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 فشاّن ٍ آًبى ػالهتي ٍ دسهبى ٍضؼيت ثِ تَخِ ثِ اّويت هتخلليي ٍ هحققيي ػبلوٌذاى، خوؼيت افضايؾ دًجبل ثِ

ؼوي ٍ سٍاًي خّبي  تَاًبيي ػبلوٌذاى ؿبّذ تقليل اًذ. ثشدُ صهيٌِ پي ايي دس ٍيظُ خذهبت ثشاي الصم اهكبًبت آٍسدى

ايؼت قلجي، هـكالت  ّبي خؼوبًي ًظيش کٌذ. ثيوبسي سا تْذيذ هي ّب ٍ هـكالت سٍاًي آًْب ثيوبسيخَيؾ ّؼتٌذ ٍ اًَاع 

 ، فؼشدگيا  ،اضغشاة ًظيش سٍاًي اختالالت اًَاع ّبي هغضي ٍ ٍ اًَاع آػيت هـكالت گَاسؿي ، اػتخَاى َکيپ تٌفؼي ،

دس ضوي ٍضؼيت تغزيِ دس ػبلوٌذي هَضَع هْوي اػت کِ دس  .اػت هـكالت خٌؼي، اص هؼبئل ػبلوٌذي ٍ خَاثي ثي

ًبتَاًي ٍ کيفيت صًذگي ػبلوٌذاى  ثش هيضاى هشگ، ػَاهل سٍاًي حبل تَػؼِ ثِ آى تَخِ کوي ؿذُ اػت.کـَسّبي دس 

تبثيش ثؼضايي داسد. ػالهت ػبلوٌذاى ثِ ػٌَاى يكي اص هؼبئل ٍ هـكالت ثْذاؿتي دس اکثش خَاهغ هغشح ثَدُ ٍ هقبثلِ ثب 

ػذم تَخِ ثِ آى خبهؼِ اًؼبًي سا دس  ٍ حيح هي ثبؿذايي هـكالت ًيبصهٌذ ػيبػتگضاسي ٍ ثشًبهِ سيضي ّبي دقيق ٍ ك

 .ل ٍ هـكالتي ثؼيبس پيچيذُ تش ٍ چِ ثؼب اليٌحل قشاس هي دّذئاي ًضديك دس هقبثل هؼب آيٌذُ

 صًذگي کٌين تب دس ػبلوٌذي ػبلن ثبؿين؟ چگًَِ

اقتلبدي ٍ هزّت دس ػالهتي ػالهت يك عيف اص ثيوبس ثَدى ٍ ثيوبس ًجَدى اػت. ٍضؼيت خؼوي، سٍاًي، اختوبػي، 

هَثش اػت. ثؼالٍُ ػَاهل طًتيكي، هبدسصادي، هحيغي ٍ فشدي دس ػالهتي ًقؾ داسًذ. ػالهتي ّش فشد ًِ تٌْب دس صًذگي 

خَد ثلكِ دس صًذگي اختوبػي ًيض هَثش اػت. صيشا دس هَسد ثيوبسي ّبي ٍاگيش داس ثِ كَست هؼتقين  ٍ دس هَسد ثيوبسي 

يش هؼتقين ثب اص دػت دادى ًيشٍي هفيذ دس خبهؼِ ٍ افضايؾ ّضيٌِ ّبي هشاقجت ثش ػالهت کل ّبي هضهي ثِ كَست غ

خبهؼِ تبثيش داسًذ. ثشاي تبهيي ػالهتي ػضم هلي ٍ توبيل فشدي ضشٍسي اػت. ثشاي ايٌكِ ثتَاى ثشآيٌذ ػضم هلي ٍ توبيل 

يتي ٍ اختوبػي خبهؼِ داسين. يك ػشي ػَاهل فشدي سا دس يك خْت قشاس داد ًيبص ثِ ثشًبهِ خبهغ دس کليِ ػغَح هذيش

خغش دس خبهؼِ ثِ هيضاى صيبدي ثش ػالهتي فشد ٍ خبهؼِ هَثش اػت کِ ثب ؿٌبػبيي ثِ هَقغ ٍ هذاخلِ فشدي ٍ خوؼي دس 

ايي ػَاهل هي تَاى دس پيـگيشي اص ثيوبسيْب ٍاستقبء کيفيت صًذگي ػبلوٌذاى هَفق ثَد. ايي ػَاهل خغش ؿبهل ثي تحشکي، 

