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 هدف
ی آموزش، درمان و پژوهش حوزه  سهبه طور کلی هدف حضور یک روانشناس در منطقه در  

 شود.و ارجاع به مراجع باالتر تقسیم می

ها و اختالالت روانی  توانند در جهت بهبود کیفیت زندگی و بررسی ناهنجاریروانشناسان می

 زیر کمک کنند.های جهادی و مردم به شرح و الگوهای زندگی مخاطبین خود به گروه

طبیعی پس از حادثه در قالب تیم امدادگران سالمت به   یت بروز بالیاهمچنین در صور

 ها و تروماهای روانی پس از حادثه کم کنند.ی بالخیز بروند و از استرسعرصه
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 روانشناسشرایط نیروی  
 کارشناسی و باتجربه  7حداقل ترم 

 انواع روانشناسی
اساس تست و ارجاع موارد حاد و  بالینی: ارزیابی سالمت روان برروانشناسی  •

 ترین مرکز ها به نزدیکپیشرفته طیف اختالل

وری راندمان   های ارتقای کیفیت و بهرهسازمانی: ارائه مدل -روانشناسی صنعتی •

ارائه و ایجاد شغل و بازار مناسب با    /و انگیزش شغلی به قشر شاغل روستا و دهیار

 ه استعدادها و توانمندی اهالی روستاتوجه ب 

روانشناسی سالمت: برگزاری کارگاه جهت افزایش سالمتی روان و کیفیت زندگی   •

 و یا ایجاد مراکز ورزشی و تفریحی با کمک اهالی و مسئولین روستا

آموزان و ارجاع آن روانشناسی تربیتی: بررسی مشکالت آموزش و یادگیری دانش •

 به مراکز ذیربط  

ناسی مثبت نگر: برگزاری کارگاه جهت افزایش امید به زندگی و تغییر دیدگاه روانش •

 در جهت رشد و شکوفایی و خودشناسی

های فردی و گروهی و ارجاع موارد خاص مشاور خانواده و تحصیلی: ارائه مشاوره •

 ترین مرکزبه نزدیک
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 روانشناسیوابستگی حوزه درمان و فرهنگی در  
همه روانشناسان    ، کند؛ طبق تحقیقاترفتار و ذهن افراد را بررسی می  ،جا که روانشناسینآاز  

بر این باورند که سه ضلع مثلث تربیت و محیط و اراده در ایجاد و یا تغییر رفتار و افکار و توا

فرهنگی ا  ثرند. محیط زندگی هر فردی برگرفته از زندگی اجتماعی او و ؤهای ذهنی منمندی

کند. پس روانشناسان از طریق شناخت عناصر فرهنگی و اجتماعی  ست که در آن زندگی می

سازی فرهنگ و آموزهای هر منطقه و ایجاد ابزارها و سازوکارهای الزم جهت غنیو سنت

اسالمی در حل بسیاری از مشکالت روانی و یا زم _های مناسب فرهنگی در مدل ایرانیش

کالت روانی کوشا باشند و روند درمان را تسریع  کرده و بهبود بخشند. الز های ایجاد مشینه

تر  تر و سریع نقصم به ذکر است استفاده از جهادگران بومی برای هر منطقه این جریان را بی 

 کند.می

 برنامه درمانی
خفیف،  های روانی شدید، )شامل اختالل و پیگیری درمان اختالالت روانی جهت بیماریابی 

صرع، عقب ماندگی ذهنی و اختالالت رفتاری کودکان( با توجه به مدل نمونه گیری تصادفی 

های گفته  گیریم که آیا افرادی با ویژگیگزارشی از سایر افراد محل هم می ، از افراد منتخب

 یت شده اند یا نه.  ؤشده ر

 ی مهم در شناسایی افراد عدم برچسب زدن به افراد و اعالم عمومی است.  نکته

تشکیل پرونده روانپزشکی و ثبت شرح حال اولیه در فرم موجود، تشخیص و ارائه   •

های مربوطه  خدمات درمانی و ثبت در فرم ثبت مراجعات بیمار مطابق دستورالعمل

 . گیردانجام می

 .گیردصورت می  د، به سطح باالترارجاع موارد مشکل یا نیاز به تأیی •
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 برای دریافت جزوه نشانگان اختالالت روانی به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://s4.picofile.com/file/8371336692/scl90r.pdf.html 

http://s4.picofile.com/file/8371336692/scl90r.pdf.html
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 توضیحات
  :مشکالت پر تکرار و رایج در افراد

