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 مقدمه

شناس ی کودکان شناس ی روانی" و "روانکه شامل دو بخش مجزای "آسیب شناس ی روانی( و کودکان استثنایی)آسیب شناس ی مرض یدرس "روان

ه خود شتتتتتتتناستتتتتتت ی در کناور کارشتتتتتتتناستتتتتتت ی ارشتتتتتتتد ستتتتتتتراستتتتتتتری بی تتتتتتت       داد منا   مر   را باستتتتتتتتثنایی" استتتتتتتم  او ممان عهار دروس مجهو ه روان

. حضور ا   درس شودمیا   درس در کناور  او بیش او هفم کتاب اصلی انتخاب سواالت ها اختصاص داده اسم. به طوری که در برخی سال

ن شتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتت ی نیل مواد اههمم حراوان  اتتتتتتتتتتتن  کاای بر م    آن برای روان تتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتان و دان تتتتتتتتتتت واادرس عخصتتتتتتتتتتتکتتتتتتتتتتت ی کناور دک  ی روان ۵در بین 

دهی با که     ح م مها  ههواره پوشتتش که( DSM5شتتناستت ی روانید کودکان استت ونایی و ی کمهان )آستتیبزوات ستته نانهشتتناستت ی استتم.  روان

ها در اختمار با آخرا  به روو رسانی های ارشد و دک  ی شناس ی داشته  حاال برای آومون مناسبی او سواالت ا   درس در کناور ارشد و دک  ی روان

 گی د. میداوطن ان گرامی قرار 

 

 وارایش آخرا   غمی ات 

د   تن صوووت ن تهت ه  آخه ع ور ت   و بهخی اصوووت ان ی نی نیط  قابا بابا پاسوووش یحوووه ای به اوع  اضتفه ادووواته  ووو   اسووو   اخیرسوووتاکن ور ت  

و اف یع اد صوووو ان خا ی  حج  ور  اسووو . نضنرین بهال ییتتیرل اف ات اقی ت ض  ی وانع سووویی وهدو  ب ون یانی و و   ی وانع   تن  ا و 

 ی و  ب ان  .
 

 با اطهمنان مطال ه کنمد

 بهال آنکه اوع  اضتفه  ا با اطض ران  قالعه ور  ع به  تا د ف ه تتیه نضاو  : 

 ووووورارووووو ب  هاووووو ب و یتدیان اسووووو  رانیع ت ا شووووو ب وه بتتاصووووویه ر  اف ور ت  تا ه  ووووو ع وحوووووان داد وه  اضتفه ی وان و اان بهال د    وان. ۱

پاسش دن . د   ا ی وه د ص   تبه نال تک    ا اف ستاکن  س خهج اف  رابع د  دو ور ت   ا    و دوترل  درصد  ۸۰ و  ۸۵ تتاوس ه به تنهایی به

وبساو  د ص  اس . ت ا ش ف نب و  واف اوع به ر ب  ا د   ۶۵ تمب د  اوع د   د  نه دو ور ت  ا    و دوترل به طت    انگین چیطل   ود 

  قالعه نضاو  .  ویهان

 اوع  اضتفه  ا  تبه نال بهته  واوحرار ب داوحگا  نال تاهانع  ا  باحتب و فت ه طباطبایی تا ه و و هاقی وهد  ان . . ۲

نایی اف یضیه  تبه نال بهته ور ت نال ا  ووو  و دوترل  واوحووورارووو ب بتد  اسووو .  تبهاوع  اضتفهع د  سوووالاال ته ووو ه  ربع اصوووتی  قالعایی . ۳

, ۶ .خان  فنها دایی  تبه۲ع آتال ا یر نضاوتن  تی ان  تبه ۷ع خان  سوووووووووضانه ابهان   ن اد  تبه ۸ع خان  اسوووووووووور وا ل  تبه ۷خان  آطانه ان  تبه 

 اوع دوس ان  ا د  ساو  بختان  .  صا به.  ی تتان   ۱۶ سی تی  تبه,خان  نهت  السادان  ۱۵ خان  ف نب ن ت نش ب ن اد  تبه

 ت د بافب نب تها  تهت ه  اخیر اوع  اضتفه د  ورا  دوگه  اضتفه نال و اانع با دت  بسوو ا  ف ادل تا ه  وو   و   راسووب با سووتاکن ور ت  . ۴

 به  وف  ساوی     اس .
ً
 اس  و بهال ور ت  ا    و دوترل یا ت

و تابل اطض ران    ل صح ح د  پاوان دضع دفتن اف نضه  ضا دوس ان به اس واد  اف  وش  قالعه فیمب و دت ا و نضنرین به یا تیرل وک بهنا ه

نایی وه   عیا ل  ن  ن نظهان و پیحنهادان ا ف ضر   ضا ف   ان بهال نهچه بهتر وهدن  اضتفهی  اقس هع آ ادگی ختد  ا بهابهال  س  ن به ن ف

  ور  .به نضه  ضاس ع افتم  ی

 

 

 

 

 
 

 

 "با آرووی عوحمق برای ههه شها  زازان"

 گروه م اوران کیهان

 مرکز خدمات روان ناس ی و م اوره کیهان
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 به  ا فوقوا وع

 د عتوانتی

 تتان   یغ یر دن  آننه وه  یدادن بهال یوغو و وه 

 دظترحتمتتتی

 آننه وه اف ورترل  ا خا ج اس  پهوهتتن بهال 

 و 

 دبمنش ی

 اوع دو  ان اوو  وتوض ووووووووووبهال د ووو

 



 

ندرباره کمها

 نال تاهانع  ا  باحتبع فت ه  تح ل اف یع ادل اف  تبه نال بهته  واوحرار ب و  حاو   ا    و دوترل داوحگا  تهو  آ تفش ب و اان

 د  ف  ره ور ت  ا    و دوترل  اضتفه  واوحرار ب و  حاو   تعال   دا د. 
ً
 و ... اس  وه صهتا

 ی وان تابل اطض رانع ت ی  نال آ تفشووووووووووو ب با اسوووووووووووات   بهته    لع  اضتفه تعال   نال و اان  وووووووووووا ل ا ااه خ  ان  حووووووووووواو   و بهنا ه

 نال آ تفش ب با و و   اس .  واوحرار بع ا ااه خ  ان  واوحراختب به داوشجت ان و بهت ا ل وت 

 ور .تهو  آ تفش ب و اان ت   نظا ن  س ق    هو  خ  ان  واوحرار ب و  حاو   و اان تعال    ی 

  ن ا د و تضام خ  ان و   صووووووووووووتکن آن تقز اف ختد  هو  و اان به  وووووووووووو ت  اورترنتبع تیونب و و اان د  ن چ واال وحووووووووووووت   ووووووووووووعبه ال

  ضت ل تابل د  ات  اس .

 نال نال فیمب  حوواو   و بهنا ه    ل و نضنرین ی وان تابل اطض رانع نه سوواله یع اد تابل تتیزب اف  تبهبه لقف به یا تیرل اف  وش

بال نب داوحووگا  تاهان به طت  یا ل  ۹۴نال نوه اف و ودل ۳نا بتد  ان . به طت   ثال   ان و ااوی  ووراروو ب افور ت  ا  وو   وان ۱۰۰ف ه 

 ۱خان  تاا   ت  ی  تبه  ۹۸و د  سال  ۲ع آتال ا یر نضاوتن  تی ان  تبه ۷خان  سضانه ابهان   ن اد  تبه  ۹۷و ااوی بتد  ان ع د سال 

,خان  نهت  السوووووووووووادان ۳خان   وووووووووووقاوا  ب ع  ا  ی  تبه  ۱۴۰۰,د سوووووووووووال ۶ن  فنها دایی  تبه خا ۹۹,د  سوووووووووووال ۶و خان  الاه  تکیی  تبه 

 به طت  یا ل و ااوی بتد  ان .  ۱۵,خان  ف نب ن ت نش ب ن اد  تبه ۱۶سی تی  تبه 

 درباره  ناات م اوره کمهان

 تد. ( بهت ا   یییسان به دو   ل  اوگان )تقز وک با  د  سال( و تخصص ب )با وک  حاو  به ان خاب تهد  

 اخ صاص ب )وک  حاو  و وک داوشجت د  نه ییسه( بهت ا   ی 
ً
  تد. ییسان به دو   ل تیونب و  ضت ل و صهتا

  .نه داوشجتل و ااوی وک پهون    هبتط به اطتفان ختد ن د  حاو  اخ صاص ب اش دا د 

 سیز اس . -د  و اانع  حاو  نه    ه ) واوحرار ب  
ً
  تبه بهته نضان    ه اس  و به آن آف تن یا ت

ً
  حاو  (ع ال ا ا

 وووتد.  وووتد و سووود  د  دپا تضان  حووواو ان تصوووت ب  ینال فیمب و تاهبی اسووو خهاج  ینال بهنا ه    ل و  حووواو   و اانع اف وات ه وش 

  اوراا اف آف تن و خقا خبرل نیس .

 بهد. بهد وه اوع ت  ن ان خاب داوشجت  ا باک  ینال بهته( باه   یو اان اف  ضت  چر وع  حاو  تخصص ب ) تبه 

  ع دو طهح و      واون با  هاوز   واون ا ااه وهد  اس . و اان بهال داوطیبان ور ت  پیی  و 

  تد. )آتاوان تتح و ن ک  نی( و اان بهت ا   ی ستپهواو   ناتضام ییسان  حاو   و اان ت   نظا ن  

  . ن  ره ییسان  حاو   د  و اان  قابا نهخ  صتب فضت ی اس 

 

 

 

 

 

 .: کمهان مت نق به شهاسم  پس برای ارعقاء روو به روو خدمات آن به ما باوخورد دهمد :.

 

.: آشنایی با مجموعه کـیـهـان :.



 

 

 

 

 د  دنبال وهدن ان اف ختد دچا   حوووو ل  وووو   : تاه ن ف .۱
ً
به  ا وحووووان داد  داوطیباوی وه ن ف  شوووومی و   کمب ن ا ن ع  عضتک

 رار ب ختان   ا     وانتان  ا  و ع ور  . چها  یور   اول اف نضه ن ف سر . ر  پیحرااد  یو گاهی  تب به خز پاوان نیط نمب

  ی  وووووووهو  ور  ب چه  تبه ال  ا د  اوع ور ت  
ً
سوووووووال و  ۵با ووووووو . ر  بهال  SMARTدان   وه ن ف باو  دنبال  ی ور   و چها ب   ضا

تیرل (ع تابل ان اف Specificال وه  شمی )تها ل قعنب ن ف SMARTتها ل ور  . ن ف SMARTتها ل وک سال آور   تان ن ف

(Measurable( ع تابل دسووت ابی)Attainable( ع واتع بیرانه)Realisticو د )( ا ال    ود  ف اوی  شوومیTime-bounded  با وو . د )

 تها ل صح ح ا ااه دنر . تتانر  به  ضا وضک ف ادل د  ن ف   ل + وک  حاو  آگا  و   خصی  یاوع  ا  وک دتتر بهنا ه

   ل صوووووح ح نه خ تی سووووورگین اسووووو  وه فود خسووووو ه تان ور ع نه تان بهنا ه    ل ور  . وک بهنا ه : بهال  سووووو  ن به ن ف   ل بهنا ه .۲

 چه  رابیی  ا  ی
ً
ختان    قالعه خ تی سووووووبک وه  ووووووضا  ا به ن ت ان نهسووووووان . ب ان   اف واا باو   ووووووهو  ور  . با و ام و اب نا. وت

دوگهان اسوووو واد  ور  ب و ام ختصووووه بیحووووتر یتاب داد  و به وسوووو    ختان   اف ختصووووهور  . آ اد  ختصووووه بهدا ل نسووووت  ب وا  ی

آو دب اوراا اف وک یا بی ع وسوووووو ب وه تاف  د  ور ت    وووووو ه  ووووووضا  ووووووهو  وهد  ور  ع  روع  بیحووووووترل  ا بهال  ووووووضا  ین  ره ال وه  ی

ختان   (ع اطتفان کفم  ا بگیرو . ببیر    ی۵۰ب بال نب وا فضت ی( و  تبه فا ی ن  وسب وهد  )ف ه  رار )ور ت  سهاسهل ا     وان

ختان   ختان   یس  ب ن  . اف چه اب ا نال دوگهل  ینا  ا. یی  ینا  ا د  چه باف  ف اوی یضع ور   و بع  و ام د  اول و ام د  

ن ف  ا به ان اف  یافی بهال ختد  و وووع ور  . طهح نال  حووواو    خ یف و اان  ا نیط     اسووو واد  ور   و ... . اب  ا  سووویر  سووو  ن به

 نظهتان دا  ه با   . 