 زيِ ًبهٌبػت، خَاة ًبکبفي ٍ اػتشع اػت.تغ
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 کيفيت صًذگي چيؼت؟

کيفيت صًذگي اصًظش لغَي ثِ هؼٌي چگًَگي صًذگي کشدى اػت. يك هفَْم گؼتشدُ ي چٌذ ثؼذي اػت کِ هؼوَال ؿبهل 

 تؼشيف سا خلَكيبتياص  دػتِ آىگضاسؽ اقذاهبت خَد فشد اص ػالهت خؼوي ٍ سٍاًي اػت. دس گضاسؽ کيفيت صًذگي 

 حفظ ٍ تَػؼِ ساػتبي  اػت ٍ دس ثَدى خَة  ادساک بي ساحتي احؼبع اػت ٍ حبكل اسصؿوٌذ دشف ثشاي کِ کٌٌذ هي

 اسصؽ ثب ّبي فؼبليت دس سا ّبيؾ تَاًبيي ثتَاًذ فشد کِ عَسي ثِ ت،اػ ػقالًي ٍ ّيدبًي خؼوبًي، ػولكشد هٌغقي

   کٌذ. حفظ صًذگي

 
 ٍسصؽ :

ثشاي تبهيي ػالهتي فشدي الصم اػت کِ ّش فشد ثِ كَست ّذف هٌذ، ثب ثشًبهِ هؼتوش ثِ ٍسصؽ هتٌبػت خَد هجبدست 

ٍسصد. ثْتش اػت ٍسصؽ سٍصاًِ ٍ دس يك صهبى هـخق ٍ قجل اص هلشف غزا اًدبم ؿَد. ثشاي ٍسصؽ گشم کشدى قجل ٍ 

دگي ثذى ثشاي اًدبم ٍسصؽ ؿذُ  ٍ پغ اص ٍسصؽ ػشد کشدى پغ اص اًدبم ٍسصؽ ضشٍسي اػت. ايي کبس هٌدش ثِ آهب

ًيض فشد سا ثشاي اداهِ فؼبليت ّبي سٍصهشُ آهبدُ هي ًوبيذ. ثشاي گشم کشدى ٍ ػشد کشدى هي تَاى اص پيبدُ سٍي ٍ يب 

اًدبم ًشهؾ ّبي ػبدُ اقذام ًوَد. ػشد ؿذى ثذى ًيض ثب پيبدُ سٍي ٍ اًدبم ًشهؾ كَست هي گيشد ٍ دس اًتْبي ايي 

دقيقِ ثشاي  5دقيقِ ثشاي گشم کشدى ٍ  5ِ ضشثبى قلت ثِ ضشثبى حيي اػتشاحت ًضديك هي ؿَد. ثْتش اػت حذٍد هشحل

ػشد کشدى ثذى صهبى كشف گشدد. ٍسصؽ هتٌبػت فشد ثِ فؼبليت فيضيكي گفتِ هي ؿَد کِ فشد ثب ؿذت ٍ هذتي کِ 

هل پيبدُ سٍي ػشيغ، ؿٌب، دٍچشخِ ػَاسي هتٌبػت ٍضؼيت خؼوبًي خَد اػت اقذام ثِ ٍسصؽ ًوبيذ. ٍسصؽ هفيذ ؿب

ٍ دٍ اػت. ثْتش اػت ٍسصؽ ثب هذت صهبى کن ؿشٍع ؿَد ٍ ثتذسيح هذت صهبى ٍسصؽ دس ػشم چٌذ هبُ حذاقل ثِ هذت 

ًين ػبػت اضبفِ ؿَد. ؿذت ٍسصؽ دس ايي هشحلِ ثبيذ دس حذي ثبؿذ کِ فشد دس حيي ٍسصؽ ثتَاًذ ثب ّوشاُ خَد 

لِ ضشثبى قلت ثبيذ دس حذ هتٌبػت خَد افضايؾ يبثذ. ضشثبى قلت هفيذ ثشاي ّش فشد هتٌبػت ثب كحجت ًوبيذ. دس ايي هشح

ػي، خٌغ، ؿذت ٍسصؽ ٍ هذتي کِ فشد ٍسصؽ ًوَدُ هتفبٍت اػت. ثشاي ايٌكِ ٍسصؽ ثشاي فشد هفيذ ثبؿذ ٍ اص آػيت 

 وش اًدبم ؿَد.  ٍي پيـگيشي ًوبيذ ثبيذ ثب ثشًبهِ رکش ؿذُ ٍ ثِ هذت صهبى هـخق ٍ ثِ عَس هؼت

