اقداهات السم در هَرد تَّوات :

-9تَّن لي لي پَتي :ازضان غلطي وِ زض آى
اضيا تِ غَضت وَچه زيسُ هي ضًَس (ّوچٌيي ضيع
تيٌي ّن ذَاًسُ هي ضَز)

تا ًَػي ًاتاٍضی ٍيا لضاٍت تطذَضز ضَز .زض ػيي

تفاٍت تَّن با اختالالت ادراک:

حال تَّن تيواض ضا ّن ًثايس تمَيت وطز .پطستاض

تَّن حالتي است وِ زض آى فطز چيعّايي ضا
احساس هيوٌس وِ ٍجَز ذاضجي ًساضًس ٍلي فطز
ٍجَز آًْا ضا ٍالؼي هيزاًس ٍ تط آى اغطاض هيٍضظز.
اها اذتالالت ازضاوي زض حالتي اتفاق هيافتس وِ فطز
وِ يه اهط ٍالؼي ضا تِ گًَِ زيگطی زضن هيوٌس.
هَضَػات ذاضجي زض حالت اذتالالت ازضاوي
تحطيف ضسُ ٍ تغييط ضىل يافتِ تِ ًظط هي ضسٌس.
تفاٍت تَّن با ّذیاى:
زض حالت ّصياًي فطز تاٍضّايي زاضز وِ ذالف
ٍالؼيت ّستٌس اها فطز تط غحت ايي تاٍضّا ٍ
شٌّيات اػتواز ضاسد زاضز.
هثال فطزی وِ زض حالت ّصياًي تِ سط هيتطز
هوىي است ايي ّصياى ضا زاضتِ تاضس وِ افطازی
لػس جاى اٍ ضا وطزُاًس ٍ ًمطِّايي تطای اظ تيي
تطزى اٍ هيوطٌس .زض حالت تَّن هوىي است فطز
ضرػي يا هَجَزی ضا تثيٌس وِ تِ اٍ حولِ هيوٌس
ٍ لػس زاضز اٍ ضا ًاتَز وٌسّ .ن تَّن ٍ ّن ّصياى
اظ ًطاًِّای اساسي زض تطريع اذتالالت ضٍاًي
ضسيس هثل سايىَظّا ٍ اظ جولِ اسىيعٍفطًي ّستٌس

ٍ -1لتي تيواض اظ تَّوات ذَز حطف هي ظًس ًثايس

تايس تِ تيواض تفْواًس وِ هَافك ازضاوات تيواض ًيست
؛ هثال" تگَيس ّطچٌس هي زاًن غساّا تطای ضوا
ٍالؼي ّستٌس ٍلي هي ّيچ غسايي ضا ًوي ضٌَم.

هزکش اهَسشي درهاًي  22بْوي
هَضَع  :تَّن

 -2سؼي ضَز ضاّي تطای تطلطاضی ضاتطِ تا ٍالؼيت
پيسا ضَز .هثال" چيعی وِ تِ آى ػاللِ زاضز زض
اذتياضش گصاضتِ ضَز ؛ فؼاليتْای تطای اٍ زض ًظط
گط فتِ ضَز تا تيواض تيص اظ حس زض زًيای ذيالي
ذَز غطق ًطَز.
درهاى تَّن:
تَّن ذَز تِ تٌْايي تِ ػٌَاى تيواضی ًيست تلىِ
تِ ػٌَاى ًطاًِای اظ تطذي اذتالالت هَضز تَجِ

تْیِ کٌٌدُ:

ّستٌس اظ ايٌطٍ اظ تيي تطزى تَّن هؼوَال هسًظط
هترػػاى تاليٌي ًيست .آًْا تا ػٌَاى ًطاًِ
ضٌاسي تيواضيْای ضٍاًي ٍجَز يا ػسم ٍجَز تَّن
ضا هسًظط لطاض هيزٌّس ٍ زض غَضت ٍجَز چٌيي
هَضز ٍ تا تطريع ًَع اذتالل تِ زضهاى اذتالل
هثازضت هيٍضظًس وِ واّص حاالت تَّوي ضا تِ

ًاسًیي سلطاًي
گزٍُ ّدف:پزسٌل ٍ بیواراى
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اشکال تَّن :

تَّن چیست؟
تَّن حالتي اظ تغييط ّطياضی است وِ زض آى فطز
هَضَػاتي ضا احساس ٍ ازضان هيوٌس وِ ٍالؼيت

-4تَّن پیش خَاب:ازضان حسي غلط زض
لحظِ تِ ذَاب ضفتي ػوَها تيواض گًَِ زض ًظط
گطفتِ ًوي ضَز.

