تبثیش هشبخشات خبًَادگی ثش فشصًذاى

اوثش پذس ٍ هبدسّب هیذاًٌذ وِ دػَا ٍ خبس ٍ خٌدبل خلَی

واکنش های عاطفی

فشصًذاًشبى وبس دسستی ًیست؛ اهب ٍالؼیت ایي است وِ ایي اتفبق

شَاّذ ٍ هذاسن تدشثی ًشبى هیذّذ وِ چیضّبیی وِ ٍالذیي

هؼوَ ًال سخ هیذّذ .دس یه اصدٍاج ،ػَاهلی هبًٌذ هسبئل هبلی،

تدشثِ هی وٌٌذ ،ثچِ ّب ّن تدشثِ خَاٌّذ وشد .اص ایٌشٍ ،اگش

استشس ٍ فشبسّبی وبسی ،ووجَد خَاة ،تغییش خلك ٍ خَ ٍ ،ووجَد

ٍالذیي ػصجبًی ٍ ًبساحت ثبشٌذ ،ایي احسبسبت ثِ سبیش

فشصت استشاحت ،هیتَاًذ هَخجبت هخبلفت ٍ ًبسبصگبسی صى ٍ

اػضبی خبًَادُ ًیض سشایت خَاّذ وشد .اص آًدب وِ ثچِ ّب

شَّشّب سا دس خبًِ فشاّن آٍسد .خیلی اص صٍخیي تصَس هیوٌٌذ وِ

ٍالذیٌشبى سا الگَی خَد هیداًٌذ ٍ ثِ آًْب تىیِ هی وٌٌذ،

دػَا ّش اص گبُ ،ثبػث هیشَد اختالفبت اص ثیي سفتِ ٍ ساثطِ ثِ خَثی

دیذى آًْب دس حبل دػَا ٍ هشبخشُ ثشایشبى ًبساحت وٌٌذُ

پیش سٍد .اهب ثِ چِ لیوتی؟ ثِ لیوت ثچِ ّب؟ ایي دػَاّب ٍ خبس ٍ

خَاّذ ثَد؛ ایي ًَع سفتبس هیتَاًذ هٌدش ثِ ایدبد احسبس

خٌدبل ّب ثش سشذ وَدن چِ تبثیشی داسد؟

استشس ٍ اضطشاة دس ثچِ ّب شَد .حس »خبًَادُ«دس آًْب

اوثش ثچِ ّب هتَخِ ًبسبصگبسی ّب ٍ تؼبسضبت پذس ٍ هبدس هیشًَذ ٍ

ثِ ّوشاُ حس اػتوبد ثِ ًفسشبى تخشیت هیشَدٍ .لتی

اگش ثطَس هذاٍم شبّذ صد ٍ خَسد آًْب ثبشٌذً ،شبًِ ّبیی اص پشیشبًی

هیجیٌٌذ پذس ٍ هبدس لبًَى شىٌی هیىٌٌذ ،دسحبلیىِ ّویشِ آًْب

ٍ ًبساحتی ّبی فیضیىی ٍ احسبسی اص خَد ثشٍص هیذٌّذ .ثشخی

سا اص آى هٌغ هیىشدًذ ،ثبػث اص ثیي سفتي حس اػتوبد دس آًْب

تحمیمبت ًشبى هیذّذ وِ ثچِ ّب حتی اص شش هبّگی ًسجت ثِ

شذُ ٍ ایي تدشثِ ثشای ثچِ ّب ثسیبس گیح وٌٌذُ خَاّذ ثَد.

استشس صذاّبیی وِ دس اطشاف خَد هیشًٌَذ ٍ ثشخَسدّب ٍ

اگش دػَا ٍ هشبخشُ ثخشی اص صًذگی ػبدی پذس ٍ هبدس ثبشذ،

هٌبصػبت پشخبشگشایبًِ ٍاوٌش هیذٌّذ.

ثچِ ّب ّویشِ هٌتظش ثشٍص ثحث ٍ دسگیشی ثیي آًْب خَاٌّذ

دس اداهِ ثِ هْوتشیي ٍاوٌش ّبی ثچِ ّب اشبسُ خَاّین وشد ٍ دس

ثَد .ػالٍُ ثش ایي سفتبسّبی حفبظت اص خَد ،ثچِ ّب ثشای

پبیبى ساّىبسّبی ثشای شوب داسین.