 تغزيِ هٌبػت:

ثشاي تبهيي ػالهتي ٍ اًدبم فؼبليت فيضيكي ًيبص ثِ ثشًبهِ غزايي هٌبػت اػت. تٌَع، تؼبدل، تٌبػت ٍ تؼييي کبلشي دس 

ثشًبهِ غزايي ثبيذ هذ ًظش قشاس گيشد. ثشاي تبهيي ػالهتي تَخِ ثِ گشٍُ ّبي غزايي کشثَّيذسات ّب، ػجضيدبت، هيَُ ّب، 

لجٌيبت ضشٍسي اػت. ثب تَخِ ثِ ّشم غزايي، هيضاى ٍاحذ ّبي غزايي ّش فشد ثش اػبع کبلشي هحبػجِ ؿذُ  گَؿت ّب ٍ



ثشاي ّش فشد، ثِ كَست هتٌبػت تؼييي هي ؿَد. الگَي هَاد غزايي ثبيذ ثِ گًَِ اي ثبؿذ کِ هَاد ضشٍسي هَسد ًيبص 

 گيشي ؿَد. فشد ثِ اًذاصُ کبفي دسيبفت ؿذُ ٍ اص هؼوَهيت ٍ اضبفِ ٍصى پيـ

 



 اػتشع:

ػبلوٌذاى ثِ خبعش قشاس گيشي دس هحذٍدُ  خبكي اص صًذگي، دس هؼشم خغش افضايؾ اثتال ثِ ثيوبسي ّبي هضهي، 

تٌْبيي، اًضٍا ٍ ػذم ثشخَدساسي اص حوبيت ّبي اختوبػي ثَدُ  ٍ ثِ دليل ًبتَاًي ّبي خؼوي ٍ رٌّي دس هَاسد 

دسكذ ػبلوٌذاى ثبالتش اص  80ؼذدي ًـبى دادُ کِ صيبدي اػتقالل فشدي ؿبى هَسد تْذيذ قشاس هي گيشد. هغبلؼبت هت

دسكذ ايي  85ػبل ثِ اًَاع اختالالت خؼوي ٍ سٍاًي هجتال ّؼتٌذ. ثشخي تحقيقبت ًيض حكبيت اص آى داسًذ کِ  65

کؼبلت ّب ٍ ثيوبسي ّب دس ػبلوٌذاى خٌجِ اضغشاثي داؿتِ ٍ دس ًتيدِ هحشٍهيت ّب ٍ ػذم اسضبي ًيبصّبي دٍساى 

هي ؿًَذ. اضغشاة ٍ اػتشع يك هؼئلِ ؿبيغ دس دٍسُ ػبلوٌذي اػت، صيشا ايي دٍسُ هولَ اص اًَاع  پيشي ايدبد

احؼبع کوجَدّب ٍ ًبتَاًي ّب هي ثبؿذ. ثِ ػجبستي ػبلوٌذاى ثِ ٍيظُ آى ّبيي کِ دس هَػؼبت ػبلوٌذي صًذگي هي 

ػتبى ٍ ًضديكبى، کبّؾ اػتقالل هبدي ٍ کٌٌذ ثِ ػلت کبّؾ اػتوبد ثِ ًفغ، ًقلبى فؼبليت ٍ تحشک، اص دػت دادى دٍ

خؼوبًي ٍ اثتال ثِ ثيوبسي ّبي هضهي دس هؼشم اػتشع ٍ اضغشاة ثيـتشي قشاس داسًذ. ثش اػبع آهبس ثِ دػت 

دسكذ هشداى ػبلوٌذ هجتال ثِ اضغشاة هي ثبؿٌذ. هغبلؼبت هتؼذد ًـبى دادُ ػبلوٌذاًي کِ  5دسكذ صًبى ٍ  15آهذُ 

گي هي کٌٌذ ًؼجت ثِ ػبلوٌذاًي کِ ثِ تٌْبيي دس هٌضل ؿخلي خَد  صًذگي هي کٌٌذ دس هَػؼبت ػبلوٌذي صًذ

 داساي اضغشاة ٍ اػتشع ثيـتشي ّؼتٌذ. 

