
 

 

 مهندس مهدی صمدانیه: نویسند

 ۱۳۹۸روز رسانی: بهمن به

 

 تکرار –تغییر رفتار 

Behavior change - Repetition 

 

 خوانیم:می ن مقالهای در

 کنید؟چگونه برخورد می های تکراری بیماربا پرسش 

 کند؟می بروز هچگونو چیست   ی تکرارعارضه 

  چگونه باید سازشگری کرد؟ی تکرار عارضهبا 

o پیشه کنید رفتار درست و صبورانه  

o  کنید ریزیبرنامهرا کارهای روزانه ها و فعالیت  

o کنید. استفادهای حافظهاز وسایل کمکهای تکراری بیمار، کردن پرسشبرای کم  

 

 

 های تکراریبرخورد با پرسش

ت شایع اس فرسایش مغز هایزایمر و سایر بیماریلآ بهتکراری که در بیماران مبتال  یاهپرسشآیا شما با 

  :رو هستید؟ پرسشهایی مانندهروب

و نیمی سال  مترخوریم؟ داستان بارش برف یک می است؟ کی ناهارنبه ساعت چند است؟ امروز چند ش

خوریم؟ ساعت میخوریم؟ کی ناهارمی است؟ کی ناهارشنبه را برایت تعریف کردم؟ امروز چند  ۱۳۱۷

 ..…… چند است؟ داستان بارش برف

او  هایپرسش بهکنید؟ با حوصله و مهربانی می برخورد عزیزتانتکراری  پرسش هاین ای چگونه با

 روید؟می دهید یا از کوره درمی پاسخ

  

 تکرار چیست؟ یعارضه

دفعات بپرسد و یا داستانی را بهرا  پرسشیمبتالست ممکن است  مغزفرسایش بیماری بهفردی که 

ا بپرسد ی چندین بار که چند دقیقه قبل از شما پرسیده، پرسشی رابارها برایتان بگوید. او ممکن است 

ن را یا داستا پرسشن ای یاد ندارد کهبهداستانی را که بارها برای شما گفته است، دوباره تکرار کند. وی 

دفعات  بهممکن است چند خط اول یک داستان را عزیزتان چند لحظه قبل نیز برای شما بیان کرده است. 

که چند لحظه قبل  ایجمله ی. او ممکن است از یادآورچونکه اول داستان را فراموش کرده است بخواند

 .توان باشد که هم اکنون مشغول خواندن آن است، نا ایخوانده، یا حتی نیمی از جمله

 

 

 

http://dardashna.ir/?page_id=325


 

 

 تکرار یبروز عارضه

 مرحله ابتدایی در عارضهن ای وجود آمدن اختالل در حافظه کوتاه مدت است.هی تکرار، بدلیل شروع عارضه

ن ای با عزیزتانشود. شاید می ویژه آلزایمر، مشاهدهه، بفرسایش مغزبیماری  برخی از انواع میانی بعضا  و 

نگرانی خود را از موضوعی بیان کند، تقاضای کمک نماید، و یا بر احساس نگرانی، کند می تکرار سعی

 .کند لبهو ناامیدی خود غ ،ناامنی

خود وابسته است و  قبت کنندهامر بهشدت بهی تکراری، بیمار هاصحبت ن دوران، عالوه برایمعموال در

دلیل احساس به، قبت کنندهامر بهبیمار « چسبیدن»کند. ممکن است می وی حرکت دنبالبهوار سایه

 .حافظه کوتاه مدت باشداختالل در در نتیجه بروز مکان،  زمان و بهسردرگمی وی نسبت 

 

 ی تکرارسازشگری با عارضه

ی اهتوصیه است.عزیزتان ازشگری غیر دارویی با تکرار، س یعارضه ین راهکار برای مقابله با ربهت معموال  

توانند می ایحافظهکار گرفتن وسایل کمکهریزی کارهای روزانه، و بزیر در مورد رفتار درست با بیمار، برنامه

 :موثر باشند تکرار یدر کاهش عارضه

 رفتار درست و صبورانه داشته باشید 

o یاد بهواقعا  عزیزتان باشید کهباشید. باید باور داشته ن دوران باید بسیار صبور ایشما در

 .را چند لحظه قبل از شما پرسیده است پرسشندارد که همین 

o  ن دوران جدی بگیرید. سرزنش کردن ای را در عزیزتانتشویش، اضطراب، و سردرگمی

شود و می یادآوری اشتباهاتش باعث خجالت و دلگیری او او، و بهامی احتربیبیمار، 

 .کند بیشتریت و پرخاشگری وی را ممکن است عصبان

o .ا تکرار در محیط معینی، با حضور یآ سعی کنید دلیل تکرار را پیدا کنید و در رفع آن بکوشید

