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4141ایران  درنسان سالم ا  

 زىیذُ 

  (اصفهان)اصغرآقایی ، دانشیارگروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحدخوراسگان  :ًَیسٌذُ 

دربارٌ اوسان سالم دردیذگاٌ َا يريیکردَای .َذف ایه مقالٍ بیان  يیژ گی َای اوسان سالم بٍ صًرت مختصري ارئٍ یک مذل است 

مقالٍ حاضر دیذگاٌ وًیسىذٌ بٍ عىًان .مختلف ، وظریٍ َای متفايتی ارائٍ شذٌ است يَر ريیکرد ازیک یا چىذ زايیٍ بٍ آن پرداختٍ است

 بايیک ريان درماوگرمی باشذ کٍ ضمه مطالعٍ دیذگاَُای مختلف يکاربا افراددارای اختالالت رياوی يمقایسٍ آوُا  یک ريان شىاس 

.رسیذٌ است  4141ازبعذ ريان شىاسی آن برای ایران  يوظریٍ دربارٌ اوسان سالمافرادعادی بٍ ایه جمع بىذی   

 همذهِ 

دس ساستبی استمبء سطص سالهتی فىشٍ سٍاى ،  .ت فىش ٍساى استّذف اصلی ثْذاضت سٍاى ، پیطگیشی ٍاستمبء سطص ساله

.ًْبیت ّذف ثْذاضت سٍاى سسیذى ثِ اًسبى سبلن است  

(.ام .اس .دی )اصهؼیبسّبی .ًجَدثیوبسی سٍاًی  -1 ّفت هؼیبس ثْذاضت سٍاى اصدیذگبُ ّبی هختلف   

. هٌبست است ( خبهؼِ )آًسِ اصًظش اختوبع  دسثبسُتِ است ثِ لضبٍت اختوبػی ایي همَلِ ٍاثس: سفتبسهٌبست اختوبػی  -2

. هثبل ّبی آى ضبهل پبوذاهٌی ، دسستىبسی دسگضاسش هبلیبتی ،ًٍجَدسفتبس ثضّىبساًِ است   

فشٍیذثیطتشیي ًمص سادسایي هؼیبسداسد: آصاداصًبساضتی ٍگٌبُ  -3  

ٌبُ غیشضشٍسییىی اصاّذاف سٍاًىبٍی ػجبست ثَداصتسىیي ثیوبساى اصاضطشاة ، ًبساضتی ٍگ   

دسسٍاى ضٌبسی ّیدبى دسوبّص تٌص ّب هَسدتَخِ است: ٍوٌتشل ضخصی ( ضبیستگی ) وفبیت  -4  

دسدیذگبُ سٍاى ضٌبسی اًسبى گشاثیطتش  هطشش است : خَیطتي پزیشی ٍخَدضىَفبیی  -5  

تبویذی وِ گَسدٍى آلپَست داسد: ٍضذت ٍیگبًگی دسسبصهبى ضخصیت  -6  

آلجشت الیس ثشایي هَضَع تبویذداسد: ٍاًؼطبف پزیشثَدى شی ٍرٌّی ٍخضهیت فى ًذاضتي تؼصت -7  
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هؼیبسّبی اًسبى سبلن اصدیذگبُ هب    

داضتي آساهص  (الف   

خبسی ثَدى   (ة  

ضبدثَدى ( ح  

لبًغ ثَدى ( ت   

ثخطٌذگی ، ثذٍى زطوذاضت  ( ث  

تَاى گزضت ٍفشاهَش وشدى ( ج   

سضبیت (  ذ  

داضتي اهیذ(  ش  

داضتي هؼٌب ( ظ   

ّوبًٌذ سٍدخبًِ ای وِ سبلْب دسیه هسیشخشیبى .هی وٌذ اًسبى سبلن دسثیطتشهَلؼیت ّب ، آساهص خَد سا ضفظ:آساهص (الف 

.داسد، ثِ لذسی وِ افشاد هی تَاًٌذ ثب خیبل آسام دسثستشش خبًِ ثسبصًذ ٍاصطغیبى اٍ ّشاسی ًذاضتِ ثبضٌذ  

ثب زٌیي اًسبًی سخي گفتي ، هؼبضشت وشدى ٍثَدى . دسدیگشاى اضبسُ وشداصًوَد ایي آساهص هی تَاى ثِ تبثیشآسام ثخطی اٍ 