خلَگیشی اص ثشٍص ایي دسگیشی ّب خَد سا خستِ هیوٌٌذ .ایي
هسئلِ آًْب سا دس هَلؼیتی ثسیبس دشَاس لشاس هیذّذ ٍ

واکنش های فیزیکی

گروه مشاوران و روانشناسان

ثچِ ّب دس ّش سي ٍ سبلی دس ثشخَسد ثب دػَا ٍ هشبخشات پذس ٍ

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سپیدار

هبدس خَدٍ ،اوٌشْبیی اص شَن ٍ ضشثِ ًشبى هیذٌّذً .ذست ًب
هیخَاٌّذ وِ ایي دػَا اداهِ پیذا وٌذ ،اص ایٌش هؼوَ ًال سؼی هی وٌٌذ،
دخبلت وٌٌذ؛ یب ثب ایدبد سش ٍ صذا ٍ اػتشاض تَخِ ٍالذیٌشبى سا
خلت هی وٌٌذ یب آًْب سا ثِ خٌذُ ٍا هیذاسًذ؛ یب اص هَلؼیت فشاس
هیىٌٌذ .ثِ طَس ولیّ ،ش چِ ثچِّب وَچىتش ثبشٌذ ،احتوبل گشیِ
وشدى ٍ ًشبى دادى ٍاوٌشّبی تشس اص آًْب ثیشتش است؛ ثچِّبی
ثضسگتش ثشای توبم وشدى دسگیشی هؼوَالً حشف هیضًٌذ.

هدجَسشبى هیىٌذ وِ ًمش یه آدم ثضسي سا ثبصی وٌٌذ،
دسحبلیىِ اص ًظش فیضیىی ٍ فىشی ثِ آى اًذاصُ ًشسیذُ اًذ.
تاثیرات طوالنی مدت
الگَّبی سفتبسی ًبسبصگبس دس ثچِ ّب صهبًی شىل هیگیشد وِ
هیخَاٌّذ خَد سا ثب دػَاّب ٍ هشبخشات پذس ٍ هبدس ٍفك
دٌّذ .آًْب گشیِ هیوٌٌذ ،ػالئوی اص تشس ًشبى هیذٌّذ ،دس
دػَای ٍالذیي دخبلت هی وٌٌذ ٍ فشاس هیوٌٌذ .ایي
خصَصیبت سفتبسی هیتَاًذ تبثیش ثسیبس ٌّگفتی ثش اػتوبد ثِ
ًفس ٍ ػضت ًفس آًْب داشتِ ثبشذ.

* ثچِ ّب سا ٍاسد دػَا ًىٌیذ :آًْب تَاًبیی سبصگبس شذى ًذاسًذ .ػالئن

ٍلتی الگَّبی احسبسی هٌفی اص صهبى وَدوی دس آًْب شىل

ٍ ًشبًِ ّبی پذیذاس شذى دػَا ٍ هشبخشُ سا تشخیص دّیذ ٍ آًشا ثِ

گیشد ،اصالح ٍ تغییش آًْب ثسیبس دشَاس شذُ ٍ دس صًذگی آیٌذُ

صهبًیىِ ثچِ ّبی حضَس ًذاشتِ ثبشٌذ هؼَق وٌیذ.

آًْب خطشسبص خَاّذ شذ .اگش ثچِ ّب ثطَس هذاٍم شبّذ ایي

* یه لذم ثِ ػمت ثشداسیذ :تب دُ ثشوبسیذ ،آسام شَیذ ٍ خَدتبى سا

دػَاّب ثبشٌذ ،ثِ ٍیژُ دس هحیط خبًِ ،ایي سفتبسّب سا تملیذ وشدُ

اص هحیط خطش دٍس وٌیذ .ثْتشیي ػالج ػصجبًیت ،ثِ تبخیش اًذاختي

ٍ دس ثبصی ثب دٍستبًشبى ٍ دس هَلؼیتْبی دیگش ّوبىّب سا اخشا

آى است.

هی وٌٌذ .هذلسبصی اص سفتبسّبی ٍالذیي ،پذیذّبی سشذی است

* ًبساحتی ّبیتبى سا سٍی وبغز ثیبٍسیذ :ثِ ایي تشتیت هیتَاًیذ آًْب سا

وِ اگش دػَا وبًَى آى ثبشذ ،تبثیشاتی ثسیبس هخشة خَاّذ

مطاوره :خانواده ،کودک ،نوجوان ،فردی ،زناضویی ،ازدواج ،ضغلی،

ثِ ّوسشتبى ًشبى دادُ ٍ آًْب ّن خَاثتبى سا سٍی وبغز ثیبٍسًذ.

داشت.

تحصیلی و...