ثيقشاسي، غن ٍ اًذٍُ، ثي اؿتْبيي، افضايؾ فـبس خَى، افضايؾ ثي ًظوي، تپؾ قلت، اختالل دس ثِ يبدآٍسي هغبلت اص 

. ثٌبثشايي ػذم کٌتشل اضغشاة ٍ اػتشع هي تَاًذ تبثيشات هٌفي ثش ػالين ٍ ًـبًِ ّبي اضغشاة ٍ اػتشع هي ثبؿٌذ

 ػالهتي ٍ ثْذاؿت افشاد ثگزاسد. 

                                   
سٍؽ هَثش ثشاي فشٍ  چٌذداسد. دس ايي خب ؿوب سا ثب  سػيذى ثِ آساهؾ ٍخَدٍ   صيبدي ثشاي کبّؾ تٌؾسٍؽ ّبي 

کبس ٍ صهبًي کِ كشف آى ّب هي ؿَد ثيـتشيي کبسايي سا داسًذ، آؿٌب هي کٌين.  ًـبًذى اػتشع کِ ثب تَخِ ثِ هيضاى

ديگش اص آى ّب ثِ  ايي سٍؽ ّب دس خالل خَاًذى ّويي هقبلِ قبثل يبدگيشي ٍ ثِ کبسثؼتي هي ثبؿٌذ ٍ ثشخي ثشخي اص

  .توشيي ثيـتشي ًيبص داسًذ

  تٌفغ ػويق (1

صيبدي ثشاي ثذى اًؼبى داسد کِ اص آى خولِ هي  تٌفغ ػويق، سٍؽ ػبدُ اي ثشاي فشٍ ًـبًذى اػتشع اػت ٍ هضايبي

هغض، ؿل کشدى ػضالت ٍ « ثيذاس کشدى»کِ ايي اهش ثِ ًَثِ خَد ثبػث  تَاى ثِ اکؼيظى سػبًي ثِ خَى اؿبسُ کشد



ٍقت  اص ايي خْت هفيذ اػت کِ هي تَاى آى سا ّوِ خب ٍ ّوِ ّبي رٌّي هي گشدد. تٌفغ ػويق آسام کشدى فؼبليت

  .اًدبم داد ٍ اثشثخـي آى ًيض ػشيغ ٍ فَسي اػت

  :دس صيش، چگًَگي اًدبم ايي کبس تَضيح دادُ ؿذُ اػت

  .دس ٍضؼيت ساحتي ثٌـيٌيذ يب ثبيؼتيذ (1

  .ثـوبسيذ 5ثِ آساهي اص عشيق ثيٌي ًفغ ثكـيذ ٍ دس هغضتبى تب  (2

  .ثـوبسيذ 8ا سا اص دّبًتبى ثيشٍى دّيذ ٍ دس هغضتبى تب َّ (3

  .ايي کبس سا چٌذ ثبس تكشاس کٌيذ (4

  :دس ٌّگبم تٌفغ ثِ ًكبت صيش تَخِ کٌيذ

ثِ ػوت ثيشٍى ثذّيذ. ايي سٍؽِ ساحت تش ٍ  ٌّگبم تٌفغ، ثِ خبي آى کِ ؿبًِ ّبي خَد سا ثبال دّيذ، ؿكوتبى سا

ثيـتشي سا تخليِ « کٌِْ»هي کٌذ کِ اص َّاي تبصُ پش ؿًَذ ٍ َّاي  سيِ ّب کوك عجيؼي تشي ثشاي تٌفغ اػت ٍ ثِ

کبّؾ دّيذ ٍ يب ثِ ؿكل هذيتيـي آى سا چٌذ  ؿوب هي تَاًيذ ايي کبس سا چٌذ ثبس اًدبم دّيذ تب اػتشع خَد سا  .کٌٌذ

خَد سا کوي ػفت کٌيذ تب َّا ثب  قاگش ثخَاّيذ هي تَاًيذ ثِ ٌّگبم ثبصدم )ثيشٍى دادى َّا(، حل  .دقيقِ تكشاس کٌيذ

گبّي دس يَگب ًيض اػتفبدُ هي ؿَد ٍ هي تَاًذ ثبػث فشٍ  كذايي ؿجيِ پچ پچ ٍ ًدَا خبسج ؿَد. ايي سٍؽِ تٌفغ

  .ًـبًذى ثيـتش اػتشع ؿَد

  تلَيشػبصي رٌّي  (2

ب ؿذى اص اػتشع ٍ ػبلي ثشاي هذتي سّ يبدگيشي تلَيشػبصي رٌّي ثِ صهبى ثيـتشي ًيبص داسد اهّب ايي سٍؿي