نا  ا دو  به     نال ته  ه  نا ور  . نگهاوینا و تیخیتها  س   ع  نر ان  ا اف نضه  کس :  اک وه وت  فضل وهدن آ ادگی  ننب .۳

وه  تتق   د  اوع تان به ن ت ا سوووووووووعع کفم دا    تکه ور  . به اوعتان و  یطان تتشووووووووو ب وه بهال فضتی وهدن بهنا هو تقز به ن ف

 تان دا د و ساوه ن ان  ث   تکه ور  . تب د  فن گیپهوژ  )ور ت  یا  رار ب ا    وا دوترل( چه تاثیران  ثب

بیرووی و د ووی بهال  سووووووووو  ن به  :  رظت ع دا وووووووووتن وک سوووووووووهل اب ا  بهال  قابیه با خسووووووووو گیع ناا   لع و سووووووووواوه  تاوعاب ا نال یا آ   .۴

دنر (. با تان اسوو .  وش  قالعه صووح ح  ا ب ان   )د  ان اال ی وان نسوو  و د  صووت ن ن اف  حوواو ان نیط به  ووضا آ تفش  ین ف

 نال   وه   استر  و تضهو  آ را با   . ب ان   یی باو   هو  ور   تا  قالب اف  نر ان نهود.  وش

ور  ع ن چ یال نگهاوی :   ووووووووو ه  ا  رابع ف ادل دا د. د  صوووووووووت یی وه اف نضین  اضتفه ی وان و اان اسووووووووو واد   ی قیعان  نسوووووووووج  .۵

لعووه  رووابع پهاوروو   پهنیط ور وو .  قووالعووه  نسوووووووووووووج  و ی دو  ربع خ تی باتر اف ور   وووه اف  قووانیسوووووووووووووو . ا ووا بوواف یاوو  توواو وو  فه   ی

  ربع اس . به  سیرتان اف ضاد ور  .  ۶-۷ قالعه پهاور   

ور  ب او ع به ر ب و ا ف ابی ور  . ببیر   د  یا  د ستب  هو   یتان و داوش ب  ا وه ان وخ ه  ام ختدتانع  رابعنظا ن و ا ف ابی:  .۶

 بی  وضک بگیرو . هخی  تا د دا   ب د  صت ن ن افع بهال اوع یا  اف وک  ا وا ن اف به یغ یر  وش یا  د  ب

تهدانر    وفگا  واتها  ور  . وادتان با ووووووووووووو  وه اوع فال   سوووووووووووووم  تتش ور   و نت اه  ا بهاف ضاد به ختد و تتیل به نیرویی بهته:  .۷

 نت اه نختان   ان . طهاحی فادکنه دا دع ر   قضئن با    ف ض  ن چ داوطیب یت ایی بی

 عرا  حرداها را آروو دارامبرای شها وا اعرا  و شایاته

 گتروه مت تاوران کتمتهتان

 

مروری کلی بر عـوامـل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری 

 شناسیروان

 های بـرتـر کنکور، مشاوران کـیـهـاناز نگاه رتبه



 

 فهرست 

 صفحه عنوان

 2 .................................................................................................... یاهی: اختالالت تجزازدهم یفصل 

 10 .......................................................................و اختالالت مرتبط  یفصل دوازدهم: اختالل عالئم جسم

 24 ........................................................................................ و خوردن هی: اختالالت تغذزدهم یفصل س

 33 ........................................................................................................ت دفعفصل چهاردهم: اختالال

 34 .......................................................................................... یداریب -فصل پانزدهم: اختالالت خواب

 38 ............................................................. (یجنس  یهای)کژکار یفصل شانزدهم: اختالالت عملکرد جنس

 42 .................................................................................................. یتیجنس یتیفصل هفدهم: نارضا

 45 .................................................................. کنترل تکانه و سلوک  ،ییذایفصل هجدهم: اختالالت رفتار ا

 57 ........................................................................... ادآور یفصل نوزدهم: اختالالت مرتبط با مواد و اعت 

 64 ............................................................................................ یشناختیم: اختالالت عصبتسیفصل ب

 73 ........................................................................................... ت ی: اختالالت شخصکم یو  ستیفصل ب

 101 ...............................................................(کیلی)پاراف یجنس یو دوم: اختالالت نابهنجار ستیفصل ب

 DSM-5 ........................................................ 104تا  DSM-IVاز  راتییتغ نیو سوم: مهمتر ستیفصل ب

 110 ................................................................................ ژه یو یدفاع یهاسم یفهرست مکان  : 1 مهیضم

 DSM-IV-TR ....................................................................... 112در  یعملکرد دفاع اسیمق  :2 مهیضم

 114 .................................................................................... رفتار  یعیرشد طب یها: شاخص 3 مهیضم

 117 ......................................................................................... رشد اتیاز نظر یامجموعه :  4 مهیضم

 124 ....................................................................... ی جسم شبه یهااختالل ینیبال یهایژگی: و5 مهیضم

 126 ........................................ 1401ارشد  یکارشناس یکنکور سراسر یروان یشناس  بیسواالت درس آس

 128 ................................ 1401ارشد  یکارشناس  یکنکور سراسر یروان یشناس بیسواالت درس آس پاسخ

 131 ................................................................................................................................... منابع

 132 ........................................................................... به حداکثر تسلط ممکن  دنیرس یبرا شتریبمنابع 
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 اختالالت ت ذیه و خوردنفصل سیزدهم: 
 

 هرزه خواری ✓
 اختالل نشخوار ✓
 اختالل پرهیز/ محرودیت غذا خوردن ✓
 بی اشتهایی عصبی ✓
 پر اشتهایی عصبی ✓
 اختالل پرخوری ✓
 سایر اختالالت ت ذیه یا خوردن معین ✓
 خوردن نامعیناختالالت ت ذیه یا  ✓

 

شوند و سالمت جسمانی یا  شوند که به تغییر مصرف یا جذب غذا منجر میاختالالت تغذیه و خوردن با اختالل مداوم در خوردن و رفتار مرتبط با خوردن مشخص می 
 عصبی،  اشتهاییبی  کننده،محدود  /پرهیز  غذای  مصرف  اختالل  نشخوار،  اختالل  خواری،هرزه  برای  تشخیصی  یهامالک.  کنندمی  مختل  را  اجتماعی  -عملکرد روانی

 اند. شده تأمین پرخوری اختالل و عصبی پراشتهایی
بندی  اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی و اختالل پرخوری به یک طرح طبقه جو/ محدودکننده، بیمصرف غذای دوری  لی تشخیصی برای اختالل نشخوار، اختالهامالک

تواند تعیین کرد. دلیل منطقی برای این روش این است  ها را می که در طول یک دوره تکی، فقط یکی از این تشخیص شود که با هم متناقض هستند، طوری منجر می
حال،  ای با یکدیگر دارند. با این مالحظهشناختی و رفتاری مشترک، این اختالالت از نظر روند بالینی، نتیجه و نیازهای درمان، تفاوت قابل ژگی روانکه با وجود چند وی
 توان با وجود هر اختالل تغذیه یا خوردن دیگر تعیین کرد. خواری را می تشخیص هرزه

هایی هستند که معموال در افراد مبتال به  دهند که شبیه نشانه های مرتبط با خوردن خبر می اند از نشانه فصل شرح داده شده برخی افراد مبتال به اختالالتی که در این  
های عصبی یکسان، از جمله آنهایی که در  اختیار. این شباهت ممکن است درگیر بودن دستگاه اختالالت مصرف مواد وجود دارند، مثل اشتیاق و الگوهای مصرف بی 

حال، دخالت نسبی عوامل مشترک و متفاوت در ایجاد و تداوم بخشیدن به اختالالت  تنظیم خویشتنداری و پاداش دخالت دارند را در هر دو گروه منعکس کند. با این 
 خوردن و مصرف مواد، به قدر کافی شناخته نشده است. 

  ا میزان واقعیب  درمقایسهست. چاقی )چربی اضافی بدن( از اضافه مصرف بلندمدت انرژی  وارد نشده ا   DSM-5سرانجام اینکه، چاقی به عنوان اختالل روانی، در  
ای از عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی، رفتاری و محیطی که در افراد متفاوت هستند، در ایجاد چاقی دخالت دارند؛ بنابراین، چاقی شود. دامنه صرف انرژی حاصل می م

های نیرومندی بین چاقی و چند اختالل روانی وجود دارد )مثل اختالل پرخوری، اختالالت افسردگی و دوقطبی، حال، ارتباطینشود. با ابیماری روانی محسوب نمی
  تواند عامل خطری برای ایجاد برخی از اختالالت روانی گردان در ایجاد چاقی مشارکت مهمی دارند و چاقی می اسکیزوفرنی(. عوارض جانبی برخی از داروهای روان 

 . باشد )مثل اختالالت افسردگی(

 

 خواری هرزه -1

 ی تشخیصی  هامالک
Aماه.  1غیرغذایی در طول دوره حداقل   و . خوردن مداوم مواد غیرمغذی 
Bغیرغذایی با سطح رشد فرد نامناسب است.   و . خوردن مواد غیرمغذی 
C  .این رفتار خوردن بخشی از شیوه هنجاری که از لحاظ فرهنگی یا اجتماعی تأیید شده باشد نیست . 
Dری جسمانی )از جمله . اگر رفتار خوردن در زمینه اختالل روانی دیگر )مثل ناتوانی عقالنی ]اختالل عقالنی رشدی[، اختالل طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی( یا بیما

 ر کافی شدید هست که توجه بالینی اضافی را موجه سازد. حاملگی( روی دهد، به قد
 

 های تشخیصی  ویژگی
( است که به قدر کافی شدید هست که توجه بالینی Aماه )مالک    1غیرغذایی به صورت مداوم طی مدت حداقل    و  خواری، خوردن مواد غیرمغذیویژگی اصلی هرزه

به سن و موجود بودن تفاوت دارند و چیزهایی نظیر کاغذ، صابون، مو، نخ، پشم، خاک، گ ، گرد تالک )طلق(،    شوند بستهرا موجه سازد. موادی که معموال خورده می
خواری در مورد خوردن گیرند. اصطالح غیرغذایی به این علت منظور شده که تشخیص هرزه می   رنگ، آدامس، فلز، ریگ، ذغال چوب، گِل، نشاسته، یا یخ را دربر 

غیرغذایی باید از لحاظ   و  که حاوی کمترین مواد غذایی هستند کاربرد ندارد. معموال هی  بیزاری از غذا در کل، وجود ندارد. خوردن مواد غیرمغذیهای غذایی  فرآورده
  2(. حداقل سن  Cای نباشد که از لحاظ فرهنگی تأیید شده یا از لحاظ اجتماعی بهنجار محسوب شده باشد )مالک  ( و بخشی از شیوه Bرشدی نامناسب باشد )مالک  
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شود، کنار گذاشته شود.  خواری توصیه شده تا به دهان بردن چیزها توسط کودکان که از لحاظ رشدی طبیعی است و به فرو دادن منجر میسال برای تشخیص هرزه
غیرمغذی مواد  می  و  خوردن  رشدی[غیرغذایی  عقالنی  ]اختالل  عقالنی  ناتوانی  )مثل  باشد  دیگر  روانی  اختالالت  با  مرتبط  ویژگی  اوتیسم،    ، تواند  طیف  اختالل 

داده شود که رفتار خوردن به    خواری فقط در صورتی بایداسکیزوفرنی(. اگر این رفتار خوردن منحصرا در زمینه اختالل روانی دیگر روی دهد، تشخیص مجزای هرزه 
 (.Dقدر کافی شدید باشد که توجه بالینی بیشتر را موجه سازد )مالک 

 

 اختالل نشخوار   -2

 ی تشخیصی  هامالک
A ماه، غذای نشخوار شده ممکن است دوباره جویده، دوباره بلعیده، یا تف کرده شود. 1. نشخوار مکرر غذا ظرف مدت حداقل 
B  المعده(. مروی، تنگی مجرای باب  -ای مربوط یا بیماری جسمانی دیگر نیست )مثل برگرداندن معدی روده -ناشی از بیماری معدی. نشخوار مکرر 
Cدهد. محدودکننده روی نمی /پرهیزاشتهایی عصبی، پرخوری عصبی، یا اختالل مصرف غذای . این اختالل خوردن منحصرا در طول دوره بی 
D رشدی دیگر( به قدر کافی شدید هستند    -یا اختالل عصبی  ، ه اختالل روانی دیگری روی دهند )مثل ناتوانی عقالنی ]اختالل عقالنی رشدی[ها در زمین. اگر نشانه

 که توجه بالینی بیشتر را موجه سازند. 
 