 کند؟ شاید بیمارتان سعیمی خصوصی، یا در زمان معینی در طول روز بروزبهفرد یا افراد 

 .شما گوشزد کندبهکند مطلبی را می

o  خود را حفظ کنید و صبور باشید. با صدای آرام و دور از هیجان صحبت کنید. آرامش آرامش

در  شود. دستهای او رامی بخش است و باعث آرامش ویاطمینان عزیزتانشما، برای 

 .او پاسخ دهید بهرویی دست بگیرید و با خوش

o ی پاسخدقیقا   پاسخن ای مانه بدهید حتی اگرمحترساده و  پاسخی عزیزتان پرسش به

دفعات پرسیده بهرا  پرسشن ای یاد نداردبهد. بیمار ایاو داده است که چند دقیقه قبل به

 .است

o  منطق شما را  اواز منطق استفاده کنید. اگر هم  عزیزتانسعی نکنید برای قانع کردن

حتی خاطر داشته باشید که بیمار، هکند. بمی بعد آن را فراموش ایدرک کند، لحظه

پایان یک جمله، اول آنرا فراموش  بهداستان ساده، قبل از رسیدن  هنگام خواندن یک

 کند.می

 ریزی کنیدکارهای روزانه را برنامه 

o در مراحل اولیه بیماری سروسامان دهید. دراین  تررا هرچه زود عزیزتانکارهای  ریزیبرنامه

ی برخوردار است و امکان موفقیت شما در امر نهادینه تردوران بیمار از توان فکری بیش

 ت.اس بیشترکردن برنامه برای وی 

o  و عالیق او تهیه کنید. در حد امکان، بیمار را  عزیزتانی هاتوانایی بهبرنامه را با توجه

از  عزیزتانشرکت دهید. داشتن برنامه روزانه منظم و آگاهی کامل  ریزینامهبرن ایدر

 د.برمی کند و کیفیت زندگی او را باالمی آرامش بیمار کمک بهآن، 



 

 

o گذاری کنید. برای بینی، پایهبرنامه کار روزانه را بر پایه یک روال منظم و تکراری قابل پیش

رختخواب و بیدار شدن، پیاده روی، و غیره  بهی غذایی و دارویی، زمان رفتن هامثال، وعده

 .را در ساعات معین انجام دهید

o بمانید  شاست که در کنار هترب. حوصله شده باشدممکن است در اثر بیکاری کم عزیزتان

ان استفاده فندهای آرامش بخش و آسترکاری تشویق و راهنمایی کنید. از  بهو او را 

روی در پارک، باغبانی سبک، موسیقی و رقص، نقاشی، یا خواندن یک داستان کنید. پیاده

 .تواند مؤثر باشدمی ساده و کوتاه برای بیمار

 استفاده کنید ایحافظهاز وسایل کمک 

o  چه کوچک دفتراو کمک کنید اطالعات مورد نیازش را در  به، عزیزتانی هاتوانایی بهبا توجه

 .آن مراجعه نماید بهجیبی، گوشی موبایل، یا تبلت خود یادداشت کند و هنگام نیاز 

o  تابلوی سفیدی که قابل نوشتن و پاک کردن است از فروشندگان لوازم تحریر خریداری

تابلو را کامال  تمیز کنید و  ،. در پایان هر شبکنیدنصب  عزیزتانکنید و در آشپزخانه یا اتاق 

 .رنامه روز بعد را، برای مراجعه آسان بیمار، روی آن بنویسیدب

o  آن روز را ساده و خوانا، بهدر باالی تابلو، روز هفته و تاریخ را بنویسید. اطالعات مربوط

ی مهم روز از جمله پیاده روی در پارک، مالقات با پزشک، هاتیب ذکر کنید. فعالیتتربهو 

 .غیره را با ذکر ساعت مقرر، یادآوری کنیدخرید، دیدن فامیل، و 

o  جیحا  از نوع دیجیتال را در معرض دید تریک تقویم بزرگ و خوانا و یک ساعت دیواری

آن روز، خواندن   نصب کنید. هر شب، با گذاشتن عالمت ضربدر بزرگ روی تاریخ عزیزتان

 .کنید ترتقویم را برای بیمار آسان


