  اتشبط عّیکغ

 .عا ثجیٌیض ( BOX1صع1)عغحاؿتغؽ ػا ًلبت هی گیغص

ّعی  اػ هجوْفَ ای اػ آیٌض تبة آكْاُض هبُیت فغ

هلبُضات  دبهل هی كْص کَ ًلبى هی صُض کَ افغاص تغییغ 

 هیؼ ثبآًِب ثَ عْعهْفمیت آصع ػهبًی کَ  هی کٌٌض

ًکَ صع ؿغخ آؿتغؽ ػاُب هْاجَ هی كًْض سْاٍ ا

ثَ فٌْاى  یضگبُِبی تغییغیبفتَ صع ػًضگی ثبكٌض یبص

 پیضایق  ًکبت لْی یب هالدیت ُب ّتْاًوٌضیِب ثبكض یب

یٌضٍ آ یایٌکَ ایوٌی سبهی صعهمبثل احغات اؿتغؽ ػاُب

لگُْبی ًلبى صٌُضٍ ا هالدبت اپی ژًیتیکی ّیبا ّیب ثبكض

صعیک ُوْلْژی یب كجبُت  ژًِبی اهالح یبفتَ ثبكض.

صع اًضام ُبی  كجبُت كٌبستی ؿبستبعُبهِن)هغبلقبت 
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صع هضل  غهشتلف ثٌبثَ تفبّت تکبهلی (، هغبلقبت اسی

 ُبی دیْاًبت کَ  لبصع ُـتٌض کَ تغییغات تغجیمی عا

هٌبثـ اؿتغؽ  صعصؿتگبُِبی فوجی کَ هتبحغاػ هْاجَِ ثب

صعدیْاًبتی کَ اػ اى استالالت عفتبعی  اؿتغؿی ثَ  سوْهب

ًلبى صٌُض ایي هغبلقبت ُن چٌیي  سْثی ثبػگلتَ اًض عا

 ثبػگلت عا صعفغایٌض ادیبء ّ هبُیت ؿججی ایي تغجیك عا

اکخغًؾغیَ پغصاػاى  حجبت ًوْصٍ اؿت. ثَ عْعسالهَ،ا

ّعی  ثَ ؿبصگی آّعی هْافك ُـتٌض کَ تبة آدْػٍ تبة 

فمظ یک  اؿتغؽ یب ؿکْى یبفضم دـبؿیت ثَ هٌبثـ هْلض

عًیـتٌض ثلکَ دبهل ى كغایظ صكْاآّاکٌق هٌفقالًَ ثَ 

 هی ثبكٌض. ّثغایٌض تغجیك فقبالًَ ّپْیب

ّعی تلْیذب سبعغ ًلبى هی ؿبػص کَ آُیت فغایٌضی تبة به

ى تٌِب یک  ّیژگی یب ًوبیَ كشویت پبیضاع هذـْة ًوی آ

كْص ًّیؼ یک ژًْتیپ سبم)ثشق یبلـوت ًبًوبیبى 

یک گغٍّ( یبسویوَ طاتی  ؿبستبع  یب ؿبستبعژًی صعفغص

چٌیي سوْهیبت طاتی ثَ (. 3)عغح تلمی ًوی كْص هغؼی ُن

تغجیك هٌبؿت ّهتٌبؿت کوک هی ًوبیٌض ّصعؿت هخل ثغسی 

صؿتشْف احغات اؿتغؽ  سوبین کَ صیگغاى صاعًض كشن عا

تْجَ جضی ثَ كٌبست ُبیی کَ  ثب اهب ػاُب هی ًوبیٌض.

ّعی کَ صع صَُ ُبی آتْؿظ ًؾغیَ پغصاػاى دْػٍ تبة 

ت ایي ثضاى هقٌی اؿت کَ هفِْم هضٍ اؿآگظكتَ ثَ صؿت 

ّعی ثب ًوغٍ ای ثغعّی آُبی ػیبصی ثغای ثغاثغکغصى تبة 

ّعی یب ثقضی اػ هتغیغُبیی کَ اػ آپغؿلٌبهَ ُب تبة 

صع یک ؿٌجلی کَ صع  ؿکي هغؼی  یبا تـت ژى یب سْى یب

تْجَ ثَ كغایظ  یک صّعٍ ػهبًی صیگغ صع ػهبًی کَ ثب

اؿت عا ایجبص ًوی هضٍ آّسین ّصكْاع  )همغقی( ثضؿت 

ّعی ثَ آاگغ، صع همبثل  ثَ عْعّؿیقی تبة  ًوبیض.

هٌبؿت هْفمیت  عّیکغص پْیبی اتشبط فٌْاى ًتیجَ فغایٌض
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ّعی ثَ آهیؼ فِوبًضٍ كْص پؾ ثَ لذبػ هٌغمی تبة آ

یٌض آاػعسضاص اؿت یقٌی یک ثغ فٌْاى یک همْلَ ثقض

 تْجَ ثَ یک كغایظ صكْاعّ ًّتیجَ ؿالهت عّاًی سْة ثب

 ثب ًبهالین هذـْة هی گغصص. یک عسضاص پیچیضٍ ػًضگی یب

 كغایظ ؿشت هقٌب ّعی هٌِبی پیچیضگی یبآ تبة ایي هٌغك،

دْاصث تغّهبیی  ّع یبآصعپبؿز ثَ كغایظ فلبع اهب ضاعصً

سوْهیبت یب ّیژگی ُبی پبیضاع کَ  ثبلمٍْ ؿٌجق هی كْص.

