
 به نام بی نام او  :..: 

 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

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

ب حضتور ا   درس شتودمیا   درس در کناور  او بیش او هفم کتاب اصتیس اتتخاب ستوات  ها  ا تصتا  داد  استمب به روری که در بر س ستا 

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

دهس  با که     ح م مها  ههوار  پوشتتش که(  DSM5شتتناستت ی روانید کودکان استت ونایی و ی کمهان )آستتیبشتتناستت ی استتمب  زوا  ستته  اتهروان

ها در ا تمار با آ را  به روو رسانی های ارشد و دک  ی شناس ی داشته  حات برای آومون اور ارشد و دک  ی روانمناسبی او سوات  ا   درس در کن

 گی دب داورن ان گرامی قرار می

 

 وارایش  آ را   غمی ا  

د  ضتن صوووو  ک ها  ه  آخای  ر      و باخ  اصوووو جاک  نیی نیا ض اب  بابا پاسوووور حیوووواین  به اه  ضاف  ه ا ووووا ه  وووو   اسوووو   اخیرسوووو انک ر     

 اس . 
 

 با ارهمنان مطال ه کنمد

 باای آنکه اه  ضاف  ه  ا با اطفی ان ض العه ر ی ، به ض ا د زیا ت  ه نفاهی : 

 ووووو ارووووو ب ضااووووو ب و ، د،ان اسووووو   ایی،   ووووو ، دیوووووان داد ره ضاف  ه  نواک ری ان باای د    وانهنا شووووو ب ره ب  اصووووونه ر  از ر     ت یه . ۱

پاسور دد . د  جای  ره د صو   ت ه دای ت       ا از سو انک ضسو جاا از ض ا د د  دو ر      ا  و  و درتری  درصتد  ۸۰ و   ۸۵ ت ادسو ه به تهاایی به

وبساه  د ص  اس . هنا ش  ینب و  فاف اه  با ر ب  ا د     ۶۵ط   ضیانگین چیای ج ود   قمب د  اه  د   د  دا دو ر     ا    و درتری به  

 ض العه نفاهی .   ریاان

 اه  ضاف  ه  ا  ت ه دای باتا  وادی ار ب دادیگا  دای ت اان،   ی ب یتب و   ضه ط اط ایی ت یه و ویاایش راد  ان . . ۲

دایی از  فنه  اه  ضاف  ه، د  سوووال ای هه ووو ه ض  د اصوووت  ض العاحی  ت ه دای باتا ر    دای ا  ووو  و درتری  وادیووو ارووو ب ب د  اسووو .  ت ه. ۳

, ۶  .خانم زداا دایی  ت ه۲، آقای اضیر دفاه ن ج  یان  ت ه  ۷، خانم سووووووووووفانه اباادیم ن اد  ت ه ۸، خانم اسووووووووووف  ها ی  ت ه  ۷خانم آطادایان  ت ه  

 اه  دوس ان  ا د  ساه  بج انی . ضصاج ه. ضی ت انی  ۱۶ ,خانم ناه  الساداک سنیت   ت ه ۱۵ خانم زینب ن  ضنش ب ن اد  ت ه

ض  د بازبینب قاا  ها  ه   اخیر  اه  ضاف  ه د  ر ا  دهگا ضاف  ه دای ری ان، با دق   سوویا  زیادی ت یه  وو   و ض  اسووب با سوو انک ر     . ۴

 به  وز  سادی     اس .
ً
 اس  و باای ر     ا    و درتری ،اض 

و قابل اطفی ان  ینی صحیح  د  پاهان  ف  د  ک از دفه  فا دوس ان به اس فاد  از  وش ض العه  نمب و دقی  و دفچ ین به ،ا هیری ه  باناضه

دایی ره ض عن  ی  نی ن نظااک و پییهااداک ا ز ف    فا  نینان باای داچه باتر رادن ضاف  ه    ایس ه، آضادگی خ د  ا بااباای  سی ن به د ف

   ر یم.به دفه  فاس ، ا  م ضی 

 

 

 

 

 
 

 

 "با آرووی عوحمق برای ههه شها  زازان"

 گرو  م اوران کیهان 

 مرکز  دما  روان ناس ی و م اور  کیهان 
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ن دربار  کمها

دای ت اان،  و ی ب یوتب،   ضه هاو  آض زشو ب ری ان ضشیو ل از حع ادی از  ت ه دای باتا  وادیو ارو ب و ضیواو   ا  و  و درتری دادیوگا  •

 د  زضی ه ر     ا    و درتری ضاف  ه  وادی ار ب و ضیاو    عالی  دا د. 
ً
 و ... اس  ره صا ا

 ینی، ضاف  ه  نواک قابل اطفی ان،  ینم دای آض زشوووووووووووو ب با اسوووووووووووواتی  باتا   عالی  دای ری ان  وووووووووووواضل ا اوه خ ضاک ضیوووووووووووواو   و باناضه •

 دای آض زش ب با ریفی  اس . ی اختب به دادشج یان و باهنا ی ر   وادی ار ب، ا اوه خ ضاک  واد

 ر  .هاو  آض زش ب ری ان تح  نظا ک ضس قیم ضارن خ ضاک  وادی ار ب و ضیاو   ری ان  عالی  ضی •

و ری وان د  دی  راوای ریووووووووووووو    وووووووووووووع وه ای نو ا د و تفوام خو ضواک و ضحصووووووووووووو نک آن  ق  از خ د ضارن ری وان بوه  وووووووووووووی   اه ترنتب، تنفنب   •

 جض  ی قابل د یا   اس .

دای دای  نمب ضیوواو   و باناضه  ینی و دفچ ین  نواک قابل اطفی ان، دا سوواله حع اد قابل ت  زب از  ت هبه ل ف به ،ا هیری از  وش •

ان به ط   ،اضل بالینب دادیووگا  ت ا   ۹۴دای نفا از و ودی  ۳دا ب د  ان . به ط   ضثال   وو اروو ب از ضیان ری ادیر     ا  وو   وان  ۱۰۰زیا  

 ۱خانم  اون  ق ضی  ت ه   ۹۸و د  سوال   ۲، آقای اضیر دفاه ن ج  یان  ت ه  ۷خانم سوفانه اباادیم ن اد  ت ه  ۹۷ری ادی ب د  ان ، د سوال  

,خانم ناه  السوووووووووووواداک  3خانم  ووووووووووووقاه   بید جا     ت ه   1400,د سووووووووووووال  6خانم زداا دایی  ت ه   99,د  سووووووووووووال ۶و خانم ال ه ض نیی  ت ه  

 ان . به ط   ،اضل ری ادی ب د  15,خانم زینب ن  ضنش ب ن اد  ت ه 16سنیت   ت ه 

 

 دربار   ناا  م اور  کمهان

   د.  نساک به دو   ل  اهگان ) ق  ه  با  د  سال( و تجصص ب )با ه  ضیاو  به ان جاب  اد( باهنا  ضی •

 اخ صاص ب )ه   •
ً
   د. ضیاو  و ه  دادشج  د  دا  نسه( باهنا  ضی نساک به دو   ل تنفنب و جض  ی و صا ا

 دا دادشج ی ری ادی ه  پاون   ضاب ط به اط  اک خ د نند ضیاو  اخ صاص ب اش دا د.  •

 ضسن  اس . -د  ری ان، ضیاو  دا    ه ) وادی ار ب •
ً
  ت ه باتا دفان    ه اس  و با آن آزض ن ،اض 

ً
 ضیاو  (، الناضا

 ووو د.   ووو د و سووود  د  دپا تفان ضیووواو ان تصووو یب ضیدای  نمب و تاابی اسووو جااا ضیو   ری ان، از ها  هدای باناضه  ینی و ضیوووا وش •

 اه اا از آزض ن و خ ا خبری نیس . 

 باد. باد ره اه  ق  ک ان جاب دادشج   ا بان ضیدای باتا( ب ا  ضیری ان از جض   چ  ه  ضیاو  تجصص ب ) ت ه •

 ، دو طاح وی   ض فاوک با  ااه  ض فاوک ا اوه راد  اس . ر     پیش  و ری ان باای داوطن ان   •

   د. )آقاهان   ح و نی  ضنش( ری ان باهنا  ضی س پاواهن داتفام  نساک ضیاو   ری ان تح  نظا ک  •

 دنی ه  نساک ضیاو   د  ری ان ض اب  ناخ ضص ب  ف ضی اس .  •

 

 

 

 

 

 ء روو به روو  دما  آن به ما باو ورد دهمد :ب ب: کمهان مت نق به شهاسم  پس برای ارعقا

.: آشنایی با مجموعه کـیـهـان :.



 

 

 

 

 

 د  دن ال رادن اد اف خ د دچا  ضیوووو ل  وووو :  د ف . 1
ً
   تاابه ضا دیووووان داد  داوطن ادی ره د ف ضشوووومی و ضحکمب ن ا ن ، ضعف ن

 و ارو ب  خ ادی  ا  و   وانتان  ا  و و  ر ی . چاا ضیر یم اول از دفه د ف سو  . ر  پییو  اد ضیو گاه  جتب به خ  پاهان نیا نمب

 ضی
ً
سوووووووال و  ۵با ووووووو . ر  باای   SMARTدانی  ره د ف باه    وووووووار  ر ی ب چه  ت ه ای  ا د  اه  ر     دن ال ضی ر ی  و چاا ب ج فا

هیری  (، قابل ان از Specificای ره ضشمی )هها ی یعنب د ف  SMARTهها ی  ر ی . د ف  SMARTهها ی  ه  سال آه    تان د ف

(Measurable( قابل دسووشیابی ،)Attainable( واقد بی انه ،)Realistic( و دا ای ضح ود  زضادی ضشوومی )Time-bounded  با وو . د )

 هها ی صحیح ا اوه دد  .  ت ان   به  فا رف  زیادی د  د ف ینی + ه  ضیاو  آگا  و ض جصی ضیه  د تر باناضهاه   ا   

یت  سووووو گین اسووووو  ره زود خسووووو ه تان ر  ، نه تان باناضه  ینی ر ی . ه  باناضه  ینی صوووووحیح نه خباای  سوووووی ن به د ف:   ینی باناضه . 2

 چه ض ا     ا ضی
ً
خ ادی  ض العه  خیت  سووووووو   ره  وووووووفا  ا به د   ان ناسوووووووان . ب انی  از راا باه   ووووووواو  ر ی . با ر ام ر اب دا. ر 

اد  و به دسوووو    دهگاان اسوووو فاد  ر ی ب ر ام خ صووووه بییووووتر   اب د خ ادی  از خ صووووهر ی . آضاد  خ صووووه بادا ی دسووووشی ب ها ضی

آو دب اه اا از ه  ،ا بن ، رسووووووو ب ره تاز  د  ر       ووووووو ه  وووووووفا  وووووووار  راد   ر ی ، ض فع  بییوووووووتری  ا باای  وووووووفا ضیدنی ه ای ره ضی

خ ادی   (، اط  اک نزم  ا بگیره . ب ی ی  ضی۵۰  ار ب بالینب ها  ف ضی( و  ت ه  ای  دم رسب راد  )زیا  )ر     سااسای ا     وان

خ ادی   خ ادی  حس  بننی . از چه ابنا دای دهگای ضیدا  ا. ،ی ضیدا  ا د  چه باز  زضادی  فد ر ی  و  ع  ر ام د   ام د  اول ر

اسووو فاد  ر ی  و ... . اب  ا ضسووویر  سوووی ن به د ف  ا به ان از  ،اف  باای خ د  و ووو  ر ی . طاح دای ضیووواو   ضج نف ری ان  ا نیا ض  

   نظاتان دا  ه با ی .

