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دسٍد تش خَاًٌذگاى گشاهی تِ ٍیژُ داًطجَیاى عضیض:
آیا تا تِ حال تا تعضی اص افشاد هَاجِ ضذُایذ وِ اص ظاّش جسواًی خَد ساضی ًثَدُ ٍ خَد سا صضت هیپٌذاسًذ ٍ هعتمذًذ وِ دیگشاى
تَجِ خاغی تِ آًْا داسًذ ٍ ظاّش آًاى سا هَسد توسخش لشاس هیدٌّذ .تػَس خَب اص ظاّش خَد ًذاضتي فمط یه حساسیت وَچه
ًیست تلىِ یه اختالل سٍاًی تِ حساب هیآیذ .ایيوِ یه فشد تػَس خَتی اص ظاّش خَد ًذاضتِ تاضذ گاّی تِ حذی ضذیذ هیضَد وِ
سٍاىپضضىاى تِ آى « اختالل تذ ضىلی تذًی هیگَیٌذ » ٍ پیام جذیذ ها ّن دس ّویي ساتطِ است.

( تذ ضىل اًگاسی تذى )
اضخاظ دچاس اختالل تذضىل اًگاسی تذى تا عیثی تػَسی یا اغشاق آهیض دس ظاّشضاى اضتغال رٌّی داسًذ .صًاى هعوَالً تش پَست  ،تاسي  ،پاّایطاى
ٍ  ...توشوض داسًذ ،دس حالیىِ هشداى تیطتش احتوال داسد تِ لذ ٍ عضالت ٍ  ...تَجِ داضتِ تاضٌذ .تشخی اص تیواساى دچاس ایي اختالل ّ ،ش سٍص
ساعتْا اص ٍلت ضاى سا غشف تواضای ٍسَاسی خَد دس آیٌِ هی وٌٌذ تا عیة ضاى سا تشسسی وٌٌذ  .عذُ ای خاًِ ًطیي هی ضًَذ تا ًگزاسًذ
دیگشاى عیة تػَسی ضاى سا تثیٌٌذ .عالین ،تی اًذاصُ ًاساحت وٌٌذُ است تعذادی اص اضخاظِ دچاس ایي اختالل ،اظْاس هی وٌٌذ وِ تِ خَدوطی
فىش وشدُ اًذ ٍ یه چْاسم آًاى جشاحی پالستیه هی وٌٌذ .عَاهل اجتواعی ٍ فشٌّگی دس ًحَُ لضاٍت اضخاظ دستاسُ جزاب تَدى یا ًثَدى ضاى
ًمص داسد.