ًِب ًبم هی ثغین پبؿز آثَ فٌْاى فْاهل ؿبػگبعی اػ هب

دتوبل ثیلتغی هی صُض صعؿت  ثَ اؿتغؽ ثبا ص ؿبػگبععافغ

ؿیت پظیغی کَ ّاکٌق آهخل كغایظ ّسوبین طاتی صع همبثل 

تـِیل  ًِب ثبآ کوتغهی کٌض اهب ادتوبال ؿبػگبععا فغص

ثِجْص  صع فقبل ؿبػی هکبًیـن ُبی تغجیك فغا فغصی ّیب

اًجبم عا  هذیظ ایي کبع ّاعتمبء ؿْصهٌضاًَ ُوگبم ثب

ّعی اػفْاهل تبة آاػ ایي عّ فغایٌضُبی تبة  .هی صٌُض

فقبلیت فوجی  ًِب ُوغاٍ ثبآ ػیغا ّعی هتفبّت ُـتٌضآ

اغلت عفتبعی ُـتٌض اػلجیل هْاعصی صعػهبًی کَ  ّیب

ػؽغفیت تٌؾیوی كٌبستی سْة سْص ثغای تشلیَ تٌؾین  فغصا

ادـبؿبت صع هْلقیت ُبی اؿتغؽ ػا ثِغٍ هی ثغص یب صع 

هْى اؿتغؽ فغص اػعغیك ثقضی اػ ػهبًی کَ تغكخ ُْع

هکبًیـن ُبی ثبػسْعصی هٌفی هْلکْلی هذضّص هی 

كْص)ّجْص ؿبهبًَ ثبػسْعص فولکغصی هخبل صیگغ فبهل 

تقغى  ػهبًی کَ فغص عی هی ثبكض( ّیبآّفغضیَ ای تبة 

ثبهْفمیت ثَ صًجبل  دل ًوبیض یب اجتوبفی  عاهی سْاُض

سْة سْص هی ثَ کبعگیغی تْاًبیی ُبی اعتجبعی  کوک ثب

ّعی آثبكض)تْاًوٌضی اعتجبعی ٌُْػُن فبهل ثبلمٍْ  تبة 

ّعی فقبالًَ آیٌض تبة آهذـْة هی كْص(. ًْؿ صیگغ فغ

ثِیٌَ  صعػهبًی اؿت کَ كغایظ صكْاع هٌجغ ثَ ثِجْص یب

ؿبػی هِبعت ُب تْاًبیی ُب یب عفتبعُب هی كْص ثغای 
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تذت تبحیغ چبللِبی ًْیک  ًوًَْ صع ػهبًی کَ فغص

عا آى اؿتغاتژی جضیض  تٌؾین ادـبؽ عاثَ کبع هی گیغصّ 

یٌضٍ ّاکٌق ُبیی  آِب ثقضا صع آًهذتول تغ هی ًوبیض کَ 

عاٍ كبى ُـت اػسْص ثغّػ صٌُض  ثغای هْاعصی کَ ؿض

ٌضُبی پْیب آیؼاُویت اؿت کَ ثضاًین ایي فغئبدّثـیبع 

ژًْتیپ ، كشویت ّ هکبًیـن ُب سْصكبى ثَ سْصی سْص ثَ

ؿبستبعهغؼی فغص ّاثـتَ ًیـتٌض ثلکَ تبدض ثـیبعی  یب

فغصی ا اؿتغؽ یب ػًجیغٍ كغایظ فغ ثَ هبُیت هٌجـ هْلض

ثغّى فغصی کَ صععی ػهبى ُن هتغیغاؿت   صعّى فغصی یب یب

ًلبى هی  ؿتغؽ ػاُبا اػهْاجَِ ثب صعدیي ّثقض عا ّسْص

ّاصعاک  ثٌبثغایي ثغای كٌبست، کلف صُض ثـتگی صاعص.

یٌضُبی هِن ؿبػگبعی آّعی )صعهقٌبی فغآؿبػّکبعُبی تبة 

ّعی آهیؼ( ،  پژُّق ُبی تجغثی  هغثْط ثَ تبة آهْفمیت 

هی ثبیـت اػدبلت هفِْم ؿبػی ایـتب ثَ هفِْم ؿبػی 

ّایي تجقبت لبثل  یٌض هذْعتغییغجِت صٌُض.آّ فغ پْیب

 تْجِی ثغای عغادی هغبلقَ صاعص.

 نظر عو مٌردینذىای طراحی مطالآبر

ّعی آّعی اغلت تبة آهغبلقبت کًٌْی پیغاهْى تبة 

ّعی آعاثَ فٌْاى ًوغٍ ای صعهیبى ثی كوبعپغؿلٌبهَ تبة 

صاعًض صع ًؾغ هی گیغًض ّچٌیي  کَ صعدبل دبضغّجْص

ًوغاتی عا ثب هتغیغُبی صیگغ)اػلجیل كشویت،ژًْتیپ 

 ّیبؿبستبعهغؼی( صع یک عغاجی همغقی ُوجـتَ هی ًوبیٌض.