دا  ا دو  باینی   دای هه  ه  دا ر ی . نگاادیدا و تنخ جان ره وق   فل رادن  اا  سی  ،  د  ان  ا از دفه  کس :  آضادگی  دنب . 3

ره ض  قی  د  اه   تان به نح  اجسووووووووو ، نزم دا ی   کا ر ی . به اه تان و ضیاان ت شووووووووو ب ره باای  فت  رادن باناضهو  ق  به د ف

 تان دا د و ساها ن اک ضث    کا ر ی .  پاوژ  )ر     ،ا   ار ب ا    ها درتری( چه تاثیراک ضث تب د  زن گی

: ض ظ  ، دا وووووووووتن ه  سوووووووووای ابنا  باای ضقابنه با خسووووووووو گی، نااضی ی، و سووووووووواها ض ادد بیرودی و د ودی باای  سوووووووووی ن به ابنا دای ،ا آض  . 4

دد  (. با  تان اسوو .  وش ض العه صووحیح  ا ب انی  )د  ان  ای  نواک دسوو  و د  صوو  ک نیاز ضیوواو ان نیا به  ووفا آض زش ضید ف

 دای ض های  استر  و تفارن آ  ا با ی . ب انی  ،ی باه  ضاو  ر ی  تا ض الب از  د  ان ناود.   وش

ر ی ، دی   ای نگاادی  ضی  ووووووووو ه ضا ض ا د زیادی دا د. د  صووووووووو  حی ره از دفین ضاف  ه  نواک ری ان اسووووووووو فاد   :  ض نعاک ضنسوووووووووجم . 5

ر یم رووه از ض ووالعووه ض ووا د پاار وو   پادیا ر یوو . ض ووالعووه ضنسوووووووووووووجم ه ی دو ض  د خیت  ب تر از نیسوووووووووووووو . اضووا بوواز   وو  توواریوو   ا  ضی

 ض  د اس . به ضسیرتان ا  فاد ر ی .   ۶-۷ض العه پاار     

ر ی ب  اه ، با ر ب و ا زیابی ر ی . ب ی ی  د      د ستب جار  ضیتان و دادش ب  ا ره ان وخ هض ام خ دتان، ض ا دنظا ک و ا زیابی:  . 6

 بن  رف  بگیره .  ها نیاز به حغییر  وش ،ا  د  باخ  ض ا د دا ی ب د  ص  ک نیاز، باای اه  ،ا  از ه   ا 

 

 عرا  حرداها را آروو دارامبرای شها وا اعرا  و شایاته

 گترو  مت تاوران کتمتهتان

 شناسیمروری کلی بر عـوامـل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 های بـرتـر کنکور، مشاوران کـیـهـاناز نگاه رتبه
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 تا

 و ارزیابی نابهنجاری تحقی  فصل سوم: 

 

 ینابهنجار  یتحق ✓

 شرح یال ✓

 روش آزمایشی ✓

 روش همبستگی ✓

 آزمایش طبیعی ✓

 روانشناختیارزیابی  ✓

 ارزیابی رفتاری ✓

 ی نوروپسیکولوژیهاآزمو  ✓

 ی ثبت نحوه کارکرد مغزهاشیوه ✓

 

 ینابهنجار  یتحق

بررسری شرر  حال بانینی بب عنوان یک ر ش   توانند عناصرر علّی را مجزا کنند.آ رند،  نی نمیی باارزشری را  راهم میها ررریب هاکب شرر  حالبا این

 امتیاز دارد: چهارتحقیق  

ی آزمایشرگاهی   هااین ر ش مصرنوعی نیسرت. این نو  تحقیق شرامل شرخص  اقعی اسرت کب مشرکل  اقعی دارد. در حانی کب ر ش  (1

 ی آماری از نظر ماهیت بیشتر مصنوعی هستند.هابررسی

ی هاتوان توسرط شریوهرا بب صرورت مسرتند ارائب دهد کب بب قدری نادر   نامأنوس اسرت کب احتمااًل نمی ایهپدید تواندمیشرر  حال بانینی  (2

 استاندارد دیگر تحقیق آن را مورد کا ش قرار داد. )مانند کوری هیستریک(

 مدا ای نابهنجاری است.  شناسی  ی سبردرباره هاشر  حال بانینی، منبع اصلی  رریب (3

 کب عموماً پذیر تب شده است  راهم آ رد.  ای رریبشواهدی را در جهت عدم تأیید  تواندمیکننده  حال بانینی قانع یک شر  (4

نقطب    چهاری بانینی هاحالاما شرر  ی کرد.های اسرتردی بانینی اسرتاادههای شرخصریت خود، از شرر  حالها ر ید برای سراختن نظریب (5

 رعف هم دارند: ازینشی بودن خاطرهخ  قدان قابلیت تکرارخ  قدان عمومیت   شواهد ناکا ی برای علّیت.

 ها ی بانینی تقریباً همیشررب بازنگرانب هسررتند، آنهاتوانند تحریف شررده باشررند. ازارش : »شررواهد« ازارش شررده میگزینشاای بود  (1

کنند. بیمار ممکن اسرت برای پرداختن بب چیزی دالیل شرخصری داشرتب باشرد. ااهی ی میی د ر را بررسر اذشرتب   اغلر اذشرتب  هایر یداد

 کب برای پرداختن بب چیزی دالیل شخصی دارد. -نب بیمار- ا قات این درمانگر است

 بخشی از جریان زندای  اقعی هستند، تکرارپذیر نیستند. ها: از آنجایی کب شر  حالفقدا  قابلیت تکرار (2

 : حتی یک شر  حال متقاعدکننده، مخصود یک  رد است   امکان تعمیم  جود ندارد.تفقدا  عمومی (3

علّت بب شرکل  معمواًلکنند. شرناسری متقاعد میی بانینی  احد بب ندرت ما را در مورد سربرهاحال: شرر شاواهد ناکافی برای علیت (4

توانند علّت باشرند، یا اینکب اصرالً ر یداد  اررحی  جود می هااز آنماند. در اغلر موارد چندین ر یداد  جود دارد کب هر یک مبهم باقی می

 ی بانینی است.هاحالترین مشکل شر ندارد. این جدی

 

 



 23                                                                                            س یشناروان و ارشد دکتری    1رتبه یــکـــــــــ - ن هاـیـک                           1جلد  -روانی  شناس ی آسیب

 تا

 شرح یال

علت را مجزا    تواندنمی معمواًلرا کب بد ن اختالل هسررتند   بب همین خاطر   نهاییکند، نب آر ش شررر  حال  قط ا راد دارای اختالل را بررسرری می

 سازد.

چندین علّت احتمانی را تونید  هاحالشرر   معمواًلکنند.  ی علّت   درمان نابهنجاری تأمین میرا درباره هاترین منبع  ررریبی بانینی غنیهاشرر  حال

دنیل اصرلی اسرت برای  ،را ر شرن کرد. جسرتجو برای علّت در بین چندین علّت احتمانی هاتوان آنیشرتر نمیکنند کب حتی با ا ز دن موارد مشرابب بمی

 ر ی آ ردن بب آزمایش.

 

 متغیر مستقل و وابستر

ایری   قابل تکرار اسرت کب ااتب  از شررایط قابل اندازه ایمجموعبشروند. تعریف عملیاتی ی مسرتقل    ابسرتب بب صرورت عملیاتی تعریف میهامتغیر

 دهد.یک پدیده با  جود آن رخ می شودمی

 

 اثر آزمایش

 آید.کند، اثر آزمایش بدست میل تغییراتی را در متغیر  ابستب ایجاد میقزمانی کب دستکاری متغیر مست

 

 عوامل آمیختر

شروند. اثر آزمایشری را تونید کنند   همواره با متغیر مسرتقل  اقع شروند، عوامل آمیختب نامیده میعوامل دیگری غیر از متغیر مسرتقل کب ممکن اسرت 

ار ه اواه است. اصواًل ار ه اواه، ار هی   هاترین آنکنند کب رایجی کنترنی استااده میهابرای حذف کردن این عوامل آمیختب آزمایشگران از شیوه

کند، اما علت برخورد داشررتب اسررت، تجربب می هاآزمایشرری اسررت کب  قط عوامل آمیختب را کب ار ه آزمایشرری با آن  ی مشررابب با ار ههااز آزمودنی

 کند.شده را تجربب میکند. در مقابل ار ه آزمایشی هم عوامل آمیختب   هم علت  رضشده را تجربب نمی رض

 

 متاآنالیز

   ، کب ممکن اسررت از نظر جزئیات با هم  رق داشررتب باشررندایردمیی پیامد درمان را در نظر  هاسرریتحلیلگر در انجام متاآنانیز تعداد زیادی از برر

 را در هم ادغام کند   نتیجب بگیرد کب آیا این درمان کارساز بوده    سعت اثر آن چقدر بوده است. هاکوشد بب صورت آماری آنمی

انجام شرده   یکی از مجمو  مطانعات اسرت( صررف نظر از اینکب تا   متاآنانیز)کب در قانر    ایمطانعب: هر شرناختی داردمتاآنانیز یک مشرکل بزرگ ر ش 

کب از  ایمطانعبی بزرای کب بخوبی کنترل شرده اسرت با کب از نمونب ایمطانعبآ رد. یعنی  رأی بدسرت می چب حد خوب اجرا شرده باشرد،  قط یک

 ی کا ی کنترل نشده است، ارزش برابر دارد.کند کب بب اندازهی کوچکی استااده مینمونب

ی خواسرتب )یعنی تمایل بب خوب جلوه ها یژای امارش غیرتصراد ی، سروایری آزمایشرگر، سروایری آزمودنی   ←عوامل آمیختب آزمایشری شرامل 

 .شودمیدادن خود( 

دهند. مور ین حتی با مقدار مصررف زیاد حاصرل یا پالسریبو تسرکین محسروسری را ازارش میدرصرد بیماران بعد از مصررف یک دار ی بی 35تقریباً 

یریم کرب احتمرااًل تلقین مقرداری از مزایرای دردکش مور ین را ترأمین  توانیم از این نتیجرب بگدهرد. مرا میدرصرررد از مواقع درد را تسرررکین می  75 قط  

 کند.می

دانند کب آزمودنی در ار ه آزمایشری اسرت یا در ار ه اواه پالسریبو، نتایج تحت تأثیر سروایری آزمایشرگر یا آزمودنی ن  اار نب آزمایشرگر   نب آزمودنی

   اندهکرددار  دریا ت  هاخبرند« کب کدام آزمودنی  هم آزمایشررگر از این مورررو  »بیقرار نخواهد ار ت. این طر  عانی کب در آن هم آزمودنی 

 نام دارد.خبری دوسره  آزمایش بی پالسیبو، هایک از آن کدام
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. طرحی کب در آن شرودمینامیده   سارهخبری یکآزمایش بیداند کب دار  یا پالسریبو دریا ت کرده اسرت، نمی  آزمایشری کب در آن  قط آزمودنی

 نام دارد.  خبری آزمایشگربی آزمایشخبر نیست، خبر است   آزمودنی بی قط آزمایشگر بی

خبری د سرره تقریباً غیرممکن اسرت. شرخصری ه یا بیسررخبری یکخبری آزمایشرگر امکانپذیر اسرت اما طر  بیدرمانی طر  بیدر بررسری پیامد ر ان

درمانی  درمانی قرار ار تب اسرت یا اصرالً ر انکند )آزمایشرگر( ممکن اسرت نداند کب ا  تحت ر انخواهد ببیند تا چب اندازه بیمار خوب ر تار میکب می

 خبر باشد.ه است، بیدرمانی شده یا نشدنشده است.  نی بعید است کب آن بیمار از این مورو  کب ر ان

 

 روش آزمایشی 

سرب نقطب قوت دارد: ا نین قوت آن این اسرت کب بهترین ر ش برای مجزا کردن عناصرر علّی اسرت. قوت د م آن این اسرت کب  قتی ر ش آزمایشری 

کب از آن نمونب ار تب شررده  ایجامعبتوان بب را می  هادر دسررتور کار هسررتند، نتایج آن  -ی تک آزمودنی هابرخالف آزمایش -ی ار هی  هاآزمایش

 است، تعمیم داد. قوت سوم آن تکرارپذیری آن است.