آػبًتش اص هذيتيـي اػت صيشا هؼوَالً توشکض کشدى ثش سٍي  آساهؾ ثخـيذى ثِ ثذى اػت. ثشاي ثؼضي ّب ايي کبس

اػت. پخؾ کشدى كذاّبي عجيؼت )هثل كذاي آة، كذاي « ّيچ چيض»کشدى ثش سٍي  ساحت تش اص توشکض« يك چيض»

  .کٌذ ِ غَعِ ٍسي ثيـتش ؿوب دس ايي تدشثِ کوك هيكَست هالين ثِ ٌّگبم توشيي، ث ٍ ...( ثِپشًذگبى 

  :دس صيش، چگًَگي اًدبم ايي کبس تَضيح دادُ ؿذُ اػت

سفتي ؿوب هي ؿَد، چْبسصاًَ ثٌـيٌيذ يب  دس ٍضؼيت ساحتي قشاس ثگيشيذ. اگش ٍضؼيت خَاثيذُ ثبػث ثِ خَاة (1

  .سٍي كٌذلي ساحتي لن دّيذ

  .ثش سٍي تٌفغ خَد قشاس دّيذ بى خَد سا ثجٌذيذ. توشکض خَد ساٍ چـو اًدبم دّيذتٌفغ ؿكوي ػويق  (2

تشيي هحيغي کِ هي تَاًيذ تدؼّن کٌيذ، تلَّس  آسام ٌّگبهي کِ احؼبع آساهؾ پيذا کشديذ، ؿشٍع کٌيذ خَد سا دس (3

ي ؿٌبٍس ؿذى دس آة تويض ٍ خٌك يك ػبحل اػتَايي ثبؿذ ٍ ثشاي ثؼض ًوبئيذ. ثشاي ثؼضي ّب، ايي هوكي اػت

  .آتؾ دس ػوق يك خٌگل ػشد ٍ ػبکت ديگش، ًـؼتي دس کٌبس



کٌيذ. چِ ؿكلي اػت؟ چِ ثَيي هي آيذ؟  ٍقتي كحٌِ سا تلَّس کشديذ، ػؼي کٌيذ توبم حَاع خَد سا دسگيش (4

ؿٌَيذ؟ تلَّس آى سا آًقذس ٍاقؼي کٌيذ کِ ثتَاًيذ آى سا لوغ  كذاي خضخض آتؾ، سيضؽ آثـبس يب پشًذگبى سا هي

  !کٌيذ

سا اص چيضّبي اػتشع صا دٍس ًگْذاسيذ. ٌّگبهي کِ  ّش چقذس کِ هي خَاّيذ آًدب ثوبًيذ. اص هحيظ لزت ثجشيذ ٍ خَد (5

اص ثيؼت يب دُ ؿوبسؽ هؼكَع کٌيذ ٍ ثِ خَدتبى ثگَئيذ کِ ٍقتي ثِ يك  آهبدُ ثبصگـت ثِ دًيبي ٍاقؼي ؿذيذ

 سٍصتبى لزت خَاّيذ ثشد. ٍقتي ثبصگـتيذ احؼبع ؿبداثي ٍ ػشصًذگي خَاّيذ کشد ٍ اص ثقيِ سػيذيذ، احؼبع

  .آساهؾ ثيـتشي خَاّيذ کشد، دسػت هثل ايي کِ اص يك تؼغيالت کَتبُ ثبصگـتِ ثبؿيذ

  :دس ٌّگبم تلَيشػبصي رٌّي ثِ ًكبت صيش تَخِ کٌيذ

تش دس  ػويقثبؿذ ٍ ثبػث ؿَد کِ خَد سا  پخؾ هَػيقي آساهؾ ثخؾ هثل كذاّبي عجيؼت هي تَاًذ هكوّل کبس ؿوب

  .هحيظ خذيذ حغ کٌيذ

ػبػت ؿوبعِ داس اػتفبدُ کٌيذ. ثذيي تشتيت ايي  اگش ًگشاى اص دػت سفتي صهبى يب ثِ خَاة سفتي ّؼتيذ هي تَاًيذ اص

ّش چِ تدشثِ تبى   .دقيقِ عَل هي کـذ 15تب  10تلَيشػبصي ثِ عَس هؼوَل  .ًگشاًي هبًغ آساهؾ ؿوب ًخَاّذ ؿذ

