اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻓﺎرﮐﺲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﺎرﮐﺲ)ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ (CFD ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮده ام ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻓﺮاد
ﻣﺘﻀﺮر ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺎﻻت ،ﮐﺘﺎب ھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﭙﺮدازم .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎری دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان و اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ
ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮآورد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻣﺘﻀﺮر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻗﺒﻞ از ورود دارای ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و در داﺧﻞ ﺑﺎزار ﺳﻌﯽ در ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮاه اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﻣﯿﺘﻮان در ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﻮرس ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ھﺎﯾﭗ ،ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی
ھﺮﻣﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎزار ﻓﺎرﮐﺲ را ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎل و اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺸﺎن وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮده ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮏ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮده ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ،ﺣﺎﻻت و ﻓﮑﺮ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﮐﺲ(
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف و روﯾﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود در ذھﻨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﻀﻮر
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ھﺰﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ ھﺰﯾﻨﻪ رﻧﺞ ﺑﺮدن اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮآورده
ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎررا ھﻤﭽﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻓﺮد
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه روﺣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﻣﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﻣﺎن ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﻌﺪدی ،ﺣﺘﯽ
آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮردن ،ﺧﻮاﺑﯿﺪن و اﺣﺴﺎس ﯾﮏ ﻓﺮد درﺑﺎره ﺧﻮدش و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮدات و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻃﺮاﻓﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .اﻓﺮادی ﺑﺎ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺪون
درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
اﻧﻮاع اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ:
اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﺟﺎت و ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺘﺪاول و ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه آن در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ
داﺷﺖ.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎرز اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری)در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ( ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻼﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدن،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﺧﻮردن ،و ﻟﺬت ﺑﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻼﯾﻢ آن در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺧﺘﻼل در ﺟﮫﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ﯾﮑﯽ از دو ﻃﯿﻒ )ﻣﺎﻧﯿﺎک-دﭘﺮﺳﯿﻮ( دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﯿﺎک :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ دﯾﻮاﻧﮕﯽ،ﺷﯿﺪاﯾﯽ)ھﯿﺠﺎن ﺑﯽ دﻟﯿﻞ و زﯾﺎد(
دﭘﺮﺳﯿﻮ :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ)ﭘﺮﺷﺎﻧﯽ(
وﻗﺘﯽ ﻓﺮد در دوره اﻓﺴﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دارای ھﻤﻪ ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در دوره
ﺷﯿﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮوز دھﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺷﯿﺪاﯾﯽ:
اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ)دﭘﺮﺳﯿﻮ(:
*اﻧﺪوھﮕﯿﻨﯽ ،دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﻣﺪاوم و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ
ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ،ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺎری و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دوری از ﺑﺎزار)در ﻋﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ( را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
*اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ
ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درک ﻧﮑﺮدن ﺑﺎزار وﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد از روی ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰارش ﺷﮏ ﻣﯽ ورزد.
*اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ،ﺑﯽ ارزﺷﯽ ،ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ
زﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل و زﻣﺎن ﺧﻮد دارد و ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ وی
ﺷﺪﯾﺪا ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
*ﻓﻘﺪان ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘَﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮده
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺖ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻟﺬت و ﭘﯿﺮوزی ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺬت ھﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮد را ﺟﺪا ﺷﺪه از اﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎزار را ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ از دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
*ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ،ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن ،ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺪارد .ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮرا از وی ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی ،دﻟﺘﻨﮕﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی روﺑﺮو اﺳﺖ.
*اﺷﮑﺎل در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ .زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و درﮔﯿﺮی ذھﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎوردن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن زﯾﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
*ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ،ﺻﺒﺢ زود ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﯾﺎ ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪن
ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮد از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﻞ دور ﺷﺪه ﯾﺎ در زﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزارھﺎی  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎزار ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋی وی را ﻧﺪارد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
ﺳﻌﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ راھﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد زﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺧﻮاب ﻓﺮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻣﺎده ﺑﻮده ﻓﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه
و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
*ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ و ﮐﺎھﺶ وزن ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری و زﯾﺎد ﺷﺪن وزن
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،و ﺗﻤﺮﮐﺰ ذھﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ،اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻢ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻓﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

*اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ
در ﻣﻮارد ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎری ،ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن زﯾﺎدی ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺿﺮر وی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اش آﺳﯿﺐ ﺟﺪی وارد ﮐﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮھﻢ زا و اﺷﺘﺒﺎه
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ذھﻦ وی را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ )و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ( ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻌﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻓﺮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
*ﺑﯽ ﻗﺮاری ،زودرﻧﺠﯽ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ در ﭘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺘﺒﺎه و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻓﺮد ﻏﯿﺮ از ﺑﯽ ﻗﺮاری ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺰﺋﯽ رﻧﺠﺶ و ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ.
*ﻣﺪاوﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺮدردھﺎ ،اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و دردھﺎی ﻣﺰﻣﻦ دﯾﮕﺮ.