ًتیجَ گیغیِبی دبهل اػ ایي هغبلقبت اغلت ثضیي گًَْ 

ّع ّغیغٍ آژى تبة  ّع یبآاؿت کَ فغص ّاجض كشویت تبة 

ّعی آًلبى هی صُض کَ تبة  اؿت.  ایي اؿتغاتژی تلْیذب

پیلٌِبصی  ّیژگی پبیضاع اؿت )ثغفکؾ هْعص یک سولت یب

ّعی آیٌض ُبی تبة آ( ّیب ثَ عْعاًتشبثی ثغ3ع عغح ص هب

غگغفتي كغایظ صكْاع تْؿظ ایي پغؿلٌبهَ هی صعًؾ ثب
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تْاًٌض پیق ثیٌی كًْض اػایي عّ پغؿلٌبهَ ُبی هْعصًؾغ 

ّعی آثَ فٌْاى تقییي کٌٌضٍ ُبی کوکی ثغای ًتبیج تبة 

کَ صعغیغایي هْعت  ؿتفبصٍ لغاعثگیغًضا هْعص هی تْاًٌض

یٌضٍ هی ثبیـت آهی ثبیـت صعهغبلقبت  سـتَ کٌٌضٍ عّثَ 

فغضیَ ثقضی ُن هلکل افغیي اؿت ػیغا  .تقییي هی كضًض

 1یٌض پْیبی ؿبػگبعی ثبكض)عغح آّعی دبهل فغآاگغ تبة 

ثْص کَ  ثجیٌیض( پؾ ثَ عْع ًـجی ایي عْعًشْاُض عا هب

ؿٌجَ ُبی   صاصٍ ُبی  هٌفغص ثَ عْععضبیت ثشلی 

 ـصع ّال ّع عاپیق ثیٌی ًوبیٌض.آثتْاًٌض ًتبیج تبة 

ّعی ثَ  آلی هغثْط ثَ تبة ُیچ کضام اػ پغؿلٌبهَ ُبی فق

یٌضُبی آهٌبؿت ثغ ٍعْع تجغثی ثَ فٌْاى پیق ثیٌی کٌٌض

ؿالهت عّاًی هخجت ثبتْجَ ثَ كغایظ صكْاعّپیچیضٍ صع 

صیگغپیق  یٌضٍ ، عّا)هقتجغ(ًیـتٌض.آهغبلقبت عّثَ 

ثیٌی کٌٌضٍ ُبی ثبلمٍْ  اػلجیل سوْهیبت كشویتِبی سبم 

ج تجییي هی ًوبیٌض ّاعیبًؾ ًتبی صع کوی عا هقوْال صعهض

ّثَ اًضاػٍ کبفی ثغای پیق ثیٌی ُبی  تْضیخ هی صٌُض یب

 فغصی لْی ًیـتٌض.

ًوبیین کَ صعدبل  صّؿت صاكتین تبکیض هب ثغای ایي فلل،

ّعی همغقی تک ػهبًی  یبجبیگؼیي آدبضغؿٌجَ ُبی تبة 

ًضاعص  ّعی ّجْصآى ّیب كبسن ُبی ػیـتی  تبة آُبی 

یٌضٍ ًگغ آّصعّضقیت دبضغ ًیبػهجغم ثَ هغبلقبت عْلی 

 (.4ّعی ّجْصاعص)عغحآثغای همْلَ تبة 

الًَ، هغکت آیٌضٍ ًگغ ثبیض ثَ عْعایضٍ آهغبلقبت عْلی 

اثقبص ًتبیج هغثْط  اػ یک اعػیبثی صاصٍ ُبی هغتجظ ثب

)ثغای ًوًَْ ثغسی اػ ؿٌجَ ُبی ؿالهت عّاًی  یبُغگًَْ 

اجتوبفی کَ هغتجظ ثبجوقیت -عّاًی كبسن فولکغصُبی

 (T1لجل اػهْاجَِ ثبفْاهل اؿتغؽ ثبكض) هغبلقَ ثبكض (

یٌض)جٌجَ آیک اعػیبثی پبیبًی اػثقض ثغ ّ ًیؼلؼّهب
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ًتبیج( ثبكض کَ هی ثبیـت صعیک فبهلَ هٌغمی اػػهبى 

فْاهل اؿتغؽ ػا اتفبق افتبصٍ  كغّؿ هْاجَِ ثب

ّعی ثَ فٌْاى آ تبة صعایي تْالی ثـیبعؿبصٍ، (T2ثبكض.)

ؿیت آؿالهت عّاًی ثَ عْع هتْؿظ  ؿالهت عّاًی پبیضاع یب

غغن یعّاًی( فل صاعای کبعکغصغ، صیضٍ،)ّثَ عْعکلی ت

 هْاجَِ ثب اؿتغؽ ػاُب فولیبتی هی كْص. هْاجَِ ثب

جؼئیبت ُغچَ  ؿتغؽ ػاُب  ثَ سْصی سْص هی ثبیـت ثبا

یت تشغ كکبعا،آػیغا ثَ عْع توبم تغ، ؿٌجق ّ کوی كْص

یک  ثبهْاجَِ اؿتغؽ ػیبص، فولکغصی هتْؿظ  صعفغص

ّعی ثیلتغی ًـجت ثَ تشغیت فولکغصی هتْؿظ آیٌض تبة آثغ

ػایي عّ تغییغات  صاعص.ا ثبهْاجَِ اؿتغؽ کوتغعا صعفغص

 هی ثبیـت صعاعتجبط ثب  T2ثَ  T1صع ؿالهت عّاًی اػ 

چٌیي  ى عّثغّؿت، ثبكض.آ كغایظ صكْاعی کَ یک كشن ثب

یٌضٍ ًگغ صعًِبیت ًلبًگغُبی آًْفی اػ هغبلقبت 

اػ الگُْبیی  كبیض، یٌضی هقتجغعا تقییي هی ًوبیٌضآثغ

هضلی کَ ثَ فٌْاى كبسن ُبی _ کَ صع عی صاصٍ ُبی چٌض

هی  تقییي کٌٌضٍ جبیگؼیي صعهغبلقبت همغقی ثقضا

ایي ّجْص، ؿٌجَ ُبی تبة  ثب تْاًـتٌض اؿتفبصٍ كًْض.

