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 تُظٛىْٛداٌدسسٔاَذسياَی

  ًذاعلی تیگی 
   edapsych@gmail.comn      دًششا٥ سٝاٛـٜبػ٦ ثب٦ٜ٨ٓ ٝ ػضٞ ٨١بر ػ٦٘ٔ داٛـِبٟ ػٕٔٞ ث٢ض٧ؼش٦ ٝ سٞاٛجخـ٦

نبىیي  اَفشن هیؼبناب و ساَکِ ثیٚشَ ثَ س کَ إز. امَوُ  ىیدياب  ٭ادومی ثدَ ایدن       CBTیکی اُ انشقبىهبی اولیه ثه 

ٙوني و سبکیي ثَ هیؼبناب و م یي ثوىن آناب ٕبُابٍی فَى ثب ١دَوٍیبر ملدی٤   إز که هیؼبناب  جل اُ ٍفشبٍهب وا ٬ می

ُای ٕبُى. ٕبلاب دْوه٘ ىاللز ثَ نق٘ ما  سن٪ی  هیؼبن ىٍ ٕبُٗ ثب و بی٬ سنیديای نه میفیِیکی و اػشاب٭ی ٍا ثای

اٌاٍندي.  ُنيای ىاٍى. سن٪ی  هیؼبن ىاللز ىاٍى ثَ ثه کبٍ اابٙشن افکبٍ و ٍفشبٍهبیی که ىٍ هیؼبنابی آىمی سدبطیَ مدی  

 ای اُ هوٗ هیؼبنی إز.  ٙوى سوانبیی سن٪ی  هیؼبن هٞیٞهاابن می

ٙوني ثه من٪وٍ اثقبی سغییَ و یدب هبساده ىاىن ثده    اُ ىیيی کبٍکَىی سالٙابیی هاگَا سو٤ٕ فَى ملٖوة می هیؼبناب

ٍواث٤ میبن فَى و ملی٤ سبطیَاٌاٍ. سن٪ی  هیؼبن ثه مٮنبی سالٗ افَاى ثَای سبطیَ اٌاٙشن ٍوی نو٫  ُمبن و ؿگونگی 

یب ػٖابنی هیؼبناب إز و ثه ٥وٍ هوىکدبٍ یدب کنشدَل     ثیبن  سغییَ ٥ول ىوٍ  و یب ٙير فَاینيهبی سؼَثی  ٍفشبٍی و

ایَى. سن٪ی  هیؼبن موفق هاَا  ثدب  ٙي   هٚیبٍ یب نبهٚیبٍ و اُ ٥َیق ثکبٍایَی ٍاهجَىهبی سن٪ی  هیؼبن ٝوٍر می

ىٕشبوٍىهبی مظجز ؿون ٍٙي ٝالكیز هبی اػشاب٭ی  ٕالمشی ثکبٍایَني  سن٪ی  هیؼبن إدز و ىٍ مقبثدل هیؼدبن    

هاَا  ثب اٙکبل مش بور إٓیت ٙنبٕی ٍوانی إدز. دْوهٚدگَان مٮشقيندي کده ٙکٖدز ىٍ ثکدبٍایَی و        سن٪ی  نٚي 

اٝالف مابٍسابی سن٪ی  هیؼبن دی٘ ثینی کنني  إٓیجابی ٍوانی فَى ىٍ آیني  ثوى  و افَاى ٍا مٖشٮي اهشالالر ٍواندی  

 کني. ثٮيی می

ی  ميیَیز و سن٪ی  هیؼبناب ٍا ثَ ٭اي  ایَی  سب اُ این ٥َیدق  سوانني ثه  مب کاک کنني سب ثشوانفَاینيهبی ٙنبهشی می

ُا  بىٍ اَىی . ٍاهجَىهبی مشٮيىی ثدَای سن٪دی  سؼدبٍة و فَاینديهبی موشسدف      ثَ مابٍ هیؼبناب دٔ اُ و بی٬ إشَٓ

 ىاُی .دَهیؼبنی وػوى ىاٍني که ىٍ اهشالالر موشس ی موٍى ثٍَٕی  َاٍ اَفشه اني و ثه مٮَفی آناب ثه اهشٞبٍ می
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