 های تشخیصی  ویژگی
(. مقداری از غذایی که قبال بلعیده  Aدهد )مالک  ماه روی می  1قل  ویژگی اصلی اختالل نشخوار، نشخوار مکرر غذاست که پس از تغذیه یا خوردن ظرف مدت حدا

ون ریخته شود یا دوباره  شده ممکن است بدون تهوع آشکار، قی کردن غیرارادی، یا نفرت، به دهان برگردانده شود. امکان دارد غذا دوباره جویده و بعد از دهان بیر
 اشد، حداقل چندبار در هفته روی دهد، مخصوصا به صورت روزانه. بلعیده شود. نشخوار در اختالل نشخوار باید مکرر ب

 

 محرودنننره   /پرهیز ذای غاختالل مصرف  -3

 ی تشخیصی  هامالک
A صورتی که با  های حسی غذا؛ نگرانی در مورد عواقب ناگوار خوردن( به  اساس ویژگی   عالقگی آشکار به خوردن یا غذا؛ اجتناب بر. اختالل خوردن یا تغذیه )مثل بی

 شود:یا انرژی مناسب مرتبط با یک )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر آشکار می  ناتوانی مداوم در برآورده کردن نیازهای غذایی و
 کاهش وزن قابل مالحظه )یا ناتوانی در رسیدن به افزایش وزن مورد انتظار یا رشد متزلزل در کودکان(. .1
 . کمبود غذایی قابل مالحظه. 2
 های غذایی خوراکی.ای یا مکمل. وابستگی به تغذیه روده 3
  .اجتماعی -. اختالل محسوس در عملکرد روانی 4

B شود.. این اختالل با موجود نبودن غذا یا با شیوه مرتبطی که به صورت فرهنگی تأیید شده است، بهتر توجیه نمی 
Cکند، ای که فرد وزن یا شکل بدن خود را تجربه می دهد و در نحوهعصبی روی نمی  اشتهاییاشتهایی عصبی یا پربی حصرا در طول دوره  ن. این اختالل خوردن م

 شواهدی از اختالل وجود ندارد.  
Dدن در زمینه بیماری یا  شود. در صورتی که این اختالل خور. این اختالل خوردن ناشی از بیماری جسمانی همزمان نیست یا با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی

 سازد.  اختالل دیگری روی دهد، شدت آن از آنچه معموال با آن بیماری یا اختالل ارتباط دارد بیشتر است و توجه بالینی اضافی را موجه می 
 

 (Anorexia nervosa)اشتهایی عصبی بی -4

 ی تشخیصی  هامالک
A  شود. وزن بسیار منجر می  [با توجه به سن، جنسیت، مسیر رشد و سالمت جسمانی]بسیار کم    یکه به وزن بدن  ی بدنهانیازمندی. محدودیت مصرف انرژی نسبت به

 کم به صورت وزنی تعریف شده که کمتر از حداقل طبیعی یا در مورد کودکان و نوجوانان، کمتر از حداقل مورد انتظار است.  
B سیار کمی دارد. باینکه فرد وزن   علیرغم ،کندشدن، یا رفتار مداومی که در افزایش وزن اختالل ایجاد می. ترس شدید از افزایش وزن یا چاق 
Cوزنی مورد وزن یا شکل بدن بر ارزیابی از خویشتن، یا عدم تشخیص جدی بودن کمکند، تأثیر بی ای که فرد وزن یا شکل بدنش را احساس می. اختالل در نحوه

 .فعلی
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 عیانواع فر

ها، مدرات، یا  استفاده از ملینهای مکرر پرخوری یا رفتار پاکسازی نپرداخته است )یعنی استفراو عمدی یا سوء ماه گذشته، فرد به دوره   3در طول    نوع محرودنننره: 

  رسد.یا ورزش بیش از اندازه به انجام می   روزه گرفتن، وکند که در آنها کاهش وزن عمدتا از طریق رژیم گرفتن،  های بالینی را توصیف می ها(. این نوع فرعی، جلوه تنقیه 
 . زنداشتهایی عصبی شخص به طور منظم دست به پرخوری یا رفتار پاکسازی نمیدوره بی  طی  بارگی وجود ندارد و شکم محدودکننده ختیردر 

ها، مصرف ملینرفتار پاکسازی پرداخته است )یعنی، استفراو عمدی یا سوءهای مکرر پرخوری یا  ماه گذشته، فرد به دوره   3در طول  نوع پرخوری/ پانسازی:  

بیماران قادر به کنترل مداوم محدودیت داوطلبانه مصرف غذا    این  کند.اشتهایی عصبی شخص مرتبا به پرخوری یا رفتار پاکسازی میدر دوره بی   ها(.مدرّات، یا تنقیه 
کنند. )نکته: بعد از استفراو  عمدی ایجاد می   شوند و معموالً بیماران بعد از پرخوری استفراوعموالً مخفیانه و در شب انجام میهای پرخوری دارند. پرخوری منبوده و دوره

 البته برخی از مبتالیان ممکن است پرخوری نداشته باشند ولی اقدام به پاکسازی کنند.  دهد.(حالت خوشی به آنها دست می 
 

 شرت 
استوار است.    توده بدنی ( کنونی )پایین را ببینید( یا در مورد کودکان و نوجوانان بر صدک شاخص  BMI)  توده بدنیحداقل میزان شدت برای بزرگساالن، بر شاخص  

همانند باید    توده بدنیهای شاخص  صدک  اند؛ در مورد کودکان و نوجوانان، از های زیر از طبقات سازمان بهداشت جهانی برای الغری در بزرگساالن به دست آمدهدامنه
 های بالینی، میزان ناتوانی کارکردی، و نیاز به نظارت، افزایش یابد. استفاده شود. میزان شدت ممکن است برای منعکس کردن نشانه 

 2BMI ≥ 17 kg/mخفیف:  •

  kg/m-BMI 16 216.99 متوسط: •

  kg/m-BMI 15 215.99 شریر: •

   2kg/mBMI < 15 خیلی شریر: •

 حذف شده است.   DSM-5بر »ممانعت از ثابت نگه داشتن وزن« به عنوان مالک در  DSM-IVتأکید  -

 به جای وزن نرمال توجه به وزن کم معطوف شده است.   -

 حذف شده است.  DSM-5مالک قطع عادت ماهیانه در  -

 

 ی بالینیهاویژگی

 مورتن کنشوی، توسوط یک پزشوک انگلیسوی به نام های اجتناب از غذا، الغری مفرط، قطع قاعدگی، فزونبر مبنای نشوانه  عصوبی اشوتهایینخسوتین توصویف بالینی بی

 شناختی را در پدیدآیی آن نیز پذیرفته بود. اصطالح بی اشتهاییدانست اما تأثیر عوامل روانارائه شد. مورتن ضمن آنکه این اختالل را دارای مبنای عصب شناختی می

 اشتهایی عصبی وجود سه مالک اساسی است:مشخصه سندرم بی وارد قلمرو پزشکی شد. گولتوسط  صبیع

 .( گرسنگی کشیدن عمدی به میزان قابل توجه1
 .وقفه برای الغری و ترس مرضی از چاقی( تمایل بی2
 داری.های ناشی از گرسنگی کشیدن و روزه( وجود عالئم و نشانه3
 در ای چاق اسوت.کنندهکند به شوکل ناراحترغم الغری آشوکار تصوور میهمراه اسوت و فرد علی (body image)  تصوویر بدنی  با آشوفتگیاشوتهایی عصوبی اغلب  بی

DSM  دهد. قریب به نیمی از این افراد کننده است. زیرا فقدان اشتها به ندرت در مراحل اولیه این اختالل روی میاشتهایی )آنورکسیا( گمراهذکر شده که اصطالح بی
ف دیگر کنترل خود را از دسوت دهند. نصوهای ورزشوی سوختی را انجام میاز آنها برنامهبرخی شووند و  به علت کاهش شودید مصورف کلی غذا دچار کاهش وزن می

 دهند.زنند و سپس رفتارهای پاکسازی از خود نشان میدهند و مرتب دست به پرخوری میمی

 صوورت نیا در که باشود کودکانه زودرسی گسوتگروان ای یدرخودماندگی هانشوانه نینخسوت از  تواندیم میوخ زودرسیی اشوتهای  ب :زودرس  عصیبی  ییاشیتهای ب

یی اشوتهایبروانی  شوناخت بیآسو چهارچوب در پژوهشوگران.  شووندیم ظاهری  زندگ دوم سوال انیجر در جیتدر به کهیی  هانشوانه.  شووند جسوتجو گریدی  هانشوانه دیبا
 .  اندشده مادران متوجه نخست وهله دری زندگ اول سال

 تیمحدود نیا.  اسوت یعادتا حدودی یی  غذا تیمحدود جادیا دخترانبین  در خصووص به وی  نوجوان دوره آغاز در  غذا کاهش  :بلوغ دوره  عصیبی  ییاشیتهایب

 .باشد داشته( ... و ریپن، نانی ) انتخاب ای غذاها همهی عموم یجنبه تواندیم

ی سوازارزنده بلکه. ردیگینم انجامی  کالر کاهش منظور به حذف نیا اما پردازدیمیی غذا مواد  ازی  اپاره حذف به نوجوان مورد نیا در :هیت ذی فینی هااختالل

 رایی غذا آنکه ای کند محروم دارد دوسوت کهیی غذا  از را خود اسوت ممکن نوجوان بیترت نیبد.  دارند قرار نخسوت  طراز در آنی رمزی  معنا و  غذای  خانوادگ  ای یفرد
 لیتبد کی نیمب توانندیم هسوتند ینوروز تعارض کی یدهنده نشوان اغلب کهیی  رفتارها نیچن. دینما حذف خودیی  غذا فهرسوت از دارد دوسوت اشخانواده که
 .  باشندی کیستریه
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ی چاق» رایی اشوتهای  ب نرویا از ؛اسوت ترس اوی  هایمشوغول دلی  مبنا اما دهدیم لیتشوک رافرد مبتال به بی اشوتهایی عصوبی  ی  زندگی اصول هدف الغرشودن :نکته
 .انددهینام زینی « هراس

 

 همه گیر شناسی
برابر    20تا    10میزان شیوع آن در دختران  سالگی،    18تا    14ترین سن  شود. )شایع تر از مردان است و معموالً در نوجوانی شروع میاشتهایی عصبی در زنان شایع بی 

ن  مولفا  ازی  اپاره دگاه ید  از  .کندیم  بروز پسران در مساعد ینهیزم وجود هنگام به که است زنانه شیب  و  کم واکنش کی  روانی  ییاشتهایب  بیشتر از پسرهاست.(
  در مارپندارانهیب خود اتیتجل  و اضطراب همواره اما شودیم دهید پسران درروانی  یی  اشتهایب مشخص اشکالی  گاه  ندارد وجود پسران  دری  واقعروانی  یی  اشتهایب

 .   دارد قرار دوم سطح دری فربه  از ترس  و نخست سطح
 

 آگهیسیر و پیش 
اشوتهای عصوبی در نهایت به عالئم پراشوتهایی پاکسوازی اسوت. تقریباً نیمی از مبتالیان به بی  -اشوتهایی عصوبی کمتر از نوع پرخوریبیماری در نوع محدودکننده بی