مصرنوعی اسرت، آزمایش،  اقعیتک کامل یک اختالل را در اختیار  معمواًلسرب نقطب ررعف ر ش آزمایشری: ا نین ررعف آن این اسرت کب آزمایش 

ااهی  هاایرند، نب بب صورت یقین. رعف سوم: اجرای برخی آزمایشبب صورت احتمانی صورت می هااذارد. رعف د م آن این است کب استنباانمی

 غیراخالقی یا غیرعملی باشد. تواندمیا قات  

: اندشرردهشررناسرری   درمان سررب ر ش دیگر ابدا   ی سرربر جود نداشررتب باشررد، برای  راهم آ ردن اطالعات درباره قتی امکان انجام یک آزمایش 

 .روش آزمایشگاهی   یی طبیعهاآزمایش،  همبستگی

 

 روش همبستگی

اسرت  ایجسرتجوارانبی همبسرتگی شریوهتوان دسرتکاری را انجام داد، بب همین خاطر بب دالیل عملی   اخالقی در بسریاری از شررایط نابهنجاری نمی

 ی صرف بد ن دستکاری است.. همبستگی، مشاهدهشودمیکب  سیعاً از آن استااده 

 Xموجر  Yیا   شرودمی Yموجر  Xبب این صرورت باشرد کب  تواندمیهمبسرتگی  جود داشرتب باشرد این همبسرتگی   X    Yبب طور کلی اار بین 

 کند.ما را بب کشف کردن علت هدایت نمی معمواًل. بنابراین انجام مطانعات همبستگی شودمی Y  هم موجر  Xهم موجر  Z اینکب یا خشودمی

 . اندهکردهراونب اختالل یعنی نسبت ا راد موجود در نمونب کب اکنون آن اختالل خاد را تجربب   ی عمر )طول عمر(شیوع دوره

آ رد.  را  راهم می های بین متغیر  دقیق رابطب  میی کمطانعات همبسرتگی نابهنجاری چند امتیاز مهم دارد: بب کارایری همبسرتگی امکان مشراهده

طبیعی هسرتند، مطانعات همبسرتگی مانند مطانعات آزمایشرگاهی مصرنوعی نیسرتند. از این  ایهپدیدمورد همچنین از آنجایی کب این مشراهدات در 

 اذشتب،  قتی کب امکان انجام آزمایش خواه بب دالیل عملی یا اخالقی  جود نداشتب باشد مطانعات همبستگی جایگزین خوبی هستند.

بب کشرف علت  تواندمیتوان مجزا کرد. شرخص  نمی معمواًلی خاد را ت یک پدیدهی ررعف مطانعات همبسرتگی این اسرت کب علّترین نقطبمهم

 ی تجربی الزم هستند.های دیگر چون آزمونهاتر علّیت، ر ش تر شود، اما برای تعیین مشخصنزدیک

 

 یی طبیعهاآزمایش

امکان بررسری آثار  تواندمیکند. عمل طبیعت  اسرت کب طی آن آزمایشرگر آثار یک ر یداد طبیعی غیرعادی را مشراهده می ایمطانعبآزمایش طبیعی  

 آسیر بر ر تار انسان را در اختیار ما قرار دهد.

. اما شررودمیغاز  بعد از ر یدادی کب باعث  قو  حادثب بوده اسررت آ تنهای منظم  نگرانب اسررت، بب طوری کب مشرراهده اپ  معمواًل  یآزمایش طبیع

ی . یک مثال از مطانعبشرودمینگرانب نیز باشرند. کب در صرورت مشراهده قبل از اینکب نتیجب انتظار رخ دهد آغاز توانند آیندهمی  یی طبیعهاآزمایش

 پذیر بودند.زاده شدن از یک مادر اسکیز  رنیک، نسبت بب اسکیز  رنی آسیرنگرانب   طونی: مطانعب در مورد کودکانی است کب بب خاطر آینده
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حال، ر یداد  اقعی را ثبت نموده    اقد سراختگی  مانند شرر  ها. این آزمایش1بب عنوان یک ر ش تحقیق سرب نقطب قوت دارند:    یبیعی طهاآزمایش

  ا   قط   ایردمی.  هیچ دسررتکاری غیراخالقی توسررط پژ هشررگر صررورت ن2بودن آزمایش آزمایشررگاهی یا انتزاعی بودن همبسررتگی هسررتند. 

   کند.توان تعیین کرد، در  اقع علّت اصلی، تحقیق را بب صورت یک آزمایش طبیعت معر ی می. علّت اصلی را می3کننده است. مشاهده

کب نا عانند مجزا کنیم. )مثالً کدام جنبب  نهاییعال هسرتند از آتوانیم عناصرر موجود در علّت اصرلی را کب  . ما نمی1سرب نقطب ررعف آزمایش طبیعت:  

، این ر ش نیز  هاحال. مانند شرر 3نادر    احشری هسرتند، تکرارپذیر نیسرتند.   هایر یدادی طبیعت  ها. آزمایش2از حادثب باعث اسرترس شرده اسرت؟(  

 نگرانب قرار دارد.در معرض سوایری  اپ 

 

 آزمایشگاهیالگوی  

شرده. یعنی  دهند، تحت شررایط کنترلی ر انی کب بب صرورت طبیعی رخ میهای مشرابهی با اختاللهاعبارت اسرت از تونید پدیدهانگوی آزمایشرگاهی 

 .شودمیی مربوا بب علّت   درمان، بب صورت مدل کوچک تونید هاب رری دنبرای آزمو هایک نشانب یا مجموعب نشانب

. دسرررتکراری  3تکرارپرذیرنرد.   هرا. آن2تواننرد علرل اختالل را مجزا کننرد.  می  هرامراننرد آزمرایش  هرا. آن1آزمرایشرررگراهی سرررب نقطرب قوت دارنرد:  ی  هراانگو

 رسانند.غیراخالقی را بب حداقل می

شربیب  هاانگویی از آن هسرتند. بنابراین آنی طبیعی نیسرتند، بلکب  قط مانند ابداعات آزمایشرگاهی پدیده ها. آن1نقاا ررعف ر ش آزمایشرگاهی: 

کنند، باید ی ازمایشرگاهی اسرتااده میها. آز آنجایی کب پژ هشرگران اغلر از آزمودنی حیوان در انگو2اختالل  اقعی هسرتند  نی عیناً همان نیسرتند.

 پذیر هستند.نظر آسیر ی مورد بررسی بب طور مشابب نسبت بب اختالل موردها  اونب هااستنباا کنند کب انسان

 اویند.می خطارد شده باشد در حانی کب  اقعاً درست است، بب این اشتباه  ای رریباار  •

 اویند.می عالمت کاذبقبول شده باشد در صورتی کب  اقعاً غلط است بب این اشتباه  ای رریباار  •

 

 شناختیارزیابی روا 

 شوند: مصاحبب، آزمون، مشاهده.تقسیم میی ارزیابی ر انی بب سب  رآیند هاشیوه

رسرند، باعث شرده اسرت ی متاا تی میهاایریکنند   از این ر  اغلر بب نتیجباران مختلف مورروعات مختلای را دنبال میاین  اقعیت کب مصراحبب

 دار بب کار ر ند.ی ساختهاکب مصاحبب

بب طور   هاکند. مقدار قضرا ت بانینی الزم در این مصراحبب، اسرتاندارد میشرودمیر پرسریده یی را کب توسرط هر مصراحبب اهادار سرسالی سراختمصراحبب

کنند   اردآ ری اطالعات ر انشرناختی  برطرف می های مصراحبب، مقدار زیادی از ناپایایی را در مصراحببهایابد. اینگونب برنامبقابل توجهی کاهش می

معر ف اسرت،   SCIDدار« کب عموماً بب  ی بانینی سراخت»مصراحبب سرازند.امکانپذیر می ایحر بن غیرارا  تشرخیص دادن را حتی برای مصراحبب

  - وررو  از سرسانی بب سرسال بعدی بر دکنند کب بد ن انحراف از مار را ملزم مییعنی مصراحبب - کب خطی هسرتند  ایمصراحببی  هاطر برخالف 

یی بر د کب بب تشرخیص  هاسرازد تا در صرورت نز م بب کا ش بپردازد،   سرراغ سرسالرا قادر میا  د،   اذارمیار مصراحببرا در اختیار   ایشراخبطر  

 شوند.متاا تی مربوا می

ی آزمون ر انی نسبتاً استاندارد شده هستند. این  اقعیت مهم احتمال آن را کب آزماینداان مختلف اطالعات مشابهی را از مراجع بدست هااغلر شیوه

ی های ر انی، آزمونهاایرند: پرسرشرنامبی ر انی در سرب طبقب جای میهاآزمون  دهد: بدین معنی کب آن آزمون پایاسرت.خواهند آ رد، ا زایش می

 ی هوش.ها را کن   آزمون

ان بب چند نار داد   از این ر  اجرا تورا اغلر بب طور همزمان می هاعموماً بسریار پایا هسرتند، آن  هامزایای زیادی دارند: آن  هاپرساشانامر •

 سازند.را امکانپذیر می ایمقایسبی  های آماری، قضا تهابا تأمین هنجار هانسبتاً ارزان است   آن هااذاری آن  نمره
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 550شرامل  MMPI-1تبوده اسر  (MMPI)سروتا  ی چند جهی شرخصریت مینبی شرخصریت در ارزیابی بانینی، پرسرشرنامبترین پرسرشرنامبپرمصررف

. در  اندشرده، سراختب  اندهبودی برخوردار های شرناختب شردهای ا رادی کب از  یژایهای بررسری پاسرخی این آزمون بوسریلبهامقیاس   ←ماده اسرت

انحراف   (Pd)هیسرررتری      (Hy)ا سرررردای      (D)خودبیمرارانگراری      (Hs)  ارذارد:برای ده طبقرب نمراتی را در اختیرار می  MMPIمجمو   

ارایی ر  در ن  (Si)مانی     (Ma)اسررکیز  رنی     (Sc)رررعف ر انی      (Pt)پارانویا      (Pa)مردانگی رررررر زنانگی     (mf)سررتیزی    جامعب

 ارایی اجتماعی.بر ن

 (Si)شروند.   ا رادی کب در مقیاس ایرند بب صرورت حسراس، هنرد سرت، پذیرا، یا زنانب توصریف میی زیادی مینمره (Mf)مردانی کب در مقیاس 

ایرند می میی کنمرهدر آن ار    ر خورده باشرررند   ا رادی کب نهار ، منز ی، خودپنمتواررررع، کم بایرند ارایش دارند بب اینکی زیادی مینمره

 معاشرتی، خودانگیختب، اجتماعی   دارای اعتماد بب نا  هستند.

MMPI   پردازند. همچنین از نظر نسربت پردازند را داراسرت،   کمترین مواد آن بب اعمال ر تاری میکاربرد شرناختی میباالترین درصرد موادی کب بب

 موادی کب بب موقعیت بب جای  یژای شخصی یا صات اشاره دارند دارای کمترین مواد است.

MMPI-2 ی خوردن، هاپذیری بب سروت مصررف دار    اختاللسریرزبان آزمون را امر زی کرده   کوشریده اسرت مورروعات نوین ر انشرناسری، مانند آ

در چند مورد با یکدیگر ناهمخوانی دارند. شررخص    MMPIی رسررد کب د  نسررخببب نظر می ری رررعیف با کار را ارزیابی کند.ی سررازاابب عال ه

ی دیگر کسررر کند کب کامالً در را در نسررخب ایهنمردهد،   توجهی را نشرران میرا در یک نسررخب کسررر کند کب ا سررردای قابل ایهنمر تواندمی

 ی بهنجار است.دامنب

ی  اقعیرت را برب حرداقرل هرای نکرب جوهر، محرد دیرتهرابرنرد، نظیر شرررکرلمعنی را برب کرار میی بیهرا، محرنی فرافکنهااآزمو چون   •

رسرانند. د  آزمون  کنند،    رصرت نمایان شردن مورروعات تعاررری یا ناهشریار را بب حداکثر میی تخیلی را ترغیر میها،  رآیندرسرانندمی

آزمون ر رشراخ کب هرمن ر رشراخ، ر انپزشرک سرویسری آن را ابدا  کرد    را کن پرمصررف آزمون ر رشراخ   آزمون اندریا ت موررو  هسرتند.