   .کشد تش ايي کبس سا خَاّيذ ػويق ثيـتش ؿَد، ػشيؼتش ٍ

  ٍسصؽ (3

تش ؿذى ٍسصؽ  تش يب خزاة ثْتش ثشاي ػبلن ثؼيبسي اص هشدم ثِ خبعش کٌتشل ٍصى ٍ ثِ دػت آٍسدى ؿشايظ فيضيكي

صيبدي ثِ يكذيگش داسًذ. ٍسصؽ ٍػيلِ اي ثشاي اًحشف رّي اص  هي کٌٌذ، اهّب ٍسصؽ ٍ هذيشيت اػتشع ٍاثؼتگي

اص ًبکبهي ّبػت ٍ ّوچٌيي ثِ دليل ثبال ثشدى ػغح اًذٍسفيي ٍ کبّؾ َّسهَى ّبي  ساُ فشاسيؿشايظ پشاػتشع ٍ 

هضايبي ٍسصؽ  ًظيش کَستيضٍل ثبػث ًـبط ٍ ػشخَؿي هي گشدد. فؼبلتش ؿذى دس صًذگي سٍصهشُ اص ديگش اػتشع

  .اػت

  ؿل کشدى ػضالت (4

ّب سا کبّؾ داد ٍ احؼبع آساهؾ  يقِ تٌؾثب ػفت کشدى ٍ ػپغ ؿل کشدى ػضالت ثذى، هي تَاى دس چٌذ دق

ًذاسد. اص ػضالت كَست خَد ؿشٍع کٌيذ. اخن کٌيذ. ثِ  ثيـتشي کشد. ايي کبس ثِ آهَصؽ يب تدْيضات خبكي ًيبص

 ثبًيِ آى ػضالت سا کبهالً ؿل کٌيذ. حبل، ّويي کبس سا ثب گشدى، 10داسيذ ٍ ػپغ ثشاي  ثبًيِ ايي حبلت سا ًگِ 10هذّت 

اًدبم ايي کبس دس خَاّيذ يبفت کِ  ِ ّب ٍ ... تكشاس کٌيذ. ايي کبس سا هي تَاى ّوِ خب اًدبم داد ٍ ؿوب ثبػپغ ثب ؿبً

يبثيذ ٍ سفتِ سفتِ ثِ خبيي خَاّيذ سػيذ کِ دسػت ّوضهبى ثب  ػشيؼتش ٍ ساحتتش اص قجل هي تَاًيذ ثِ آساهؾ دػت

  .ؿوب کبّؾ خَاّذ يبفت ؿشٍع ايي کبس، تٌؾ ّب دس

  يهَػيق (5



ػالهتي ثشاي افشادي ثب ؿشايظ خفيف )هثل اػتشع(  ثبثت ؿذُ اػت کِ هَػيقي دسهبًي داساي هضايبي صيبدي اص ًظش

ثب اػتشع، هَػيقي هٌبػت هي تَاًذ فـبسخَى ؿوب سا پبئيي ثيبٍسد، ثذى  تب حبد )هثل ػشعبى( اػت. ثشاي هقبثلِ

  .ثخـذ ٍ رّي تبى سا آسام ػبصد ؿوب سا آساهؾ

اػت کِ هي تَاًذ ثِ ّوشاُ فؼبليت ّبي ػبدي  ْوتش يي هضايبي هَػيقي ثِ ػٌَاى فشًٍـبًٌذُ اػتشع ايييكي اص ه

ًوي گيشد. ثشخي اص هَاقؼي کِ هي تَاًيذ اص هضايبي هَػيقي ثْشُ هٌذ  سٍصاًِ كَست گيشد ٍ ٍقت خبكي سا اص ؿوب

سفتي ثِ  ٌّگبم آؿپضي ٍ غزاخَسدى ٍ قجل اص ثشاي ثيذاس ؿذى اص خَاة، ثِ ٌّگبم ساًٌذگي، ثِ :ؿَيذ ػجبستٌذ اص

  .سختخَاة

  يَگب (6

ػبل پيؾ ثبص هي گشدد. يَگب چٌذ  5000آى ثِ  يَگب يكي اص قذيوي تشيي سٍؽ ّبي ثْجَد حبل خَد اػت کِ تبسيخچِ

صهبى ٍ هذيتيـي ٍ تلَيشػبصي رٌّي سا تشکيت کشدُ ٍ ثب تَخِ ثِ هيضاى  تكٌيك هذيشيت اػتشع ًظيش تٌفغ ػويق،