 دهد.اشتهایی عصبی رخ میشوند و معموالً این حالت در اولین سال پس از شروع بیدچار می
 

 تظاهرات بالینی
های تناسولی، افت فشوارخون و کاهش شدید ذخایر اشوتهایی عصوبی بیمار عالئم طبی چشومگیر مرتبط با گرسونگی را دارد و اغلب دچار عملکرد غیرطبیعی هورموندر بی

 .  شودیم مشاهده زین قلب ضربانی کند و ی،معدن مواد اشباع کاهش، فشارخون و بدن حرارت کاهشی، قاعدگ قطعمانند ی جسمان مشکالت آنها در .چربی بدن است
ی هانشوانه .اسوت نییپا آنها در خود حرمت سوطح و  دارند شیگرای افسوردگ  بهود. این بیماران  شویم دهید  زینی خلق وی تیشوخصو مشوکالت  اشوتهایب روان افراد در

 .شودیم دهید اجبار -سوسوا و خوابی اختاللها آنها ازی برخ در نیهمچن .شودیم دهید زین تمرکز ضعف و مفرط بودن نامصصم اضطراب،
 

 ی افتراقیهاتشخیص
 جبری. -هراسی، اختالل وسواسی: افسردگی، جمعیتعبارتند از اشتهایی عصبیهای همراه با بیبیماری

عمدتا بیمار افسردگی  :ازجمله اینکه مشخص بین این دو وجود دارداشتهایی عصبی چندین خصوصیت مشترک دارند، با این حال نقاط افتراق  اختالالت افسردگی و بی
اشوتهایی فعالی که در بیقراری افسوردگی، بیشکند. برخالف بیاشوتهایی عصوبی اشوتهای طبیعی دارد و احسواس گرسونگی میدچار کاهش اشوتهاسوت، درحالیکه بیمار بی

 ریزی شده است. شود برنامهعصبی دیده می
 

 ( (Bulimia Nervosaعصبی  یاشتهایپر -5

 ی تشخیصی هامالک
Aشود: های مکرر پرخوری. دوره پرخوری با هر دو مورد زیر مشخص می . دوره 
  تحت شرایط مشابه  و   همین  مردم می توانند طی  اکثراست که    مقداری بیشتر از    مشخصاًکه    میزانی  به(،  ساعت  2هر  )مثال    مشخص  یزمان  یک دوره. خوردن در  1
 د. نخورب
 خورد، کنترل کند(. خورد و اینکه چقدر می یا آنچه را که می  ؛تواند خوردن را متوقف کند. احساس نداشتن کنترل بر خوردن در طول دوره )مثال احساس اینکه فرد نمی2

Bیا ورزش   ،روزه گرفتن  ،ها، مدرّات، یا داروهای دیگرمصرف ملینسوء   ،دی. رفتارهای نامناسب جبرانی مکرر به منظور پیشگیری از افزایش وزن، مانند استفراو عم
 بیش از حد.  

Cدهند.ماه روی می 3بار به مدت ای یک. پرخوری و رفتارهای جبرانی نامناسب هر دو به طور متوسط، حداقل هفته 
D تأثیر شکل و وزن بدن قرار دارد.  جهت تحت. ارزیابی خود، بی 
Eدهد.اشتهایی عصبی روی نمی های بینحصرا در طول دوره . این اختالل م 

 

 شرت 
های دیگر و میزان ناتوانی  حداقل سطح شدت برمبنای فراوانی رفتارهای جبرانی نامناسب قرار دارد )پایین را ببینید(. سطح شدت ممکن است افزایش یابد تا نشانه 

 کارکردی را منعکس کند.

 دوره رفتار جبرانی نامناسب در هر هفته.   1-3به طور متوسط  خفیف:

 دوره رفتار جبرانی نامناسب در هر هفته.  4-7به طور متوسط  متوسط:
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 دوره رفتار جبرانی نامناسب در هر هفته.  8-13به طور متوسط  شریر:

 در هر هفته. دوره یا تعداد بیشتری دوره رفتار جبرانی نامناسب  14به طور متوسط  بسیار شریر:

 

 1هازیر گروه
 اند:مشخص شده DSM-5دو نوع متمایز که در 

 کند.مصرف ملین یا تنقیه می شخص مرتباً اقدام به استفراو عمدی، ای:ریخت تخلیه /نوع پانسازی •

 داری یا وزش مفرط(روزهکند. )نظیر : شخص از رفتارهای جبرانی نامتناسب دیگری استفاده میایریخت غیرتخلیه /نوع غیرپانسازی •

اشتهایی عصبی روی دهد، نباید تشخیص پراشتهایی عصبی گذاشته شود. در چنین مواردی تشخیص های بیاگر پرخوری و رفتارهای پاکسازی منحصرا در خالل دوره
 پاکسازی است.  -اشتهایی عصبی از نوع پرخوریمناسب بی

 

 ی تشخیصیهاویژگی
اشوتهایی شوبیه به ضووابط مبتالیان به بی ربسویا  پراشوتهاییمبتالیان به    ی، مفهوم بالینی جدیدتری اسوت. ضووابط تشوخیصوعصوبی  اشوتهاییبه عکس بی پراشوتهاییاختالل 
 به  نسوبتی شودننمهار و ریناپذ  مقاومتی، ناگهانی  ختکیبرانگ  براسواسی اشوتهایپر  تاللخا وزن بهنجار خود را حفظ می کند.این بیماران  اسوت با این تفاوت که عصوبی 
 آشوکارا کندیم صورف مدت نیا خالل در ماریب کهیی  غذا  مقدار.  کشودیم طول کسواعتی حدود  تا قهیدق چند از  و  اسوت محدود آن زمان مدت  شوودیم مشوخص خوردن

 را خوردن  تواندینم و  ندارد را  بحران نیا  مهار  ییتوانا معموالً ماریب.  دارند را آن  خوردنیی  توانا  طیشورا  و مدت  نیهم در  افراد از  گریدی  اریبسو که  اسوتی  مقدار از  شیب
 . دارد شیگرای نیریش وی بستن مانند ادیزی کالر با و نرم، نیریشی غذاها انتخاب به معموالً. بپردازد رفتارخود کردن پنهان به است ممکن که آنجا تا و کند متوقف

 ضوابط  واجد که ابدییم کاهشی حد تا  مارانیب ازی  برخ  وزن زینی  گاه اما. ماندیمی  باق بهنجار فیط در  مالحظه قابلی  هانوسان رغم  بهی پرخور  به مبتال افراد  وزن
 ای نخوردن وی پرخوری  هابحران تناوب  ازی  ناشو که  وزنی نوسوانها.  گردندیمی فربه  دچاری پرخور علت  به آنها از  گریدی گروه  و  شووندیمیی  اشوتهایب روان  صیتشوخ
 .شودی م مشاهده آنها در است، شده مصرفی غذاها هیتخل

اشوتهایی عصوبی اسوت. هدف بیماران در هر دو اختالل الغری مفرط های بیمار در دسوتیابی به وضوعیت بیپراشوتهایی عصوبی از بسویاری جهات نمایانگر شوکسوت تالش
توانند حالت نیمه گرسنگی یا گرسنگی شدید را به طور اشتهایی عصبی کمتر مینوع محدودکننده بیاست. اما در پراشتهایی عصبی بیمار در مقایسه با بیماران مبتال به  

شوود که ای برای اجتناب از افزایش وزن مورد هراس بیمار میهای ناخواسوته منجر به اقدامات ثانویهپرخوری  زنند.پیوسوته حفظ کنند و در مواردی به پرخوری دسوت می
 شود.های مفرط انجام میرهای جبرانی مختلفی از جمله پاکسازی یا ورزشبرای این منظور رفتا

 اشتهایی عصبی، این بیماران ممکن است وزن طبیعی خود را حفظ کنند.برخالف بیماران بی
 

 همه گیر شناسی
ولی سون شوروع آن در   ،تر از مردان اسوتزنان بسویار شوایعاشوتهایی عصوبی، پراشوتهایی عصوبی نیز در اشوتهایی عصوبی اسوت. همچون بیتر از بیپراشوتهایی عصوبی شوایع

 19 تا 15ی )نوجوانخالل دری پرخور  اختاللدهم میزان بروز آن در زنان است.  اشتهایی عصبی است. میزان بروز آن در مردان یکدوره نوجوانی دیرتر از سن شروع بی
 .  کنند راحل خود فیخف ای متوسط وزن اضافه لهمسأ اندگرفته میتصم که کندیم بروزی افراد در اغلب وی( سالگ

 

 آگهیسیر و پیش 

 اشتهایی عصبی میزان بهبودی نسبی یا کامل آن باالست. های پراشتهایی عصبی این است که در مقایسه با بییکی از مشخصه

 

 سب  شناسی
تهایی به همین دلیل بیماران مبتال به پراشو شوود،( احسواس میEgo-dystonicناهمخوان ) -خود  اشوتهایی عصوبیغذاخوردن کنترل نشوده در این اختالل بیش از بی

 پردازند. می درمانوجوی تر به جستعصبی آسان

های خود به صوورت پرخوری اشوتهایی عصوبی را ندارند. مشوکل این بیماران در کنترل تکانهمبتالیان به پراشوتهایی عصوبی کنترل فرامن و قدرت ایگوی مبتالیان به بی
 ا ی وی  گرسونگی،  افسوردگ  بروزمثل  دادیرو  کی  یجهینت در  تواندیمی پرخور اختاللکند. وز میو پاکسوازی و همچنین وابسوتگی به مواد و روابط جنسوی خودتخریبی بر

 .شود آغاز کلیه ای وزن به نسبت فردی  مشغول دل

 
 . حذف شده است DSM5وجود داشت و در  IV-DSMدر  هااین زیرگروه  1
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 تظاهرات بالینی
پاها و تباهی عبوله قلب یا تنگ شودن و   هاروده ای، احتباس مایع در دسوت  -افراد مبتال به پرخوری عصوبی، در معرض خطر وارد شودن آسویب دائمی به سویسوتم معدی

 ی قلب قرار دارند. پوسیدگی دندانف بزرگ شدن غدد بزاق، ساییدگی و پینه روی انگشتان و بی نظمی قاعدگی دیده می شود.هادریچه
 

 ی افتراقیهاتشخیص
ی بیمار تشوخیص پر اشوتهایی عصوبی را گذاشوت. تشوخیص این در صوورتی که پرخوری و پاکسوازی  فقط در اپیزودهای بی اشوتهایی عصوبی دیده شووند نمی توان بر رو

 بیماران، بی اشتهایی عصبی از نوع پرخوری/پاک سازی است.