صعدبل  ؿٌجق ُبی عْلی هی ثبكٌضّعی کَ ثغاؿبؽ آ

ثَ عغن ایي كغایظ دضاللی  ثغای  دبضغهِن هی ثبكٌض.

ّعی، اؿتبًضاعص عالیی آتبة  هغبلقبت عْلی هغتجظ ثب

هی صُض کَ  صععغادی پژُّق  ثَ هذممبى ایي اهکبى عا

ّعی آًؾغیَ ُبی تبة  ّعی عا ثبآپژُّق ُبی تجغثی تبة 

 ًمبط ػهبًی هتقضص صع ؿالهتی عّاًی عا کَ ؿٌجق فولکغص

 اؿتغؽ ػاُب ثَ کبع هی گیغًض، اػهْاجَِ ثب صع عی ّثقض

تغًوبیٌض. هْلقیت ُبی  ًوًَْ  عاؿتب ُوبٌُگ تغ ُّن

ثغصاعی چٌضگبًَ ثَ تغؿین پیچ ّسن ُبی پبؿز ؿبلن کَ 

صعدبل دبضغصعجوقیت ُبی هشتلف ػیبصی کَ اػًوبیَ ُبی 
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 ت کْچکتٌِب تؼادن ُبی هْل ؿالهت عّاًی پبیضاع  ثب

ًوبیَ ُبی استالالت  تبحیغدضاللی( تب ّعی ثبآ)تبة 

ّعی فْعیتی( هی آثبػگلت ؿغیـ)تبة  اّلیَ کَ ُوغاٍ ثب

چٌیي ّیژگی ُبی صلیك لبثل  کوک هی ًوبیض. ثبكٌض،

عػّللي توپغال ثبالی،  اؿبؽ ضغّعی  ثب هلبُضٍ)فٌْتیپ(

یٌضُبی آثغای تْهیف فغضی هلبعکت ُبی تقبهلی فغ

افی،عّاًی ّػیـتی  تبة آّعی)هکبًیـن ُب(  کَ ثَ ضت

ى آعْعفغصی هتغیغ ّاػًؾغػهبًی ُن هتغیغ هی ثبكٌض ّ

صعًؾغگغفتَ هی كْص.  ّعًض،آفٌْتیپ عا ثَ ّجْص هی 

ؿٌجَ ُبی تکغاعی  پبیق ایي هکبًیـن ُب ثبیض ثب

ل ّهٌبؿت اًجبم آصععػّللي توپغال ثبال ثَ عْع ایضٍ 

 َِ ثب اؿتغؽ ػاُب ُن ثبیضگیغص ُن چٌیي پبیق هْاج

هغبلقبت هـیغهذْع  تْجَ صاكتَ ثبكیض فولیبتی كْص. 

ؿبل  چٌض اػگظكتَ صعیک هقیبعػهبًی اػچٌضیي هبٍ تب

صفقبت ًوًَْ گیغی  هب اػتقضاص اًجبم هی كضٍ اؿت.ا

ّعی اعالفبت  آثَ تکٌْلْژیِبی هضعى في  ػیبصتغی ثٌب

ًوًَْ  هیؼاى ثب ُغچٌض یٌضٍ اؿتفبصٍ هی ًوبیض.آصع

تغییغات صعًوغات ّفولکغصُبی ؿالهت عّاًی  ،غگیغی ػیبصت

 هی ثبیـت ثَ هْعت هقٌبصاعًلبى صاصٍ كْص صععی چٌضُفتَ

كلْغی  ّضقی یب تغییغ ؿبصگی ًوبیبًگغ ّیقٌی فمظ ثَ

ّعی آتغییغات هقٌبصاع صع هکبًیـن ُبی تبة  ًجبكض.

اؿتغؽ ػاُب اػؿْی صیگغ هی ثبیـت صعیک  ّهْاجَِ ثب

 اعػهبًی کْتبُتغعر صُض.ًوْص

اًجبم كضٍ  یي هْاعصا یٌضٍ ًگغی کَ ُوغاٍ ثبآهغبلقبت 

كبهل هْاعصی هی كْص کَ اؿتغؽ ػاُب  اؿت صعاکخغهْاعص

صع ػهبًِبی هشتلف صع عی صّعٍ هلبعکت ّاعص هی  عا

ًِب آتغییغات هشتلفی صع ؿالهت عّاًی ثَ  ثب ّ  ًوبیض

ی تذمیك كبهل ثـیبعی اػ جوقیت ُب ّاکٌق ًلبى هی صُض.
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ثیلتغی ُـتٌض کَ  هْضْفبت اؿتغ ؽ ػاُبی کن یب