رنگی، برخی سریاه، خاکسرتری   سراید هسرتند   هر یک ر ی کارت   هاطرف قرینب اسرت کب برخی از آنی جوهر« د  شرامل ده »نکب

را از نظر ماهیت   کیایت  هاشروند: ا اًل آناذاری میی جوهر بب چند صرورت نمرههاشرده بب این نکبی دادههاقرار دارند. پاسرخ ایجدااانب

شرروند، یا ادراکی عموماً توسررط دیگران نیز دیده می اییا تبرا از این نظر کب آیا در هاثانیاً آنکنند.  اذاری میآنچب دیده شررده اسررت نمره

پردازد کب آیا اذاری دیگر بب بررسری این موررو  میکنند. نمرهاذاری مینسربتاً نادر هسرتند )  اار نادرند، خالق هسرتند یا نامأنوس( نمره

پایایی    ؟ بب همین دالیل،از آن،   آیا از رنگ اسرتااده   در دریا ت ادراکی آمیختب شرده اسرتکل نکب اسرتااده شرده اسرت یا  قط قسرمتی  

 اعتبار آزمون ر رشاخ زیاد نیست.

ی عک  هم ی ر رشاخ مبهم نیستند  نی بب اندازههای کارتاز یک سری تصا یر تشکیل شده است کب بب اندازه TATآزمون اندریا ت مورو  یا  

بب عنوان یک ابزار  TATی آن یک داسرتان بسرازند. از نگاه کنند   درباره  هاتا بب هر یک از کارت شرودمیدهنداان خواسرتب  از پاسرخ  اررح نیسرتند.

 بویژه نیاز بب پیشر ت استااده شده است. هاپژ هش  سیعاً برای انوا  انگیزه

  آزمو  هوشکنند. ا نین  ایری میباشرند کب هوش را اندازه  نهاییر انی، آزموی  هاشراید پایاترین   برای مقاصرد متعدد، معتبرترین آزمون •

بار مورد  ینی ذهنی بودند سراختب شرد، چندماندهکب عقر  نهاییی آنارد بینب برای متمایز کردن کودکان دبسرتانی »کند« از آکب بوسریلب

ی هوش را برای هرامردتی بعرد دیویرد  کسرررلر آزمون  جرامیرد.بینرب برای کودکران ان  -تجردیرد نظر قرار ار رت   برب آزمون هوش اسرررتناورد

 شردمیبرای حذف کردن یا تغییر دادن موادی کب تصرور   WAISند. شردمیبزراسراالن   کودکان اسرتاندارد کرد کب بب صرورت  ردی اجرا 

تجدید نظر   -برای بزراسراالن  آمیز هسرتند، تجدید نظر   اسرتاندارد شرد   بصرورت مقیاس هوشری  کسرلر ی اقلیت تبعیخهابرای ار ه

 ی جدید را  راهم آ رد.هادرآمد تا محتوای آزمون امر زی شود   هنجار  (WAIS-R) شده
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از  می  هوشربهر عملکرد. هوشربهر کالمیشروند: هوشربهر کالی  رعی تشرکیل میایرند کب از د  نمرهی  کسرلر، هوشربهر کامل را اندازه میهامقیاس 

. هوشربهر عملکرد، هوش را بب صرورتی  شرودمیتشرکیل میات   مسرائل کالمی،   اطالعات عمواظهارمورروعاتی چون  اهاان، توانایی درن کردن 

 با اعداد. ها  تداعی کردن نماد ها ابستب است، مانند توانایی کپی کردن طر میکب کمتر بب توانایی کال ایردمیاندازه 

 

 ارزیابی رفتاری 

دهنرد ) قو (، مردت  رخ می هرارا تغییر دهردخ زمرانی کرب آن هراخواهرد آن  ا کراری کرب شرررخص می هراعبرارت اسرررت از ثبرت دقیق ر ترارارزیرابی ر تراری  

 شدت دارند. ایاندازه)مدت(،   در صورت امکان تا چب  یابندادامب می هازمانی کب آن

را ا زایش یا کاهش   هار تار هار ند  قو  آنکب امان می  شررودمییی را نیز شررامل ها، محرنهایابی عال ه بر ر تارکب ارزمیهنگا:  تحلیل کارکردی

 اویند.می تحلیل کارکردیدهند. بب این ارزیابی، می

 

 ی نوروپسیکولوژیکی  هاآزمو 

 کند. سب آزمون نور پسیکونوهیکی پرمصرف  جود دارند: ر تار را درایر میرسد  کر   پردازند کب بب نظر میبب ارزیابی آسیر مغزی می هااین آزمون

دهد بب مراجع ارائب کارت اسررت   هر یک طرحی را نشرران می 9: این آزمون کب شررامل  اشررتانتحرکتی بندر  -  ی دیداریهاآزمون طر  •

، خواه در بازآ رینی مسرتقیم باشرند هاترسریم کند. خطا  اش حا ظبرا از  هاخواهند کب ابتدا طر  را کپی کند   بعد آن طر   از ا  می شرودمی

 یا در یادآ ری، ممکن است بب خوبی آسیر نور نوهیکی را منعک  کنند.

  کند. یر نور نوهیکی را  راهم میی محل آسر درباره  ایهوشرمندانببینی این آزمون پیش: ریتان  -  یدنسرتهای نور پسریکونوهیکیهاآزمون •

 ی نوریا ر نبراسکا استااده شود. هااذاری باعث شده کب ر ش دیگری بب نام آزمون  زحمت نمره (شش ساعت)  ی طوالنیاجرا زمان

برجسرتب ر سری انکسراندر نوریا، اطالعاتی را   سرت کب بر اسراس کار ر انشرناس ماده ا  269شرامل  :  نبراسرکا  -ی نور پسریکونوهی نوریا هاآزمون •

  یکی از مزایای این آزمون این اسررت کب بب زمان کمتری نسرربت بب اذارد.ی شررناختی در اختیار میهای طیف  سرریعی از کارکرددرباره

ی را تشخیص دهد کب هنوز در بررسی ی مغزآثار رایعب تواندمینستید رر ریتان نیاز دارد. ر انشناسان معتقدند کب نوریا رر نبراسکا هاآزمون

سررازد، بب طوری کب  ردی کب پذیر مینبراسررکا کنترل سررطح تحصرریالت را امکان  -نور نوهیکی قابل تشررخیص نیسررتند. همچنین نوریا 

  .ایردمیدارد، صر اً بب خاطر این  اقعیت نمره کمتری نمیتحصیالت ک

 

 کارکرد مغزی نحوه ی اصلی در ثبت کرد سر شیوه

را  Xی   ابسرتب اسرت، پرتوی متحرن اشرعب Xی  ی اسرکن توموارا ی کامپیوتری کب بب  نا ری اشرعبشریوه: (CAT) توموارا ی محوری کامپیوتری

اطالعاتی کب بب   .ایردمیدازه کند انی را کب بب داخل مغز ناوذ میهامقدار رادیواکتیویت Xی  ی نمایان سراز اشرعب رسرتد. این پرتو بوسریلببب مغز می

تصرا یری را تونید  نهایت.   در شرودمی،   یک تصرویر د بعدی مشرر   از برش عررری مغز ایجاد شرودمیآید بب کامپیوتر داده  این طریق بدسرت می

 دهند.شده را نشان می ی بزرگها، بطنها، خون، غدههاکند کب محل نختبمی

واد ذراتی . این مشرودمیبب حرکت مواد رادیوایز توپیک متکی اسرت کب بب داخل جریان خون تزریق  PETاسرکن  (:PET)  توموارا ی نشرر پوزیتر ن

کند، شرناسرایی را پخش می هاکب اسرکنر آن  نهاییرسرند، توسرط انکتر بب مغز می  هاکب این پوزیتر نمیپوزیتر ن نام دارند. هنگا کنند کبرا منتشرر می

خیم را در مغز شرناسرایی کنند   محل آسریر ناشری از ررربب یا صردمات دیگر را تشرخیص ی بدخیم   خوش هاتوانند غدّهن میشروند. تصرا یر متحرمی

ی ذهنی اسرت. بنابراین چون هایابی  رآینداذارد، ابزار مایدی برای موررعتصرا یر متحرکی را از مغز در اختیار می PETدهند. از آنجایی کب اسرکن 

 جود دارد، امکان تعیین مورررع در مغز برای هر یک از  هاکب ا زایش  عانیت در آن شررودمی ن بب مناطقی از مغز مختلف منتقل  خون حامل پوزیتر

 ی ر انی بهنجار   آشاتب  جود دارد. هاانوا  کارکرد
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بب تزریق مواد   MRI   عانیت مغزی بب نام   زی کامپیوتری مغکنندهدسرتگاه ثبتجدیدترین   :(MRI)  ایهسرتبتصرویرسرازی رز نان  مغناطیسری 

کند کب از کیایت بسریار باالیی برخوردارند. این دسرتگاه با ایجاد رادیواکتیویتب بب داخل جریان خون نیاز ندارد،  نی با این حال تصرا یری را تونید می

 MRIبب خاطر کیایت تصرا یر    کند.ید میاین تصرا یر را تون دهد،ی بخصروصری سرازمان میهای هیدر هن را در اندامهایک میدان مغناطیسری کب اتم

 برای ارزیابی مغز شده است.  CATی هابب تدریج جایگزین اسکن MRIنبودن این شیوه تهاجمی  

 .)اعتبار( شودمیی ارزیابی خوب پایایی آن است   بعد اینکب آزمون برای چب اهدا ی بب کار برده ا نین شاخص یک  سیلب
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 و اختالالت مربوط دو قطبیاختالل  : هتتفصل 

 

 Iاختالل دو قطبی  ✓

 IIاختالل دو قطبی  ✓

 )سیکلوتایمی(  ادواریخل  اختالل  ✓

 

ی ا سررردای اذشررتب  رد یک یا چند د رهی مانیک چنانچب در هادر صررورت  جود نشررانب

ی ایرند. از طرف دیگر اار ا  هراز د رهدپرسریون در نظر می  -داشرتب باشرد، ا  را مانیک 

ی مانیک مبتال شرده اسرت، تشرخیص  ا سرردای نداشرتب باشرد ا  را  ردی کب  قط بب د ره

ی ا سردای باالخره د ره معمواًلی مانیک  اقع شده باشد است.  قتی کب د رهبد ن ا سردای رخ دهد  نی بسیار نادر  تواندمیدهند. مانیک خود  می

کب شرخص د   شرودمینامند. زمانی این تشرخیص داده مزمن یا شرخصریت هیپومانیک می  هیپومانیکشرکل مزمن مانی را اختالل  . ر ی خواهد داد

سرانگی   30تا   20مانی اسرت، نب ا سرردای   عموماً بین   معمواًل  قطبی اختالالت دوی سرال پیوسرتب بب حانت مانیک دچار شرده باشرد. ا نین د ره

  ، د  قطبی بیشررتر از یک قطبی اسررت.  رد   د  قطبیآمیز نیز در ا سررردای ی مو قیتها. میزان تالش برای خودکشرری   خودکشرریشررودمیآشررکار  

ناامیدتر از ا راد بهنجار اسرت   ا کار خودکشری بیشرتری دارد. این مورد باعث شرده ا تد: ا  کب در حانت مانیک قرار دارد، بب راحتی بب اریب میمیهنگا

