
 .صٓد صدٕد فوج ةِ يَخر تٓاٍد ئ كِ است ةدن خٓدكار إًَٔ سٖستى در اهػًر يادام اختالل ٕم چَدگاٍِ اسكورهز ٕا اس.ام ةًٖاري

 .كََد ئ حًوِ خٓدش ّاي ةافت ةِ كِ كَد ئ تٓهٖد را ةادْٕإٔ آٍتٔ ةدن آن در كِ است هضػٖتٔ خٓدكار إًَٔ سٖستى اختالل  

 .صٍٓد ئ هر حًوِ ٍخاع ه يغز سفٖد يادُ ةِ كِ صٓد ئ تٓهٖد ةادْٕإٔ آٍتٔ ةًٖاري إٌ ةِ يتتال افراد ةدن در

 ّاي سٖگَال ه صدُ يٖوٌٖ آسٖب ةاغث اهتْاب إٌ. صٓد ئ يوتْب ٍخاع ه يغز در غعتٔ ّاي رصتِ پٓصش ٕا يٖوٌٖ اس.ام ةًٖاري در

 .كََد حركت غعتٔ ّاي رصتِ طٓل در تٓاٍَد ًٍٔ غعتٔ

 .ةتََٖد آسٖب اغعاب از ةخش كدام كِ دارد إٌ ةِ ةستگٔ ه است يتفاهت ةًٖاري إٌ غالٕى

 ةٔ چضًٔ، اغعاب اهتْاب پا، ه دست ضػف خستگٔ، تػادل، غدم ه سرگٖخِ: از غتارتَد ه ةٓدُ خفٖف ةسٖار ةًٖاري إٌ اههِٖ غالٕى

 .است ةَٖٔ ده ٕا ه صدن تار صاين ةَٖإٔ در ٍلط ظٓرت، ٍاحِٖ در صدٕد درد يٓضػٔ، سٓزش ٕا حسٔ

 ه كًر درد ياٍَد يزيٌ دردّاي يثاٍِ، ه رهدُ يضكالت ةِ تٓان ئ حًوِ آن از كِ كََد ئ ةرهز ٍٖز غالٕى سإر ةًٖاري پٖضرفت ةا

 طٓر ةِ كردن ظحتت حَسٔ، ٍاتٓأٍ فوج، ةاصد، دردٍاك ةسٖار است يًكٌ كِ ّا ياّٖچِ گرفتگٔ ٕا اسپاسى افسردگٔ، ّا، ياّٖچِ

 .كرد اصارُ كاين ٍاةَٖإٔ ه ةَٖإٔ دادن دست از حافظِ، غًوكرد ه تفكر در يضكن ةوع، در يضكن ٍايفْٓم،

 ةًٖاري هكتٔ. داد تضخٖط را ةًٖاري هحٓد ٍتٓان حتٔ كِ ةاصَد ٍاچٖز ه ضػٖف كدري ةِ غالٕى است يًكٌ ةًٖاري خفٖف يٓارد در

 .صٓد ئ فوج كايال فرد ٕاةد، ئ صدت ه كردُ پٖضرفت

 .كَد يراكتت خٓد از تٓاٍد ًٍٔ حتٔ ه دادُ دست از را رفتٌ راُ تٓاٍإٔ ةًٖار

 .ٍٖست يضخط َّٓز ةًٖاري إٌ ةرهز دكٖق غوت

 دارد؛ هحٓد ةًٖاري إٌ غوت درةارُ اظؤ غؤً فرضِٖ 4

 ٍٖى چْوى يدار اطراف ٍٓاحٔ ساكَان يٖان در اس ام ةِ اةتال كِ رسد ئ ٍظر ةِ فرضِٖ إٌ ةراساس: حْان سراسر در حٓي صرإط -1

 .است صإػتر زيٌٖ كرُ حَٓةٔ ه صًاهٔ ّاي كرُ

 اةتال يػرض در حدهدي تا صٓد، ئ يَتلن دٕگر يَطلِ ةِ ٍٓحٓأٍ سٌ ةِ رسٖدن از پٖش ه صدُ يتٓهد يَاطق إٌ از ٕكٔ در كِ فردي

 .گٖرٍد ئ كرار ةًٖاري إٌ ةِ

 .دّد ئ افزإش فرد در را اس.ام ةِ اةتال خطر ةًٖاري إٌ ةِ ٍزدٕكان از ٕكٔ ٕا هاهدٌٕ اةتالي: ژٍتٖم -2

 .است خٓدكار إًَٔ سٖستى در اختالل ٍٓغٔ اس ام ةًٖاري كِ است صدُ پذٕرفتِ اير إٌ كؤ طٓر ةِ: إًَٔ غاين -3

 .ةاصد داصتِ ٍلش اس ام ةرهز در هٕرهسٔ غاين ٕم كِ دارد هحٓد احتًال إٌ: هٕرهسٔ غاين -4