 ثِ اسهغبى هي آٍسد. ًيبص، هضايبي ثؼيبسي اًشطي هَسد

 ( هؼٌَيت ٍ ًيبيؾ7

اگش حقيقتب ثِ ػبلوٌذاى ػالقِ هٌذ ّؼتين ٍ خَاػتبس صًذگي ثْتش ٍ ثب کيفيت ثشاي آًْب ّؼتين هي ثبيؼت دس فشآيٌذ  

دس ًظش ثگيشين ٍ ثذاًين کِ  معنويهشاقجت اص ػبلوٌذاى ، آًبى سا ثؼٌَاى اًؼبًي ثب ًيبص ّبي خؼوي، سٍاًي، اختوبػي ٍ 

ؼٌَي اص اٍلَيت ّبػت ٍ هي تَاًذ هبيِ آساهؾ دس ايي افشاد گشدد. دس ػٌيي ػبلوٌذي هؼٌَيت ٍ اسضبي ًيبصّبي ه  

ؿكَفبيي ًيبصّبي هؼٌَي ٍ ثش آٍسدُ کشدى آًبى ثِ آًْب کوك هي کٌذ کِ هؼٌبي ػويق تشي اص صًذگي دسک کٌٌذ، ٍ 

 ّويي اهش ثبػث هي ؿَد ايي افشاد دس هقبثل ثيوبسيْبي خؼوي ٍ سٍاًي ثؼيبس پبيب ٍ ؿكيجب ػول ًوبيٌذ.

ثِ ػقيذُ يًَگ اػتقبدات هزّجي هي تَاًذ هَخت ثبالثشدى يكپبسچگي ٍ هؼٌبدادى ثِ ؿخليت فشد ؿَد کِ دس فقذاى 

 ايي اًؼدبم ٍهؼٌبيبثي فشد هؼتؼذ ثِ ثيوبسيْبي سٍاًي هي ؿَد.

آساهؾ، تحقيقبت دس دِّ اخيش قَيب حبکي اص آى اػت کِ تَخِ ثِ ًيشٍّبي هؼٌَي ثِ ػٌَاى ًيبصي کِ ثِ ػبلوٌذاى 

 ًيشٍ ٍ ًـبط ٍكف ًبپزيشي هي ثخـذ، ّوَاسُ هذ ًظش قشاس گشفتِ اػت.

دػب/ًيبيؾ، رکش/هٌبخبت ٍ ًوبص /استجبط كويوبًِ ثب خذاًٍذ اص هَلفِ ّبي هؼٌَيت ّؼتٌذ کِ ثخلَف دس ايي گشٍُ 

ٍ ثيوبسيْب ٍ ًيض  ػٌي ثٌظش هي سػذ اثشثخـي قبثل تَخْي دس کبّؾ اػتشع، افضايؾ تَاى هقبثلِ ثب ؿشايظ ًبگَاس

 افضايؾ تَاى ؿخليتي دس سٍاثظ ثيي فشدي داسًذ.

اص ديگش هَلفِ ّبي هؼٌَيت حضَس دس هشاػن هؼٌَي/هزّجي ٍ يب ػضَيت دس ايٌگًَِ گشٍّْبػت کِ ّش يك اص آًْب 

ذ.هي تَاًٌذ ثؼٌَاى يك هٌجغ حوبيتي دس ثْجَد کيفيت صًذگي ػبلوٌذاى ٍ استقبء ػغح ػالهت آًْب هَثش ثبؿٌ  



آهَصُ ّبي اػالهي ػشؿبس اص تَكيِ ّبيي دس خلَف ثْذاؿت سٍاى ّؼتٌذ کِ هي تَاى اص آًْب ثشاي پيـگيشي ٍ 

 دسهبى هـكالت ثْذاؿت سٍاى دس ػبلوٌذاى ثْشُ ثشد.

ػبلوٌذ دس تٌْبيي ّب ثْتشيي ّوشاُ اٍػت ٍ ثِ حذي اسصؿوٌذ اػت کِ خذاًٍذ هتؼبل ثَاػغِ آى اص ػبيش عبادت 

ٍ دس هي گزسد. خبعش ًـبى ػبختي اسصؽ ثخـي ٍ اکشام ػبلوٌذاى دس ديي هجيي اػالم خَد ثؼٌَاى لغضؽ ّبي ا

ػبهلي اثش گزاس دس استقبء ػغح ػالهت سٍاى ايي ثضسگَاساى ثِ ؿوبس هي آيذ. اص خولِ ايي فشهبيؾ پيبهجش گشاهي 