بب  کند.  تر جلوه میپرداز معتقد باشرند کب مانی د اعی است علیب ا سردای بنیادی، بب طوری کب شنگونی شکننده از اند ه اساسی  اسرت کب چند نظریب

  .اختالل خلق چرخب ای در زنان   مردان مسا ی است در زنان بیشتر از مردان است.  IIبی در زن   مرد مسا ی است. د  قط  Iد  قطبی طور کلی،  

در  اختالل   مربوا  اختالالت  قطبی    بین  صل  DSM-5د   جدا شده    ا سردای  اختالالت  اختالالت ها از  اسکیز  رنی    بب طیف  مربوا  ی 

داده ر ان ا سردای قرار  نشانب   هاتا جایگاه آن  اندشده   پریشی دیگر   اختالالت  از نظر  این د  طبقب تشخیصی،  بین  پلی  شناسی، سابقب بب عنوان 

اختالل   ،IIنو     د  قطبی، اختالل  Iنو     د  قطبیعبارتند از اختالل    اندشدهیی کب در این  صل منظور  هاخانوادای    راثت تأیید شود. تشخیص

    د  قطبیسایر اختالالت  ط ناشی از بیماری جسمانی دیگر،  تبمر  ت  اختالال   د  قطبیاختالل  ،  ناشی از مواد  دار   د  قطبی، اختالل  ییخواد اری

 . نامعین مرتبط ت  اختالال  د  قطبی اختالالت مرتبط معین،   اختالل

شر     نوزدهم  قرن  در   کب  است  خلقی  پریشیر ان  یا   دپرسیو   - نوین از اختالل مانیک  برداشتی  معرف   Iنو     د  قطبیاختالل    تشخیصی  یها مالن

در طول   اساسی  ا سردای  د ره  یک  بر ز  نب      پریشیر ان  نب  ه بود. تاا ت عمده ایجاد شده با شر  کالسیک این اختالل در این است کبشد  داده

را برآ رده    د ره مانیک  تشخیصی سندرم  یهامالن  های آنهاکب نشانب   ا رادی  اکثر  حال،  این  با  رر ری نیست.  I  د  قطبیعمر برای تشخیص  

 شوند.ی ا سردای اساسی نیز میهاد ره شان دچاربیماری کنند، در طول د ره می

دیگر  این اختالل  کب مستلزم تجربب حداقل یک د ره ا سردای اساسی   حداقل یک د ره هیپومانیک در طول عمر است،    IIنو     د  قطبیاختالل  

هستند طوالنی بوده   نوسانات  ا سردای    دچارا راد    این   مدت زمانی کب  زیرا ،  شودمیمحسوب ن  Iنو     د  قطبیتر« از اختالل  »خایف  شکل   بب عنوان

 . شودمی  آنانعملکرد شغلی   اجتماعی  شدید ا ت سبر شودمی دیده IIنو   د  قطبیا راد مبتال بب اختالل  خلقی در

ی هیپومانیک   هاسال کامل( بب د ره  سال )در مورد کودکان، یک  2کب حداقل    شودمیدر مورد بزراساالنی داده    اد اریخلق  تشخیص اختالل  

 ی د ره مانی، هیپومانی، یا ا سردای اساسی را برآ رده کرده باشند. هامالنا سردای دچار باشند بد ن اینکب 

مانیک ارتباا داشتب    ی شببهاتوانند با پدیدهی تجویزی   چند بیماری جسمانی میها شوند، برخی از دار مصرف میتعداد زیادی از موادی کب سوت

  آ رده ط ناشی از بیماری جسمانی دیگر،  تبمر  ت  اختالال  د  قطبیاختالل    ،  ناشی از مواد  دار   د  قطبیاختالل  ی  ها این  اقعیت در تشخیص  باشند.

 . شودمی
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 Iنوع  دو قطبیاختالل  -1

 ی تشخیصی هامالک

A .اندشده حداقل برای یک د ره مانیک برآ رده  هامالن (ی ها مالنA-D .)تحت »د ره مانیک«  وق 

Bد ره( د ره  اسکیز  رنیها.  قو   اختالل  اسکیز  رنی،  اسکیز ا کتیو،  اختالل  با  اساسی  ا سردای  مانیک    طیف  ی(  یا  هذیانی،  اختالل   رم، 

 .شودمیشی دیگر بهتر توجیب نپریاسکیز  رنی مشخص یا نامشخص دیگر   اختالل ر ان

ی  هاقبل یا بعد از د ره  تواندمیی زیر برای د ره مانیک برآ رده شوند. د ره مانیک  ها مالن، الزم است  Iنو     د  قطبیبرای تشخیص اختالل    -

 هیپومانیک یا ا سردای اساسی  اقع شود.

 

 دوره مانیک 

Aاست   ا زایش نابهنجار   مدا م  عانیت یا انرهی هد مند   پذیر  تحریکتکلف[ یا  . د ره متمایز خلق کب بب طور نابهنجار   مدا م باال، اشاده ]بی

 داشتب باشد(.ر ز،  جود دارد )یا هر مدتی اار بستری کردن رر رت  از ر ز، تقریبا هر ایهعمدیابد   در بخش هاتب ادامب می  1کب حداقل 

B( )باشد( با درجب قابل   پذیر  تحریکنشانب اار خلق  قط    چهار. در طول د ره اختالل خلقی   ا زایش انرهی یا  عانیت، سب نشانب زیر )یا بیشتر  

  جود دارند   بیانگر انحراف محسوس از ر تار عادی هستند.  ایمالحظب

 منشی.. عزت نا  کاذب یا بزرگ1

 کند استراحت کرده است(. ساعت خواب احساس می 3خواب )مثال بعد از  قط  . کاهش نیاز بب2

 یا  شار برای ادامب دادن صحبت.  ،تر از معمول. پرحرف3

 یا تجربب ذهنی کب ا کار شتاب دارند.   ،. پرش ا کار4

 .شودمی(، بب صورتی کب ازارش یا مشاهده شودمیاهمیت یا نامربوا جلر ی بیر نی بیها پرتی )یعنی، توجب خیلی راحت بب محرن . حواس 5

 (. هد مندی  بد ن  منظوربی   عانیت  یعنی،)  حرکتی  -. ا زایش  عانیت هد مند )خواه اجتماعی، در محل کار یا مدرسب، یا جنسی( یا سراسیمگی ر انی6

ی  ها احتیاطینشده در خرید، بی  مهارکننده دارند )مثل  نخرجی کردن  ی ناراحتهایادی برای پیامد یی کب توان زها. مشغونیت بیش از حد در  عانیت7

 اذاری احمقانب(. جنسی، یا سرمایب

Cرسان بب خود یا    . اختالل خلقی بب قدر کا ی شدید هست کب عملکرد اجتماعی یا شغلی را مختل کرده یا بستری شدن را ایجاب کند تا از صدمب

 پریشی  جود دارند. ی ر انهادیگران پیشگیری شود یا  یژای

Dمخدر، دار ، درمان دیگر( یا بیماری جسمانی دیگر نیست.  مصرف مواد. این د ره ناشی از تأثیرات  یزیونوهیکی مواد )مثل سوت 

آ ر( اما در سطح کامال نشانگانی شون برقی تشنج)مثل درمان دار یی،  شودمیا سردای ظاهر  د ره مانیک کامل کب در طول درمان رد توجر: -

 است.  Iنو   د  قطبییابد، دنیل کا ی برای د ره مانیک،   بنابراین، تشخیص  راتر از تأثیر  یزیونوهیکی این درمان ادامب می

الزم    Iنو     د  قطبیدهند. حداقل یک د ره مانیک در طول عمر برای تشخیص اختالل  د ره مانیک را تشخیص می  A-Dی  هامالن  توجر:  -

 است.  

 

 دوره هیپومانیک 

Aر ز    4پذیر است   ا زایش نابهنجار   مدا م  عانیت یا انرهی کب حداقل    . د ره متمایز خلق کب بب طور نابهنجار   مدا م باال، اشاده یا تحریک

 از ر ز، تقریبا هر ر ز،  جود دارد.  ایهعمدیابد   در بخش پیاپی ادامب می 

B )بیانگر  اندیا تب ( ادامب  باشد  پذیر  تحریکنشانب اار خلق  قط    چهار)  . در طول د ره اختالل خلقی   ا زایش انرهی    عانیت، سب نشانب زیر )یا بیشتر ،

 . اندداشتب جود  ایمالحظب قابل انحراف محسوس از ر تار عادی هستند   با درجب 
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 منشی.نا  کاذب یا بزرگ. عزت1

 کند استراحت کرده است(. ساعت خواب احساس می 3. کاهش نیاز بب خواب )مثال بعد از  قط 2

 ادامب دادن صحبت.تر از معمول یا تحت  شار برای . پرحرف3

 . پرش ا کار یا تجربب ذهنی کب ا کار شتاب دارند. 4

 . شودمی(، بب صورتی کب ازارش یا مشاهده شودمیاهمیت یا نامربوا جلر ی بیر نی بیها ی )یعنی، توجب خیلی راحت بب محرنحواس پرت. 5

 . حرکتی -ی( یا سراسیمگی ر انی. ا زایش  عانیت هد مند )خواه اجتماعی، در محل کار یا مدرسب، یا جنس6

ی  ها احتیاطینشده در خرید، بی  مهارکننده دارند )مثل  نخرجی کردن  ی ناراحتهایی کب توان زیادی برای پیامد ها. مشغونیت بیش از حد در  عانیت7

 اذاری احمقانب(. جنسی، یا سرمایب

C کب دچار بیماری نیست، غیرعادی است.  میبرای  رد بب هنگا. این د ره با تغییر  ارح در عملکرد ارتباا دارد کب 

D.اختالل در خلق   تغییر در عملکرد برای دیگران قابل مشاهده هستند . 

Eی  ها. این اختالل بب قدر کا ی شدید نیست کب عملکرد اجتماعی یا شغلی را بب طور محسوسی مختل کند یا نیازمند بستری کردن باشد. اار  یژای

 پریشی  جود داشتب باشد، این د ره، بنابر تعریف، مانیک است. ر ان

F مخدر، دار ، یا درمان دیگر(. مصرف مواد . این د ره ناشی از تأثیرات  یزیونوهیکی مواد نیست )مثل سوت 

آ ر(، اما در سطح کامال  )مثل درمان دار یی، شون برقی تشنج  شودمیا سردای پدیدار    د ره هیپومانیک کامل کب در طول درمان رد  توجر:  -

یابد، دنیل کا ی برای تشخیص د ره هیپومانیک است. با این حال، باید احتیاا الزم صورت نشانگانی  راتر از تأثیر  یزیونوهیکی این درمان ادامب می 

( برای تشخیص د ره رد ا سرداییا سراسیمگی بعد از مصرف دار ی  پذیری، کاری بودن،    ایرد کب یک یا د  نشانب )مخصوصا ا زایش تحریک

 قلمداد نشوند.  د  قطبیارثی  پذیری بیماریهیپومانیک، کا ی   نز ما نشانگر 

شایع هستند، اما برای تشخیص    Iنو     د  قطبیی هیپومانیک در اختالل  هادهند. د رهد ره هیپومانیک را تشکیل می  A-Fی  ها مالن  توجر:  -

 الزم نیستند.  Iنو   د  قطبیاختالل 

 

 دوره افسردگی اساسی 

A  ( خلق 1)  ها  بیانگر انحراف از عملکرد قبلی هستندخ حداقل یکی از این نشانب  اندداشتبهاتب  جود    2. پنج نشانب زیر )یا بیشتر( در طول مدت

 است.  ( از دست دادن عالقب یا نذت 2ا سرده یا )

 یی را کب آشکارا ناشی از بیماری جسمانی دیگر هستند، منظور نکنید.هانشانب  توجر: -

کند غمگین، پوچ یا ناامید است( یا مشاهده  از ر ز، تقریبا هر ر ز، بب صورتی کب با ازارش ذهنی )مثال احساس می ایه عمدخلق ا سرده در بخش . 1

 .  شودمیرسد( بب آن اشاره آنود بب نظر میدیگران )مثال اشک

 . باشد پذیر تحریکخلق  تواندمین،  در کودکان   نوجوانا توجر: -

ذهنی یا مشاهده    از ر ز، تقریبا هر ر ز )بب صورتی کب ازارش   ایهعمددر بخش    هاتمام، یا تقریبا تمام  عانیتکاهش محسوس عالقب یا نذت در  .  2

 دهد(. نشان می 

 تقریبا هر  اشتهادرصد  زن بدن در ماه(، یا کاهش یا ا زایش    5هنگام رهیم نگر تن یا ا زایش  زن )مثال تغییر بیش از    توجب  قابلکاهش  زن  .  3

 ر ز.  

