
 

 ِدس ٍ داسیذ دٍست سا اٍ کِ دّیذ ًطبى ثیوبس ث 

 .ّستیذ اٍ ثِ کوک صذد

 اٍ ثِ است ثْتش ثیوبس ثِ استجبط ثشقشاسی حیي دس 

 .دّذ تغییش سا خَد هجل کِ کٌین کوک

 هقبثل دس تٌْب ًجبیذ خطوگیي ثیوبس ثب هَاجِْ دس 

 اٍ هشاقت ًفش چٌذ است ثْتش ٍ ثگیشیذ قشاس اٍ

 .ثبضٌذ

 ِاٍ اگش کِ ثگیشیذ قشاس ثیوبس هقبثل دس ای گًَِ ث 

 اص ٍ ًذّذ قشاس حولِ هَسد سا ضوب کٌذ فشاس خَاست

 .ثگزاسیذ ثبص خَدتبى ثشای فشاس ساُ طشفی

 دس است ثْتش ثیوبس خطن ًوَدى فشٍکص اص پس 

 تشسبًذُ سا آًْب کِ کسبًی اص ٍی توبیل صَست

 ثْتش ثیوبس حبل کِ صهبًی ٍ کٌذ خَاّی ػزس است،

 .دّین آهَصش اٍ ثِ سا خطن کٌتشل ّبی ساُ ضذ

 ثب ٍ است صیبد بسوثی پشخبضگشی صَستیکِ دس 

 دسهبى جْت ًجبضذ کٌتشل قبثل ضذُ رکش اقذاهبت

 ای پبسچِ طٌبة ثب ثستي) فیضیکی هْبس کوک ثب ٍ

 ثشدُ سٍاًپضضکی هشاکض ثِ( ًشسذ آسیجی اٍ ثِ کِ

 .ضَد

 

 

 سشصًص ٍ کالهی غیش ٍ کالهی ثشخَسد گًَِ ّش اص 

 پشّیض کٌذ داس خذضِ سا ثیوبس ًفس ػضت کِ آهیض

 .کٌیذ
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 پرخاشگری
پشخبضگشی ػجبست است اص ّش گًَِ سفتبسی کِ ثب ّذف آصاس 

خَد ٍ یب دیگشاى کِ ثِ هقبثلِ ثب اٍ ایستبدُ اًذ. ثش اًگیختِ 

سَی فشد ثِ دًجبل ّش ػبهلی کِ ثبػث ضذى خطن اص 

 احسبس ًبکبهی دس ٍی گشدد، دیذُ هی ضَد.

تحقیش، تَّیي، سشصًص ٍ پشخبضگشی اص طشف دیگشاى 

ًسجت ثِ فشد اص جولِ ػَاهل هْوی ّستٌذ کِ هٌجش ثِ 

 ثشاًگیختي خطن ٍی هی گشدد.

دس ثسیبسی هَاسد، ضخصیت ثیوبسگًَِ فشد، احسبس ػذم 

کٌذ کِ ػلیِ اٍ تَطئِ هی کٌٌذ  َس هیاهٌیت هی کٌذ ٍ تص

ٍ اٍ سا هسخشُ هی ًوبیٌذ ٍ قصذ کطتي ٍی سا داسًذ ٍ 

گبّی صذاّبیی هیطٌَد کِ هثال ثِ اٍ هی گَیٌذ: هب تَ سا 

هی کطین ٍ یب تَ اًسبى پستی ّستی ٍ هستحق تٌجیِ 

ایي ادساکبت ثشای ثیوبس ٍاقؼیت داسد ٍ اٍ ًسجت ثِ  ّستی.

ٍ تَّوبت ػکس الؼول ًطبى هی  قؼیایي پٌذاس ّبی غیش ٍا

ٍ هی کَضذ ساّی ثشای خالصی خَد اص ایي هخوصِ دّذ 

 پیذا کٌذ.

ثیوبس احسبس هی کٌذ کِ جبى اٍ دس خطش است ٍ خَد 

ًوبیذ تب ثِ خیبل خَد دس اهبى  سا اص دیگشاى هخفی هی

کٌٌذ دضوي اٍ ّستٌذ  ثبضذ ٍ یب ثِ افشادی کِ فکش هی

 سگیش هی ضَد.حولِ هی کٌذ ٍ ثب آًْب د

تْبجن ٍ پشخبضگشی دس ثیوبس اسکیضٍفشًیب ًِ ثِ خبطش 

 احسبس قذست ثلکِ ثشای دفبع اص خَد هی ثبضذ.

 خانٌاده بايذ تشخيص دىذ کو:
کذام  چِ هَقغ ٍ یب چِ هَقؼیتی ٍ دس هَاجِْ ثب -1

 ػَاهل ثیوبس خطوگیي هی ضَد:

  ػَاهل دسًٍی )خبطشات، تَّوبت ٍ ّزیبى

 ّب(

  افشاد غشیجِ ٍ آضٌبی ػَاهل خبسجی(

 هحیط(

 چِ ػَاهلی پشخبضگشی ثیوبس سا تطذیذ هی کٌذ. -2

 راه ىای مقابلو با پرخاشگری بيمار:

 تَجِ ثِ سفتبس پشخبضگشاًِ ثیوبس 

  .ٍپشّیض اص ًضدیک ضذى ثِ ثیوبس ٍ دست صدى ثِ ا

 چَى هَجت تحشیک ثیوبس هی ضَد.

 

 

 

 

ثبیذ پس اص ضٌبخت ػَاهل ثش اًگیضاًٌذُ خطن ثیوبس، 

احسبسبت اٍ سا دسک ًوَدُ ٍ ثِ ثیوبس اجبصُ داد تب 

 هطکل خَد سا ثیبى کٌذ.

  اص ثیوبس سَال هی ضَد: ػصجبًی ثِ ًظش هیشسی آیب

ِ ثیوبس کوک هی حبلتبى خَة ًیست؟ ایي جوالت ث

حذی  ٌذ ٍ تبکٌذ تب خَد سا ثب صحجت کشدى تخلیِ ک

 هطکالت خَد سا ثطٌبسذ.

 حبل الصم است.حفظ خًَسشدی ٍ آساهص دس ّو ِ 

 اص تْذیذ، توسخش ٍ ثی احتشاهی ًسجت ثِ ثیوبس جذا 

 خَدداسی گشدد.

  ثب ثیوبس طَسی ثشخَسد کٌین کِ ًطبى دّذ اص جبًت

اطشافیبى پزیشفتِ ضذُ است ٍ دلیل ًگشاًی ٍی سا 

هثال ثب گفتي جوالتی هثل: )هي  دسک هی کٌین

لن ثِ هطکل ضوب گَش کٌن ٍ یب ًگشاى ضوب هبی

 لطفب ساجغ ثِ ًگشاًی خَد صحجت کٌیذ.(ّستن، 

 
 

 

 