ه بزرگ هاي شماست.بركت و خير ماندگار همرا " الجشکة هغ اکبثشکن"اػالم)ف( کِ فشهَدُ اًذ:   

 

 خَاة کبفي:

اص هْن تشيي پذيذُ ّبيي کِ عي دٍسُ ػبلوٌذي تغييش هي کٌذ، خَاة اػت ٍ ايي تغييش دس ثؼيبسي اص هَاسد، هـكل 

عَسي کِ هؼوَال ؿشٍع خَاة ثِ تبخيش هي افتذ ٍ ثِ ػبختبس خَاة دس ػبلوٌذاى دچبس تغييش هي ؿَد؛ . ػبص اػت

 iهي يبثذ.هشاحل خَاة ػويق ًيض کبّؾ 

ثِ هدوَػِ ػبداتي کِ ثـوب کوك هي کٌٌذ تب خَاة ساحتي سا تدشثِ کٌيذ ثْذاؿت خَاة گفتِ هي ؿَد. ؿوب هي 

تـَاًـيذ ثب چٌذ اكـالح ٍ تـؼـذيـل دس ؿيـَُ صًـذگي خـَد ثِ عَس چـوگيشي کيفيت خـَاة خـَد سا ثـْجـَد 

ـؼت کِ ؿوب تلَس هي کٌــيذ. ًقؾ خَاة دس حفظ ػـالهـت ثـخــيذ. اّـوـيت خـَاة دس اًؼبى ثؼيبس ثيـــتش اص آً

خـؼن ٍ سٍاى  حيبتي هي ثبؿذ. تقَيت ػيؼتن ايوٌي ثذى، تشهيـن ًـَسٍى ّــب ٍ حــفـظ کـبسآهـذي ػيؼـتــن 

ػـلـجـي، ػـبهبًـذّـي يـبدگـيشي ٍ حبفظِ، ٍ سؿذ کَدکبى ٍ ًَخَاًبى اص ًقـْبي ػوذُ خَاة هي ثبؿٌذ. ثٌبثشايي 

 گزاسد هبًٌذ:  هيت اص خَاة ٍ کوجَد خَاة اثشات هخشة ٍ ًبهغلَثي  ثدبي هيهحشٍ

 ػيؼتن ايوٌي ثذى ؿوب ضؼيف ٍ ًب کبسآهذ هي ؿَد. -1

 ًبتَاًي دس توشکض کشدى. قذست توشکض ؿوب ثب هيضاى خَاة ؿوب استجبط هؼتقين داسد.  -2

 چشت صدى دس عي سٍص.  -3

 ٍ خؼتگي دس عي سٍص. احؼبع تحشيك پزيشي، افؼشدگي، اضغشاة، ثذ خلقي  -4

 اؿكبل دس ثلٌذ ؿذى اص خَاة.  -5

 کبّؾ تَاى يبدگيشي ٍ حبفظِ.کبّؾ کبسايي رٌّي.کبّؾ َّؿيبسي. -6

 افضايؾ خـًَت علجي. -7

 چِ ًكبتي سا سػبيت کٌين تب ساحت تش ثِ خَاة ثشٍين؟ 

پبػخ يي ػَال اؿبسُ ؿذُ  ثِ عَس هفلل ثِ "خَاة ٍ اختالالت آى"دس ريل ػٌَاى   "اختالالت ػبلوٌذاى"دس ثخؾ 

iاػت i. 

  ثيوِ: 



اًؼبى ثبيذ ثب فؼبليت ّبي اقتلبدي ٍ اختوبػي ًؼجت ثِ تبهيي هلضٍهبت صًذگي خَد اقذام ًوَدُ ٍ ثب ثيوِ ًوَدى 

 خبًَادُ احتوبل ثيوبسي سا دس ًظش گشفتِ ٍ هبًغ اثش گزاسي پَل ثش ػالهت گشدد. 

آگبّي هشدم اص خٌجِ ّبي هختلف ؿيَُ صًذگي ًيبص ثِ ثشًبهِ سيضي داسد ٍ تغييش سفتبس دس خبهؼِ هؼتلضم اػتفبدُ اص 

 هذل ّبي هختلف آهَصؿي اػت. 

ػالهتي ًؼوتي الْي اػت کِ حفظ آى ًيبص ثِ تالؽ ثشاي ثذػت آٍسدى هْبست ٍ داًؾ الصم دس ايي صهيٌِ داسد.         
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