 

  ؟رنداری هاتفاوت عصبی چه ییاشتهایب و اشتهاییپر اختالل
 ییاشوتهایب  به انیمبتال.  اسوت  شوتریب  گرانید  تیرضوا جلب  به آنها لیتما و رندیپذی  م را خود رفتار  بودنی مرضوی شوتریب اریبسو  احتمال  با  اشوتهاییپر  به  مبتال افراد

 گریدی سو از و اندحساس اریبس مسوائل نیا  به نسوبتیی  سوو از اشوتهاییپر  به مبتال  افراد کهیدرحال  ،تفاوتندی  بی  جنسوی جاذبه  داشوتن  ای یجنسو مسوائل  به نسوبت عصوبی
 .  هستند متناسبی اجتماع یمهارتها فاقد که باورند نیا بر و دانندی نم تبخشیرضا را خودی اجتماعی زندگ

 میتنظ ریپذانعطاف  یاگونه  به را خود یشوده  مصورفی  کالر مقدار تا  سوازندیم قادر را  محدودکننده  عصوبی از نوع  ییاشوتهایب  به مبتال  افراد کهی  وسوواسوی  هاصوهیخصو
 های اختالل شخصیت هستند.  افراد مبتال به پرخوری دارای ویژگی یک سوم از شیب  عوض در اما ،است کمتر اریبس اشتهاییپر اختالل به انیمبتال در کنند

شوود درحالیکه این اختالل تقریبا نظمی ماهانه دیده میی قطع یا بیاشوتهایزنان مبتال به پر %  50فقط در  .متفاوتند جسومی  اشوتهاییبیبا  اشوتهاییپیامدهای جسومانی پر
و   ،، مینای دندانهاوخیم دندانی، لثه  مشوکالت مبتالیان به پراشوتهاییبروز می کند. افزون بر این اسوتفراو مکرر بسویاری از  عصوبی  اشوتهایی  مبتالیان به بی%   100در 
 ی افتادن دندان را در پی دارد.  حت

دارند. این افراد حتی زمانی که نزدیک به حالت گرسونگی مزمن هسوتند خود را چاق ی بسویار تحریف شوده ای از بنشوان  هااشوتهای عصوبی برداشوتافراد مبتال به بی
ی دقیقی از بدنش دارد، با این حال باز هم درباره افزایش وزن نگران اسوت. وزن افراد هاتصوور می کنند. در مقابل فردی که به پراشوتهایی عصوبی مبتالسوت برداشوت

 ر از معیار قد و هیکل است، درحالیکه خیلی از افراد مبتال به پراشتهایی عصبی وزنی متوسط یا باالی متوسط دارند.تمبتال به بی اشتهایی عصبی بسیار پایین
 

 ( Eating -Bingeاختالل پرخوری ) -6

 ی تشخیصی  هامالک
Aشود: های مکرر پرخوری. دوره پرخوری با هر دو مورد زیر مشخص می . دوره 
 خورند. ساعت(، با مقدار غذایی که قطعا بیشتر از آن است که اغلب افراد در مدت زمان مشابه و تحت شرایط مشابه می   2)مثال ظرف هر  . خوردن، در مدت زمان مجزا  1
 تواند خوردن را متوقف کرده یا چقدر بخورد را کنترل کند(. . احساس نداشتن کنترل بر خوردن در طول دوره )مثل احساس اینکه فرد نمی 2

Bپرخوری با سه مورد زیر )یا بیشتر( ارتباط دارند:های . دوره 
 تر از معمول. . خوردن خیلی سریع 1
 ای سیر است. کننده. خوردن تا زمانی که فرد احساس کند به طور ناراحت 2
 کند از لحاظ جسمانی گرسنه نیست. . خوردن مقادیر زیادی غذا هنگامی که فرد احساس می3
 خورد.س شرمندگی از اینکه فرد چقدر می . خوردن در تنهایی به علت احسا4
 . احساس انزجار از خود، افسردگی، یا احساس گناه زیاد پس از آن.5

C  .در رابطه با پرخوری ناراحتی محسوس وجود دارد . 
Dدهد.ماه روی می 3بار در هفته به مدت . پرخوری به طور متوسط حداقل یک 
Eاشتهایی عصبی روی ی نامناسب همچون در پرخوری عصبی، ارتباط ندارد و منحصرا در طول دوره پرخوری عصبی یا بی. پرخوری با استفاده مکرر از رفتار جبران
 دهد.نمی

 

 های تشخیصی ویژگی
(. »دوره پرخوری« به  Dماه روی دهند )مالک  3بار در هفته به مدت های مکرر پرخوری است که باید به طور متوسط حداقل یک اصلی اختالل پرخوری، دوره ویژگی

(. موقعیتی  A1خورند )مالک  شابه می صورت خوردن در مدت زمان مجزا، با مقدار غذایی که قطعا بیشتر از آن است که اغلب افراد در مدت زمان مشابه و تحت شرایط م
تأثیر قرار دهد. برای مثال، مقدار غذایی که دهد ممکن است برآورد متخصص بالینی را از اینکه آیا مصرف غذا بیش از حد است یا نه تحتکه پرخوری در آن روی می

تعطیلی عادی محسوب شود. »مدت زمان مجزا« به مدت محدود، معموال  ممکن است برای یک وعده معمول بیش از حد به حساب آید، امکان دارد در طول جشن یا  
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د وقتی به  ساعت اشاره دارد. لزومی ندارد که دوره تکی پرخوری به یک موقعیت محدود شود. برای مثال، امکان دارد فردی در رستوران پرخوری کند و بع  2کمتر از  
 م با مقدار غذای کم در طول روز، پرخوری محسوب نخواهد شد.  گردد به خوردن ادامه دهد. خوراک مختصر مداوخانه برمی 

( تا دوره پرخوری محسوب شود. شاخص نداشتن کنترل، ناتوانی در خودداری از  A2وقوع مصرف غذای بیش از حد باید با احساس نداشتن کنترل همراه باشد )مالک 
گویند. اختالل در کنترل مرتبط ای سخن میهای پرخوری، یا پس از آن، از ویژگی تجزیه دوره غذا یا متوقف کردن خوردن پس از شروع آن است. برخی افراد در طول

اتاقی یا همسرش وارد اتاق شود، خوردن  زند به پرخوری ادامه دهد، اما اگر همبا پرخوری ممکن است مطلق نباشد؛ برای مثال، امکان دارد فردی درحالیکه تلفن زنگ می
نشده مشخص تر خوردن کنترلشود، بلکه با الگوی کلیهای پرخوری آنها دیگر با احساس نداشتن کنترل مشخص نمی گویند که دورهفراد می را متوقف کند. برخی ا

در برخی    اند، در این صورت باید وجود نداشتن کنترل در نظر گرفته شود.شان دست کشیدهشود. در صورتی که افراد بگویند از تالش برای کنترل کردن خوردنمی
رسد که پرخوری فرد خاص تفاوت دارد. به نظر می   هر  شود در بین افراد و در ریزی شده نیز باشد. نوع غذایی که هنگام پرخوری مصرف میتواند برنامه موارد، پرخوری می

 شود تا با اشتیاق برای غذایی بخصوص. شود مشخص می بیشتر با نابهنجاری در مقدار غذایی که مصرف می 
خوردن تا وقتی که فرد احساس کند به طور   ل؛تر از معمو( و حداقل سه ویژگی زیر مشخص شود: خوردن خیلی سریع Cپرخوری باید با ناراحتی محسوس )مالک  

علت احساس شرمندگی از  کند از لحاظ جسمانی گرسنه است؛ خوردن در تنهایی به  ای سیر است؛ خوردن مقادیر زیاد غذا هنگامی که فرد احساس نمی کنندهناراحت
 (. Bخورد؛ و احساس انزجار از خویش، افسردگی یا احساس گناه زیاد پس از آن )مالک اینکه فرد چقدر غذا می 

مکان مخفیانه  های خود را مخفی نگه دارند. پرخوری معموال تا حد اکنند نشانهافراد مبتال به اختالل پرخوری معموال از مشکالت خوردن خود شرمنده هستند و سعی می 
فردی؛ محدودیت غذایی؛ احساسات منفی در ارتباط زای میاناندازهای دیگر عبارتند از عوامل استرس ترین پیشایند پرخوری عاطفه منفی است. راه گیرد. رایجصورت می 

به حداقل برساند یا تسکین دهد، اما ارزیابی منفی   ،کنندمیمدت تسریع حوصلگی. پرخوری ممکن است عواملی که این دوره را در کوتاهبا وزن، شکل بدن و غذا؛ و بی 
 هستند.  تاخیریخویشتن و ماللت اغلب پیامدهای 

 

 نننر  های مرتبط نه تشخیص را تأییر میویژگی
ی در افرادی که جویای درمان هستند، دهد. این اختالل با اضافه وزن و چاقوزن اضافی دارند و چاق هستند روی می، اختالل پرخوری در افرادی که وزن طبیعی دارند

پردازند. عالوه بر این، افراد مبتال به این اختالل در مقایسه با افراد  قطعا ارتباط دارد. با این حال، پرخوری با چاقی تفاوت دارد. اغلب افراد چاق به پرخوری مکرر نمی 
تر، ناراحتی ذهنی  کنند و اختالل کارکردی بیشتر، کیفیت زندگی پایینری بیشتری مصرف می چاقی که وزن برابر دارند، در تحقیقات آزمایشگاهی رفتار خوردن، کال

 پزشکی بیشتری دارند. بیشتر و همزمانی روان 
 

 شیوع  
اختالل پرخوری خیلی  درصد است. نسبت جنسیت در   8/0و  6/1ساله و باالتر( به ترتیب  18متحده )ماهه اختالل پرخوری در زنان و مردان بزرگسال ایاالت 12شیوع 

ای که در زنان سفیدپوست گزارش شده، شایع است.  های اقلیت نژاد و قومی به اندازهاشتهایی عصبی تحریف شده است. اختالل پرخوری در بین زنان گروه کمتر از بی 
 تر از کل جمعیت است. این اختالل در افرادی که برای کاهش وزن جویای درمان هستند شایع

 

 و رونر گیری شکل 
دهند و با افزایش چربی  کنترل بدون مصرف بیش از حد غذا در کودکان روی می گیری اختالل پرخوری اطالعات کمی در دست است. پرخوری و خوردن بی درباره شکل 

ای ممکن است  ترل یا پرخوری دورهکننوجوان و جوان شایع است. خوردن بی   هایگروهشناختی ارتباط دارند. پرخوری در  های روان بدن، افزایش وزن و افزایش نشانه 
دهد. )این با گیری پرخوری روی میدر برخی افراد مرحله مقدماتی اختالل خوردن باشد. در شماری از افراد مبتال به اختالل پرخوری، رژیم گرفتن به دنبال شکل 

شود،  شود(. اختالل پرخوری معموال در نوجوانی یا جوانی شروع می واقع می ی عصبی مغایرت دارد، که در آن رژیم گرفتن کژکار معموال قبل از شروع پرخوری اشتهایپر
اشتهایی عصبی که ی یا بی اشتهایشود. افراد مبتال به اختالل پرخوری که جویای درمان هستند، معموال از افراد مبتال به پرتواند در اواخر بزرگسالی هم شروع  ولی می

 ترند.جویای درمان هستند، مسن
رسد که اختالل پرخوری اشتهایی عصبی است. به نظر می عصبی یا بی  اشتهاییبهبودی در تحقیقات دوره طبیعی و نتیجه درمان، برای اختالل پرخوری باالتر از پرمیزان  

 الت خوردن دیگر نادر است.ی عصبی از لحاظ شدت و مدت مشابه است. تغییر از اختالل پرخوری به اختالاشتهاینسبتا بادوام باشد، و این روند با روند پر
 

 سب  شناسی

دستگاه .  نفرین در اختالل تنظیم رفتار خوردن از طریق هیپوتاالموس نقش دارنداند که کژکاری سروتونین، دوپامین و نوراپیدر مورد چاقی برخی از مطالعات نشان داده
 چربی ذخایر که  ایگونه  به کند،می تنظیم را  غذا دریافت  بدن انرژی نیازهای  به پاسوخ در جانبی و  میانی -عصوبی مرکزی، به خصووص در نواحی هیپوتاالموس شوکمی

 کند( حفظ شود.آن را تعیین می Set Point یا تثبیت نقطه که) پایه سطح یک در بدن
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از طرف . دنرسود که مسوتعد تغییر باشوتثبیت شوود، به نظر نمیهای چربی کند. وقتی تعداد سولولها رشود میدر اوایل زندگی بافت چربی با افزایش تعداد و اندازه سولول
 های چربی است. دیگر اگر چاقی در بزرگسالی شروع شود، صرفا ناشی از افزایش اندازه سلول

 آموخته دهانی هایروش و اقچ والدین با همانندسوازی از  ناشوی  اسوت ممکن ژنتیک  عوامل  بر عالوه موضووع این.  دارند  چاقی  خانوادگی  سوابقه  چاق بیماران  ٪80حدود 

 ضطراب باشد.ا با مقابله برای شده
 شود.درمانی و روش انتخابی محسوب میترین روانمشکالت افراد چاق معموالً تغییر رفتار موثق برای درمان

 .ی تغذیه را زنان تشکیل می دهندهامبتالیان به اختالل %96. تا 90نکته :
 

 سب  شناسی اختالالت خوردن
ی شناختستیز  عواملی،  خانوادگ  طیمح  چهارچوبی،   اجتماع  -یفرهنگی فشارها،  استقالل  بهی  ابیدست  عدم  وی  وابستگ  حفظی،  کودک  دوران  هتافیناانحاللی  هاتعارض

 ی تغذیه ای قرار دهند.هااز جمله عواملی هستند که می توانند فرد را در معرض خطر ابتال به اختالل یخلقی هااختالل و

