
 دلیل تزای مزاجعه ته روانشناس; 23

 سالهت رٍاًی ، ّوچَى سالهت جسوی ًیبز ثِ هرالجت حرفِ ای دارد.

 
 

 ت رٍاى ٍجَد دارد. ثسیبری از هردمثبٍرّبی اضتجبُ زیبدی در هَرد هراجعِ ثِ یه هتخػع ثْذاض

از  ضعف یب ًبتَاًی  را ًبضی طبىػی ٍ احسبسبتضخاحسبس ًیبز ثِ غحجت وردى در هَرد هسبئل 

خجبلت آٍر است. چٌیي ثبٍرّبیی ثبعث هی ضًَذ  هراجعِ ثِ رٍاًطٌبسوٌٌذ  هی داًٌذ یب فىر هی

 بل ووه ًجبضٌذ.راد در ثذٍ ضرٍع هطىالتطبى ثِ دًجوِ اف

اهب ٍالعیت ایي است وِ درهبى ّبی رٍاًطٌبختی هی تَاًٌذ در عیف ٍسیعی از هطىالت، از اضغراة 

 هطىالت خَاة تب هطىل در رٍاثظ عبعفی ٍ ... هفیذ ٍ هَثر ثبضٌذ.تب افسردگی، 

هَرد ثسیبر رایج از هسبئلی وِ در زًذگی رٍزهرُ ثب آى هَاجِ ّستیذ ٍ ثب ووه  23در ایٌجب ثِ 

رٍاًطٌبس لبثل حل ّستٌذ هی پردازین. ثِ یبد داضتِ ثبضیذ وِ حَزُ ی وبر هتخػػیي ثْذاضت 

 یي هَارد است ٍ در ایٌجب فمظ ثِ چٌذ هَرد هی پردازین: رٍاى ثسیبر گستردُ تر از  ا

 در صورتی که دچار نوسانات خلقی هستیذ; .2

، ایي هطىل ارزش ضذُهٌفی  تبىرٍحیِ یب فرایٌذ فىری ،اگر هتَجِ ضذُ ایذ وِ ثِ غَرت پبیذار

غحجت وردى ثب یه رٍاًطٌبس را دارد. رٍحیِ یب افىبر هٌفی هعوَال ًطبًِ ای از ٍجَد یه 

ب ریطِ ی هطىالتتبى اًطٌبس هی تَاًذ ثِ ضوب ووه وٌذ تهطىل سالهت رٍاى است ٍ یه رٍ

 را پیذا وٌیذ.



وٌیذ تب در هحیغی هحرهبًِ افىبر،  در ٍالع ضوب ثب هراجعِ ثِ یه رٍاًطٌبس فرغت پیذا هی

 ایظ خَد را هَرد وبٍش لرار دّیذ.احسبسبت ٍ ضر

 اگز اضطزاب داریذ; .3

هَلعیت ّب ٍ هسبئلی خبظ ثبعث افسایص سغح اضغراة هب هی ضَد ٍ  گبّی رٍ ثِ رٍ ضذى ثب

ّویي هسئلِ عولىرد هب را هختل هی وٌذ. ترسْب، فَثی ّب ٍ اضغراة هسبئلی ّستٌذ وِ ثب 

 ّوراّی یه رٍاًطٌبس هی تَاًیذ ثر آًْب غلجِ وٌیذ.

 ;یک تغییز تشرگ در سنذگی شما در حال رخ دادن استدر صورتی که  .4

ل جذیذ ، یه هحیظ جذیذ، یب رفتي ثِ یه ضْر یب همغع تحػیلی هی تَاًذ یه ضغایي تغییر 

گیسًذ ٍ عجیعی است وِ ثرای اًغجبق ثْتر ثب آًْب ًیبز ثِ ووه تغییرات چبلص ثراً هتفبٍت ثبضذ.

 ذ.یداضتِ ثبض

هَضعی ثی عرف دارد،  از آًجب وِ رٍاًطٌبس در هَرد هسبئل ٍ هَلعیت ّبی هختلف ضوب

رٍاًطٌبس هی تَاًذ ثِ ضوب ووه وٌذ تب راحتتر در هَرد اّذاف ٍ ثرًبهِ  ثب غحجت وردى

 ّبیتبى تػوین ثگیریذ.