ُّن چٌیي كبهل  ى جوقیت ُب هی ثبكٌضآ صعهْاجَِ ثب

هْضْفبت صعهقغى اؿتغؽ هی ثبكٌض کَ اهکبى همبیـَ ُبیی 

هذْع یب  كجیَ ثَ همبیـَ ُبی هیبى هْضْفبت تغّهب

هْضْفبت غیغتغّهب هذْع)ثغای هخبل صعػهیٌَ استالالت 

صعهغبلقبت فغف ثَ گظكتَ ؿبثك  ( PTSDثقضاػؿْاًخاؿتغؽ 

ًِب اهکبى آُوچٌیي فالٍّ ثغ فغاُن هی ًوبیٌض. عا

یٌضُبی تبة آهمبیـَ هیبى هْضْفبت صعهقغى اؿتغؽ ثب ثغ

فضم ّجْص استالالت  یب ّجْص ثب ّعی )عاآّعی ّغیغتبة آ

 اػ تلشین افـغصگی ثقض یب PTSDاػؿْاًخ اؿتغؿی ثقض

فالٍّ   ّعص.آفغاُن هی  عا ْاع (دْاصث ًبگ ّ تغّهب

ثغایي صؿتَ ثٌضیِبی صّصّیی هغؿْم ثب عػّللي 

ثـیبعتٌؾین كضٍ اػ هیؼاى هْاجَِ اؿتغؽ ػاُب ّپبیق 

هبعی عا ثغ اؿبؽ آؿالهت عّاًی  اهکبى ؿٌجق ُبی 

هتغیغُبی هـتوغ ُّوچٌیي هتضُبی هضل ثٌضی پیلغفتَ کَ 

 پْیب ثغای كٌبست تقبهالت ؿیغثشق توپغال فغصی عا

فغاُن هی  عا صاعص، ّتوبصفی کَ هیبى هتغیغُب ّجْص

یٌضُب آچٌیي تذلیل ُب ّثغعؿی ُبی هغثْط ثَ  فغ ّعص.آ

اهکبى تجییي پبتْلْژیکی ُّن چٌیي ثَ عْعثغجـتَ تغی 

 ّعص.آفغاُن هی  عا ؿبػگبعی ُبی ؿْصهٌض

 ًری اینذه نگرآبازبینی مطالعات تاب 

ثغای اعػیبثی اصفبُبیوبى هجٌی ثغ ایٌکَ ّضقیت تذمیك 

ّعی ثَ فٌْاى یک سولت یب آدبضغثَ هفِْم ؿبػی تبة 

 گغ هْجْصضٍ ًٌآیتذمیمبت  ّیژگی طاتی ًوی پغصاػص هب

 یقٌی کَ ؿقی ثغ تلشین پیق ثیٌی کٌٌض ُبی صاصٍ ُب عا

T1 اػهْاجَِ ثب ّعی ثقضآیٌضُبی تبة آغثْط ثَ ثغه 

هْعص  ى هی ثبكض عااّثقضتغاػT2 ٌی اؿتغؽ ػاُب یق

هضفبی هب ثَ عْعلبثل تْجِی ضقیف  ثبػثیٌی لغاعصاصین.
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 ّعی عا ثَ عّكی کَ هبآى تذمیمبتی کَ تبة آتغ اؿت اگغ

یقٌی ًلبًگغ كْاُضی  تبییض هی کٌین فولیبتی ًوبیٌض

ثغای فبکتْعُبی صاصٍ ُبیی ثبكض کَ لْیب ّ ثَ عْع 

 هْاجَِ پیق ثیٌی ًوبیض.اػ ثقض صلیمی ؿالهت عّاًی عا

دضّصی صعغیبة فمضاى كغایظ  ّعی تبآتبة  صعهمبثل،

 پیچیضٍ ّصكْاع هی تْاًض ؿٌجق كْص)ثَ فٌْاى هخبل ثب

صعیک  ػیـتی اؿتفبصٍ اػیک پغؿلٌبهَ یب تـت عفتبعی یب

كبسن ُبی  چٌیي ؿٌجق  ُبی جبیگؼیي یب ػهبى سبم(.

ّعی آػیـتی هی تْاًـتٌض جبیگؼیٌی ثغای کوی ؿبػی تبة 

ّع ّ سـتَ کٌٌضٍ آیٌضٍ ًگغ کَ هالل آصع تذمیمبت عْلی 

 اؿتفبصٍ لغاعثگیغًض. هْعص ُـتٌض ،

صع ثغعؿی ّثبػثیٌی هبى تٌِب تذمیمبتی  ى هبآهتقبلت 

ى فولکغصُبی  عّاًی یب ؿالهت عّاًی صع یک عّف آکَ صع

دضالل لجل اػهْاجَِ ثباؿتغؽ ػاُب )عجك هبعی کَ آکوی ّ

ى ؿٌجق كضٍ اًض عا هْعص آدضالل ثقض اػ صاصٍ ُب( ّیب

عاغت ثْصین کَ فْاهل ثبلمٍْ  هبغا ػی تْجَ لغاعصاصین.

