
   را رعايت کنيد: ناراحتی  مالحظهعالئم قابل 

 قادر نبودن به يافتن جهت بيدون عينک و يا با عينک  

  شفاهی  اشاراتعدم پاسخگويی به سؤاالت يا  

  و بی هوده  هدفدر رفتارهای بی  ماندنسرگردانی (مثالً درگير (  

  ،غير مسالمت آميز رفتار   بيش از حد، تکان دادن يا رمی گنشان دادن پاسخ های احساسی قوی، گريه غيرقابل کنترل  

  های فيزيکی (لرزش)  عکس العمل تجربه  

  نشان دادن رفتار ديوانه وار  

 احساس ناتوانی ناشی از نگرانی  

  بيشتری قرار می دهد که خود يا ديگران را در معرض خطر فوری  خطرناکدر فعاليت های   دخالت 

  

  نخست: 

 ارتباط برقرار کنيد با آرامش و با گرمی  

o  از صدای نرم و يکنواخت استفاده کنيد  

o لبخند بزن  

o  به شخص اجازه دهيد فاصله بين شما را ديکته کند  

o  حالتی باز داشته باشيد  

o  شانه فرد مقابل قرار دهيد درجه نسبت به  ٩٠(شانه  بنشينيد آرام، در حالت بنشينيدو منظم صاف (  

 ه قايم نماييدرابط  

o خودتان را معرفی کنيد  

o  رفته شود گ دوست دارد اسمش به کدام از شخص بپرسيد که  

o بدون اجازه نام آنها را کوتاه نکنيد  

o  ميباشد مهم  القاب آقا، خانم، محترمفرهنگ ها استفاده  بعض از در 

  

  از تکنيک های گوش دادن فعال استفاده کنيد  

o و توضيح دهيد که چرا سؤال می کنيد ساخته  الت را ساده سؤا  

o   ها فکر کند سواالت و يا درخواستبه فرد فرصت دهيد تا در مورد  

  دريافت کنيد ساده را  و يا شترک  نقطه م  

 با احترام صحبت کنيد  

o  استفاده کنيد شکرت لطفا و از الفاظ  

o از زبان مثبت استفاده کنيد  

o   قول ندهيدوعده نکنيد و  

o  جمله ارائه شده را ساده سازيد و تاييد کنيد  

o قول ندهيد همه چيز درست می شود 



  : زمينه سازی تثبيت و

گريز بدن  راه کردن پاسخ يا  آهسته را به منظور  مس کردن)، لی نمودن، چشيدن، بو يدنابزارهای عملی که توجه به حواس (ديدن، شن 

  .را ثابت نموده و پريشانی را کاهش ميدهد

ميباشد.  ) مفيد هداشتنگمصؤونيت خود ن (هميشه  جواب فشار واسترس مختلف  انواع  در  ه سازی زمين  برای هاتکنيک ی از بعضتوجه: 

  . ردد گبر عاطفی، روانی و معنوی عادی،  کند تا دوباره به حالت فيزيکی  ها به سادگی فرصتی را برای بدن ايجاد میاين تکنيک

  

  به کاهش ضربان قلب و آرامش سيستم عصبی کمک می کند. عمل تمرينات تنفسی عمدی: اين  

  تکرار کنيد و اين پروسه را  نفس را بيرون دهيد، ٢تا شمارش نگه داريد،  نفس  ٢تا شمارش فس بکشيد، ن  ٢شمارش   تامثال: 

 چشيد و  می توان شنيد، حس کرد، ديد،   چه را محيط کنونیدر اين  - فعاليت های متمرکز حسی  

  داشته باشيد با خود مانند ليمو و نارنج يا آب نبات ترش و  نعناع •

  ، پالستيک، توپ استرس توپ ،دستمال ، مانندداشته باشيدهمرا شده  چيزی بافتيک  •

  با خود داشته باشيد حيوانات خانگی/  های  يروو تص   ها گآهن تان تلفن در  •

  همراه با تنفس عمدی  -)  باشد  نظر فرهنگی قابل قبولاز که ( - تماس چشمی  •

  هميشه با اجازه. دست به دست، دست روی شانه  - لمس فزيکی  •

 شروع شده و به  ها پادر بدن است که از  تیعضال عضو: اين شامل کشش و رهاسازی هر ت آرام سازی عضال

  . کم کنداين می تواند عالئم فزيکی پريشانی  سمت سر ميرود. 

 يرد. اين  گکه با استفاده از تنفس صورت مي   توجه به وضعيت فعلی بدون قضاوت ميباشداين شامل  :یذهن  آگاهی

   ذهن را حت نموده و در آن آرامش به ميان آوريد. با استفاده ازنفس تا عمل ميتواند 

 ايجاد  در  تصويرسازی: اين شامل استفاده از تخيل برای ايجاد يک مکان آرام و امن در ذهن است. اين می تواند

 کمک کند.  احساس راحتی و فرار از پريشانی

  

  : مصؤونيت 

  مضطرب يا آشفته ممکن است به گونه ای عمل کنند که امنيت شما يا ديگران را به خطر  نا آرام و افراد بسيار

  آنها شايد:  بيندازد.

o  د ن زير سوال ببر آنرا د يان را به چالش بکشو صالحيت  قدرت  

o  دن دستورالعمل ها خودداری کن از پيروی  

o  الفاظ ناشايسته استفاده نمايندو  دهندکنترل خود را از دست  

o وندتهديد کننده ش  

  د بدون ترديد در جستجوی کمک شوی.  های شما پاسخ ندابه تالش اين نوع شخص  اگر در چنين وضعيت 

  