 :اسرتس 

 :عالئم شایع استرس  •

کم اشتهایی و پرخوری، ناراحتی معده، افزایش ضربان قلب، خستگی، تیک عصبی، سردرد،  

منگی، اختالل در درد قفسه سینه، اسهال یا یبوست، عصبانیت، افسردگی، کاهش حافظه و 

 .آیندخواب و عالئم دیگر که همه در اثر استرس به وجود می 

 :عوارض استرس •

تواند مشکالتی در سالمت انسان به وجود آورد مانند آسم، تبخال، سرطان،  استرس مزمن می

دیابت، اختالل در غدد، آرتیت، فشار خون باال، بیماری قلبی، اختالل پوستی، مشکالت  

های عفونی مانند سرماخوردگی، چاقی، دیابت یا دردهای خوابی، بیمارید، بی گوارشی، کمردر

 .عضالنی

 :توصیه •

استرس را از خود دور کنید؛ فیلم کمدی  ،توانید با نشستن، دراز کشیدن، خوابیدنشما می

 .تان فکر کنیدنگاه کنید، با صدای بلند بخندید، به مسائل و اتفاقات جالب زندگی 

های خیلی ساده و راحت و پیاده روی کنید؛ میوه بخورید )سیب( و  نرمش ورزش کنید حتی  

 .چند بار نفس عمیق بکشید؛ مثبت اندیشی را در خود تقویت کنید

های های معمولی یا مزمن و ناراحتیتواند از مبتال شدن به استرس یک رژیم غذایی خوب می

 .فئین خودداری کنیدروحی و عصبی جلوگیری کند و از مصرف الکل، دخانیات و کا
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خیر و  أاگر کاری را باید انجام دهید کمی با تأخیر انجام دهید و یادتان نرود اگر کاری با ت

 .درست انجام شود بهتر از این است که خراب شود و به استرس شما بیفزاید

نوازش  ها را ها را نگاه کنید، به پارک بروید به طبیعت پناه ببرید، گلخرید کنید یا مغازه

 .کنید باغچه را آب دهید، مدتی به گیاهان خیره شوید و از طبیعت زیبا لذت ببرید

اند، فکر نکنید و آرامش  شود به مسائلی که موجب استرس شما شده تمام این کارها باعث می 

توانید تصمیم بگیرید و راه حلی مناسب برای از بین رفتن پیدا کنید؛ پس از آرام شدن بهتر می 

 .ای که موجب استرس شما شده است، پیدا کنیدمسئله

کند، مطلبی که داشتن یک آپارتمان یا خانه تمیز و مرتب به کم شدن استرس کمک می

باعث ناراحتی شما شده را روی کاغذ بنویسید و با صدای بلند بخوانید بعد کاغذ را پاره کنید 

 .و دور بریزید

کنید به همین  همین راحتی که کاغذ را پاره میای بیاید اما به شاید به نظر کار احمقانه 

 .ای که باعث استرس شما شده است را کنار بگذارید و آرامش پیدا کنیدتوانید مسئلهراحتی می 

ها آنقدر تنها باشیم که کسی را برای درد دل کردن و بازگو کردن شاید برخی از ما انسان

تواند  نباید ناامید بود چون اولین کسی که میمشکالت یا از بین بردن استرس نداشته باشیم اما  

توانیم بر این حالت خود غلبه به ما کمک کند خودمان هستیم و با رعایت برخی مسائل می

 .کنیم

 :درمان طبیعی استرس •

توانید استرس را از خود دور کنید، اضطراب را از بین ببرید، فشارهای ها میبا این جوشانده 

 .ش پیدا کنیدروحی را کم کنید و آرام

های گل گاو زبان و سنبل الطیب: گل گاو زبان و سنبل الطیب باعث کاهش اضطراب و حالت

 .شودعصبی و بهبود در کیفیت خواب می 
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شود،  اسطوخودوس: دم کرده این گیاه یک مسکن واقعی است که باعث کاهش اضطراب می