پیق ثیٌی کٌٌضٍ ؿالهت عّاًی ؿغیـ ثِجْصیبفتَ یبدفؼ 

فلیغغن هْاجَِ کلف ًوبیین. هبثَ تذمیمبتی کَ  كضٍ عا

ُب تٌِب كبهل پیق ثیٌی کٌٌضٍ  ًِب ؿٌجق ُبی صاصٍآصع

ل ئُبی هذکوی اػ اػهلکالت ؿالهت عّاًی ثبكٌض )هخل هـب

 تبعیشچَ ػًضگی هْاجِبت گظكتَ ثب ؿالهت عّاًی لجلی یب

توبیلی ًضاكتین. صع اصاهَ هب ثَ  اؿتغؽ ػاُب(،

 ى هیؼاى یب صعجَ  ّهمضاعهْاجَِ ثبآهغبلقبتی کَ صع

ى آهْاجَِ ثقض اػ یب اؿتغؽ ػاُب هیبى هغادل هْاجَِ ّ

کَ ثَ سْثی کوی ّفضصی ًلضٍ ثبكٌض ُن فاللَ ای 

هبعی ّفضصی( آُن چٌبى کَ اكبعٍ كض کوی ؿبػی) ًضاكتین.

ػهْى ضغّعی هی ثبكض ثَ هٌؾْع آاؿتغؽ ػاُب ثغای ؿٌجق 

تفبّت ُبی فغصی هلبُضٍ كضٍ صعدْػٍ  یبآایٌکَ ثجیٌین 
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یٌضی آهضٍ هی تْاًـت ثغآتغییغات ؿالهت عّاًی ثَ ّجْص

اػتفبّت ُبی فغصی صعهْاجَِ ثباؿتغؽ ػاُبیی ثبكض کَ 

اػایي عّ هغبلقبتی کَ ثَ  ثی اعػف ّلبثل اغوبى ثْصًض.

گؼاعف هی صٌُض)ثغای ًوًَْ  ؿبصگی تلشین ثیوبعی عا

تضقیف هیْکبعصیبل یبؿغعبى( ثضّى کوی ؿبػی ثیلتغی 

ًلضًض ُن  صّعٍ ثیوبعی صعایٌجب ّاعص اػپیچیضگی یب

ى هغدلَ آصاكتَ اؿت کَ صع میمبتی ّجْصچٌبًکَ تذ

 هْػكِبی كغلی اؿتغؽ ػا یبآپیچیضٍ ػًضگی )ثغای هخبل 

كوبعٍ ُب  تضاعکبت هٌبعك جٌگی(  ثَ لذبػ پیچیضگی یب

 ًِب صعگیغثْصٍ اًضآ چبللِبیی کَ ثب دْاصث سبم  یب

صعجبیی کَ  ى،آهْعص لذبػ لغاعًگغفتَ اًض. فالٍّ ثغ

ى هی آهْاجَِ ثب اؿتغؽ ػاُب کوی ّفضصی ًلضٍ اؿت 

ثبیـت ًلبًگغیک عاثغَ هخجت ثغای هلکالت ؿالهت عّاًی 

ًِب اى هْعص ًجْصٍ اؿت ثیغّى آهغبلقبتی کَ صع  ثبكض.

ًگَ صاكتَ كضًض ُغچٌض  صعایي هغبلقبت هلشن ًلضٍ اؿت  

ض ى هْاعص صعهْاجَِ ثْصًب آى اؿتغؽ ػاُب کَ ثآ یبآکَ 

 هـئْل ًْالن ؿالهت عّاًی گؼاعف كضٍ ًوی ثبكٌض.

ثَ هغبلقبت صع ًْجْاًبى ّ  یوبى عا هبُوچٌیي ثغعؿیِب

ثؼعگـبالى هذضّص ًوْصین ثغای ایٌکَ اػ پیچیضگِبیی 

هغثْط ثَ پیچ ّسن ُبی ثـیبعپْیبی تغییغصعکْصکبى  کَ 

 پیق ثیٌی ُبی ًتبیج عاثَ عْعسبم هلکل هی ًوبیض،

صع ًِبیت هغبلقبت هی ثبیـت  كین.جلْگیغی کغصٍ ثب

 صاكتَ ثبكٌض. دضالل ؿی هْضْؿ عا اًضاػٍ ُبی گغٍّ تب

صع سالل هغبلقبت هْعت گغفتَ یک هقیبع تکویلی ُن تقییي 

تذمیمی  کَ صعهغبلقبت هغثْط ثَ  ّایي تْؿظ صّ كض.

عك باػ ػًجیغٍ تضاعکبت هٌ کُْغت ؿغثبػاى لجل ّثقض

اًـجبم ّادض صاصٍ ُبی  جٌگی  هْعت گغفت  هلشن گغصیض.

یک  كبسن دوبیت اجتوبفی ، هغثْط ثَ تضاعکبت پیلیي
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 ن ثقضئّفال ًِب هی ثبكض کَ ًلبًَ ُبآتْؿظ ُوغاُبى 

هْعت هٌفی ثَ هغثْط ثَ تضاعکبت ثقضی عا   PTSDاػدبصحَ

ى اؿت کَ اًـجبم ّادض آ پیق ثیٌی هی کٌض ّایي ًلبًگغ

ًلبًگغ ؿالهت  یک ثَ عْعکلی دوبیت اجتوبفی ، هغثْعَ یب

عّاًی لبثل لجْل هی ثبكض کَ ایي سْص یک یبفتَ جبلت 

اهب صع ػهبًی کَ ؿٌجق ُبی کوی  ّهغتجظ هذـْة هی كْص.