 انتظار را در نظر داشتب باشید.  در کودکان، ناتوانی در کسر ا زایش  زن مورد توجر: -

 خوابی یا پرخوابی تقریبا هر ر ز.  . بی4

 (. شدن کند یا قراریبی ذهنی احساسات  قط نب دیگرانخ توسط مشاهده قابل) ر ز هر تقریبا حرکتی -. سراسیمگی یا کندی ر انی5
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 تا

  قدان انرهی تقریبا هر ر ز. . خستگی یا 6

هذیانی باشد( تقریبا هر ر ز )نب  قط سرزنش کردن خود یا احساس اناه در مورد   تواندمیارزشی یا اناه بیش از اندازه یا نامناسر )کب . احساس بی7

 مریخ بودن(. 

 رش ذهنی یا مشاهده دیگران(. . کاهش توانایی  کر کردن یا تمرکز کردن، یا د دنی، تقریبا هر ر ز )خواه بنا بر ازا8

خودکشی بد ن برنامب مشخص، یا اقدام بب خودکشی با برنامب مشخص برای دست مکرر  پردازی  . ا کار مکرر مرگ )نب  قط ترس از مردن(، اندیشب 9

 زدن بب خودکشی.

B.  کنند. ابل مالحظب بانینی ایجاد میی مهم دیگر عملکرد ناراحتی یا اختالل قهادر عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینب هانشانب 

C  .این د ره ناشی از تأثیرات  یزیونوهیکی مواد یا بیماری جسمانی دیگر نیست . 

شایع هستند،  نی برای    Iنو     د  قطبیی ا سردای اساسی در اختالل  ها دهند. د رهد ره ا سردای اساسی را تشکیل می  A-Cی  ها مالن  توجر:  -

 رر ری نیستند.    Iنو   د  قطبیتشخیص اختالل 

توانند احساسات شدید مهم )مثل داغدیدای،  رشکستگی مانی، مصیبت طبیعی، بیماری یا ناتوانی جسمانی جدی( می ایصدمب بب  هاپاسخ توجر: -

  بب د ره ا سردای شباهت دارند، دربرداشتب باشند.   اندشدهثبت    Aیی   کاهش  زن را کب در مالن  اشتهاخوابی، کمغم، اندیشیدن بب صدمب، بی

ممکن است قابل درن بوده یا متناسر با صدمب در نظر ار تب شده باشند، اما  جود د ره ا سردای اساسی عال ه بر پاسخ طبیعی   هاارچب این نشانب 

ی  رهنگی برای ابراز ها ار تب شود. این تصمیم نز ما استااده از قضا ت بانینی را براساس سابقب  رد   هنجار بب صدمب مهم نیز باید بب دقت در نظر

 کند. ناراحتی در زمینب صدمب، ایجاب می

 

 ی تشخیصیهاویژگی

ی ا سرردای را    بیماران یک یا چند اسرتره ًمعموال .  شرودمیی مختلط مشرخص هابا بر ز یک یا چند اسرتره آشراتگی یا اسرتره  Iاختالل د  قطبی  

کنند. ارچب در تشررخیص این اختالل باید مشررخص شررود کب آیا  رد برای نخسررتین بار دچار این اختالل شررده ) اسررتره آشرراتگی تک میتجربب 

درصرد از ا رادی  90اسرت، زیرا بیش از اغلر یک اختالل راجعب    Iاما باید اات کب اختالل د  قطبی  ،ر یدادی( یا آنکب با یک اختالل مواجب هسرتیم

یا    چهارچندین )  Iد  قطبی   مبتال بب اختالل درصررد ا راد 15تا  5 .اردندمینیز دچار آشرراتگی  هاشرروند بعدمیکب بب آشرراتگی تک ر یدادی مبتال  

)تند «  چرخش ساریعداشرتب باشرد با اصرطال  »کنند در صرورتی کب چنین انگویی  جود میی یک سرال تجربب بیشرتر( ر یداد خلقی را در  اصرلب

در زنان   مردان بب یک اندازه است )برخالف اختالل  I را انی اختالل د  قطبی   ردار نیست.خوبی برخوآااهی   کب از پیش شودمیتصریح چرخی( 

ارد. در مردان احتمال بر ز  جود د ایرابطببا جن     اسراسریبر ز آشراتگی   ا سرردای  اما بین ترتیر   ،اسرت( ترمتدا لن کب در زنا اسراسریا سرردای 

ی هم شرکمان   هابررسری. شرودمیآغاز   اسراسریزنان در اغلر موراد با ا سرردای  اختالل  حانیکبدر  ،ی نخسرت بیشرتر اسرتدر  هلب  مانیای اسرتره

 .اندهدادبب دست  I ک در  قو  اختالل د  قطبیتیعوامل هنرا در مورد تأثیر   می رزندخوانداان دالیل محک

اسرت  اجد انبسراطی بی حد   مرز   نامتناسرر اسرت   هر  عانیتی بب ایجاد نذت  ا ر   شرادی  ی منجر    مانیااسرتره آشراتگی شرخصری کب دچار حانت  

 اجد  عانیت ا راطی    معمواًلرا  مانیکگران هسرتند. ر تار ا راد  نیازمند تحریک پذیری دائم   مصراحبت دی مانیک. در قلمر  انگیزشری، ا راد  شرودمی

ی ا کار متعدد   منسررجم اسررت، چرا کب سررعی دارند همببسرریار سررریع، شررتاب زده   ااهی نا  معمواًل هااند. ااتار آنیا » ز ن کنشرری« دانسررتب

نشرده از  مهار. بر ن ریزی هیجانی شرودمی« توصریف اریز ا کاراصرطال  »ی ااتار با این ررابطب انگیز خود را بب طور همزمان بیان کنند.هیجان

در قلمر    مانیککنونی زندای  ی تناسربی ندارد. ررعف ا راد    هایر یداداسرت   احسراس شرادی   نذت  ا ر بیمار با   مانیای ی بارز اسرترهها یژای

ی اعمال خود را در نظر بگیرد.   در قلمر   هاشرناختی نیز بارز اسرت، چرا کب احسراس  جد، سررعت عمل   شرتابزدای، بیش از آن اسرت کب بتواند پیامد

خصرب مشر   سرانگی اسرت.  20در حد د  مانیکی  جسرمانی با احسراس نیر مندی قابل مالحظب   کاهش خواب مواجب هسرتیم. سرن متوسرط بر ز اسرتره
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سربر  تواندمیمحر میت خواب   I  د  قطبیاختالالت خلقی آشراتگی خواب اسرت، مشرخصرب مانیا کاهش نیاز بب خواب اسرت. در بیماران دچار اختالل 

  دهد.بر ز مانیا شود   در ا راد دچار اختالل یک قطبی موقتا ا سردای را تخایف می

 

 IIنوع  دو قطبیاختالل  -2

 ی تشخیصی  هامالک

A  .ی  هامالنبرای حداقل یک د ره هیپومانیک )  هامالنA-F  ( حداقل یک د ره ا سردای اساسی   )ی ها مالنتحت »د ره هیپومانیک«  وق

A-C اندشدها سردای اساسی«  وق( برآ رده  تحت »د ره . 

B .هراز د ره مانیک  جود نداشتب است . 

Cرم، اختالل ی( ا سردای اساسی با اختالل اسکیز ا کتیو، اسکیز  رنی، اختالل اسکیز  رنی های( هیپومانیک   د ره )د رهها.  قو  د ره )د ره 

 شوند.پریشی مشخص یا نامشخص دیگر بهتر توجیب نمیهذیانی، یا طیف اسکیز  رنی   اختالل ر ان

D نشانب یا پیشها.  ا سردای  بین د رهبینیی  تنا ب مکرر  اثر  ایجاد میهاناپذیری کب در  ا سردای   هیپومانی  اختالل  ی  یا  ناراحتی    قابلشوند، 

 کنند.ی مهم دیگر عملکرد ایجاد میهابانینی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینب مالحظب

ی زیر برای د ره ا سردای هامالنی زیر برای د ره هیپومانیک کنونی یا اذشتب    هامالن، برآ رده شدن  IIنو     د  قطبیبرای تشخیص اختالل    -

 اساسی کنونی یا اذشتب رر ری است: 

 

 دوره هیپومانیک 

A  ر ز    4است   ا زایش نابهنجار   مدا م  عانیت یا انرهی کب حداقل    پذیر  تحریک. د ره متمایز خلق کب بب طور نابهنجار   مدا م باال، اشاده یا

 از ر ز، تقریبا هر ر ز،  جود دارد.  ایهعمدیابد   در بخش پیاپی ادامب می 

B،بیانگر  اندیا تب باشد( ادامب  پذیر تحریکنشانب اار خلق  قط  چهار) سب نشانب زیر )یا بیشتر(  . در طول د ره اختالل خلقی   انرهی    عانیت بیشتر ،

 :اندداشتب جود  ایمالحظبانحراف محسوس از ر تار عادی هستند   با درجب قابل 

 منشی.. عزت نا  کاذب یا بزرگ1

 کند استراحت کرده است(. میساعت خواب احساس  3. کاهش نیاز بب خواب )مثال بعد از  قط 2

 تر از معمول یا تحت  شار برای ادامب دادن صحبت.. پرحرف3

 . پرش ا کار یا تجربب ذهنی کب ا کار شتاب دارند.  4

 .شودمی(، بب صورتی کب ازارش یا مشاهده شودمیاهمیت یا نامربوا جلر ی بیر نی بیها ی )یعنی، توجب خیلی راحت بب محرنحواس پرت. 5

 . حرکتی -ا زایش  عانیت هد مند )خواه اجتماعی، در محل کار یا مدرسب، یا جنسی( یا سراسیمگی ر انی .6

در  عانیت7 حد  از  بیش  مشغونیت  پیامدها.  برای  زیادی  توان  کب  ناراحتهایی  بب  نخرجی  ی  پرداختن  )مثل  دارند  خرید،   مهارکننده  در  نشده 

 اذاری احمقانب(. ی جنسی، یا سرمایب ها احتیاطیبی

Cکب دچار بیماری نیست، غیرعادی است.  می. این د ره با تغییر  ارح در عملکرد ارتباا دارد کب برای  رد بب هنگا 

D.اختالل در خلق   تغییر در عملکرد برای دیگران قابل مشاهده هستند . 

