
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحًٌ برخًرد با بیمار ي یا اعضای خاوًادٌ یا 

 ديستاوی کٍ بٍ اختالل يسًاس مبتال َستىد:

 با کمک وکردن بٍ اي کمک کىید:  -1

خَاّذ را ترای اٍ اًجام اعوال ٍسَاسی کِ از ضوا هی

تَاًیذ ٍی را ًذّیذ؛ تِ عثارت دیگر تا کوک ًکردى هی

ّا کٌیذ. هثالً اگر از ضوا تخَاّذ کِ تِ طَر هکرر قفلیاری 

را چک کٌیذ، ایي کار را اًجام ًذّیذ ٍ اٍ را ترای درهاى 

 غلثِ تر اضطراتص کوک کٌیذ.

 از مقایسٍ ريز بٍ ريز پرَیس کىید: -2

اًذازد، زیرا هوکي ای تْثَد را تِ تأخیر هیچٌیي هقایسِ

اضتِ تاضذ، پس است در تعضی از رٍزّا تیواری عَد د

فردا رٍز دیگری »تَاًیذ تِ ٍی خاطر ًطاى کٌیذ کِ هی

تذیي ترتیة، تیوار عَد عالین را تِ « ترای تالش است

 کٌذ.عٌَاى ضکست تعثیر ًوی

 بٍ بُبًدَای کًچک تًجٍ کىید: -3

تیواراى اغلة ضکایت دارًذ کِ اعضای خاًَادُ درک 

ّا هاًٌذ ٍسَاس کٌٌذ کِ کاّص دادى زهاى تعضی ازًوی

کاّص زهاى دٍش گرفتي تِ هذت پٌج دقیقِ چقذر است. 

تٌاترایي ضوا تایذ تالش اٍ را درک ٍ تحسیي ٍ توجیذ کٌیذ 

 تا تِ تالش خَد اداهِ دّذ.

 :کىىدٌ باشیدحمایت -4

 جَیی پرّیس کٌیذ ٍ حاهی ایطاى تاضیذ.از عیة
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 مرکس پاستًر آَه،کًچٍ راٌ خیابان قسيیه،اوتُای

 بُمه 22 درماوی آمًزشی

028-33555978 ي33555054:تلفه  

3416899198:پستی کد  

 :بیمارستان پًرتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 
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 :جثری ٍسَاس اختالل در درهاًی رفتار

( 2ـ3 ـ الف) ضوارُ داخلی ًطریِ در ٍ داًیذهی کِ ّواًگًَِ

 اختالل یک ٍسَاس است، ضذُ رکر ًیس ٍسَاس ٍیژُ

 تحت کِ است اضطراتی تیواری ًَعی ٍ رٍاًی ٍ عصثی

 دٍ کِ آیذهی پذیذ ٍراثت جولِ از گًَاگًَی عَاهل تأثیر

 رٍش دٍ. دارد عولی ٍسَاس ٍ فکری ٍسَاس تخص

 هؤثر ّایدرهاى درهاًی رفتار ٍ درهاًی دارٍ ضاهل درهاًی،

 ایي. ّستٌذ ٍسَاس ّواى یا ٍ جثری ٍسَاس اختالل در

 رفتار .تاضذهی ٍسَاس در درهاًی رفتار هَرد در هطلة

 طَر تِ آى در کِ است درهاًیرٍاى از ضکلی درهاًی

 آهَزش را هطکالتطاى تصحیح ًحَُ تیواراى، تِ هستقین

 .دٌّذهی

 سازی،هَاجِْ ضاهلجثری ٍسَاس اختالل در درهاًی رفتار

 .تاضذهی فکر تَقف ٍ پاسخ از جلَگیری

 :پاسخ از جلَگیری ٍ سازی هَاجِْ

 ضکست، ترس، احساسات کِ ّاییهَقعیت تا تایذ ابتدا

 (.هَاجِْ) ضَیذ رٍترٍ اًگیسد،ترهی ضوا در را گٌاُ یا آلَدگی

 ضکل تِ کِ را ّاهَقعیت ایي از فرار تِ هیل تایذ ديم

 ٍارسی ّا،دست ضستي آًْا، از اجتٌاب قثیل از رفتارّایی

 تکرار ٍ اطویٌاى کسة ترای کردى سؤال درّا، قفل کردى

 (.پاسخ از جلَگیری) کٌیذ ترک یاتٌذ،هی تظاّر اعوال

 ایي دٍ رٍش تایذ حذاقل یک ساعت تِ طَل اًجاهذ.

