
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 پشخاضگشی

 آصاس ّذف تا کِ سفتاسی گًَِ ّش اص است ػثاست پشخاضگشی

 تشاًگیختِ.اًذ ایستادُ اٍ تا هقاتلِ تِ کِ دیگشاى یا ٍ خَد

 تاػث کِ ػاهلی ّش دًثال تِ فشد سَی اص خطن ضذى

.ضَد هی گشدد،دیذُ ٍی دس ًاکاهی احساس  

 ًسثت دیگشاى طشف اص پشخاضگشی تحقیش،تَّیي،سشصًص،ٍ

 تِ هٌجش کِ ّستٌذ هْوی ػَاهل جولِ اص فشد تِ

.گشدد هی ٍی خطن تشاًگیختي  

 ػذم احساس فشد  گًَِ تیواس هَاسدضخصیت تسیاسی دس

 اٍ ٍ هیکٌٌذ تَطؼِ اٍ ػلیِ کِ هیکٌذ تصَس ٍ هیکٌذ اهٌیت

 گاّی ٍ داسًذ سا ٍی کطتي قصذ ٍ هیٌوایٌذ هسخشُ سا

 هی سا تَ ها: گَیٌذ هی اٍ تِ "هثال کِ ضٌَد هی صذاّایی

 هی تٌثیِ هستحق ٍ ّستی  پستی اًساى تَ یا ٍ کطین

.تاضی  

 ایي تِ ًسثت اٍ ٍ داسد ٍاقؼیت تیواس تشای ادساکات ایي

 هی ًطاى الؼول ػکس تَّوات ٍ ٍاقؼی غیش پٌذاسّای

 دّذ.
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 پیذا هخوصِ ایي اص خَد خالصی تشای ساّی کَضذ هی ٍ

. کٌذ  

 اص سا خَد ٍ است خطش دس اٍ جاى کِ کٌذ هی احساس تیواس

 یا ٍ تاضذ اهاى دس خَد خیال تِ تا ًوایذ هی هخفی دیگشاى

 ٍ کٌذ هی حولِ ّستٌذ اٍ دضوي هیکٌذ فکش کِ افشادی تِ

.ضَد هی دسگیش آًْا تا  

 خاطش تِ ًِ فشًیا اسکیضٍ تیواس دس پشخاضگشی ٍ تْاجن

تاضذ هی خَد اص دفاع تشای تلکِ قذست احساس  

:کِ دّذ تطخیص تایذ خاًَادُ  

 تیواس ػَاهل کذام تا هَاجِْ هَقؼیتی،دس چِ ٍیا هَقغ چِ-1

.ضَد هی خطوگیي  

ٍ(ّزیاًْا ٍ خاطشات،تَّوات)دسًٍی: الف-  

.(هحیط آضٌای ٍ غشیثِ افشاد)خاسجی ػَاهل: ب-  

چِ  ػَاهلی پشخاضگشی تیواس سا تطذیذ.-2  

:ساّْای هقاتلِ تا پشخاضگشی تیواس  

رتَجِ تِ ػلت سفتاس پشخاضگشاًِ تیوا-1  

پشّیض اص ًضدیک ضذى تِ تیواس ٍ دست صدى تِ اٍ چَى -2

 .ضَدهَجة تحشیک تیواس هی 
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پس اص ضٌاخت ػَاهل تشاًگیضاًٌذُ خطن تیواس،تایستی -3

احساسات اٍ سا دسک ًوَدُ ٍ تِ تیواس اجاصُ داد هطکل خَد سا 

 تیاى کٌذ.

اص تیواس سَال هیطَد:ػصثاًی تِ ًظش هی سسذ حالتاى خَب -4

جوالت تِ تیواس کوک هیکٌذ خَد سا تا صحثت ًیست ایي 

 کشدى تخلیِ کٌذ ٍ تاحذی هطکالت خَد سا تطٌاسذ

حفظ خًَسشدی ٍ آساهص دس ّوِ حال الصم است-. 5  

اص تْذیذ ،توسخش ٍ تی احتشاهی ًسثت تِ تیواس -6

"خودداری کرد.جذا  

تا تیواس طَسی تشخَسد کٌین کِ ًطاًِ پزیشش اٍ اص جاًة -7

چیضی ًگشاى  ذ. گَیا تِ اٍ حق هی دّین کِ اصاطشافیاى تاض

:تا گفتي جوالتی هاًٌذ :)هي هایلن هطکل ضوا سا "ًثاضذ هثال

دس هَسد ًگشاًی خَد "گَش کٌن ،یا ًگشاى ضوا ّستن(لطفا

 .صحثت کٌیذ
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 سٍاى هشاکض تِ "سشیؼا(ًشسذ اٍ تِ آسیثی

 .ضَد تشدُ پضضکی

اص ّش گًَِ تشخَسد کالهی ٍ غیش -12

کالهی سشصًص آهیض کِ ػضت ًفس تیواس 

 .سا خذضِ داس کٌذ پشّیض کٌیذ

 

 

 

 

فَسیت ّای پضضکی دکتشفشّاد ضاهلَ هٌثغ:  

 کاپالى سادٍک

جٌة جْاد –جادُ سلواس  کیلَهتشی 6اسٍهیِ :

  5                              تیواسستاى ساصی کطاٍسصی

 

 

دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان 

 غربی

 مرکس آموزشی  ودرمانی رازی ارومیه 

 

 

بدانیم پرخاشگری مورد در باید که آنچه  

لطفااا دس صااَست ًیاااص تااِ ساٌّوااایی تااا ضااواسُ تلفااي    

سَپش ٍایضس آهَصش تاِ تیوااسهشکض ساصی   04432722933

    فشهاییذ.تواس حاصل 

 سٍاى ضٌاس تالیٌی

 

 

تِ تیواس ًطاى دّیذ کِ اٍ سا دٍست داسیذ ٍ دسصذد -6

 کوک تِ اٍ ّستیذ.

دس حیي تشقشاسی استثاط تا تیواس تْتش است تِ اٍ -7

 کوک کٌین کِ هحل خَد سا تغییش دّذ.

دس هَاجِْ تا تیواس خطوگیي ًثایستی تٌْا دس -8

چٌذ ًفش هشاقة اٍ هقاتل اٍ قشاس تگیشین ٍ تْتش است 

 تاضٌذ.

تِ گًَِ ای دس هقاتل تیواس قشاس تگیشین کِ اگش اٍ -9

خَاست فشاس کٌذ ها سا هَسد حولِ قشاس ًذّذ ٍ اص 

 طشفی ساُ فشاس تشای خَد تاص تگزاسین.

پس اص فشٍکص ًوَدى خطن تیواس تْتش است دس -10

صَست توایل ٍی اص کساًی کِ اًْا سا تشساًذُ ػزس 

صهاًی کِ حال تیواس تْتش ضذ ساّْای  خَاّی کٌذ ٍ

 کٌتشل خطن سا تِ اٍ آهَصش دّین.

دس صَستی کِ پشخاضگشی تیواس صیاد است ٍ تا -11

اقذاهات رکش ضذُ قاتل کٌتشل ًثاضذ جْت دسهاى اص 

 طشیق هْاس فیضیکی)تستي تا طٌاب پاسچِ ای کِ 
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