E  کا ی شدید نیست کب عملکرد اجتماعی یا شغلی را بب طور محسوسی مختل کند یا بب بستری شدن نیاز داشتب باشد. اار  . این اختالل بب قدر

 پریشی  جود داشتب باشد، این د ره، بنابر تعریف، مانیک است. ی ر انها یژای

F یا درمان دیگر(.مصرف موادمخدر، دار . این د ره ناشی از تأثیرات  یزیونوهیکی مواد نیست )مثل سوت ، 
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 تا

آ ر(، اما در سطح کامال  )مثل درمان دار یی، شون برقی تشنج  شودمیپدیدار    رد ا سرداید ره هیپومانیک کامل کب در طول درمان    توجر:  -

یابد، دنیل کا ی برای تشخیص د ره هیپومانیک است. با این حال، باید احتیاا الزم صورت نشانگانی  راتر از تأثیر  یزیونوهیکی این درمان ادامب می 

( برای تشخیص د ره رد ا سرداییا سراسیمگی بعد از مصرف دار ی  ی، کاری بودن،  پذیر  تحریکایرد کب یک یا د  نشانب )مخصوصا ا زایش  

 قلمداد نشوند.   د  قطبیارثی  پذیری بیماریهیپومانیک کا ی،   نز ما نشانگر 

 

 دوره افسردگی اساسی 

A  ( خلق 1)  ها  بیانگر انحراف از عملکرد قبلی هستندخ حداقل یکی از این نشانب  اندداشتبهاتب  جود    2. پنج نشانب زیر )یا بیشتر( در طول مدت

 ( از دست دادن عالقب یا نذت است.  2ا سرده یا )

 یی را کب آشکارا ناشی از بیماری جسمانی دیگر هستند، منظور نکنید. هانشانب  توجر: -

کند غمگین، پوچ یا ناامید است( یا مشاهده  ذهنی )مثال احساس می از ر ز، تقریبا هر ر ز، بب صورتی کب با ازارش  ایه عمد. خلق ا سرده در بخش 1

 باشد(.  پذیر تحریکخلق  تواندمیدر کودکان   نوجوانان،   توجر:). شودمیرسد( بب آن اشاره آنود بب نظر میدیگران )مثال اشک

ذهنی یا مشاهده    از ر ز، تقریبا هر ر ز )بب صورتی کب ازارش   ایهعمددر بخش    ها. کاهش محسوس عالقب یا نذت در تمام، یا تقریبا تمام  عانیت2

 دهد(. نشان می 

 تقریبا هر ر ز.   اشتها درصد  زن در ماه(، یا کاهش یا ا زایش  5زایش  زن )مثال تغییر بیش از . کاهش  زن قابل توجب هنگام رهیم نگر تن یا ا 3

 در کودکان، ناتوانی در کسر ا زایش  زن مورد انتظار را در نظر داشتب باشید.  توجر: -

 خوابی یا پرخوابی تقریبا هر ر ز.  . بی4

 (. شدن کند یا قراریبی ذهنی احساسات  قط نب دیگرانخ توسط مشاهده قابل) ر ز هر تقریبا حرکتی -. سراسیمگی یا کندی ر انی5

 . خستگی یا  قدان انرهی تقریبا هر ر ز. 6

هذیانی باشد( تقریبا هرر ز )نب  قط سرزنش ردن خود یا احساس اناه در مورد    تواندمیارزشی یا اناه بیش از اندازه یا نامناسر )کب  . احساس بی7

 مریخ بودن(. 

 ، تقریبا هر ر ز )خواه بنا بر ازارش ذهنی یا مشاهده دیگران(. د دنی. کاهش توانایی  کر کردن یا تمرکز کردن، یا 8

خودکشی بد ن برنامب مشخص، با اقدام بب خودکشی یا برنامب مشخص برای دست مکرر  پردازی  . ا کار مکرر مرگ )نب  قط ترس از مردن(، اندیشب 9

 .دن بب خودکشیز

Bشوند.ی مهم دیگر عملکرد میهابانینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینب مالحظب قابلموجر ناراحتی یا اختالل  هاب . نشان 

C  .این د ره ناشی از تأثیرات  یزیونوهیکی مواد یا بیماری جسمانی دیگر نیست . 

 دهند.   وق د ره ا سردای اساسی را تشکیل می A-Cی ها مالن توجر: -

بب صدمب مهم )مثل داغدیدای،  رشکستگی، صدمات ناشی از بالیای طبیعی، بیماری یا ناتوانی جسمانی( ممکن است احساس غم   هاپاسخ  توجر:  -

، دربرداشتب   شبیب د ره ا سردای باشند. ارچب اندشدهثبت    Aیی   کاهش  زن را کب در مالن  اشتهاخوابی، کمشدید، تأمل کردن درباره صدمب، بی

مهم    ایصدمبشوند، اما  جود د ره ا سردای اساسی عال ه بر پاسخ طبیعی بب  قابل درن هستند   متناسر با صدمب محسوب می  هااونب نشانب این

ی  رهنگی برای ابراز ناراحتی در زمینب  قدان نیاز  هابر سابقب  رد   هنجار باید بب دقت در نظر ار تب شود. این تصمیم نز ما بب قضا ت بانینی مبتنی

 دارد. 
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 تا

 ی تشخیصیهاویژگی

. در صرورتی کب یک اسرتره  شرودمیخایف مشرخص   مانیاییا   هیپومانیای  د رههمراه با تجلی حداقل یک   اسراسریا سرردای   د رهبا بر ز یک یا چند 

خواهد بود.    Iمبادرت کرد   تشرخیص اختالل د  قطبی    IIتوان بب تشرخیص اختالل د  قطبی  مییا یک اسرتره مختلط  جود داشرتب باشرند ن  مانیا

 در زنان متدا نتر است.  IIاست.   همچنین نو   Iبیشتر از نو    II را انی اختالل د  قطبی   است.  Iمانند د  قطبی   IIدیگر روابط د  قطبی 

هیپومانیا.  ا سرابقب حداقل یک اسرتره   جود ی -.  باسراسریی ا سرردای ی یک یا چند اسرتره جود یا سرابقب -انف شرامل:  IIرروابط اختالل د  قطبی  

 یا یک استره مختلط هراز در سابقب بیمار  جود نداشتب است. مانیایک استره  -ج

 

 و هیپومانیا مانیا

 ای مانیهانشانب -انف

. انبتب شرنگونی بلندپر ازانب در مانی عمومیت ندارد. غانباً خلق  باالسرتی خلقی یا هیجانی: خلق  رد، در حانت مانیک، شرنگول، سررحال   هانشرانب

ی  رد مانیک ار تب شرده باشرد. ا راد مانیک، حتی در حانت  هاکب جلوی خواسرتب شرودمیپذیری اسرت   این حانت بویژه زمانی ایجاد حاکم تحریک

توانند شرلیک اریب را سرر دهند. این دنیلی اسرت بر این با ر ی اشرک ریختن هسرتند،   در صرورتی کب ناکام شروند مینشرهگی، بب طور غیرعادی آماده

 امالً حانت مخانف ا سردای نیست بلکب عنصر ا سردای نیر مندی همراه با آن  جود دارد.کب مانی ک

ی توانایی خود هابلندپر ازانب هسرتند.  رد مانیک بب محد دیت  های مانیک با خلق تناسرر دارند. این شرناختهای  کری یا شرناختی: شرناختهانشرانب

زیرا  رد مانیک بسریار   شرودمی رد ممکن اسرت ا کار یا عقاید پرشرتابی در ذهن خود داشرتب باشرد. این پرش ا کار بب راحتی منحرف  اعتقاد ندارد.

 ی خودش دارد.است. در برخی موارد حاد،  رد مانیک ا کار هذیانی درباره حواس پرت

ی دیگرش عبارتند از: قماربازی  سرواسری، رانندای هاپردازد. ر تارهیجان می عال اسرت   بب  عانیت پرر تار  رد مانیک بیش  ی انگیزشری:هانشرانب

 زرق   برق. ی مانی ناشیانب،   نباس   آرایش پرهااذاریپر ا، سرمایببی

 ی جسمانی یا تنی: این  عانیت پرجوش   خر ش، کاهش شدید نیاز بب خواب را بب دنبال دارد.هانشانب

 

 هیپومانیای هانشانب -ب

آنقدر شردید نیسرت کب اختالنی در عملکرد شرغلی یا  منتهاشربیب عالئم د ره مانیا دارد،   میر ز باید طول بکشرد، عالئ چهارد ره هیپومانیا کب الاقل 

 .شودمیدر آن دیده ن ایر انپریشانباجتماعی ایجاد کند   هیچ  یژای  

 

 )سیکلوتایمی(  ادواریخل  اختالل  -3

 ی تشخیصی  هامالک

A  ی د ره ها مالنی هیپومانیک  جود داشتب است کب  هاسال( چند د ره همراه با نشانب   1سال )در کودکان   نوجوانان حداقل    2. حداقل بب مدت

 کنند. ا سردای اساسی را برآ رده نمیی د ره ها مالنی ا سردای کب هاکنند   چند د ره همراه با نشانب هیپومانیک را برآ رده نمی

B رد هربار بیشتر از   اندداشتباز مواقع  جود    میی هیپومانیک   ا سردای حداقل نیهاسال در کودکان   نوجوانان(، د ره  1سال  وق ) 2. در طول   

 نبوده است.  هاماه بد ن این نشانب  2

C .اندشده هیپومانیک هراز برآ رده نی د ره ا سردای اساسی، مانیک، یا هامالن . 

Dدر مالن    ها. نشانبA  پریشی  رم، اختالل هذیانی، یا طیف اسکیز  رنی   اختالل ر ان  با اختالل اسکیز ا کتیو، اسکیز  رنی، اختالل اسکیز  رنی

 شوند.  مشخص یا نامشخص دیگر بهتر توجیب نمی

E مصرف موادمخدر، دار ( یا بیماری جسمانی دیگر )مثل پرکاری تیر ئید( نیستند.د )مثل سوت ناشی از تأثیرات  یزیونوهیکی موا ها. نشانب 
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 تا

Fکنند. ی مهم دیگر عملکرد ایجاد می هابانینی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینب مالحظب قابلی ناراحتی یا اختالل ها. نشانب 

 

 ی تشخیصیهاویژگی

ی ا سردای های نشانبهای هیپومانیک   د ره های متعدد نشانبهاکننده است کب د ره، اختالل خلقی مزمن   نوساناد اریخلق   یژای اصلی اختالل  

ی کامل د ره هیپومانیک از نظر تعداد، ها مالنی هیپومانیک برای برآ رده کردن ها(. نشانبAکب از یکدیگر متمایز هستند )مالن  شودمیرا شامل 

ی کامل د ره ا سردای اساسی از نظر تعداد، شدت، هامالنی ا سردای برای برآ رده کردن  هاشدت،  راایر بودن، یا مدت، کا ی نیستند   نشانب 

 جود   هاباید مدا م باشند )بیشتر ر ز  هاسال برای کودکان یا نوجوانان(، نشانب   1نب ا ل )سا  2کنند. در طول د ره   راایر بودن، یا مدت کاایت نمی

 قط در صورتی داده   اد اریخلق  (. تشخیص اختالل  Bماه ادامب نیا تب باشد )مالن    2تر از  داشتب باشند(   هریک از  واصل بد ن نشانب، طوالنی

 (.C، یا هیپومانیک هراز برآ رده نشده باشند )مالن ی د ره ا سردای، مانیکهامالنکب  شودمی

ی خایف ا سردای  های هیپومانیا در د رهها جود د ره اش مشخصباست     II د  قطبیبب نحاظ عالئم، شکل خایف از اختالل   میاختالل سیکلوتای

ی  را انی در هیپومانیا   ا سرردای اسرت. هادار« با د رهاز: »اختالل مزمن   نوسران اسرت عبارت  DSMطبق تعریف   میاسرت. اختالل سریکلوتای

ی هیپومانیا  جود های ا سرردای اسراسری )  نب  ردی( همراه با د رههاد ره  II  د  قطبیتاا ت دارد، در اختالل   II  د  قطبیاختالل مزبور با اختالل 

 دارد.