 .کندکند و اعصاب را آرام میعضالت را شل می 

این گیاه دارای کورتیزون گیاهی است که باعث کاهش استرس و اضطراب  شیرین بیان: 

 .کندشود، ضمن اینکه سطح قند را هم تنظیم میمی

روید و تنظیم کننده سوخت و ساز بدن  پنیرباد: این گیاه در آفریقا، مدیترانه و هندوستان می

شواگاندولین شبه  دهد؛ این گیاه حاوی ماده شیمیایی آاست، هورمون استرس را کاهش می 

 .دهندگی سیستم اعصاب مرکزی را داردبخشی مالیم و تسکین قلیایی است که خاصیت آرام

تواند بر سیستم قلبی عروقی افرادی که  زالزالک: زالزالک خاصیت آرام بخشی دارد و می 

ها باالست و فشارخون باال دارند اثر آرام بخش داشته باشد؛ این گیاه  هورمون استرس آن

تواند عروق خونی را مستحکم کند، کلسترول، تری گلیسیرین و کلسترول بد را متعادل می

 .نگه دارد

بادرنجبویه: این گیاه خواص آنتی اکسیدانی دارد و دم کرده آن اضطراب و استرس را کاهش 

دهد و باعث از بین  های عصبی را کاهش میشود؛ حالتدهد و باعث آرامش روحی می می

 .شودعصبی می هایرفتن تنش

بابونه: یک گیاه همه کاره است که آرام بخش، ضد اسپاسم، ضدعفونی کننده، بادشکن،  

های عصبی، برطرف کننده جراحات است و اثرات مفید بر روی پوست دارد؛ بابونه حالت

دهد و سردردهای عصبی خوابی را کاهش می اضطراب و استرس، نگرانی، آشفتگی فکری و بی 

 برد.از بین می و میگرنی را 

 ( بیش فعایلADHD:) 

 سه عالمت: پرتحرکی، عدم تمرکز، تکانشی رفتار کردن
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در حال فعالیت، شیطنت کردن  سن، دائماًپرتحرکی: بیشتر از معمول کودکان هم •

سر   شیند، اگر مجبور باشد مثالًجا نمیو بیشتر از چند دقیقه بدون حرکت یک

کشد؛ زیپ  کش روی میز میدهد؛ با خطیکالس درس بنشیند، پاهایش را تکان م

 غیره.   کند وکیف را باز و بسته می

عدم تمرکز: تمرکز الزم متناسب با سن را ندارد، بیشتر در سن دبستان قابل   •

تواند  شود چون نیاز است که به صحبت معلم توجه کند و این بچه نمیتشخیص می

تواند در یک نوبت انجام  نمیبیشتر از پنج دقیقه تمرکز کند. یک تکلیف ساده را 

 شود. دهد و بین آن بلند می

در ماشین در حال  مثالً) کندرفتار تکانشی: بدون توجه به عاقبت رفتار، عمل می •

فعالی شناسایی نشود، در بزرگسالی دیگر ممکن : اگر بیش(کندحرکت را باز می

اطرافیان خطرساز است از بین برود ولی این ویژگی اگر باقی بماند، برای فرد و 

 شود. می

یک نوعی از اختالل نقص توجه هم بدون عالمت پرتحرکی وجود دارد که شناسایی را 

تر و به  ها پررنگشود و نشانه عدم تمرکز در آنکند و بیشتر در دخترها دیده میتر میسخت

 شکل فرورفتن در رؤیا و تخیل است. 

 :اوتیمس 

  دیگران احساسات درک  –ناتوانی در برقراری رابطه اجتماعی 

های کند. در شکلکند و عواطف و احساسی را درک نمیمغز به شکل یک ماشین عمل می

 .غیره و  کردن صحبت در ناتوانی درد، نکردن ، حسماندگی ذهنیافراطی عقب

ترین نشانه: اجتناب از برقراری تماس چشمی و ناتوانی در برقراری روابط و درک  مهم

شود ها  دیده میه حتی در نوع نابغه اوتیستیک )آسپرگر( هم این نشانهاحساسات دیگران ک
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که با انسان سر و کار ندارد   هاییهرشت  که فرد در یک زمینه هوش باال دارد )و عموماًدر حالی

 مثل نجوم و ریاضی( و از نظر تکلم مشکل ندارد. 