.وسی دسضضَساٍ ًگشاى طغیبى ٍآسیت ًیست .آساهص هی ثخطذ  

ثشاسبس تؼبلین هَخَد دسدیي ٍفشٌّگ هب طجك تجییي ثضسگبى ، آساهص سٍاى سا : دیگشًوَدّبی آساهص سٍاى دساًسبى سبلن

.هطبّذُ وشددسهَاسد صیشًیض دساًسبى ّب هی تَاى   

استَاسی ٍ ثشدثبسی ٍ همبٍهت دسثشاثش سًح ّب، هصیجت ّب، سختی ّب ٍ ضىست ّبی  ؛  تَاًبیی دسثشخَسد ثب ثطشاى ّب -1" 

تَاًبیی دسن  -3،  سختی ّبدستَاًبیی ضىیجبیی  -2 .سٍاًی خَد سا اص دست دّذٍسالهت ثذٍى آى وِ تؼبدل ، گًَبگَى 

".دسست آیٌذُ ٍ خَش ثیٌی ثِ آى  



4141 ایران فرهنگی مطالبات ملی همایش مقاالت  

 

فؼبل است ، ثب ضشایط . خشیبى داسد . اًسبى سبلن ػلیشغن آساهطی وِ داسد ، سبوي ٍثذٍى اثشًیست  :خبسی ثَدى  ( ة

. سبصگبساًِ ػول هی وٌذ ، ٍهَلؼیت ّب سا ثِ ًفغ  خَد ٍدیگشاى تغییشهی دّذ    

ّوبًٌذ سٍدخبًِ ای وِ آسام . یؼٌی دسػیي آساهص ، خشیبى داسد . خبسی ثَدى اًسبى سبلن  ثب آسام ثَدى اٍ خوغ است 

.  ًِ ّوسَى سیالة ، ٍیشا ًگشاست ًٍِ ّوسَى ضَض ٍاستخشسبوي ٍثذٍى ضشوت . ٍپیَستِ ضشوت هی وٌذ  

اًسبى سبلن   دسًٍی است وِ اص آساهص خبطش ٍ سضبیت ثبطي ثِ ٍخَد  هی آیذ  ضبدی ، یه اضسبس :ضبدثَدى ( ح

دسثیطتشضشایط اصایي اضسبس دسًٍی ثشخَسداساست ٍلبدساست آى سا ثِ دیگشاى ًیضاًتمبل ثذّذ ، ثذٍى ایي وِ تالش زٌذاًی 

.ثشای آى ثىٌذ  

اًسبى سبلن ثشای ضبد ثَدى خَد . ضضَساًسبى سبلن ، اضسبس ضبدثَدى ٍآساهص خبطش سا دس دیگشاى ثِ ّوشاُ هی آٍسد   

تَخیِ وبفی داسد ٍ ًیبص ثِ فشاّن وشدى اسجبة ٍلَاصم زٌذاًی ثشای ضبد ثَدى خبطش خَد ًذاسد ؛ زَى دسّشلطظِ دلیل ٍ

لزت هی ثشد اٍاصّشآى زِ داسد، .ٍخَد داسد دسرات ّشهَضَع ، هَلؼیت ، ضی ء  ٍاًسبًی ، ثشای اٍ دلیلی ثشای  ضبد ثَدى 

وٌذ  گشاى سا ًیض دسضبدی خَد سْین هیٍضبد است ٍدی  

. اصلبًغ ثَدى ٍلٌبػت ثِ ػٌَاى یه ٍیژگی ثبسص اًسبى سبلن ، لبًغ ثَدى دسایي صهبى ٍهىبى است هب هٌظَس:  ًغ ثَدىلب ( ت

دسایي لطظِ ٍدسایي هىبى اصآى زِ داسد ًٍصیجص ضذُ است ، . اٍ ثِ ٍالغ یه اًسبى ایي صهبًی ٍایي هىبًی است 

لزت صًذگی ٍثْشُ هٌذی . وجَد ّب خَضجختی اوًٌَص سا ضبیغ وٌذ ضذاوثشلزت سا هی ثشد ٍاخبصُ ًوی دّذ تب ًذاضتِ ّب ٍو

اهب ، . سا دسفشاّن ثَدى توبم اهىبًبت ًوی داًذ ؛ اهب دسخْت ثِ دست آٍسدى سفبُ ٍاهىبًبت سفبّی ًیض ثذٍى تالش ًوی هبًذ 

. آًسِ ثشای اٍ هْن است استفبدُ وبفی ٍثْشُ ثشدى اصضذالل هَخَدی دسایي صهبى ٍایي هىبى است  