 دوره در اسوتقالل  بهی  ابیدسوت راه در  اسوت ممکن  کهی موانع  و  افتهیناانحاللی دهانی هاتعارض که  باورند نیا  بری  دیفرو  پردارانهینظر  :یشی یپوروانی  هارگاهید

 و رسوند یم بلوو  یآسوتانه  به کهی هنگام خصووص  بهی کودکان نیچن. دارندی  پ در راروانی  یی اشوتهایب  و  شووندی م منجری  دهان مرحله در تیتثب  به ندیآ  بوجودی  کودک
ی دهان  روابطی الگو  به  را آنها که اسوتی  اریناهشو  واکنشروانی  یی اشوتهایب و  شووندیمی دیشود  ترس  دچار  شووند  مواجه نیوالد ازیی جدا  وی  جنسوی افتگیرشود  با دیبا

  اسوواس بر  ،یجانیه  وی  گرسوونگی هاحالت نیب زیتما و  تفاوت ادراک دری  اهیتغذی  هااختالل  به انیمبتالی  ناتوان  بری مبنی  شوویپو روان  دگاهید.  گرداندیم  باز زودرس
 . است شده دییتأ مختلف قاتیتحق
ی ندهایفرای نسووب شووکسووت و هسووتندی وابسووتگ تیموقع کی یکننده منعکس  رندیگی م قرار  نوجوان  یگرانهرانیخودوی  رفتارها چهارچوب در که هااختالل نیا

 بار ریز از  را خود کند غلبه تیموقع  بر  تواندیم  نوجوان که  اسوت شوکسوت ای امتناع از اعمی  منف رفتار اتخاذ با تنها که  چرا. دهندیم نشوان  روابط میتنظ در  راروانی  درون
 گرید عبارت  به.  اسوت  مسولط دادهایرو انیجر  بر شیهالذت کردن فدا رغم  به که ابدی  نانیاطم و  باشود  نداشوتهیی جدا ای  فقدان اضوطراب و  برهاند  گرانید  قبواوت

 افرادی اپاره. داردی پ در  رایی غذا  عادات  و  بدن  شکل  ها،اندازه مهار خصوص  به وی  افراطی  خودمهارگر  کی  به  دنیرس  راه در  کوشش،  استقاللبه  ی  ابیدست دری  ناتوان
 .  شوندیم داده سوقی پرخوری الگو جهت در و اندناموفق گریدی اپاره و دارندیبرم گامیی اشتهایب روان محدودکننده ختیری سو به و ابندی یم قیتوف راه نیا در

 وضوووعی  برا  مختلف جوامع.  کرد هیوتوجی فرهنگ  مسوووائول بوه توجوه بوا توانیم را مردان  و زنوان در  هیوتغوذی  هوااختاللی فراوان  تفواوت:   یاجتمیاع -یفرهنگ  عوامیل

  برابر در رای  ترافزونی  ریپذ  بیآسووو  جهینت در  و. دهند نشوووانی الغر  بهی  شوووتریب توجه  زنان  تا شوووده  موجب  نیهم  و  اندبوده قائلی شوووتریب تیاهم  زنانی ظاهر
اشوتهایی عصوبی افراد بلندپروازی هسوتند و در واکنش به فشوارهای اجتماعی و اخالقی بیماران پراشوتهایی عصوبی مانند مبتالیان به بی .دهند  نشوان هیتغذی هااختالل
 شوند.الغر می

 عنوان  بهاین بیماران،    مادران. کندیم فایا هیتغذی هااختالل در رای مهم  نقش  ،یاجتماعی هاارزش  یدهنده  انتقال نینخسووتی منزله  به خانواده:  یخانوادگ عوامل

 ظاهر   به  نیزوج  روابط.  دارند مادرانهی  رفتارها آنها ازی اپاره و  هسوتند ریگسوهل  و گرم شوتریب آنها پدران.  اندشوده فیتوصو طلبجاه و پندار ماریخودب مبوطرب، یافراد
 خاصی بازخوردها. دیده می شوود ها، در این خانوادهپدری  عاطف  نبودن اریاخت در .ند نامنظم  وی  مرضو  اغلبی  خانوادگی  هاتعامل و  اسوتی  سوطح  اغلب اما  تبخشیرضوا
ی ا هیوتغوذی هوااختالل موجوب موارد اغلوب در آنچوه  کوه  دارد  دهیوعق  نینوچیم را از بیمواران ایجواب می کنود.یی جوتیوتبع و تیوموفقی، کوارآمودی بواال سوووطح انتظوار نیوالود
 و  گرندیکدی یاعبا مسائل ریدرگ خانوادهی اعبا  از کی هر دهیتن درهم ستمیس کی در.  است دهینام«  دهیتن هم در خانوادهی  الگو» را  آنی و که  استیی  الگو  شودیم

ی  وابسوتگ  وجود نیا با  اندصوادق و محبت  با  معموالً دهیتندرهمی  هاخانواده. کنندیم صوحبت  خود احسواسوات و رفتار درباره  ندرت  به و  نگرانند آنان   شیآسوا  و  رفاه درباره
  .کنندیم میتحک و قیتشو را

 بازتاب خانواده،ی  اعبووا ازی  کی در هیتغذ اختالل  بروز  و اختاللند  دچار آغاز  از اغلب  ه،یتغذ یهااختالل  به انیمبتال خانواده که  باورند  نیا بری  سووتمیسوو  پردازانهینظر
ی خانوادگ تیوضوعی داریایناپا به  هیتغذ اختالل  به  مبتال  کودک  وضوع بهبود این اسوت که:  یسوتمیسو هینظری هاهیفرضو  ازی  کی.  اسوتی  خانوادگ ترگسوتردهی  شوناسوبیآسو

 .  شودی م منجر

یی جدا مانند زایدگیتن دادیرو کی یپ در ای  و خود وزن  ازی مقدار کاهشی  برا  فرد میتصوم از پس معموالً که  اسوتی  اختالل عصوبی ییاشوتهایب  عوامل روانشیناختی:

اشوتهایی عصوبی واکنشوی در مقابل خواسوت نوجوانان برای اسوتقالل بیشوتر و افزایش رسود بیبه نظر می.  کندیم  بروزی  شوخصو  شوکسوت ای و  خانه  از  شودن دور ن،یوالد
افزایش وزن را جایگزین سووایر مسووائل طبیعی نوجوانی  گونه با خوردن و  عملکرد جنسووی و اجتماعی آنهاسووت. بیماران مبتال به این اختالل، اشووتغال ذهنی وسووواس

 خودی الغر متوجه  که  استی  ااندازه  به آنهای ادراک  اختالل.  دانندیم جاذبه فاقد  را خود  و کنندیمی  سازناارزنده را  خودی  بدن  شکل  معموالً  اشتهایب روان  افراد کنند.می
 فرد. است  نادرستی باورها و افتهیناسازشی بازخوردها گسترشیی،  اشتهایبروانی    گریدی شناخت ضابطه  .پردازندیم خودی  بدنی هانسوبتی شوترسونجیب  به  و  شووندینم

 . است بندیپا ،"کنم محروم را خود اگر بود خواهمی بهتر فرد من" ای ،"باشم کمال حد در دیبا همواره من" مانندیی باورها به اغلب ییاشتهایب مبتال به

 دوقلوهای در کهیدرحال است، صد در  50 گرید دوقلویی  ابتال  احتمال  شود،یم  مبتال هیتغذ اختالل  به  تخمکیتک  دوقلوهای  ازی کی یوقت  :یشناخت  ستیز عوامل

 بهی  فراوان  ازینی کیولوژیزیف  لحاظ  ازی پرخور اختالل  به مبتال افراد  که  باورند نیا بر  محققان  از  یاپاره.  اسووت  شووده  گزارش %  10  میزان هم ابتالیی  فقط  تخمکیدو
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 و پوتاالموسیه  نقش  بهی گرید پژوهشوووگران. دهندی  م حیترج را  داردراتیکربوهیی غذا  مواد  هموراهی پرخور  بحران خالل در  لیدل نیهم  به و  دارند هاداراتیکربوه
در سوبب شوناسوی این   نفریننوراپی  و  دوپامین  سوروتونین، نوروترانسومیترهایو بدتنظیمی  هیپوفیز، -. کژکاری محور هیپوتاالموساندکرده  توجهی اهیتغذی هااختالل

 اختالالت دخیل دانسته شده اند.

 پوتاالموسیه. ابدییم  ادامه  خوردنفعالیت   آن  کیتحربا   و  آوردیم وجود  به  رای  گرسنگ احساس  آن تیفعال که  تاالموسهیپوی کنار  هیناح( LHی )جانب  پوتاالموسیه
 . داردیبازم خوردن از را واناتیح و شودیمی گرسنگ رفتن نیب از موجب آنی سازفعال که است پوتاالموسیهی انیم وی نییپا  قسمت( VMHی )انیم

 تعادل نقطه» دگاهید از.  نگهدارند شوودیم دهینام  وزن تثبیت  نقطه کهی خاصو وزن  سوطح در  را خود  بدن  بتوانند افراد  تا شوودیم  موجب VMH و LH  یمتوال عمل
ی هانشوووانه کند؛یم آغاز رای  جبرانی  هاتیفعال آنها مغز و رودیم نترییپا تعادل نقطه از آنها  وزن  احتماالً  رندیگیمی پ رای  سوووختیی  غذا  میرژ  افراد کهی هنگام«  وزن
  نقطه» مجدد  اسوتقرار در پوتاالموسیهی هاکوشوشی هانشوانهی پرخور  به لیم  ویی غذا مواد رهیذخ،  غذا  به  نسوبتی  مشوغول دل مانندی  گرسونگ ازی  ناشوی  شوناختروان
ی  نوع   بهیی غذا میرژ تابع  افراد  کنندیم آغاز  را خود  تیفعال تعادل  نقطه  به  آن  رسوواندن و  وزن  بردن باالی  برا  بدن و مغز کهی  هنگام. ندیآیم  حسوواب  به«   وزن تعادل
 گریدی اپاره.  دارندیم  بر گام  محدودکنندهعصوبی از نوع  ییاشوتهایبی سوو  به  و  شووندیم موفق ظاهر  به آنها  ازی برخ.  زنندیم  دسوتی جبرانی  هاتیفعال  هیعل  مبارزه
 . دهدیم سوقی پرخور اختالل ای وی اهیتخل -یپرخور از نوع عصبی ییاشتهایبی سو به را آنها که نندیگزیبرم رای اهیتخلی/ پرخوری الگو

 حرمت نییپا سوطح ،ینیغمگ مانندی افسوردگی هانشوانهی دارا اشوتهایی عصوبیپر مبتال به  افراد خصووص  به هیتغذی هااختالل  به مبتال افراد   :یخلقی هااختالل

 .  هستندی منطق اشتباهات وی نیبدب خود،
 

 درمان اختالالت خوردن 
 درمان اشوکال نیمتداولتری شوناخت  وی شویپوروانی آوردهای روای بیمار به حالت عادی اسوت.  اشوتهایی عصوبی بازگرداندن وضوعیت تغذیههدف اولیه در درمان بی 
  و داروها موثرترین درمان است. CBTمطالعات حاکی از آن است که ترکیب ولی . هستندی پرخور اختالل قلمرو دری نشیب

  شود.ترین و اولین روش انتخابی برای درمان پراشتهایی عصبی محسوب میمهم :(CBT) رفتاری -شناختیدرمان 

 در خود اختالل  عنوان  بهیی  اشوتهایب روان کوهوت دگاهید از.  اسوت کرده عرضوه کوهوت  را آن بارز  نمونه« خودی  شوناسوروان» آوردنی رو:  یشی یپوروانی درمانها

ی ناشوی  مشوکالت ازی  وابسوتگی.  وابسوتگ  هینظر  بری مبتن درمان روش.  دارند وجود ماریب خود در که  اسوتیی هاخالء کردن پر  درمانگر  هدف و  اسوت شوده گرفته  نظر
 . شودیم محسوبیی بنا ریز درمان روشی گرلیتحل روان بری مبتن درمانروان دگاهید نیا از نیبنابرا. ندیآیم بوجود تفرد -ییجدا ندیفرا انیجر در که شودیم

ی سوازیشورط از  اعم -اندگرفته  قرار اسوتفاده مورد اشوتهایب  مارانیب وزن  شیافزا منظور  به که رفتار رییتغی  هامیرژ کههسوتند   نکته نیا نیمب جینتا ی:درمان رفتار