 ;وقتی افکار آسیة سا داریذ .5

خَد وطی ٍ خَدزًی هسبئلی ّستٌذ وِ در غَرت هراجعِ ثِ یه هتخػع حرفِ ای لبثل 

از اعرافیبًتبى چٌیي وٌیذ هوىي است ثِ خَدتبى آسیت ثسًیذ یب یىی  اگر احسبس هی درهبى اًذ.

 هی تَاًیذ ثِ غَرت تلفٌی یب حضَری ثب یه رٍاًطٌبس غحجت وٌیذ. لػذی دارد،

 ;تزیذ احساس می کنیذ ته انذاسه ی قثل اس سنذگی لذت نمی .6

ایٌىِ ّویطِ یه فرد یه هسئلِ ی رٍاًی ثبضذ.  تَاًذ ًطبًِ ای از ت دادى اًگیسُ هیاز دس

ًبگْبًی از فعبلیت ّبی هعوَل زًذگی وٌبرُ گیری وردُ ایذ، هوىي اجتوبعی ثَدیذ اهب ثِ عَر 

است ریطِ در هسبئل عویك رٍحی ٍ عبعفی ضوب داضتِ ثبضذ. یه رٍاًطٌبس آهَزش دیذُ است 

 تب ثِ ضوب ووه وٌذ دلیل رفتبرّبیتبى را وطف وٌیذ.

 ;احساس تنهایی یا منشوی تودن می کنیذ .7

ضت رٍاًی رٍ ثِ رٍ ّستٌذ، احسبس هی وٌذ در هَاجِ ضذى ثسیبری از افرادی وِ ثب هسبئل ثْذا

ثب هطىالت تٌْب ّستٌذ. هحیظ درهبى رٍاًطٌبختی ثِ ضوب ًطبى هی دّذ، آًمذر وِ احسبس هی 

ىل ضوب ثِ خَثی درن وٌیذ تٌْب ًیستیذ. ثِ راحتی هی تَاًیذ هطىالت خَد را هغرح وٌیذ ٍ هط



ى رٍاًطٌبختی ثبعث افسایص احسبس اهیذ ٍ راحتی فرایٌذ درهباست وِ ثِ ّویي دلیل  هی ضَد،

 در افراد هی ضَد.

 ;در صورتی که تزای غلثه تز مشکالتتان اس یک ماده ی خاص استفاده می کنیذ .8

هَاد هخذر یب الىل هػرف هی وٌیذ ٍ احسبس هی وٌیذ ٍلت آى رسیذُ تب ثب در غَرتی وِ 

 اًطٌبس هی تَاًذ ضرٍع خَثی ثبضذ.پیبهذ ّبی ًبضی از هػرف همبثلِ وٌیذ، هراجعِ ثِ رٍ

 ی پسضىیٌذ ثلىِ هسبئلّوبًغَر وِ هی داًیذ اعتیبد ٍ سَ هػرف هَاد یه ًمع ضخػیتی ًیست

. آگبّی رٍاًطٌبسبى از زیست ضٌبسی اعتیبد ٍ تسلظ آًْب ثر درهبى ّبی هجتٌی ثر ضَاّذ سجت اًذ

ووه وٌٌذ. ضوب ثب وست داًص  هی ضَد تب ثتَاًٌذ در هسیر دستیبثی ثِ اّذاف درهبًی ثِ ضوب

 وبفی در هَرد اعتیبدتبى، هی تَاًیذ افك دیذ ٍسیعتری ًسجت ثِ هطىالتتبى پیذا وٌیذ.

 ;احساس می کنیذ که یک مشکل روانی جذی داریذ .9

. دارًذهیلیَى ثسرگسبل در آهریىب تحت تبثیر یه ثیوبری رٍاًی جذی لرار  21سبالًِ حذٍد 

عَالًی احسبس ًبخَضبیٌذ یب عجیجی را تجرثِ هی وٌیذ ثْتر پس در غَرتی وِ هذت زهبى 

است از یه رٍاًطٌبس هطَرت ثگیریذ. هطىالت رٍاًپسضىی هبًٌذ دٍلغجی یب اسىیسٍفرًی 

عالئوی هبًٌذ عػجی  اغلت ضرٍع ًبگْبًی ًذارًذ ٍ افراد هجتال هذتْب عالئن آًْب را داضتِ اًذ.