اًسبى سبلن ثشای ثخطص دلیلی ًوی خَاّذ ، اگشزِ دسّش ثخطص اٍ دالیل هتؼذدی  :ثخطٌذگی ، ثذٍى زطوذاضت (ث

. ٍخَد داسد ؛ وِ هْن تشیي آى داضتي ًگبُ اًسبًی ثِ دیگشاى است ٍلزت ٍآساهطی وِ دسپی ّشثخطص ًصیجص هی گشدد

وی وٌذ ٍثب زطوذاضت ثِ پبداش ٍػول هتمبثل ، لزت لزتی وِ دسایي ػول ػبیذش هی ضَد سا ثب ّیر زیضدیگشػَض ً

اًسبى سبلن ، ضتی ثِ خبی اًتمبم ، هی ثخطذ ٍثب ایي سفتبس . ٍافشی سا وِ اص تمَیت دسًٍی وست هی وٌذ ، اصدست ًوی دّذ 

  .خَد دیگشاى سا ضیفتِ خَد هی وٌذ 

 ثخطص ػولی اسادی .سا ثِ صًذگی ثبصهی گشداًذآساهص ٍّوبٌّگی ثخطص ،": ّوبى گًَِ وِ ثضسگبى دسایي ثبسُ گفتِ اًذ 

  اصاضطشاسٍفطبسثبضذ تَاًذ ًبضی ثخطص ،اًتخبثی سٌدیذُ ٍآگبّبًِ است ًٍوی .است
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   " .ثخطص یه ٍیژگی الْی است

خبطشات ثخص ػوذُ ای اصداضتِ ّبی ّشضخص دس صًذگی است وِ ًَع ٍضىل ٍطشص تلمی : تَاى گزضت ٍفشاهَضی ( ج

طی اصایي خبطشات ٍیبد آٍسی ثخ  َدش ، ضتی اگشدیگشاى ًیضدسآى سْین ثبضٌذ ، هٌطصش ثِ فشد است ّشفشد اصخبطشات خ

ًِ تٌْب لزتی ثِ ّوشاُ ًذاسًذ ، ثلىِ آساهص سٍاًی فشد سا هی تَاًٌذ دسّشلطظِ ٍضتی دسصهبى خَاة تطت تبثیشلشاسدٌّذ آًْب 

اًسبى سبلن لبدساست . ثٌذ گزضتِ ٍخبطشات ثیبى هیىٌٌذ اوثشسٍاى سًدَساى ، هطىل خَد سا دسًبتَاًی اص سّبیی اص. 

اصخولِ ایي خبطشات آًسِ سا وِ ثِ . اصخبطشات ثذگزضتِ دسس ثگیشد ٍلی سبیِ آًْب سا ّشلطظِ ثشصًذگی خَد اضسبس ًىٌذ 

ٍدسػَض  ػٌَاى ثذی دسضك اٍ اػوبل وشدُ اًذ ، هی تَاى ًبم ثشد وِ اًسبى سبلن ثذٍى ثِ سظ وطیذى ، فشاهَش هی وٌذ

.آساهص خَد ساتضویي هی ًوبیذ   

یه اًسبى سبلن اصآًسِ خَد داسد ، دسهمبثل .هٌظَساصسضبیت دسایٌدب ، ثِ ػجبستی ًمطِ همبثل ضسبدت است : سضبیت ( ذ

آًسِ دیگشاى داسًذ ،اظْبسًبسضبیتی ًوی وٌذٍ داضتِ ّبی دیگشاى اٍسا سًح ًوی دّذ ٍآساهطص سا ثشّن ًوی صًذ، 

وِ ضمی اصاٍضبیغ ضذُ ثبضذ ٍثب ٍیژگی لٌبػت سؼی دسثِ دست آٍسدى خَاستِ ّبیی هی وٌذ وِ دستَاى هگشدسهَاسدی 

.ٍدسآهبل ٍآسصٍّبی دٍسٍدست ًبیبفتٌی صهبى ضبل خَد سا ضبیغ ًوی وٌذ اٍست  

ػلیشغن لبًغ هٌظَساصاهیذ ایي است وِ فشد . یىی دیگشاصخصَصیبت یه اًسبى سبلن اهیذٍاسی ٍداضتي اهیذ است : اهیذ( ش

ثَدى ٍصیستي دسایٌدب ٍاوٌَى ٍسضبیت اصآًسِ داسد ؛ ثِ فشدایی سٍضي تشٍهَفك تشًیض هطوئي ثَدُ ٍّشگضًگشاى آیٌذُ ًوی 