 .  اندنبودهی امالحظه قابل ریتأثی دارا یدرمانخانواده مانند گریدی هاروش با اسیق در -یابزاری کنشی سازیشرط ای کیکالس

 را خانواده  سوطح در مداخله درمان  متعددی هاروش  اسواس نیا  بر.  باشودیی هااختالل نیچن جادیای اصول  عوامل ازی  کی  تواندیمی  خانوادگی ورکنش ی:درمانخانواده

 .  اندداده قرار خودی اصل هدف

بی اشوتهایی دهند که برخی بیماران  افیونی درونزاد ممکن اسوت در انکار گرسونگی این بیماران نقش داشوته باشوند. مطالعات مقدماتی نشوان میمواد شوبهی:  دارودرمان

ب سوروتونین نظیر های اختصواصوی بازجذاند. داروهای ضودافسوردگی از جمله مهارکنندههای افیون افزایش وزن چشومگیری پیدا کردهبا تجویز آنتاگونیسوتعصوبی 
 .شودیم محسوب درمان مهمی هامولفه ازی کی ضداضطراب وی ضدافسدگی داروها تجوز. اندفلوکستین در درمان پراشتهایی مفید بوده

ی هاتعامل کهی هنگام ای و دهند قرار خطر معرض در رای وی  زندگ که  شووندیم دیتشودی حد تاروانی   ای یجسومان  هیزاو از ماریب  مشوکالتی وقت :یسیازی منزو

. دارد  نوسوان مارسوتانیب کی در  سواده اقامت  تای«  انفرادی  هاسولول»  شوکل  به  باًیتقری  سوازیمنزو.  اسوتی ضوروری« سوازیمنزو» اندنامنعطف و خشوک  اریبسوی  خانوادگ
 . است درمانی آوردهایرو گرید شروعی برای فرصت  ًمعموال کردنی بستر که گفت توانیمی کل طور به

.  شووند یم  برخوردار  زین گروهی اعبوا گرید  تفاهم و  هاتیحما  از و  سوتین آور  شورم و فرد  به منحصور هاآن  اختالل که آموزندیم  مارانیب گروهها نیا در  ی:درمانگروه

 .  است موثری پرخور موارد از % 75 در شود بیترکی نشیب درمان با اگر خصوص به یدرمانگروه که اند داده نشان قاتیتحق
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 بیراری -فصل پانزدهم: اختالالت خواب 
 

 اختالل بی خوابی ✓

 اختالل پرخوابی ✓

 حمله خواب  ✓

 اختالالت خواب مرتبط با تنفس ✓

 بیراری -اختالالت ریتم شبانه روزی خواب ✓

 اختالالت برانگیختگی خواب غیرحرنات سریع چشم  ✓

 اختالل نابوس ✓

 اختالل رفتار خواب حرنات سریع چشم  ✓

 سنر  پاهای بیقرار ✓

 اختالالت خواب ناشی از مصرف مواد/دارو  ✓
 

خوابی، اختالل پرخوابی، حمله خواب، اختالالت خواب مرتبط با تنفس، اختالالت  اختالل یا گروه اختاللی است: اختالل بی  10بیداری دربرگیرنده    -اختالالت خواب
رم پاهای بیقرار،  بیداری، اختالالت برانگیختگی خواب غیرحرکات سریع چشم، اختالل کابوس، اختالل رفتار خواب حرکات سریع چشم، سند  -ریتم شبانه روزی خواب

بیداری به صورت نارضایتی از کیفیت، زمانبندی، و میزان خواب    -و اختالل خواب ناشی از مصرف مواد/دارو. افراد با این نوع اختالالت معموال به دلیل شکایت از خواب
اید در مدیریت و طرح ریزی درمان مورد بررسی قرار بگیرند. عالوه  مراجعه می کنند. اختالالت خواب غالبا همراه با افسردگی، اضطراب و تغییرات شناختی هستند که ب

 ی روانی بعدی و اختالالت مصرف مواد مشخص شده اند.  های پایدار خواب )بی خوابی و پرخوابی( بعنوان عوامل خطر برای ایجاد بیماریهابر این، آشفتگی 
 

 اختالل بی خوابی -1

 ی تشخیصی هامالک
A مبنی بر نارضایتی از کمیت یا کیفیت خواب، همراه با یک )یا چند( مورد از موارد زیر:. شکایتی اصلی 
 . اشکال در شروع خواب )درکودکان این موضوع ممکن است به صورت دشواری شروع خواب بدون دخالت مراقب تظاهر کند(.1
از بیداری مشخص می شود )در کودکان، این موضوع ممکن است به صورت  ی مکرر یا مشکالت بازگشت به خواب پس  ها. اشکال در حفظ خواب که با بیداری2

 دشواری بازگشت به خواب بدون مداخله مراقب تظاهر کند(.
 . بیدار شدن صبح زود همراه با ناتوانی در بازگشت به خواب. 3

B ،ی کارکردی مهم می شود. هاآموزشی، تحصیلی، رفتاری یا دیگر حوزه. این آشفتگی خواب باعث ناراحتی چشمگیر بالینی یا افت کارکردهای اجتماعی، شغلی 
C .مشکل خواب دستکم سه شب در هفته روی می دهد . 
D.مشکل خواب دستکم برای سه ماه وجود دارد . 
E .مشکل خواب علیرغم فرصت مناسب برای خواب روی می دهد . 
F شود و منحصرا در طول اختالل مزبور روی نمی دهد )مانند حمله خواب، یک اختالل خواب وابسته به    بیداری بهتر توجیه نمی -. بی خوابی با دیگر اختالالت خواب

 بیداری ریتم شبانه روزی، یک بدخوابی(.  -تنفس، یک اختالل خواب
G.این بی خوابی مربوط به تاثیرات فیزیولوژیکی یک ماده )مانند یک داروی سوءمصرف، یک داروی پزشکی( نیست . 
Hی طبی همراه، توضیح کافی برای شکایت اصلی بی خوابی را فراهم نمی کند.هاالت روانی و بیماری. اختال 
 

 اختالل پرخوابی -2

 ی تشخیصی هامالک
A ساعت طول کشیده است همراه با دست کم یکی از عالئم زیر: 7. خودگزارش دهی از خواب آلودگی مفرط علیرغم یک دوره خواب اصلی که دست کم 
 ی راجعه خواب یا چرت زدن در یک روز. ها. دوره1
 ساعت خواب اصلی در هر روز که نیروبخش نیست )یعنی فرد را سرحال نمی کند(.  9. یک دوره طوالنی بیش از 2
 . اشکال در بیداری کامل پس از بیدار شدن ناگهانی. 3

B.این پرخوابی دست کم سه بار در هفته به مدت دست کم سه ماه روی می دهد . 
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C.  ی کارکردی مهم همراه است.هااین پرخوابی با ناراحتی چشمگیر یا افت کارکردهای شناختی، اجتماعی، شغلی یا دیگر حوزه 
Dبیداری ریتم شبانه روزی، یک    -. این پرخوابی منحصرا در طول اختالل خواب دیگر )مانند حمله خواب، یک اختالل خواب وابسته به تنفس، یک اختالل خواب

 روی نمی دهد یا با آن بهتر توضیح داده نمی شود.  بدخوابی(
E .این پرخوابی مربوط به تاثیرات فیزیولوژیک یک ماده/دارو نیست . 
F.اختالالت روانی و پزشکی همزمان، شکایت اصلی پرخوابی را به خوبی توجیه نمی کنند . 
 

 حمله خواب )نارنولپسی(  -3

 ی تشخیصی هامالک
Aوی داده نیاز گریزناپذیر به خواب، فرو رفتن به خواب یا چرت زدن در طول روز. این رویداد باید دست کم سه بار در هفته و در طی سه ماه گذشته ری راجعه  ها. دوره

 باشد. 
B :وجود دست کم یکی از موارد زیر . 

 اه مشخص می شود.دست کم چند بار در مb یا   aی کاتاپلکسی )قوام باختگی( که بر اساس وقوع موارد ها. دوره1

a.    ی مختصر )چند ثانیه تا چند دقیقه( فقدان دوطرفه ناگهانی قوام عبالنی همراه با حفظ هشیاری وجود دارد که با خنده یا  هادر افراد دچار بیماری درازمدت، دوره
 شوخی آغاز می شود. 

b  بازشدن آرواره همراه با بیرون آمدن زبان یا هیپوتونی کلی )افت قوام عبالنی( بدون هرگونه  ی خودبخودی شکلک یا  هاماهه، دوره  6. در کودکان یا در افراد با شروع
 عامل آغازگر آشکار هیجانی. 

( مشخص می شود )کمتر یا معادل یک سوم مقادیر به دست آمده CSFدر مایع مغزی نخاعی )  1-. نقص هیپوکرتین، که با مقادیر واکنش پذیری ایمنی هبپوکرتین2

نباید در زمینه عفونت، التهاب یا آسیب مغزی حاد    CSFدر   1-(. سطوح پایین هیپوکرتین pg/ml  110ون افراد سالم با استفاده از همان مالک، یا کمتر یا معادل  از آزم
 باشد. 

نهفتگی خواب چندگانه میانگین    دقیقه است. یا یک آزمون  15( کمتر یا معادل  REM. بر اساس خواب نگاری خواب شبانه، نهفتگی خواب حرکات سریع چشم )3

 در شروع خواب را نشان می دهد.  REMی هادقیقه و دو یا چند بار دوره 8نهفتگی کمتر یا معادل 
 

 وقفه یا نمبود تنفسی انسرادی خواب -4

 ی تشخیصی هامالک
A( 2( یا )1. یکی از دو مورد:) 
 کمبود تنفسی انسدادی در هر ساعت از خواب و هر کدام از عالئم خواب زیر: . شواهد خواب نگاری مبنی بر وجود دست کم پنج وقفه یا 1

a ی تنفسی در طول خواب.های تنفسی شبانه: خروپف کردن، خرخر کردن/ نفس نفس زدن، یا مکث ها. آشفتگی 

bانی دیگر )از جمله یک اختالل خواب( بهتر تبیین  ی کافی برای خواب که با اختالل روها. خواب آلودگی طول روز، خستگی یا خواب غیرنیروبخش علیرغم فرصت
 ی طبی دیگر نیست.ها نمی شود و قابل استناد به بیماری

 وقفه و/یا کمبود تنفسی انسدادی یا بیشتر در هر ساعت از خواب صرف نظر از عالئم همراه.  15. شواهد خواب نگاری مبنی بر وجود 2
 

 وقفه تنفسی مرنزی خواب  -5

 ی تشخیصی هامالک
A .شواهد خواب نگاری درباره وجود پنج وقفه تنفسی مرکزی یا بیشتر در هر ساعت از خواب . 
B.اختالل خواب دیگری توضیح بهتری برای این اختالل نیست . 
 

 تهویه )هیپوومنتیالسیون( مرتبط با خواب  -6

 ی تشخیصی هامالک
Aیی از کاهش تنفس مرتبط با افزایش سطوح  ها. خواب نگاری نشانگر دورهCO2  ی عینی  هااست )توجه: در نبود اندازه گیریCO2    سطوح پایین پایدار اشباع شدگی

 اکسیژن هموگلوبین نامرتبط با رویدادهای وقفه تنفسی/کمبود تنفسی ممکن است نشانگر افت تهویه باشد. 
Bل خواب کنونی دیگر، بهتر تبیین نمی شود. . این آشفتگی با اختال 

 بیراری -اختالل ریتم شبانه روزی خواب -7
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 ی تشخیصی هامالک
Aدرون زاد و برنامه    . یک الگوی پایدار یا راجعه آشفتگی خواب که در دجه اول ناشی از دگرگونی دستگاه چرخه شبانه روزی یا ناهماهنگی میان ریتم شبانه روزی

 بیداری مورد نیاز محیط فیزیکی یا برنامه حرفه ای یا اجتماعی است. -خواب
B.این آشفتگی خواب به خواب آلودگی مفرط یا بی خوابی یا هر دو می انجامد . 
C ی کارکردی مهم می شود.ها. این آشفتگی خواب باعث ناراحتی چشمگیر بالینی یا افت کارکرد اجتماعی، شغلی، و دیگر حوزه 
 

 ت برانگیختگی خواب غیر حرنات سریع چشم اختالال -8

 ی تشخیصی هامالک
Aی راجعه بیداری ناکامل از خواب که به ویژه در یک سوم ابتدایی دوره اصلی خواب روی می دهد و با یکی از موارد زیر همراه است: ها. دوره 
ی دیگران برای  هاخواب گردی فرد چهره ای مات و خیره دارد، در برابر تالش ی مکرر برخاستن از بستر در طول خواب و راه رفتن؛ در حین  ها. خواب گردی: دوره1

 برقراری ارتباط با او نسبتا بی پاسخ است، و فقط با تالش فراوان می تواند بیدار شود. 
ی برانگیختگی  هاد. ترس شدید و نشانه ی ناگهانی توام با وحشت، که معموال با جیغ وحشتزده ای شروع می شوهای راجعه بیدارشدن های خواب: دورهها. وحشت 2

ی دیگران به منظور آرام کردن هادستگاه عصبی خودکار از قبیل گشادگی مردمک چشم، تاکیکاردی، تنفس سریع و تعریق در طول هر دوره وجود دارد. در برابر تالش 
 فرد در طول این دوره نسبتا بی پاسخ است. 