 بىابرایه:

تَاًیذ تا چیسّایی کِ تاعث ترس در ضوا تا آًجا کِ هی -1
 ضَد، رٍترٍ ضَیذ.هی

اجتٌاب کٌیذ، کٌیذ کِ از چیسی اگر احساس اجثار هی -2
 ایي کار را اًجام ًذّیذ.

کٌیذ کِ تِ اعوال ٍسَاسی اگر احساس اجثار هی -3
اًگیسد از آى تپردازیذ کِ احساس تْتری را در ضوا ترهی

 اجتٌاب ٍرزیذ.

 تًقف فکر:

 فکر ّاٍسَاس تِ کِ ضَدهی خَاستِ فرد از رٍش ایي در
 تا ضذ ٍرغَطِ خَد افکار در ثاًیِ چٌذ حذٍد ٍقتی ٍ کٌذ

 تَقف تاعث ایي کِ ضَدهی گفتِ «ایست» کلوِ تلٌذ صذای
 تِ را رٍش ایي کِ ضَد دادُ یاد اٍ تِ سپس ضَد،هی اٍ فکر

 ٍ کٌذ ًجَا را کلوِ ایي تلٌذ صذای تا ٍ دّذ اًجام تٌْایی
 تَقف تاعث ٍ گَیذهی خَد فکر در را ایست کلوِ ًْایتاً

 .گرددهی ٍسَاسی فکر

 در خَد ترای پاداش توریٌی ّذف یک تِ دستیاتی از پس* 
. تاضیذ داضتِ اًگیسُ دضَار، ّایتوریي ترای تا تگیریذ ًظر

 .تاضذ داضتٌی دٍست ضیء یک خریذ تَاًذهی پاداش

 خَد فکر در را ایست کلوِ ًْایتاً ٍ کٌذ ًجَا
 .گرددهی ٍسَاسی فکر تَقف تاعث ٍ گَیذهی

* پس اس دستیابی بٍ یک َذف تمزیىی پاداش 

َای در وظز بگیزیذ تا بزای تمزیهبزای خًد 

تًاوذ خزیذ دضًار، اوگیشٌ داضتٍ باضیذ. پاداش می

 داضتىی باضذ. یک ضیء ديست

 اصًل رفتار درماوی:

تًاویذ رفتارتان را تحت کىتزل درآيریذ وٍ ضما می -1

 َا ي افکاراتان را.خًاست

با تغییز رفتارتان است کٍ افکار ي احساساتتان ویش بٍ 

 دچار تغییز خًاَذ ضذ.تذریج 

تًاویذ در مقابل اجبارَا مقايمت کىیذ، فقط ضما می -2

تًاویذ بٍ خًد اطمیىان دَیذ کٍ کىیذ کٍ ومی احساس می

تًاویذ: بایذ اوگیشٌ داضتٍ باضیذ ي مًرد حمایت ي می

 تطًیق کافی قزار داضتٍ باضیذ.

 تًاویذ با اضطزاب ساسگار ضًیذ:می -3

عىًان بخطی اس رفتار درماوی، با بایذ بپذریذ کٍ بٍ 

ضًیذ ي تا سمان فزيکص مقذاری اضطزاب مًاجٍ می

کزدن کامل آن، بایذ با آن کىار بیاییذ، َزچىذ در 

جلسات ابتذایی بزای جلًگیزی اس پاسخ، ابتذا 

 یابذ.اضطزابتان افشایص می

يجًد حامی در مًفقیت ضما ضزيری است، حامی  -4

ٌ یا یک ديست باضذ ي بایذ تًاوذ عضًی اس خاوًادمی

اي احتزام بٍ فزدی باضذ کٍ بٍ اي اعتماد داریذ ي 

 .گذاریذمی
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