ایي تَضیح تِ ایي هعٌاست وِ ایي تیواساى تػَسی اغشاق آهیض ًسثت تِ ًَعی ًمع دس تذًطاى داسًذ .تشای هثال احتوال داسد آًْا خیال وٌٌذ تیٌی
خیلی تضسگی داسًذ یا ضىل جوجوِضاى اضىال داسد ،چطن ّایطاى خیلی سیض است ،هَّایطاى تذضىل است ،اًذاهطاى وَچه یا تضسي ّستٌذ ٍ ...
سشاًجام ایي خیاالت آًمذس لَّت هی گیشًذ وِ ّوِ دغذغِ فشد دس صًذگی ،تالش تشای تغییش ًمع جسوص هی ضَد ٍ ایي دلهطغَلی ،واسوشد ّای
ضغلی ٍ اجتواعی اٍ سا تحت تاثیش لشاس هی دّذ .هوىي است ایي تیواساى ٍالعا ًمػی ّن دس تذًطاى داضتِ تاضٌذ تا ایي حال تاٍس آًْا ًسثت تِ ایي
ًمع ،تیص اص آى چیضی است وِ ٍالعا ٍجَد داسد .تشاساس پژٍّص ّای سٍاًپضضىی هٌتطش ضذُ دس سطح جْاى ،سي ضایع تشٍص ایي اختالل سٍاًی
اص  55تا  03سالگی است .آهاس دلیمی اص هیضاى ضیَع ایي تیواسی دس جاهعِ ٍجَد ًذاسد چشا وِ تیطتش ایي تیواساى تِ جای هشاجعِ تِ سٍاًپضضه
سشاغ جشاحاى صیثایی هی سًٍذ تا تا جشاحیً ،مع عضَ تخیلی ضاى سا تشطشف وٌٌذ.
اختالل تذسیخت اًگاسی تذى تا افسشدگی ،سٍاىپشیطی ٍ اضطشاب ّوشاُ هی ضَد تِ طَسی وِ  93دسغذ ایي تیواساى هثتال تِ افسشدگی ّستٌذ.
هیضاى اعتواد تِ ًفس ٍ همثَلیت اص خَد ،دس تذسیخت اًگاسّا تسیاس پاییي است .تِ ّویي دلیل آًْا دس تشخَسد تا افشاد دیگش ساحت ًیستٌذ ٍ دس
هَلعیت ّای اجتواعی احساس هی وٌٌذ صیش رسُ تیي اطشافیاى لشاس گشفتِ اًذ.
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اختالل تذسیخت اًگاسی ّویطِ تشای ون وشدى جضئی اضافِ اص تذى ًیست ٍ دس هَاسدی ّذفِ فشد افضٍدى تِ تخطی اص تذى است .هثال تشخی اص
وساًی وِ سشاغ تذًساصی هی سًٍذ غشفا تِ تضسي وشدى غیشطثیعی لسوت ّایی اص تذى گشایص داسًذ ٍ ّذفطاى ٍسصش ًیست .گشٍّی اص جشاحی
ّای صیثایی ضایع هیاى دختشاى ٍ صًاى ،هثل تضسي وشدى تیص اص اًذاصُ لة ّا ٍ ّ...یچ تاثیشی تش صیثایی افشاد ًذاسد ٍ حتی چْشُ آًْا سا
غیشطثیعی ٍ صضت هی وٌذ ٍ اگش ایي افشاد پیص اص جشاحی ،هطاٍسُ ای سٍاًپضضىی داضتِ تاضٌذ ضایذ ّشگض الذام تِ جشاحی ًىٌٌذ .اگش ایي افىاس
ضوا سا آصاس هی دّذ ٍ یا ایي سفتاسّا دس ضوا دیذُ هیضَد حتوا تا پضضه هطَست وٌیذ .پضضه هوىي است تِ ضوا داسٍّایی تذّذ وِ تتَاًذ تِ
ضوا ووه وٌذ .دسهاىگشّایی وِ دس صهیٌِ اختالل تذضىلی تخػع داسًذ هوىي است اص سفتاسدسهاًی ضٌاختی تشای ووه تِ ایي افشاد استفادُ
وٌٌذ.

سفتاسدسهاًی ضٌاختی یه سٍش سٍاىدسهاًی تسیاس هَثش تشای ایي اختالل است .دس ایي ضیَُ اص دسهاى تِ افشاد هثتال تِ تذضىل اًگاسی ووه
هیضَد تا سٍضْای هَاجِْ تا اضطشابّای خَد سا یاد تگیشًذ .دس ایي سٍش دسهاى افشاد تطَیك هیطًَذ تا تٌطْا ٍ ًاساحتی خَد سا تا سٍضْای
هَثشتشی واّص دٌّذ.
دس سفتاسدسهاًی ضٌاختی تا تاٍسّا ٍ افىاسِ دسدسشساص افشاد هماتلِ هیضَد .تِ آًْا ووه هیوٌٌذ تا ًگاُ ٍالع تیٌاًِتشی تِ خَدضاى داضتِ تاضٌذ ٍ اص
فاجعِساصی ٍ تخشیة خَدضاى پشّیض وٌٌذ.
دس غَستی وِ تِ تذضىل اًگاسی هثتال ّستیذ هَضَع سا جذی تگیشیذ .هوىي است دس اٍایلِ ضشٍع ایي اختالل تشای اًجام سفتاسّای ٍسَاسی خَد
تَجیِ وافی داضتِ تاضیذ .حتی هوىي است تا تزوشات دیگشاى تا خطن ٍ ًاساحتی تشخَسد وٌیذ .دس ایي غَست هوىي است تا اطشافیاى خَد ًیض
دچاس هطىل ضَیذ .تِجای تشخَسد ًاهٌاسة تا اطشافیاى خَد اص آًْا تشای حل هطىالت خَد ووه تگیشیذ .دس غَستی وِ هطىل ضوا جذی است
ٍ تِ تٌْایی لادس تِ حل ٍسَاسّای خَد ًیستیذ تِ یه سٍاًپضضه ٍ یا سٍاًطٌاس تالیٌی هشاجعِ وٌیذ.
دس پایاى الصم است تذاًیذ افشادی وِ عضت ًفس آًْا اص هٌاتع هختلف هاًٌذ اخالق ،داًص ،وواالتٌّ ،ش ،دسن ٍ فْن ،تحػیالت ٍ تطش دٍستی هٌطأ
هیگیشد تِ ظاّش خَد تِ عٌَاى تخطی اص ضخػیت ٍ ٍجَد خَد هیًگشًذ.
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