B نمی آورد )برای مثال فقط یک صحنه دیداری را به یاد می آورد(. . بیمار رویایی تصویری چندانی به خاطر 
Cفراموشی وجود دارد. ها. در مورد این دوره 
Dی کارکردی مهم ایجاد می کند. هااز نظر بالینی ناراحتی چشمگیر یا اختالل در کارکرد اجتماعی، شغلی، و دیگر حوزه  ها. این دوره 
E یولوژیک یک ماده/دارو نیست. . این آشفتگی مربوط به تاثیرات فیز 
Fی خواب را به خوبی توجیه نمی کنند. های خوابگردی و وحشتها. اختالالت روانی و طبی همراه، دوره 
 

 اختالل نابوس -9

 ی تشخیصی هامالک
A مربوط به گریختن از تهدیدهای بقا، امنیت یا یکپارچگی  ی  ها. بروز مکرر رویاهای گسترده، بسیار ناراحت کننده که به خوبی به خاطر آورده می شوند و غالبا با تالش

 جسمانی سرو کار دارند و عموما در طول نیمه دوم دوره اصلی خواب روی می دهند.
B.پس از بیدار شدن از این رویاهای ناراحت کننده، فرد به سرعت آگاه و هشیار می شود . 
C ی کارکردی مهم می شود.هاکند یا باعث افت کارکردهای اجتماعی، شغلی، یا سایر حوزه. این آشفتگی خواب، ناراحتی چشمگیر بالینی ایجاد می 
D.این عالئم کابوس مربوط به تاثیرات فیزیولوژیک یک ماده/دارو نیست . 
E  .اختالالت روانی و طبی موجود، شکایت اصلی رویاهای ناراحت کننده را به خوبی تبیین نمی کنند . 
 

 اب حرنات سریع چشم اختالل رفتاری خو -10

 ی تشخیصی هامالک
Aی مکرر برانگیختگی در طول خواب همراه با آواگری و/ یا رفتارهای حرکتی پیچیده. ها. دوره 

B این رفتارها در طول خواب حرکات سریع چشم .REM پسین ی هادقیقه پس از شروع خواب بروز می کنند و در بخش  90( روی می دهد و بنابراین معموال بیش از
 ی طول روز به ندرت روی می دهند. هادوره خواب فراوانی بیشتری دارند و وقوع آنها در خالل چرت

C .در بیدار شدن از این دوره، فرد کامال بیدار و هشیار است و سردرگمی و اختالل موقعیت سنجی وجود ندارد . 
D :وجود هر کدام از موارد زیر . 

 امی( در ثبت خواب نگاری. در غیاب آتونی ) بی قو REM. خواب 1

 ی مغز )مانند اختالل پارکینسون، آتروفی دستگاه چندگانه(. هاو یک تشخیص اثبات شده آسیب هسته REM. وجود سابقه ای حاکی از اختالل رفتاری خواب 2
Eکارکردی مهم شده است )که ممکن است باعث صدمه به خود یا ی  ها. رفتارها باعث ناراحتی چشمگیر بالینی یا افت کارکردهای اجتماعی، شغلی، یا سایر حوزه

 همبستر فرد گردد(. 
F .این آشفتگی را نمی توان به تاثیرات فیزیولوژیک یک ماده/دارو یا یک بیماری طب دیگر ربط داد . 
Gرا تبیین نمی کنند. ها. اختالالت روانی و طبی موجود، این دوره 
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 سنرر  پاهای بیقرار  -11

 تشخیصی  یهامالک
Aی ناراحت کننده و ناخوشایند در پاها که با تمام موارد زیر مشخص می شود: ها. یک میل قوی برای حرکت دادن پاها، غالبا همراه با/ یا در پاسخ به حس 
 ی استراحت، که با بی حرکتی شروع یا بدتر می شود. ها. میل قوی برای حرکت دادن پاها در طول دوره1
 رکت دادن پاها به طور نسبی یا کامل که با حرکت دادن پاها تسکین می یابد. . میل قوی برای ح2
 . میل قوی برای حرکت دادن پاها در غروب یا شب بدتر از طول روز است، یا فقط در غروب و شب روی می دهد.3

B عالئم مالک .A .دست کم سه بار در هفته و به مدت دست کم سه ماه روی می دهند 

C عالئم مالک .A  ی مهم کارکردی همراه است. هابا ناراحتی چشمگیر یا افت  قابل توجه در کارکردهای اجتماعی، شغلی، آموزشی، تحصیلی، رفتاری یا دیگر حوزه 

D  عالئم مالک .A  ( نیست و با یک بیماری رفتاری )مانند مربوط به سایر اختالالت روانی یا بیماری طبی )مانند آرتریت، ادم پا، ایسکمی محیطی، گرفتگی عبالت پا
 ناراحتی وضعیت بدنی، حرکت دادن عادتی پا( بهتر تبیین نمی شود. 

E.این عالئم مربوط به تاثیرات فیزیولوژیک یک ماده/دارو نیست . 
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 منابع 
 

 . ساواالن  ،1 جلد سیدمحمدی، یحیی ترجمه  سلیگمن،  روانی، شناسی  آسیب .1
 . ارسباران ،2 جلد سیدمحمدی، یحیی ترجمه  سلیگمن،  روانی، شناسی  آسیب .2
 . ارجمند رضاعی، ترجمه  ،1 جلد سادوک،  و کاپالن روانپزشکی، خالصه .3
 . ارجمند رضاعی، ترجمه  ،2 جلد سادوک،  و کاپالن روانپزشکی، خالصه .4
 . ارجمند رضاعی، ترجمه  ،3 جلد سادوک،  و کاپالن روانپزشکی، خالصه .5
 .1 جلد  دادستان، پریرخ مرضی، شناسیروان  .6
 .2 جلد  دادستان، پریرخ مرضی، شناسیروان  .7
 DSM-5شناسی روانی بر مبنای (. آسیب 1392دیویدسون،. ) .8
 DSM-5، APAشناسی روانی بر مبنای آسیب .9

 DSM-5شناسی روانی بر مبنای سید محمدی، یحیی، آسیب  .10
 شناسی  ی برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد و دکتری روان هاجزوات کالسی رتبه  .11
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 بیشتر برای رسیرن به حرانثر تسلط ممکن منابع 
 

مجموعه، منابع کمکی زیر را مد نظر قرار دهند. بسیاری از ی کامل و دقیق این  کنیم در کنار مطالعهما مشاوران گروه آموزشی کیهان به داوطلبان عزیز قویاً توصیه می
 اند. تر از مطالب، از این منابع استفاده کردههای برتر کنکور اخیر  برای رسیدن به انسجام بیشتر و فهم عمیقرتبه
 

  شناسی دانشگاه های برتر ارشد و دکتری روانبهی خیلی مهم از این درس که به انتخاب رتنکته     600: شامل بیش از  نیهان  شناسی روانی آسی  نپسول    .1

 شوند.  ماه مانده به کنکور مطالعه می 1تا  3ها عمدتاً در تهران و شهیدبهشتی انتخاب شده است. کپسول

از  نیهان  آسی  شناسی روانی و نودنان استثنایی های  . بانک تست2 بندی شده مطابق با سرفصل  600: شامل بیش  از  های  تست طبقه  این جزوه 

 زنی بعد از دور دوم مطالعاتی هستند.  های درس به درس مناسب تستکنکورهای مختلف. بانک تست

شناسی  )ویژه داورلبان آزمون نارشناسی ارشر روان 2و   1جلر  –شناسیی روانی سواالت ننکورهای نارشناسی ارشر رشته. مجموعه3

های  های کامالً تشریحی. این مجموعه توسط رتبهسال( از تمام دروس گرایش بالینی و عمومی با پاسخ 15)ین کنکور آخرتا   88شامل سواالت کنکور   وزارت علو (:

 ی مطالعاتی است.  هابرتر کنکور تالیف شده است و قابل استفاده در تمام دوره

شود.  کنکور اخیر توسط استاد این درس به طور کامل بررسی می   6کم  که در آن سواالت این درس در دستشناسی روانی:  نالس نکته و تست آنالین آسی   .4

 شوند.  ماه مانده به کنکور برگزار می 1تا  2ی های نکته و تست کیهان معموالً در فاصلهکالس

 نیهان:  شناسی روانیآسی فیلم آموزشی  .5

 منش  دکتر نیکبا تدریس  (1
 شناسی روانی کیهان  های آسیبدرصد از کالس 90رضایت باالی  (2
 به طور اختصاصی برای شما  (3
 HDبا کیفیت  (4
 ای. یک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان تغییر رشته (5
 

 

 :  های آزمایشی ای درباره شرنت در آزمونتوصیه 

های آزمایشی با هدف منظم کردن شود، شما را از شرکت در آزمونحبوری کیهان که به شکل منظم برگزار می  – حبور در جلسات مشاوره و برنامه ریزی تلفنی   •

زنی، مدیریت سر جلسه و ... را پیش از آزمون  آزمون آزمایشی شرکت کنید تا نوع تست  3تا    1در    در صورت امکانکنیم  کند. با این حال، توصیه مینیاز میمطالعاتتان بی
 اصلی تمرین کرده باشید. 

 

 ! غافل نشویرنیهان  رقمی و برترهای تکهای رایگان و تخصصی با رتبهاز مشاوره

 

ی دقیقه مشاوره   15تا    10تواند یک بار در سال از  شناسی/مشاوره در سراسر ایران، میروانهای  هر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد / دکتری رشتهمشاوره رایگان:   (1

 کنیم حتماً از این فرصت استفاده کنید. رقمی و برتر کنکور در کیهان استفاده کند. توصیه میهای تکرایگان با ما رتبه

های های تخصصی با رتبههای مختلف )بسته به نیازی که دارند( از مشاورهکورها، در قالبهر ساله صدها الی هزاران نفر از داوطلبان این کن  مشاوره تخصصی: (2

برند. در این جلسات ما به تمامی سواالتی که ممکن است برای یک داوطلب در مسیر مطالعاتی پیش بیاید )از کجا شروع کنم،  رقمی و برتر کنکور در کیهان بهره میتک
ای در کشور  شود. کیهان تنها مجموعههایی دامه دهم، چطور مرور کنم، چه زمانی تست بزنم و ... (، به طور کامل پاسخ داده میچه درس روزی چقدر مطالعه کنم، با  
م در آن فعالیت  شناسی و مشاوره دائمشاور تخصصی کنکور ارشد و دکتری روان  5-6دهی به سواالت فراوان داوطلبان کنکور(، همواره بیش از  است که )در راستای پاسخ

 . دارند
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 های زیر :.از رو  موارد این .: درخواست سریع و آسان هر یک از

 

 :.  02166475620به سامانه  1.: ارسال 

 

 .: تماس با ما در ساعات اداری از رریق شماره تماس پشت جلر نتاب :. 

 

 .: ارسال پیا  به واتساپ نیهان از رریق اسکن نر زیر با دوربین تلفن همراه :. 
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