 ثبضذ ٍثب هشٍسدائن آًسِ هوىي است سٍصثؼذ ٍسٍصّبی ثؼذ اتفبق ثیفتذ ، آساهص ضبل ضبضشخَد سا ثشّن ًوی صًذ

یي خب ، ّشزیضثسیبسثب اّویت ٍاسصضوٌذی است وِ فشد ثِ خبطشآى صًذگی هی وٌذ ٍثِ هٌظَسهب اصهؼٌب دسا : داضتي هؼٌب   (ظ

.ٍاسطِ اٍ ثِ آیٌذُ ٍیب تغییش ، اهیذ داسد   

  است آساهجخص –3  فشضجخص است -2 (خستگی ًوی آٍسد)سیشی ًبپزیشاست  -1:  ٍیژگی ّبی یه هؼٌب

.( ثیطتشیه طشفِ است )خٌجِ داد ٍستذی ًذاسد  -4  

ّن زٌیي .ثبضذ( خذایی )هؼٌب هی تَاًذ هبٍسائی  ، هؼٌب هی تَاًذ یه ضخص ثبضذ، هؼٌب هی تَاًذ یه ضی ء ثبضذ : هؼٌباًَاع 

  . یه فشد هی تَاًذ دسیه صهبى زٌذیي ًَع هؼٌب داضتِ ثبضذ  

هؼٌبّبی ضیئی ٍاًسبًی ٍخِ هطتشوی داسًذ ٍآى اضتوبل فٌبپزیشثَدى آًْبست : ثب هؼٌبتشیي هؼٌبّب   
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وٌٌذ سٍصی اصثیي سفتٌذ ، فشد سا دزبسفمذاى ٍهطىل هیزٌبًسِ ضذ ثب یٍاضخبص ئی شهؼٌب اصًَع اضیباگ  

ّن . هؼٌبی اًسبًی ػالٍُ ثشایي ، هوىي است دسطَل صهبى تغییشوٌذ ٍفشد سا دزبسهطىل اًطجبق ًٍب ّوبٌّگی ضٌبختی وٌذ

ی هبٍسائی ٍخذایی ، ّیر یه اصایي خٌجِ ّبی آسیت اهب هؼٌب؛زٌیي ، اضتوبل طشدضذى اصسَی هؼٌبی اًسبًی ٍخَد داسد 

.صایی سا ًذاسد  

، ثبیذ اصیه سَی پیَستبس 1444ثشاسبس آًسِ گفتِ ضذ، اًسبى سبلن هَسد ًظشهب دسایي دیذگبُ ثشای ایشاى  : ًتیدِ گیشی 

اهشهیسشًوی ضَد هگشدسیه ایي . اًسبى ًبسبلن ّشزِ ثیطتشثِ سوت دیگشایي پیَستبس، وِ اًسبى سبلن است ؛ سَق دادُ ضَد 

یىی اصهْن . اتطبد ٍاتفبق آهَصضی ٍفشٌّگی اصخبًت ّوِ افشاد ٍاسوبًی وِ تَلیت تشثیت ٍپشٍسش اًسبى سا ػْذُ داسّستٌذ

تشیي اثضاسّبی  تسْیل ایي فشایٌذ ، یؼٌی ضشوت ثِ سوت ّشخِ سبلن تشضذى ، داضتي ٍاسائِ الگَّبیی است وِ تب ضذ 

ول ایي دیذگبُ اصاًسبى سبلن ، اًسبى ًىتِ هْن ایي وِ هٌظَسهب دس. شی اصیه اًسبى سبلن سا داسًذصیبدی ٍیژگی ّبی ثیطت

اهب . اًسبى وبهل خصَصیبت ٍهطخصِ ّبی دیگشی ّن داسد ، وِ ثیطتشاًسبًْب لبدسثِ دستیبثی ثِ آًْب ًیستٌذ. وبهل ًیست 

سًْبیت دسالگَی پیطٌْبدی هب فشایٌذ سسیذى اًسبى سبلن ثِ د.همذهِ ٍالصهِ اًسبى وبهل ضذى ، اًسبى سبلن ثَدى ، هی ثبضذ

.گضیٌِ ّذف ثِ ضىل صیشاست   

  :فشایٌذ سسیذى ثِ ّذف دساًسبى سبلن

ّذف        خْت     -2ًیشٍ -1اًگیضُ            اهیذ    هؼٌب       

 

 