هؼوَ ٌال آٍسدى افىبس سٍی وبغز شوب سا هتَخِ هیوٌذ وِ هَضَع

ٍالذیي اوثش ًا سؼی هی وٌٌذ حشف ّب ٍ هشبخشاتشبى سا شت ّب

سنجص و ارزضیابی :انجام آزمونهای معتبر هوش ،ضخصیت ،خودضناسی،

چٌذاى شذیذی ثشای دػَا ٍ هشبخشُ ٍخَد ًذاشتِ استٍ .لتی افىبس

ثؼذ اص ایٌىِ ثچِ ّب ثِ خَاة سفتٌذ اًدبم دٌّذ تب خطش شٌیذُ

روابط زناضویی و...

دس رّي هب ثوبًذ ،شذت آًْب ثیشتش ٍ ثیشتش خَاّذ شذ.

شذى آًْب تَسط ثچِ ّب ٍ ًبساحت شذى آًْب ووتش شَد .تَصیِ

آموزش :برگساری دورههای آموزضی مهارتهای زنذگی ،فرزنذپروری،

* ثب هشاخؼِ ثِ هشبٍس خبًَادُ ،شیَُ سفتبس ثب ّوسشتبى سا اصالح

هیشَد وِ اگش ٍالذیي هیتَاًٌذ احسبسبت خَد سا وٌتشل وٌٌذ،

مهارتهای پیص از ازدواج و...

وٌیذ.

ثْتش است هخبلفت ّب ٍ ًبسبصگبسیّبی خَد سا ثِ تؼَیك

* سؼی ًىٌیذ ثب سىَت ػصجبًیتتبى سا ًگِ داشتِ یب آًشا هخفی وٌیذ:

ثیٌذاصًذ تب هحیط ٍ صهبًی هٌبست ثشای خبلی وشدى آًْب پیذا

ثچِ ّب ثِ ّوبى اًذاصُ وِ ًسجت ثِ دػَا ٍ هشبخشات حسبسٌذ ،ثِ

وٌٌذ .ثْتش است ایي هشبخشات دس هحلی ثِ غیش اص خبًِ اًدبم

ًبسبصگبسی ّبی غیشوالهی ًیض حسبسیت داسًذ.

شَد ،پبسن یب سبیش هحیط ّبیی وِ ثچِ ّب دس آى حضَس

* ثشای تَصیف سبدُ احسبسبتتبى ثؼذ اص هشبخشُ ثب فشصًذتابى ٍلات

ًذاشتِ ثبشٌذ ،هٌبسجتش است .اهب ثشای ثسیبسی اص ٍالذیي دٍس

مرکس مطاوره و خذمات روانطناختی

سپیذار
ارائه دهنذه خذمات در زمینههای:
درمان :روان درمانی انواع اختالالت افسردگی ،اضطرابی ،وسواس ،ترس
مرضی ،استرس و...
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هٌتظر حضَر گرم شوا هستین.

ثگزاسیذ ،ثذٍى ایٌىِ ثخَاّیذ ّوسشتبى سا ثذًبم وٌیذ .ثشای فشصًذتبى
تَضیح دّیذ وِ دػَاّب ٍ هشبخشات وَچه ّش اص گبّی هوىي است
دس خبًَادُ اتفبق ثیفتذ ٍ سؼی خَاّیذ وشد وِ اص ایي ثِ ثؼذ دػاَای
شذیذ ًذاشتِ ثبشیذ.

ًگِ داشتي هشبخشات اص خبًِ ،غیشهوىي است .خلك ٍ خَ ثِ
سشػت ػَض هی شَد ٍ لجل اص ایٌىِ حتی خَدتبى ّن هتَخِ
شَیذ ،دػَا سا ساُ اًذاختِ ایذ.
تاثیر را به حداقل برسانید

منابعی برای مطالعات بیشتر

*اص تبثیشگزاسی حشف ّب ٍ سفتبسّبیتبى ثش سٍی ثچِ ّب آگبُ

 . 1ثشای ّوِ پذس ٍ هبدسّبًَ ،شتِ هتیَسبًذسص ،تشخوِ ًَشیي

ثبشیذ :ثؼٌَاى ٍالذیي ،ثچِ ّب هبًٌذ الگَ ثِ شوب ًگبُ هیوٌٌذ ٍ

شوسً ،شش آسین

اص سفتبسّبی شوب تملیذ هیوٌٌذ .اگش اص فشصًذاًتبى تَلغ داسیذ

 . 2خلَی ثچِ ّب ًِ؟ًَ ،شتِ السًس ثبلٌش  ،تشخوِ هحسي ًظشاى ٍ

وِ دسست سفتبس وٌٌذ ،پس اٍل خَدتبى ثبیذ دسست سفتبس

سویِ لْشهبًیبىً ،شش ٍسخبًٍذ

وٌیذ.