زًذگی ٍ افىبر غیرهعوَل ٍ ًفَری را ًجبیذ ًبدیذُ  ثَدى ضذیذ، ثی احسبس ضذى ًسجت ثِ هسبئل

 ثگیریذ. فراهَش ًىٌیذ وِ چٌیي هسبئلی لبثل درهبى اًذ.

 گاهی کنتزلتان را اس دست می دهیذ;اگز احساس می کنیذ  .:

ثرخی از اعوبل ٍ رفتبرّب هوىي است ثرای خَدتبى یب دیگراى خغرًبن ثبضذ. اگر ًوی تَاًیذ 

 وبلی غلجِ وٌیذ، هراجعِ ثِ یه رٍاًطٌبس هی تَاًذ هفیذ ثبضذ.ثر گرایطتبى ثِ چٌیي اع

 ;اگز در رواتط خود تا مشکل مواجه شذه ایذ .21

ی دضَاری است ٍ عجیعی است وِ ًتَاًیذ توبم جَاًت یه راثغِ را ثِ  هذیریت رٍاثظ هسئلِ

ٍ یب بس هی تَاًذ ثِ ضوب ووه وٌذ تب ثب اعضبی خبًَادُ، ّوسر ٌطرٍاًدرستی وٌترل وٌیذ. 

دٍستبًتبى ارتجبط ثْتری داضتِ ثبضیذ ٍ ّوچٌیي ثب ووه رٍاًطٌبس هی تَاًیذ هطىالت فعلی ٍ 

آتی را وطف ٍ هْبرت ّبی الزم ثرای حل آًْب را ثیبهَزیذ. در غَرتی وِ لػذ ضرٍع یه 

زًذگی جذیذ را داریذ هطبٍرُ ی پیص از ازدٍاج هی تَاًذ ووه وٌٌذُ ثبضذ. در غَرتی وِ ثب 



َد هطىالتی داریذ هی تَاًیذ ثب ّوراّی درهبًگر سَتفبّن ّب ٍ هسبئل هطىل زا را ّوسر خ

 ضٌبسبیی وردُ ثرای رفع آًْب تذثیر اًذیطی وٌیذ.

 ;ی خواب شما ته هم ریخته استواگز الگ .22

رٍاًطٌبختی ّستٌذ، ّوچٌیي تغییر الگَی خَاة )ون ضذى یب زیبد  یهطىالت خَاة اختالالت

( از عالئن ولیذی ثِ خَاة رفتي، هطىل در ثیذار ضذى ضذى سبعبت خَاة، هطىل در

یذ، ثْتر است ثب یه ُ ا. پس در غَرتی وِ هتَجِ ثرٍز چٌیي تغییراتی ضذاًذافسردگی 

 رٍاًطٌبس هَضَع را ثررسی وٌیذ.

 ;کسی صحثت کنیذفقط می خواهیذ تا  .23

تَاًیذ ثِ  هی ثب وسی غحجت وٌیذ، هی خَاّیذ اهب غرفب ،اگر ّیچ هطىل رٍاًطٌبختی ًذاریذ

احسبس هی وٌیذ هسبئل ضوب آًمذر جذی ًیستٌذ وِ ثخَاّیذ ثب  ضبیذ رٍاًطٌبس هراجعِ وٌیذ.

اهب فراهَش ًىٌیذ وِ درهبى ّبی رٍاضٌبختی تجرثیبتی وبهال  یه هتخػع غحجت وٌیذ،

 یعی ٍ ثبارزش ّستٌذ ٍ ًتیجِ ی آًْب ثِ ًفع هراجعبى است.عج

 

 

 

 

 دفتر هطبٍرُ ٍ سالهت رٍاى داًطجَیی داًطگبُ علَم پسضىی زًجبى

 