 عّیبعّیی ثب هْاجَِ ثب اؿتغؽ ػاُبی تضاعکبت )ًوْصاع

یب تقبهلی هیبى آپغؿق صع سوْم ایٌکَ  جٌگ( کَ ثب

  PTSDاػدبصحَ اًـجبم ّادضُب ّ ًلبًَ ُب ّفالین ثقض

 هغثْط ثَ تضاعکبت صعهغدلَ عّیبعّیی ثب اؿتغؽ ػاُب

کَ  ُیچ احغ هِوی صع  ًجبم كض  ّهلشن كض صاعص،ا ّجْص

ثَ صیگغ  ت هْعت گغفتَ ّجْص ًضاعص.بُیچ کضام اػ تذمیم

ؿشي، اًـجبم ّادض صاصٍ ُبی هغثْط ثَ تضاعکبت پیلیي 

 ًلبًَ ُب ّفالین ثقض احغات  هغتجظ ثب صعایي هغبلقبت،

هغثْط ثَ تضاعکبت صعهغدلَ عّیبعّیی ثب   PTSDحَاػدبص

 ثب اؿتغؽ ػاُب عاسٌخی ًوی ًوبیض) هتقبصل ًوی کٌض(.

ػهْى ثـیبع هِوی صع ػهبًی کَ تالف آیي ّجْص، ایي یک ا

یب فْاهل هغتجظ آثغای یبفتي پبؿز ثغای ایي پغؿق کَ 

صع همبثل  عا ثب صاصٍ ُبی هفغّى هی تْاًٌض افغاص

ی صعٌُگبم  كغایظ ؿشت ّصكْاع هوْى تشغیت ؿالهت عّاً

ُضاف ا ًگَ صاعًض هی ثبكض. ثٌبثغایي ایي هتٌبؿت ثب

هلغّط ثَ  ًبکبفی هی ثبكض ًیـت ػیغا هغبلقَ ّتذمیك هب

ایٌکَ ایي پژُّق فمظ ثغای احغات عّیبعّیی ثب اؿتغؽ 

ى ثَ فٌْاى یک هتغیغٍ صّؿْیَ آؿتفبصٍ اػاػاُب ثب 

یمبتی عا کَ پیق ثیٌی فمظ تذم هب ّ هذیخ ّصعؿت ثبكض

ؿتغؽ ػاُب  کٌٌضٍ ُبی هغتجظ ثب تضاسالت عّیبعّیی ثبا

ى صؿتَ پژُّق آعا هذبؿجَ ًوبیض صعًؾغ هی گیغین. اػ 

 یب ًِبیی کَ احغات هتقبصل )هیبًَ ّهتْؿظآُب هب فمظ 
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گؼاعف هی کٌین هب اعویٌبى  هقتضل( عاًلبى هی صٌُض عا

ّعی صع آبی تبة ٍُ صاعین کَ فمظ صعثبعٍ پیق ثیٌی کٌٌض

همبثل پیق ثیٌی کٌٌضٍ ُبی ؿالهت عّاًی جِبًی ثذج هی 

یک عاُجغص اًتشبثی ثغای هالدؾَ عّیبعّیی  ًوبیین.

اؿتغؽ ػاُب کَ صع تذمیمبت صیگغاى ثَ کبعگغفتَ كضٍ 

اؿت ثغای تغجیك ًوًَْ ًمبین)ًبتْاًی ُبی( ؿالهت عّاًی 

 ْاجَِهغتجظ ثب فْاهل اؿتغؽ ػا ثب ًوًَْ کٌتغل  ثب ه

اؿتغؽ ػاُبی لبثل همبیـَ ثضّى صع ًؾغ گغفتي هلکالت  ی

 ثغعؿی لغاعگغفت. هْعص ؿالهت عّاًی،

 جضّل یک ًلبى صٌُضٍ ؿیؼصٍ پژُّق اًجبم كضٍ هی ثبكض.

ثبعل عاًلبى هی  ًِب ًتبیج ًبهقتجغّآچِبعهْعص اػ

 ؿَ تذمیك صیگغ، اًضاػٍ احغ پیق ثیٌی کٌٌضٍ  عا صٌُض.

 یٌض هغتجظ ثبآّاعیبًؾ صعؿٌجق ُبی ثغثَ لذبػ ًـجت 

ى فبهل پیق ثیٌی آعّیبعّیی کَ تْؿظ  اػ هغدلَ ثقض

ػ یک ا صعهضُب ًلبى هی صٌُض. عا کٌٌضٍ تجییي كضٍ اؿت،

 ثِجْصی ّاهالح سولت ُب ّ ؿیؼصٍ صعهضاؿت)ثغای سْصب ت

ّاکٌق اؿتغؿی کْعتیؼّل  ًّوبیق  تغاکن کْعتیؼّل هْ ّ

ّچِبعاؿت  ػٍ دضاللی گغٍّ ًْصاًضا كجکَ ُبی ژًی سبم(.

کَ ًلبى هی صُض کَ ایي ًتبیج هی ثبیـت ثَ فٌْاى 

تذمیك صیگغ اًضاػٍ احغ  ّصّ همضهَ صعًؾغگغفتَ كًْض

عاثَ لذبػ ًـجت ُبی ادتوبلی ثیبى هی ًوبیٌض کَ اػیک 

صاهٌَ کن تبسیلی کن اصاهَ صاعص.ًـجت ُبی ادتوبلی 

ص كغکت کٌٌضٍ صُّؼاعّهضُّفتب پبییي تغ صعیک تذمیك ثب

ًـجت ادتوبلی ثیلتغ صعیک تذمیك  ّصعیک تذمیك صیگغثب

ثبیض  ثب كوت ُّلت كغکت کٌٌضٍ ًلبى هی صُض کَ ایٌِب

چِبعتذمیك  ثَ فٌْاى همضهَ ّكغّؿ صؿتَ ثٌضی كًْض.