 جود همزمان د  شرخصریت ا سررده   مانیک اسرت،  نی شرخصریت دارای سریکلوتایمی، تنا ب این د    پذیر  تحریکاات کب شرخصریت کرپلین می

 قتی در حانت مانیا    میثباتی در ر ابط از شرکایات شرایع اسرت، چون بیماران مبتال بب اختالل سریکلوتایمشرکالت زناشرویی   بی  میاسرت. در سریکلوتای

 شوند.می پذیر تحریکبرند، اغلر الابانی   تلط بب سر مییا مخ

 

  سبب شناسی

 ر ید  .شرودمینی رشرد کودن پیدا هایی دارد کب در حین مرحلب دها  تثبیت هاریشرب در آسریر  میی ر انپریشری، اختالل سریکلوتایهاطبق اکثر نظریب

کند تا بر  رامن )سروپرایگوی( سرختگیر   مجازاتگر  ائق آید. تورریح اسرت کب ایگو می میبودن خلق اقدا اید رهاین  ررریب را ارائب داده بود کب 

 شود می هاد از خود راز شرر سرد   بند  راخود بسریار سرختگیر خود خالد   در نتیجب از قید انتقا ایها سرردر انپریشری هیپومانیا آن اسرت کب  قتی  رد  

اسرت، با این مکانیسرم بیمار از مواجهب با   انکارسراز کار د اعی عمده در هیپومانیا   دهد.ی سرر راهش  جود ندارد، هیپومانیا رخ میمهار  دیگر هیچ  

 کند.مشکالت بیر نی خود   احساس ا سردای در نش پرهیز می

اینگونب  مشرخصرب بیماران دچار سریکلوتایمی، اد ار متنا بی از ا سرردای   هیپومانیا اسرت، در ر انکا ی معلوم شرده اسرت کب در ن مایب زیربنایی خلق  

. هیپومانیا در بسیاری از مواقع بب دنبال بر ز یک شودمیمایب پیدا ی سرخوش یا هیپومانیا بب د ا  در برابر این در ناهبیماران ا سردای است   د ره

  .شودمی قدان عمیق در ر ابط بین  ردی پیدا 

 

 درما 

اسررت. درمان بیماران ا سرررده دچار اختالل   میسرریکلوتایی ررردمانیا، خط ا ل درمان بیماران مبتال بب اختالل هاکننده خلق   دار ی تثبیتهادار 

رررد ی های هیپومانیا در اثر دار هاباید با احتیاا صررورت ایرد، چون اسررتعداد اینگونب بیماران برای ابتال بب د ره  هارررد ا سررردایبا    میسرریکلوتای

 زیاد است.  ا سردای
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 دو قطبیسبب شناسی اختالالت 

اختالل ا سرردای را بب کاهش ذخیره نوراپی نارین نسربت دادند  گران براسراس نظریب کاتب کوالمین،پ  از آنکب پژ هشر   :عصابیانتقال دهنده  

را  ی خلقیهااختاللنین آمادای بر ز انجامد. پایین بودن سرطح سرر تومی مانیا عالئم این  ررریب را عنوان کردند کب ا زایش نوراپی نارین بب ایجاد

. بدین ترتیر سرطح پایین  عانیت سرر تونین همراه با سرطح  شرودمیبر اسراس  عانیت نوراپی نارین تعیین   آ رد اما شرکل خاد اختالل،میبوجود  

  اریننمراه با سررطح باالی  عانیت نوراپین  عانیت سررر تونین هیپایین یا بهنجار  عانیت نوراپی نارین، ا سررردای را در پی دارد. بانعک  سررطح پای

  .شودمی بر ز عالئم مانیاب ب  منجر

بر   نزدیک بب هم خواهد بود.بیشرتر    هادر آن  د  قطبیاحتمال ابتالی بب اختالل   ت هنتیکی بین د  نار بیشرتر باشرد،هر انداره شرباه :عوامل ژنتیک

قرار دادند    11کب در ناحیب کر موزم  نهایییک هن یا ار هی از ه ابسررتب اسررت.  Xانتقال ارثی اختالل خلقی بب کر موز م    ،تحقیقات  نتایج  اسرراس 

 کنند.  میآمادای ابتال بب اختالل د  قطبی را ایجاد 

 

 دو قطبیدرما  اختالالت 

بر چگونگی استااده بدن  تواندمیاین  رض را مطر  کردند کب مصرف نیتیوم  (ارتباا تنگاتنگ نیتیوم با سدیم ببا توجب ب)نارسایی انتقال یون سدیم 

ی هااختاللی د  قطبی منجر شرود. در حال حاررر نیتیوم بب عنوان موثرترین دار ی درمان هااز سردیم تأثیر بگذارد   بدین ترتیر بب بهبود اختالل

ی  ها در سرال.  شرودمیی اصرلی نور نی هادار  موجر کاهش نوراپی نارین در جایگاه  اند کب این  د  قطبی شرناختب شرده اسرت   تحقیقات نشران داده

ی مکرر محد د شررده اسررت. ها  نیاز بب آرامش ،سررازبینی، عوارض مشررکلحاد بب دنیل اثربخشرری غیرقابل پیش اخیر، مصرررف نیتیوم در مرحلب

ی بنز دیازپینی پرقدرتی کب در مانیای هااز چند دهب قبل بب عنوان درمان ا ل مانیای حاد بب کار ر تب اسرت. ررد تشرنج  جهانکاربامازپین در سرراسرر  

بیخوابی، پرخاشرگری، احسراس مالل   نیز  ر ند عبارتند از: کلونازپام   نورازپام. هر د  دار ی  وق بب عنوان درمان کمکی سرراسریمگی،  حاد بب کار می

یی یا بب تنها انپر ئیک بب   نیتیوم، کاربامازپین   اسرید ر ند.ی در این موارد بب کار میهاحمالت هول همراه با مانیای حاد موثر بوده   بب طور اسرترد

مدت اغلر ا ز دن هورمون  در جریان درمان طوالنی سرتند.ه  د  قطبیی مورد اسرتااده در درمان درازمدت بیماران هاترین دار صرورت ترکیبی، رایج

شروند   بسریاری از بیماران دچار اختالل کاری تیر ئید مییابد. بسریاری از بیماران تحت درمان با نیتیوم دچار کمتیر ئید بب رهیم درمانی ررر رت می

 مبتال بب کژکاری ایدیوپاتیک تیر ئید هستند.  د  قطبی
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 منابع 

 

 . سا االن ،1 جلد سیدمحمدی، یحیی ترجمب سلیگمن، ر انی، شناسی آسیر (1

 . ارسباران ،2 جلد سیدمحمدی، یحیی ترجمب سلیگمن، ر انی، شناسی آسیر (2

 .ارجمند  رراعی، ترجمب ،1 جلد ساد ن،   کاپالن ر انپزشکی، خالصب (3

 .ارجمند  رراعی، ترجمب ،2 جلد ساد ن،   کاپالن ر انپزشکی، خالصب (4

 .ارجمند  رراعی، ترجمب ،3 جلد ساد ن،   کاپالن ر انپزشکی، خالصب (5

 . 1 جلد دادستان، پریرخ مرری، شناسیر ان (6

 . 2 جلد دادستان، پریرخ مرری، شناسیر ان (7

 DSM-5شناسی ر انی بر مبنای (. آسیر1392دیویدسون،. ) (8

 DSM-5، APAشناسی ر انی بر مبنای آسیر (9

 DSM-5شناسی ر انی بر مبنای سید محمدی، یحیی، آسیر (10

 شناسی  ی برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد   دکتری ر انها جز ات کالسی رتبب (11
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 منابع بیشتر برای رسید  بر یداکثر تسلط ممکن

 

ی کامل   دقیق این مجموعب، منابع کمکی زیر را مد نظر قرار کنیم در کنار مطانعببب دا طلبان عزیز قویاً توصیب می  کیهانما مشا ران ار ه آموزشی  

 . انده کرد تر از مطانر، از این منابع استااده برای رسیدن بب انسجام بیشتر    هم عمیق اخیر ی برتر کنکور ها ببدهند. بسیاری از رت

 

انتخاب رتبب نکتب    600: شامل بیش از  کیها   شناسی روانی آسیب  کپسول .1 ی برتر ارشد   های خیلی مهم از این درس کب بب 

 شوند. ماه مانده بب کنکور مطانعب می 1تا  3عمدتاً در  هاتهران   شهیدبهشتی انتخاب شده است. کپسول  شناسی دانشگاهدکتری ر ان
استثناییی  هابانک تست  .2 و کودکا   روانی  از  کیها   آسیب شناسی  بیش  شامل  با    600:  مطابق  بندی شده  طبقب  تست 

 زنی بعد از د ر د م مطانعاتی هستند.  درس بب درس مناسر تستی های مختلف. بانک تستها ی این جز ه از کنکورهاسر صل
کنکورمجموعر .3 سواالت  رشترهای  ارشد  کارشناسی  روا ی  آزمو    2و     1جلد    –شناسیی  داوطلبا   )ویژه 

بانینی   سال( از تمام در س ارایش  15)آخرین کنکور  تا    87شامل سواالت کنکور    شناسی وزارت علوم(:کارشناسی ارشد روا 

ی مطانعاتی ها ی برتر کنکور تانیف شده است   قابل استااده در تمام د رههای کامالً تشریحی. این مجموعب توسط رتببها با پاسخمیعمو
 است.  

کنکور اخیر توسط استاد این درس   6کم  کب در آن سواالت این درس در دست :  شناسی روانیآسیبکالس نکتر و تست آنالین   .4

 شوند. ماه مانده بب کنکور برازار می 1تا  2ی معمواًل در  اصلب کیهانی نکتب   تست ها . کالس شودمیبب طور کامل بررسی 
 : کیها شناسی روانی آسیبفیل  آموزشی  .5
 منش  دکتر نیکبا تدری   (1
   کیهانشناسی ر انی ی آسیرهادرصد از کالس  90ررایت باالی  (2
 بب طور اختصاصی برای شما  (3
 HDبا کیایت  (4
 . ایرشتبیک منبع کمکی  وق انعاده برای  هم بهتر مطانر. بب  یژه برای دا طلبان تغییر   ( 5     

 

 ی زیر :.هاموارد از روشاین .: درخواست سریع و آسا  هر یک از 

 

 :. 02166475620بر سامانر  1.: ارسال 

 

 تماس با ما در ساعات اداری از طری  شماره تماس پشت جلد کتاب :..: 

 

 از طری  اسکن کد زیر با دوربین تلتن همراه :.  کیها .: ارسال پیام بر واتساپ 
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توصیهاي درباره شرکت در آزمونهاي آزمایشی:   
توصیه اکید میکنیم حتما براي بررسی عملکرد خود، در آزمون هاي آزمایشی (https://b2n.ir/q03085) شرکت نمایید. 

از مشاورههاي رایگان و تخصصی با رتبههاي تکرقمی و برتر کیهان غافل نشوید!
1)  مشاوره رایگان:  هر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد / دکتري رشتههاي روانشناسی/مشاوره در سراسر ایران، میتواند یک بار در سال از    

10تا  15 دقیقه مشاورهی رایگان با ما رتبههاي تکرقمی و برتر کنکور در کیهان استفاده کند. توصیه میکنیم حتمًا از این فرصت استفاده کنید. 
2)  مشاوره تخصصی:  هر ساله صدها الی هزاران نفر از داوطلبان این کنکورها، در قالبهاي مختلف بسته به نیازي که دارند از مشاورههاي  
تخصصی با رتبههاي تک رقمی و برتر کنکور در کیهان بهره میبرند. در این جلسات ما به تمامی سواالتی که ممکن است براي یک داوطلب در 

مسیر  مطالعاتی پیش بیاید(از کجا شروع کنم، روزي چقدر مطالعه کنم، با چه درس هایی دامه دهم، چطور مرور کنم، چه زمانی تست بزنم و... )، به 
طور کامل  پاسخ داده میشود. کیهان تنها مجموعهاي در کشور است که (در راستاي پاسخدهی به سواالت فراوان داوطلبان کنکور)، همواره بیش از   

5-6مشاور تخصصی کنکور ارشد و دکتري روانشناسی و مشاوره دائم در آن فعالیت دارند.      

https://kayhanravan.ir/trial-tests/
kayhanravan.ir
https://kayhanravan.ir/consulting-services/expert-advice-planning/
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