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮد در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻓﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪن وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ھﺎی رواﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ وی ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺘﯽ در اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺪاﯾﯽ)ﻣﺎﻧﯿﺎک(:
*ﺷﺎدی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﻓﺮد در زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﺳﻮد)ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ( ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺷﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﺣﺎد دﯾﺪه ﺷﺪه ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺿﺮر ﻧﯿﺰ ﺷﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ واھﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺿﺮر ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺳﻮد و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
*زودرﻧﺠﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺷﯿﺪاﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻏﻠﺐ از ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎن آور ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ رﻧﺠﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
*ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮاب
اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺧﻮاب ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮد زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاب و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰش ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎزار را ﺑﺮای
ﺧﻮد اﻓﯿﻮﻧﯽ رواﻧﯽ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﮐﺎھﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ و زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
*اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﺎل ،اھﺪاف
و آرزوھﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را در اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درک ﻧﮑﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزار در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮارد در ﺑﺪو
ورود ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻮارد اﻧﺪک ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
*اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی رﻗﺎﺑﺖ)ﺗﻔﮑﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ داﺷﺘﻦ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ(
ﻓﺮد زﯾﺎن دﯾﺪه ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺰه دادن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﺷﻤﻦ ﯾﺎ رﻗﺒﺎی ﻗﻮی در ذھﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزد .ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺑﺎزار و رﻗﺒﺎ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ وی دور اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﺎھﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را در ﺑﺎزار از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻓﺮد ﻓﻘﻂ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﮫﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدش اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺪارد.
*اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ
ﻓﺮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﮫﺎﺟﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی از ﺑﺎزار دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﻮد رﺳﯿﺪن در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
آراﻣﺶ ،ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزار را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داد ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
و ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﻪ زاﻧﻮ در آوردن ﺑﺎزار وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری و ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺗﻨﮫﺎ راه دوری ﮔﺰﯾﺪن از اﯾﻦ دام ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
*اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻟﺒﺎً در اداﻣﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺮژی ﻣﺎزاد ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺪارد ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻌﯽ در ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮد را دارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺪون ﺗﻌﻤﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
*ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در داوری)داوری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب(
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ)اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت( ﺑﻪ داوری ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .از ﻣﻨﻄﻖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ دوری ﮔﺰﯾﺪه و
اﺣﺴﺎﺳﺎت وی راھﺒﺮ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ و دور از اﺣﺴﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎزار را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﺪس ھﺎ و ﮔﻤﺎن ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
*رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺷﺪن را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺑﺎزار ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎھﻨﺠﺎر،ﺳﻌﯽ در ﺗﺨﻠﯿﻪ روﺣﯽ و
رواﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ دارد .ﻗﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .ﺑﺎ دﻋﺎ و ﺗﻮﺳﻞ ﺳﻌﯽ در ﺗﺴﻠﯽ دادن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ.
دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ:
ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻀﻮر و ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار ،ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻂ دھﻨﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ ھﻨﻮز
دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارﺛﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاد
دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻻﯾﻞ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ ،اﺳﺘﺮس ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﺮد در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ .از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ
ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در وی و ﻓﻘﺪان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وی در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در ﺑﺎزار ﺳﻌﯽ در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺧﻮﯾﺶ دارد.در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدن ﺳﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ وی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﯾﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺎدﺗﺮی از ﺑﯿﻤﺎری در وی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺮدان اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ دارﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪﺗﺮی از ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﺮر و ھﺠﻮم ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،رﺟﻮع اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻟﮑﻞ و
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻌﯽ در ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ذھﻦ ﺧﻮﯾﺶ را دارﻧﺪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﯾﺶ داﻣﻦ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﺮدان ،ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن ،ﺑﺎزار و
زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و درﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ:
اﮔﺮ در ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻻ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ وی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﻮاﺳﻄﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺴﺖ ھﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ را ﺑﺪھﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزار و اﻓﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺮای
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .آﮔﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻓﮑﺎر ﺑﯿﻤﺎر ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ وی در ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮑﻨﺪ .درﻣﺎن ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻔﯽ ای را ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﻧﺪ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ؟
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ اﺻﻮل رﯾﺰ و ﮐﺎرﺑﺮدی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ؛ اﻣﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد در درﻣﺎن ﯾﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
*ﻗﺮاردادن اھﺪاف واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اھﺪاف واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار ،ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،ﭘﺮھﯿﺰ از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارھﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮدآور ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
*ﺧُﺮد ﮐﺮدن ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎ و اﻧﺠﺎم دادن ھﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن و ﺧُﺮد ﮐﺮدن اھﺪاف و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻓﺮد ﺑﮕﺬارد .اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی
ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﮔﺎھﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮدد و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ دوری ﻧﮑﺮدن از ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ و
ﺗﻼش در ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﺮای اھﺪاف ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
* ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ،ﺳﮫﯿﻢ ﺷﺪن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻮﺟﻮد آورد.
در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺎﻗﮫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺧﻮد را در ﺑﻄﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دھﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران اﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وی از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ،از ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻮدن ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
رواﻧﯽ ﻓﺮد را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
*ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﻨﺒﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﻗﺒﻞ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻓﺮد ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎی ﻟﺬت ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
آﻧﮫﺎ رو ﺑﯿﺎورد .ورزش ﻣﻼﯾﻢ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮود ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش را ﮔﻮش ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری در ﻣﻨﺰل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ دھﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
در ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ روﺣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻓﺮاوان دارد.
*ﻗﺒﻮل اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﮫﺘﺮ زﻣﺎن ﻣﯿﺒﺮد
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ﯾﮏ ﺷﺒﻪ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ وی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورد .در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻼش ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دھﺪ اﻣﺎ اﺟﺎزه دھﺪ زﻣﺎن اﯾﺪه
آل ھﺎ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.
*ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﮫﻢ
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺠﻢ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﺎھﺶ دھﺪ .ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ واز
آﻧﮫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﮫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ)ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎر ،ازدواج و ﻏﯿﺮه( اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ وی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
*ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ را ﺑﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز واﻓﺮی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ھﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺪارد.ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻢ واﻗﻌﯽ
ذھﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮدی ﺑﯿﻤﺎری و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ.
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