یک پیق  صیگغ اًضاػٍ ُبی احغعاکوی ّفضصی ًوی ًوبیٌض.

صعایي  جٌـیت هغصاًَ ّعی ثبآثیٌی کٌٌضٍ  فبهل تبة 
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 چِبعتذمیك هْعت گغفتَ کَ تـت كضٍ اًض هِن ًجْصًض.

ُیچ کضام اػ پیق ثیٌی کٌٌضٍ ُبی هلشن كضٍ ثقضی  ثغای 

صع دبلت  االى هْعصثغعؿی لغاعًگغفتٌض. ػهْى صّثبعٍ تبآ

کلی ایي ثبػثیٌی اصثیبت تذمیك ًلبى هی صُض کَ الگْی 

ّعی ثبلمٍْ ٌُْػ آتقییي كضٍ  پیق ثیٌی کٌٌضٍ ُبی تبة 

ًضاعص کَ ًلبى صُض کَ  تفبّت اؿت ّ ًلبًَ ای ّجْصُن ه

ُغکضام اػ ایي پیق ثیٌی کٌٌضٍ ُبی ثغعؿی كضٍ هٌغمب 

ثَ فٌْاى تقییي کٌٌضٍ ُبی جبیگؼیي اؿتفبصٍ كضٍ اًض 

یقٌی  ّعی ثغاثغكًْض.آثبثیـتی ثَ تٌِبی ثب تبة  اًِب

دوبیت تجغثی ثغای ایي  ّ ُیچ كبُض ،غتب ػهبى دبض

یک ّیژگی  ّعی سْصآًضاعص ّایي تبة  عایج ّجْص فمبیض

اگغایي چٌیي ثبكض صاصٍ ُبی هْجْص  طاتی هی ثبكض ّ

 ًلبى هی صٌُض کَ فْاهل طاتی چٌضگبًَ هٌفغص ّجْص

 پیبهضُب ًِب احغکوتغی ثغًتبیج ّآصاعًض کَ ُغکضام اػ

ًتیجَ هی گیغین کَ ثَ عْعهلشن ثَ اجغای  هب صاعًض.

ُـتین  ثیلتغی ًیبػهٌضیٌضٍ ًگغ آّ عی آهغبلقبت تبة 

کَ صعهغتجَ اّل لبصعثبكٌض اعػف پیق ثیٌی کٌٌضٍ فْاهل 

اعػیبثی ًوبیٌض ّصّم ا ّعی عآصاصٍ ُبی چٌضگبًَ تبة 

اػ عّیبعّیی  یٌضُبی ؿبػگبعی کَ صععی ّثقضآایٌکَ فغ

 ًیؼهْعص ًلبى هی صٌُض عا عا ثبفْاهل اؿتغؽ ػا سْص

 بی هبُن ُـت.تْجَ لغاعصٌُض کَ ایي سْص ثبػتبة هذجت ُ

صع ًؾغگغفتي هذضّصیت  اهبایي ًتیجَ گیغی هی ثبیـت ثب

جـت  ٌض کَ فبلضهعّكِبی هغّعغیغًؾبم  ُبی ُوغاٍ ثب

 ّجْی جبهـ ّکبهل هی ثبكٌض کَ ایٌِب سْص ًیؼ فبلض

ؿٌجق ُبی کیفی عؿوی صع عی ّ ّعای هقیبعُبی تْضیخ 

 هالدؾَ لغاعثگیغص. ًّکتَ صاصٍ كضٍ فْق هی ثبكٌض، هْعص

ّعی آسغ ایٌکَ ُغکضام اػ فْاهل ثبلمٍْ هغتجظ ثب تبة آ

کَ صع جضّل یک لیـت ثٌضی كضٍ اؿت  هی ثبیـت ثَ فٌْاى 
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عیـک فبکتْع)فْاهل سغغ(  کَ ثَ ؿبصگی ثبجبثجبیی جِت 

 ًِب ایي کبعهْعت هی گیغص صعًؾغگغفتَ كًْض.آّؿوت 

ثغای ًوًَْ، صع دبلیکَ سْصاعتمبیی سولت ّّیژگی صع 

ّعی صعًؾغگغفتَ كًْض آثَ فٌْاى یک فبهل تبة  ؿغخ ثبال

سْصاعتمبیی صع ؿغخ پبییي عاُن  كشن صیگغی هی تْاًض

ایي ًلبى هی صُض  عیـک فبکتْع)فبهل سغغ( تلمی ًوبیض.

کَ تذمیمی کَ فمظ هتوغکؼ ثغپیق ثیٌی کٌٌضٍ ُبی 

ٌضی)ًتیجَ گغا( اؿت چیؼی ثغای افؼّصى ثَ پژُّق آیثغ

ًضاعص. پژُّق ُبی  یغی هغؿْم عاپظآؿیت هغثْط ثَ دْػٍ 

ّ  ّعی ػهبًی کَ پیچیضگیِبآهغتجظ ثب همْلَ تبة 

هی  کلف ًوبیض صكْاعیِبی اًغجبق ثب فْاهل اؿتغؽ ػا عا

 تْاًض  کوک كبیبًی ثَ صاًق ؿالهت عّاًی  ًوبیض.
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