
 

  

ايي ثيوبساى سفتبسّبي عجيت ٍ غشيت داسًذ .6

احتوبل داسد مِ ثِ ضوب تَّيي مٌٌذ دس ايي 

صَست حتوبً خًَسشد ثبضيذ ٍقتي ثِ ضوب 

فحص هي دّذ ثبيذ ثگَئيذ چِ جبلت هي ايي 

حتوبً دسهَسد .فحص سا تبثِ حبل ًطٌيذُ ثَدم

 .ايي ثيوبساى ثبيذ تحول سًج سا داضتِ ثبضيذ

 

اگش ثيوبس هي گَيذ هي ّيچن ٍ ثي اسصش . 7

ّستن دس ساثطِ ثب هْبستْبيي مِ داسد ثب اٍ 

هْبستْبي هثجت ثيوبس سا ثطٌبسيذ .صحجت مٌيذ

ٍ آًْب سا تقَيت مٌيذ الجتِ ضبيذ ثيوبساى تبئيذ 

 .ضوبسا ًپزيشًذ

 

 
 

 

دس صَستي مِ ثيوبس ثِ خَد آسيت سسبًذ، .3

هشاقجت اص صخوْبي ثيوبس سا ثِ صَست اهشي 

هسلن تلقي مٌيذ ٍ ثب اسائِ ّوذلي ٍ تَجِ 

 .ثيطتش ايي سفتبسّب سا تقَيت مٌيذ

ثيوبس سا تطَيق مٌيذ تب دسثبسُ احسبسبت . 4

 .خَد قجل اص اسائِ سفتبس صحجت مٌذ

 

 
 

ٍقتي ثيوبس سعي هي مٌذ مِ اص سٍضي . 5

صحيح هطبثعت مٌذ اٍ سا تقَيت هثجت 

ثسيبس هْن است مِ ثيوبس احسبس خطن .مٌيذ

صيشا خَدمطي ٍ سبيش . خَد سا اثشاص مٌذ

سفتبسّبي هخشة غبلجبً ثِ عٌَاى خطوي مِ ثِ 

 .ًظش گشفتِ هي ضَددسٍى سيختِ ضذُ است دس 

 :موضوع 
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خبًَادُ هحتشم جْت سفبُ حبل ثيوبستبى دس هٌضل ٍ 

احسبس اهٌيت خبطش ثشاي خَيص ثِ ًنبت ريل تَجِ 

 :فشهبئيذ

 

سفتبس ثيوبس سا دس هٌضل ثِ طَس هستوش هَسد . 1

اص ايي مِ هشاقت ٍ هظٌَى ثِ ًظش . هطبّذُ قشاس دّيذ

ثشسيذ اجتٌبة مٌيذ ٍ ًگزاسيذ ثيوبس هتَجِ ضَد مِ 

 .اٍ سا صيش ًظش گشفتِ ايذ

ثب ثيوبس تعْذ مالهي ثشقشاس مٌيذ هجٌي ثش ايٌنِ ثِ . 2

خَد آسيجي ًشسبًذ ٍ يبدس صَست ٍجَد چٌيي افنبسي 

ثِ خبًَادُ اطالع دّذ ثحث دس هَسد احسبسبت هشثَط 

ثِ خَدمطي ثب فشدي قبثل اعتوبد تبحذٍدي احسبس 

تعْذ ثبعث هي .آساهص دس ضخص ثِ ٍجَد هي آٍسد

ضَد مِ هَضَع خَدمطي آضنبس ضَد ٍ تبحذٍدي 

احسبس هسئَليت، اهٌيت ٍ سالهت ثِ عْذُ ثيوبس 

ًگشش حبمي اص پزيشش ثيوبس سا ثِ عٌَاى .هي گزاسد

 .فشدي اسصضوٌذ ثِ اٍ هٌعنس مٌيذ
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مليِ ٍسبيل خطشًبك سا اص هحيط اطشاف . 8

 .ثيوبس دٍس مٌيذ

 

سعي مٌيذ سفتبسّبي تْبجوي ثيوبس مِ . 9

ًبضي اص اضطشاة ٍي است اص طشيق ساّْبي 

هطت صدى ثِ ميسِ : تخليِ جسوي هبًٌذ

... ثَمس، آّستِ قذم صدى، ٍسصش جسوي ٍ

 .تغييش دّيذ

 

اثشات ٍ عَاسض داسٍّبي هصشفي ثيوبس سا . 10

اص پضضل ٍ پشستبس سَال مٌيذ ٍ آًْب سا 

ثطٌبسيذ ٍ ثيوبس سا تحت ًظش قشاسدّيذ، ثب 

داضتي ّشگًَِ عَاسض ثِ پضضل هشاجعِ ٍ ثباٍ 

 .هطَست مٌيذ
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طجق دستَس پضضل ثِ ثيوبس داسٍّبي . 11

 .آساهجخص دّيذ
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 واحذ روانشناسی 

 

 

 

 

 

 اختالل ضخصيت هشصي
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