هؼوَال تِ ػٌَاى يه ًطاًِ اساسي زض اذتالالت

-2تَّن پس خَاب :ازضان حسي غلط زض

ضٍاًي هحسَب هيضًَس ٍ الظهِ تطضسي ٍ ػلت

لحظِ تيساض ضسى اظ ذَاب ػوَها تيواض گًَِ زض ًظط

ذاضجي ًساضًس ٍلي فطز هثتال تِ تَّن آًْا ضا ٍالؼي
هيپٌساضز ٍ تط ٍالؼي تَزى آًْا اغطاض زاضز .تَّن

ياتي ٍ تطريع گصاضی هفيس است.
علل بزٍس تَّن
تَّن تا زاليل گًَاگًَي هوىي است تطٍظ وٌس .اوثط
تَّنّا ًاضي اظ ٍجَز تطذي اظ اذتالالت ذاظ
ضٍاًي ّستٌس ٍ زض ٍالغ ٍجِ هطرػِ ايي زستِ اظ
اذتالالت تِ ضواض هيضًٍس هثل اسىيعٍفطًي وِ زض
آى فطز تا هطىالت ضسيس ضٍاًي ٍ وٌاضُ گيطی
ضسيس اظ ٍالؼيت گطيثاًگيط است.
هػطف تطذي هَاز ٍ زاضٍّا ًيع هيتَاًس تَّن ظا
تاضس .زستِای اظ هَاز هرسض تا حاالتي اظ تَّن
ّوطاُ ّستٌس ٍ سَ هػطف آًْا اذتالالت تَام تا

گطفتِ ًوي ضَز .
-9تَّن شٌَایي
تطذي اظ تيواضاى هثتال تِ تَّن ضٌَايي ّستٌس يؼٌي
غساّايي ضا هيضًٌَس وِ ٍجَز ذاضجي ًساضز ٍ افطاز
زيگط لازض تِ ضٌيسى آًْا ًيستٌس .هحتَای ايي ًَع
تَّن زض تطذي اٍلات هوىي است هْن ٍ ذططًان
تاضس ،چَى اغلة ايي تيواضاى غساّايي ضا هيضًٌَس
وِ زستَضات اًجام واضّای ذططًان هثل ضطب ٍ
جطح ٍ وطتي زيگطاى  ،الساهات ذططًان هثل آتص
سَظی ٍ ذطاتىاضی ضا تِ آًْا هيزٌّس .تَّن
ضٌَايي ضايغ تطيي تَّن زض اذتالالت ضٍاًي پطيطي
هي تاضس.

-1تَّن بیٌایي
تطذي اٍلات تَّن تيٌايي ضخ هيزّس .تَّن تيٌايي
تا زيسى تػاٍيطی وِ ٍالؼيت ػيٌي ًساضًس
هطرع هيضًَس .فطز هوىي است هَجَزات يا
تػاٍيط زيگط ضا ضٍيت وٌٌس ٍ آًْا ضا ٍالؼي تپٌساضز.
زيسى چٌيي تػاٍيطی تَيژُ زض هطاحل اٍليِ ضطٍع
تيواضی تطای فطز تطسٌان ٍ ٍحطت آٍض است.
-5تَّن بَیایي :زض تَّن تَيايي فطز تَّايي ضا
احساس هيوٌس وِ اغلة تَّايي آظاض زٌّسُ
ّستٌس.
-6تَّن چشایي:ازضان غلط هعُ اظ لثيل هعُ
ًاذَضايٌس.
-7تَّن لوسي:ازضان غلط لوس يا حس
سطحي آًچٌاًىِ زض ػضَ لطغ ضسُ (ذيالي )هي
تاضس احساس ذعيسى ب ضٍی يا ظيط پَست (تَّن
لوس ضسُ)
-8تَّن جسوي:ازضان غلط ٍلَع اتفالاتي
زاذل تسى يا ضٍی تسى اغلة ضيطِ احطايي زاضز

تَّن ضا هَجة هيضَز ،تطذي اظ گياّاى ًيع تا
تَجِ تِ ًَع تطويثاتي وِ زاضًس زض غَضت هػطف
ايجاز تَّن هيوٌٌس هثل هسىاليي
2

3

4