 ای )کودیک(:رفتار مقابله 

 گذاشتن قانون گرانه و زیر پا رفتارهای اخالل

، فحاشی کردن دیگران، به رساندن آزار و کردن دعوا مدرسه، از فرار ،سابقه آزار حیوانات

 ...( خانه،  مدرسه، ) اشیاء کردن خراب

  :اختالالت اضطرایب 

  تاریکی،   ترس از )  فوبیا  انواع  شدید،  وابستگی  شبانه،  کابوس  ادراری،   شب  جویدن،  ناخن  ،تیک

  کردن  مرتب  ها،دست  مرتب  شستن مثال) وسواس  و ...(، بسته  مکان  ارتفاع،  آب، حیوانات، 

 شود.(کار را انجام ندهد دچار اضطراب شدید می نای اگر که طوری به  وسایل دائم

 :افرسدیگ 

 اشتها تغییر شدن، پرخواب یا خوابکم ها،بازی در مشارکت عدم  ،گیریگوشه

 

 اختالالت بزرگساالن: 

  :وسواس 

 کند و به صورت دوری به آن مشغول است.(فکری )مدام یک فکر را تکرار می

...(  و ترتیب و نظم – زیاد شستشو) عملی –فرد در صورت انجام ندادن وسواس فکری 

  دفعه  4 باید مثال. گیردمی آرامش  گونهوسواس عمل انجام با و شودمی  شدید اضطراب دچار

 .گیردمی اضطراب بشورد؛  دفعه سه  فقط اگر و بشورد را لباس
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 :افرسدیگ 

بیشتر ... ،  وبودن کسل  و انرژیهای مورد عالقه قبل، بیعالقگی به فعالیتبی ❖

 .ماه بدون علت بیرونی مثل سوگ سهاز 

 :مانیا 

غیرمعمول، انرژی زیاد و ، خوابیدنسرخوشی زیاد، به صورت انفجاری صحبت کردن، کم

 .فعالیت زیاد، تصمیمات بلند پروازانه گرفتن

ای پشت هم شود و به صورت دورهدو افسردگی و مانیک در یک فرد دیده می هر اصوالً

هفته افسرده هست بعد چندروز سرخوش و پرانرژی و سپس افسرده  سهآیند، مثال فرد می

 افتد.اق میشود و فقط افسردگی یا مانیک به تنهایی خیلی کم اتفمی

 :اپرانوئید 

که دیگران پشت سر او توطئه کردند، قصد ترورش را کردند  سوء ظن به دیگران، تصور این

 .  ... کند وو یا همسرش به او خیانت می

 :اسکیزوفرین 

شوند؛  شنود که دیگران متوجه نمیبیند یا میتوهم شنیداری یا دیداری: فرد چیزهایی را می

 زیادی دارد. با پارانوئید مشترکات

 باشد. شروع و بهترین زمان برای تشخیص آن از نوجوانی می

 :ضد اجمتاعی 

 ترتر و خطرناکهمان اختالل سلوک نوجوانی ولی گسترده

های شدیدتر و بیشتر به دیگران و زیر پا گذاشتن جدی قانون )بسیاری آسیب •

 کاران( از متجاوزین و خالف
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 ذکاوت باالیی هستند.در بیشتر اوقات دارای هوش و  •

 :اختالالت خوردن 

 تصور بدنی اشتباه از خود دارند. 

کند که  خورد و بعد کاری میپرخوری عصبی: فرد چندین برابر معمول می •

 باال بیاورد.

کند که آسیب اشتهایی عصبی: فرد به حدی از غذا خوردن خودداری میکم •

حتی به فوت فرد  کند و بعد از چندین ماهجدی به سالمتی خود وارد می

کند که چاق است. )در اوج الغری شود ولی همچنان تصور میمنجر می

 .( کند که چاق استتصور می
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